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liberal düşünce, hakemli bir dergidir

Takdim

Değerli Özgürlük Dostları,
liberal düşünce’nin Kış ve Bahar 2013 sayıları ile karşınızdayız. İki sayıyı birleştirmiş olmamız nedeniyle de oldukça yoğun bir sayı elinizde. Bu sayımızda başlıca üç ana başlık etrafında yazılarımız toplanmış durumda. Bu ana
başlıklar, Liberalizm ve İslâm; Liberaller ve Muhafazakârlar ve Liberalizm ve
Demokrasi.
Liberalizm ve İslâmın arasındaki ilişkinin mahiyetini anlamak çeşitli açılardan önem taşımaktadır. Eğer bu iki olgunun uyumu söz konusu değilse,
1– liberalizmin hâkim olduğu düşünülen Batı dünyasında yaşamakta olan
Müslümanların hayatlarının sorunlu geçmesi, 2– İslâmın baskın olduğu toplumlarda liberal değer ve ilkelerin benimsenme ve uygulanma şansının yok
denecek denli az olması beklenebilir.
Bu olumsuz beklentilerin arkasında yatan bazı ön kabûllere dikkatinizi
çekmek isterim. Her iki olumsuz beklentinin altında da, homojen, tek-tip bir
düşünce biçimi olarak liberalizmin hâkim olduğu bir Batı dünyasının varlığına karşılık, monolitik bir İslâm yorumunun sosyal, ekonomik ve siyasî hayata
hâkim olduğu homojen bir Müslüman dünyanın var olduğu biçimindeki ön
kabûller yatmaktadır. Eğer bu ön kabûller doğru ise, bu ön kabûllerden hareketle yapılan çıkarımların da mâkûl olacağı kabûl edilebilir. Ancak, bu ön
kabûller oldukça tartışmalıdır.
İlk olarak, acaba Batı dünyasına hâkim olduğu düşünülen liberalizm epis3
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temolojik ve ahlâkî ilkeleri ve bu ilkeler etrafında şekillenen idealleri hakkında herkesin hemfikir olduğu homojen bir ideoloji midir? Acaba liberalizm,
esasen içinde bireylerin hayatlarını diledikleri gibi şekillendirebildikleri genel çerçeveyi sunan siyasî bir doktrin midir, yoksa genel çerçeve sunmakla
kalmayıp bireylerin yaşamlarının içini de dolduran ilkeleri/değerleri sunan
ahlâkî bir doktrin midir? İkinci olarak, acaba Müslüman dünyada üzerinde
herkesin anlaştığı homojen bir İslâm yorumu bulunmakta mıdır? Bununla
ilişkili olarak, acaba İslâm bireylere hayatlarını anlamlandırmalarına imkân
sunan ahlâkî bir doktrin/ din olmasının yanı sıra diğer bireylerle dünyevî ilişkilerini nasıl düzenleyeceğini de bildiren siyasî bir doktrin midir?
Aytekin Özel, Bilal Sambur, Hasan Yücel Başdemir, Mustafa Erdoğan, Benedikt Koehler, Chris Berg ve Andrew Kemp ve Tanel Demirel’in bu sayıda
yer alan yazıları bu sorunsallara bir cevap arayışının ürünleri olarak okumak
mümkündür. Aytekin Özel, “İslâm ve Liberalizm İlişkisi: Mustafa Erdoğan
Üzerinden Bir Değerlendirme” başlıklı yazısında, Mustafa Erdoğan’ın, “İslâm
Ve Liberalizm: Bir Deneme” başlıklı çalışmasının kavramsal ve mantıki bir
yeniden yorumlamasını sunuyor. Bilal Sambur, “İslâmizm, Dinperestlik ve
İnsanlık Durumu” başlıklı makalesinde bir din olarak İslâm ile kapalı bir ideoloji olarak İslâmizm arasındaki temel niteliksel farka dikkat çekiyor. Hasan Yücel Başdemir, “İslâm ve Özgürlük: Negatifçi ve Pozitifçi Yaklaşımlar”
başlıklı çalışmasında “Müslümanlar, özgür bir toplumun parçası mı olmak
istiyorlar yoksa kendilerine özgü, özgür bir İslâm toplumu mu inşa etmek
istiyorlar?” sorusunu ortaya atarak bu soruya verilecek cevabın özgürlük açısından çok farklı toplumsal düzenlere karşılık geleceğine işaret etmektedir.
Başdemir’e göre, eğer Müslümanlar kendilerinin de dâhil olduğu, tüm farklılıklara açık bir toplumda eşit ve özgürce yaşamak istiyorlarsa bu negatif
içerikli, klâsik liberal özgürlükçü bir topluma karşılık gelecektir. Öte yandan, eğer Müslümanlar, tüm toplumsal düzenlemelerin İslâmî hassasiyetlere
göre yapıldığı, özgürlüğün, başkalarının haklarına zarar vermeyen eylemlerimizde kısıtlanmamak değil ama İslâmî olanı yapmak anlamına geldiği bir
toplumda yaşamak istiyorlarsa, bu toplumun klâsik liberal anlayıştan uzak,
pozitif özgürlükçü bir topluma karşılık geleceği açıktır.
Daha önceki çalışmalarında İslâm ve liberalizm arasındaki teorik uyumu
vurgulamış ve Türkiye’nin cumhuriyet dönemi siyasî hayatında hegemonik
konumda olan Kemalist ideolojinin, başta dindarlar olmak üzere toplumda
makbul vatandaş statüsünde olmayan Alevîler ve gayri Müslimler gibi kesimlere yönelik ayrımcı ve baskıcı politikalarına dikkat çekmiş olan Mustafa
Erdoğan, bu sayıda yer alan “İslâm, Çoğulculuk ve Ak Parti İktidarı” başlıklı
makalesinde son on yılda iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin
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farklılıklar karşısındaki tutumunu irdelemektedir. Erdoğan’a göre, Kemalist paradigma tarafından baskılanan dindar Müslümanların mağduriyetleri, AKP’nin gerçek anlamda iktidar olmasıyla birlikte büyük oranda ortadan
kalkmıştır. Ancak, AKP yönetimi ve ona destek veren medyadaki temsilcileri
Kemalist rejimin mağdur ettiği Alevîler ve gayri Müslim azınlıkların eskiden beri süregelen mağduriyetleri ile eski düzenin hegemonları ama yeni
düzenin potansiyel mağdurları olarak görülebilecek “laikler”in endişelerine
kayıtsız kalarak çoğulculuk karşısındaki tavır bakımından başarısız bir sınav
vermektedir. Yine liberalizmin iktisadî ayağı olan kapitalizm ile İslâm arasındaki ilişkiyi ele alan Benedikt Koehler’in “İslâmda Kapitalizmin Doğuşu”
ve Chris Berg ve Andrew Kemp’in “İslâmın Serbest Piyasa Mirası” başlıklı
makalelerini sırasıyla Uğur Altundal ve Pınar Duran’ın çevirileriyle ilginize
sunuyoruz. Liberalizm ve İslâm başlığı altında son olarak, Tanel Demirel’in,
Bedri Gencer tarafından kaleme alınmış İslâmda Modernleşme: 1839-1939 başlıklı eser hakkındaki kitap eleştirisine yer veriyoruz.
İkinci konu başlığımız olan “Liberaller ve Muhafazakârlar”ın altında liberalizm ve muhafazakârlık arasındaki teorik paralellik ve gerilimlerin yanı sıra
bu iki ideolojiyi benimseyen çevrelerin Türkiye’deki ilişkilerinin doğasına
eğilen çalışmalara yer veriyoruz. Bu doğrultuda Bengül Güngörmez “Siyasî
Hayatın Huzursuz Kuzenleri: Liberaller ve Muhafazakârlar” başlıklı çalışmasında öncelikle bu iki ideoloji arasındaki teorik ilişkileri analiz ettikten sonra,
Türkiye özelinde liberaller ve muhafazakârlar arasındaki ilişkiyi tartışmakta.
Güngörmez, AKP iktidarının özellikle ilk döneminde vesayet rejiminin geriletilme aşamasında liberaller ve muhafazakârlar arasındaki olumlu işbirliğinin
ardından, bu vesayet rejiminin geriletilmesi sonrasında muhafazakâr kesimin
siyasetteki temsilcisi olan AKP’nin özgürlükler ve insan hakları konusundaki
önceki ilkeli duruşundan tâviz verdiği ölçüde liberaller ile muhafazakârların
ilişkisinin aldığı gerilimli hâle dikkat çekmekte. Bu konudaki bir diğer çalışma olan, “Muhafazakârlık ve Liberteryenizm İlişkisi: Füzyona Hayır Simbiyoza Evet” başlıklı yazıda Hayrettin Özler, Frank Meyer’in 1960’lı yıllarda
Liberteryenizm ve muhafazakârlık arasında teorik bir uyumlaştırma çabası
olarak ortaya attığı füzyonalizm düşüncesine “özgürlük ve erdem” kavramları
etrafında eleştirel bir okuma sunuyor. Gülsen Kaya ise “Konservatif Liberalizm: Bir Türkiye İronisi” başlıklı çalışmasında Türkiye’de son yıllara değin
etkinliğini sürdürmüş olan vesayet rejiminin mağdur ettiği kesimlerden dindar/muhafazakâr çevrenin önemli bir kesiminin özgürlükler karşısında “kendine Müslüman” duruşunu ortaya koyup eleştirmektedir. Kaya, yaşadıkları
mağduriyetlere karşı liberalizmin haklar dilini benimseyerek mücadele eden
dindar/muhafazakâr kesimi konservatif liberal olarak adlandırmakta. Kaya,
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bu çevrenin kendileri dışında kalan grupların mağduriyetleri karşısında aynı
ilkeli duruşu sergileyemediklerini ileri sürmekte. Kaya bu tezini, bu çevrenin
cinsiyet eşitliği ve cinsel özgürlükler konularında almış olduğu dışlayıcı, kayıtsız tutum üzerinden tespit etmekte.
Dergimizin üçüncü alt dosyası liberalizm ve demokrasi arasındaki ilişkiye
ayrılmış durumda. İzi Rousseau’ya kadar geri götürülebilecek cumhuriyetçi/
radikal demokratik gelenek, demokrasinin sınırlandırılmaması gerektiğinde
ısrarcıdır. Onlara göre, liberalizmin kamusal alan ve özel alan ayrımı yapıp,
siyaseti ve dolayısıyla demokratik karar alma mekanizmalarını kamusal alanla sınırlaması keyfidir. Onlara göre, özel alan da iktidar ilişkilerinin var olduğu bir alan olup siyasaldır. Bu nedenle liberalizmin özel alan olarak görüp
siyasetin dışında bıraktığı alanlar da demokratik karar alma mekanizmalarına
tâbi kılınmalıdır. Şüphesiz, liberaller demokratik yollardan alınmış kararların
her halükarda haklı, âdil olacağı yönündeki bu yaklaşımın nerede duracağı
konusunda endişelidirler. Bireylerin temel haklarının demokratik çoğunlukların hırslarına feda edilmesi tehlikesi karşısında liberaller tıpkı diğer yönetim biçimleri gibi demokrasinin de sınırlandırılması gerektiğini ileri sürerler.
Barry Holden’a göre, liberal sıfatı, önüne geldiği yönetim biçimlerinin sınırlandırılmış, anayasal yönetimler olduklarına işaret eder. Bu çerçevede “liberal
demokrasi” tamlamasındaki liberal sıfatı bu demokrasi biçiminin sınırlı bir
demokrasi olduğunu ifade eder. İşte bu alt dosyada liberalizm ve demokrasi
arasındaki bu gerilimli ilişkiye ve bu ilişkinin ortaya çıkardığı sorunsallara
cevap arayan yazılara yer verdik. Bu doğrultuda, ilk olarak Hüseyin Bal’ın
“Demokrasinin Performans İmkânı Olarak Çoğulculuk 2: Anthony H.Birch’te
Siyasal Plüralizm” başlıklı çalışmasına yer veriyoruz. İkinci sırada Atilla Yayla’nın çevirisiyle Max Hocutt’ın, “Hayırseverliksiz Merhamet, Hürriyetsiz
Özgürlük: Jean-Jacques Rousseau’nun Siyasal Fantezileri” başlıklı yazısını sunuyoruz. Bu başlık altındaki üçüncü yazımız, Devrim Özkan’ın “Aristokratik
Liberalizmde Modern Devlet ve Demokratik Toplum” başlıklı makalesinden
oluşuyor. Bu konudaki son yazımız, bir liberal demokraside iktidarın gücünün
sınırlanmasına hizmet etmesi için başvurulan güçler ayrılığı prensibinin doğasına, pratikteki sınırlarına ilişkin bir çalışmadan, Serdar Korucu’nun “Yargısal Aktivizmin Kavramsal Analizi” başlıklı makalesinden oluşmakta.
Son olarak, bu üç dosya başlığına tam olarak oturmayan ama genel olarak
liberalizm tartışması ekseninde dönen, Ahmet Taner’in “Çağdaş Liberalizmde
Yeni Yol Ayrımı: Anarko Kapitalist Liberalizme Karşı Minimal Devletçi Liberalizm” başlıklı makalesini ve Bedri Gencer’in “Liberalizmin Kalbine Yolculuk” başlıklı eleştirel çalışmasını sizin ilginize sunuyoruz. Taner, çalışmasında her ikisi de liberal gelenek içerisinde yer alan, devletin katlanmak zorunda
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olmadığımız bir kötülük olduğunu ileri süren anarko kapitalist düşünce ile
devletin katlanmak zorunda olduğumuz bir kötülük olduğu ve fakat savunma
ve yargı hizmetlerinin sunumuyla sınırlanması gerektiği yönündeki minimal
devletçi düşünceyi karşılaştırmalı olarak tartışmakta ve tercihini minimal
devletçi pozisyondan yana yapmaktadır. Gencer ise liberalizmin geleneksel
(aslî) anlamı ile modern (ârızî) anlamı arasında ayrım yapmakta; geleneksel
liberalizmin ticarî kapitalizmin, modern liberalizmin de sanayi kapitalizminin ürünü olduğunu söylemekte ve modern dönemde liberalizm ile kapitalizm arasında bir çelişki olduğunu ileri sürmektedir. Gencer’in bu görüşüne
katılmıyorum. Gencer’in bu yaklaşımı, onun başarının siyasetçilerle ve işadamları arasında kapalı kapılar ardında yapılan anlaşmalara dayandığı ahbap-çavuş kapitalizmi (crony capitalism) ile başarının rekabete dayalı olarak
en iyi mal ve hizmeti en iyi fiyata üretebilmeye dayandığı piyasa ekonomisi/
kapitalizm arasında bir ayrım yapmamasından kaynaklanıyor gözükmektedir.
Ahbap-çavuş kapitalizmi Gencer’in ticaret kapitalizmi dediği dönemde var
olduğu gibi günümüz sanayi sonrası toplum döneminde de mevcuttur. Özgürlüğe tehdit oluşturan kapitalizm değil, ahbap-çavuş kapitalizmidir. Bu nedenle liberaller, tıpkı Adam Smith’in ticaret toplumu döneminde yaptığı gibi
kapitalizme değil ahbap-çavuş kapitalizmine eleştiri oklarını yöneltmektedir.
Keyifli okumalar dileğiyle,

Dr. Bican Ş ahin
Editör

İslâm-Liberalizm İlişkisi:
Mustafa Erdoğan Üzerinden Bir
Değerlendirme
Aytekin Özel
Yrd. Doç. Dr. | Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

libe ral düşünce, Yıl 18, Sayı 69-70, Kış-Bahar 2013, s. 9-15

Giriş
Mustafa Erdoğan, İslâm ve Liberalizm: Bir Deneme adlı çalışmasını, “İslâmın
“liberal” bir yorumunun mümkün olup olmadığı ve bu çerçevede böyle bir
yorumun İslâmî literatürde yer alan bazı dayanaklarının gözden geçirilmesi”
ve “söz konusu problemin muhtemel cevabına ilişkin bazı ipuçlarına işaret
etmek” amacıyla kaleme almıştır. Onun amacı, tarihsel süreçte kurumsallaşmış İslâmdan ziyâde, teorik olarak “İslâmî öğretinin liberal ilkelerle uyumu ve
farklılığı sorunu”dur.1 Metin 40 sayfadır ama içeriği yoğun felsefî ve mantıksal
mülâhazaları gerekli kılmaktadır. Bizim bu çalışmamız, onun bazı yaklaşımlarını kavramsal ve mantıksal düzeyde yeniden yorumlamaya çalışacaktır. Geriye kalan kısımları yorumlamayı bir başka çalışmada ele almayı düşünüyoruz.

“Liberalizm ve İslâm” Başlığı Bize Ne Söyler?:
Mantıksal-Kavramsal Bir Analiz
Bilindiği gibi “Liberalizm” ve “İslâm” sözcükleri “ve” bağlacıyla bir araya
getirildiğinde, biri vahiy ürünü diğeri de insan ürünü olan iki kavramın
nasıl birleştirilebildiği sorgulanabilmektedir. Bir diğer eleştiride ise, bu şekilde bir araya getirilen iki kavramın birinin diğerine indirgenerek sanki
aralarında bir özdeşlik sağlandığı varsayılır.
1 Mustafa Erdoğan, İslam ve Liberalizm: Bir Deneme, Liberte Yayınları, Ankara1999, s. 5, 6. Normalde “uyumu” ve
“farklılığı” ifadeleri italik yazılmamıştır. Biz vurgu ifade etmesi bakımından bunu yaptık.
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Öncelikle belirtelim ki ilk eleştiri mantıksal bakımdan anlamsızdır. Çünkü
“ve” sözcüğü birleştirmeyi (combination) değil, bir araya getirmeyi (conjunction)
ifade eder. Örneğin “ak” ile “kara” sözcüklerini “ve” bağlacıyla kullandığınız
vakit onları birleştirmiş olmaz, sâdece bir araya getirmiş olursunuz. Aynı şey
“baba” ile “oğul” sözcükleri için de geçerlidir. “ve” bağlacıyla bir araya getirilen sözcükler, bazen onlar arasındaki ilişkiyi imâ eder bazen de hiçbir ilişkiyi
imâ etmez. Keyfî olarak “İslâm ve Anka Kuşu” desek, ilişkisiz iki ifadeyi sâdece
bir araya getirmiş oluruz. “İslâm ve Anka Kuşu iki lafızdır” dediğimizde lafız
terimi onlar için bir yüklem olmuş olur ve böylece başlangıçta ilişkisiz gördüğümüz iki ifade arasında bir bağlantı sağlanmış olur. Ama unutulmamalıdır
ki, bu artık iki kavram ilişkisi değil, önerme düzleminde ortaya çıkan bir ilişkidir. Kaldı ki, “ve” bağlacı asıl görevini, önermesel mantıkta ifa eder.
Bu çerçevede ikinci eleştiri de anlamını yitirecektir. Çünkü özdeşlik demek,
düşünülebilen her şeyin kendi olması demektir. Düşünülebilen her şey, önce
kendilik olarak vardır. Normalde özdeşliğin farklı türlerinden bahsedilmektedir. Hangi türü olursa olsun “İslâm ve Liberalizm” denildiği vakit, ikisi arasında bir özdeşlikten söz edilemez.
Peki ilâhî bir din olan İslâm ile özünde “bir siyasî ilkeler manzûmesi”2 olan
Liberalizm arasında ne tür bir ilişki kurulabilir. İşte bütün mesele, bu ilişkinin
tespitinde kendini göstermektedir. Yukarıda Mustafa Erdoğan’dan hareketle
kullandığımız uyum ve farklılıkları (aykırılıkları) ifadelerinin içeriklerini tespit etmek, titiz bir akademik ve entelektüel faaliyeti gerekli kılmaktadır.

Önermesel Mantık Temelli Analizler
Lise mantık derslerinden de hatırlanacağı gibi, modern mantığın temeli olan
önerme eklemleri mantığında beş temel mantıksal bağlaç, bir diğer ifadeyle
mantıksal değişmez vardır. Bunlar, değil, ve, veya, ise, ancak ve ancak eklemleridir. Düşünmenin önemli oranda bu bağlaçlara bağlı kalarak gerçekleştiği
kabûl edilir.
Biz “İslâm ve Liberalizm” dediğimizde bu iki kavramın içeriği ile ilgili
kurduğumuz her önermeye bir doğruluk değeri (doğru ya da yanlış) vererek
bir akıl yürütme yapabiliriz. Doğruluk değerleri önce önermelerin içerikleri
ile ilgili bir husustur ve içerikler her zaman tartışma konusu olur. Bu iş, özellikle sosyal ve beşerî bilimlerde yorumlama meselesiyle ilgili bir konudur.
İki önermeyi “ve” mantıksal bağlacıyla bir araya getirdiğimizde sâdece formel bir şey yapmış oluruz. “ve” değişmezi, önermelere vereceğimiz doğruluk
2 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 8.
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değerlerine göre bize bir doğruluk değeri sunar. Şâyet biz iki önermeye doğru doğruluk değerini verirsek, sâdece o zaman eldeki bileşik önerme doğru
doğruluk değerini alabilir. İşte İslâm ve Liberalizm ile ilgili kurduğumuz
önermelerin arasındaki uyum bu noktada ortaya çıkacaktır. Şâyet “ve” mantıksal bağlacıyla bir araya getirdiğimiz önermelerden birine yanlış doğruluk
değerini verirsek, farklılık işte tam da oradadır.
Mustafa Erdağan’ın tespitiyle söylersek Liberalizm bir ideoloji değildir.
Burada ideolojiden kasıt, “toplumsal ve siyasal hayata ilişkin olan, Poppercı
anlamda kapalı ve normatif bir düşünce sistemidir. İdeolojinin “kapalı”lığı,
onun hakikât tekelciliği –yani her şeyi açıklama iddiası– güttüğü için hiçbir farklı/rakip görüşe müsamaha etmemesi anlamına gelir… İdeoloji aynı
zamanda “kapsayıcı” bir kurgudur; yani insanî ve toplumsal-siyasal var oluşun bütün boyutlarını kapsama iddiasındadır… Liberalizm işte bu anlamda
bir ideoloji değildir; o daha ziyâde bir siyasî ilkeler manzumesidir. Dolayısıyla
liberalizmin tüm toplumsal alanı kapsayan normatif bir projesi yoktur.”3
Mustafa Erdoğan’ın haklı olarak belirttiği gibi İslâm da bir ideoloji değildir.4 O bir dindir. Kur’an ve sünnet yoludur. Dolayısıyla İslâm ile liberalizm
birbirine rakip de değildir. Kanaâtimizce teorik olarak bu böyledir.
Ancak başka bir kanaâte göre, yani siyasal İslâm olgusu bakımından din
ideolojileştirilebilmiştir. Bu şu demektir: İslâm insanî ve toplumsal-siyasal var
oluşun bütün boyutlarını kapsamaktadır. Bu anlamda İslâm bize yeter. Zira İslâm
tek hakikâttir. Evet, bu bir argümandır.
İslâmın hakikât olduğu görüşü ile liberalizmin hakikât iddiasının bulunmaması, çelişen durumlar değildir. Ancak siyasal İslâm olgusunun bu argümanı, oldukça ince analizleri gerekli kılmaktadır. Sondan başlarsak; evet İslâm biricik hakikâttir. İbn Rüşd’ün perspektifinden söylersek, şeriat ve hikmet
(felsefe), bu hakikâtin iki farklı izah tarzıdır. Anti parantez olarak söylemeliyim ki onun bu görüşü maalesef din ile felsefe aynı hakikâtin iki farklı izah
tarzıymış gibi kabûl edilmiştir. Oysa bu yanlıştır. Şeriat ile felsefe aynı hakikâtin iki farklı izah tarzıdırlar.* Hikmet ve şeriat sözcüklerine bağlı kalarak
İbn Rüşd’den nakledersek, “Hikmet, şeriatın arkadaşı ve sütkardeşidir… Ayrıca
ikisi tabiatları itibariyle kardeş, cevherleri ve özleri itibariyle iki dostturlar.”5
3 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 7, 8. Bu bilgiler için Erdoğan, Heywood’u referans olarak kullanmıştır. Bkz: Andrew
Heywood, Political Ideologies, (Londra: Macmillan, 1992), s. 7. Bir başka çalışmada liberalizm ideoloji olarak
belirtilmiştir. Ancak orada Mustafa Erdoğan’ın tanımladığı anlamda ideoloji tanımlanmamıştır. Liberalizm aslında
meta-ideoloji olarak da görülebilir. Bkz. Andrew Heywood, Siyaset, Çev., Bekir Berat Özipek, vd., Adres Yayınları, Ankara
2007, s. 60.
4 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 8.
5 İbn Rüşd, Faslû’l-Makâl, Çev. Bekir Karlığa, İstanbul 1992, s. 115.
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Şeriat sözcüğü ile din sözcüğü özdeş sözcükler değildir. Din daha genel,
şeriat ise daha özeldir. Din, akıllı insanları kendi istekleriyle dünya ve âhiret
iyiliğine götüren, peygamberlerin Allah’tan aldıkları vahiy ve ilhamlarına dayanan ilâhî ilkeler manzumesidir. İşte bu İslâmdır. Bu anlamda İslâm, insanlığa
bir dünya görüşü sunar. Şeriat ise, tanımladığımız dinî ilkelerden hareketle
çıkarımladığımız –ki çok boyutlu ve komplekstir– dinî bilgilerdir.
Söz konusu metninde İbn Rüşd, şeriat bakımından mantık ve felsefeyi
değerlendirmeye başlarken mubah, mendub, vacib gibi6 Fıkıh literatürünün
kavramlarını kullanmaktadır. Zaten kendisi de aynı zamanda bir fakihtir.
İşte bu sözcüklerden örülü şeriat, dinî bilgileri oluşturmaktadır. Yani şeraitteki görüşler dine bağlı kalarak mantıksallık-tutarlılık ölçüsünde değişebilecek bilgilerdir.
Dolayısıyla din ile dinî bilgiyi birbirinden ayırmalıyız.7 Bir başka deyişle, din ile insanların dinden anladıkları arasında her zaman için tam bir
örtüşmeden (mutabakat) söz edemeyiz. Çünkü ikisi arasında mantıksal bir
zorunluluk yoktur. Mantıksal mümkünlük vardır. Bu çerçeveden yola çıkarak Din’den hareketle liberal bir şeriat ve felsefenin imkânı da mantıksal
olarak mümkün olacaktır.
Ne var ki, Din’den hareketle liberal bir şeriat ve felsefeyi reddeden birine
bunu dayatmak özgürlük karşıtı bir tutum olacaktır. Bir insan dindar olmayabilir veya dini reddedebilir. Mustafa Erdoğan’ın dilinden genel çerçevede söylersek “bireylerin irade ve tercihlerinden bağımsız olarak kapsayıcı kurgular
önermek özgürlük karşıtıdır.”8 Şunu söylemeliyiz ki liberal bir şeriat ve felsefe
tasavvuru, liberal ilkelerin9 doğası gereği kapsayıcı bir kurgu olmayacaktır.
Çünkü liberal bir şeriat ile mevcut liberal teorisyenlerin üzerinde uzlaştıkları
ilkeler, mümkün olduğu ölçüde çatışmayacak, çatışsa bile uzlaşıyı bulmak için
iki taraflı olarak yeniden yorumlanacaktır. Bu, İbn Rüşd’ün şeriat ile felsefe
çatıştığında önerdiği çözüm önerisine benzer bir çözüm önerisi değil midir?
Buraya kadar siyasal İslâm olgusunun ortaya attığı görüşün sonundan
başlayarak geldik. Şimdi de argümanın geriye kalan, İslâm insanî ve toplumsal-siyasal var oluşun bütün boyutlarını kapsamaktadır. Bu anlamda İslâm bize
yeter kısmını analiz edelim. Şimdi İslâm insanî ve toplumsal-siyasal var oluşun

6 İbn Rüşd, a.g.e., s. 63.
7 Bu konuda bk., Abdülkerim Süruş, “Dinî Bilginin Evrimi ve Çağdaşlaşma”, Çev. Kenan Çamurcu, Bilgi ve Hikmet,
Güz-1994/8, s. 76-82.
8 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 8.
9 Liberal teorisyenlerin üzerinde uzlaştıkları ilkeler nelerdir? Bkz: Atilla Yayla, Liberalizm, İstanbul 2003, ss. 146-209.
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bütün boyutlarını kapsamaktadır ne demektir? Argümanın bu kısmına Kur’an’ı
anlamada kullanılan bir yöntemin eleştirisiyle cevap vereceğim.
Şimdilerde pek olmasa da, geçmişte bazı yorumlarda, herhangi bir doğa-bilimsel teori ortaya atıldığında, “bak bu kuram zaten Kur’an’da var, Kur’an
bunu daha önceden söylemiş” denilmiştir. Ve o zamana kadar da o teorinin
Kur’an’da bulunduğuna dâir hiçbir âlimden de bir görüş işitilmemiştir. O teorinin Kur’an’da bulunması, mümkün de olabilir; mümkün olmayabilir de.
Ama nerden bakarsak bakalım söz konusu teori ileriki zamanlarda yanlışlanırsa, Kur’an da yanlışlanma riski altına girer.
Günümüzde ise artık anladık ki Kur’an, doğa bilimlerini öğretme makamında değildir. Hiçbirimiz Hz. Perygamber’in bize, Fizik, Kimya, Tıp, Mühendislik Cebir veya Analitik Geometri öğretmesi beklentisi içerisinde de değiliz.
Bu alanların bir kısmıyla ilgili Kur’an’da ve hadislerde var olan bilgiler arızî
olup, dinin özüne ve cevherine yönelik değildir.10
Günümüzde insanî ve toplumsal-siyasal var oluşlarla ilgili sosyal ve beşerî
bilimler çalışma yapmaktadırlar. Dolayısıyla doğa bilimleri hakkında vardığımız bu hüküm, sosyal ve beşerî bilimler için de geçerli olmalıdır. İslâm
dinî, ne doğa bilimlerini ne de insanî ve sosyal bilimleri öğretmek için gönderilmiştir.11 Bu nedenle insanî ve toplumsal-siyasal var oluşlarla ilgili diğer
sosyal-beşerî bilimler içinde yer alan siyaset bilimine de kulak vermeliyiz.
Belki de, İbn Rüşd’den yola çıkarak söylersek, zaten zaman zaman kullanmakta olduğumuz bu bilimlerle dinî bilgilerimiz arasındaki uyumu gözetmeliyiz.
Bunu ifade etmemin nedeni şudur: İslâm düşüncesinde şeriat çok büyük
bir hukuk sistemi doğurmuştur ve o, yaşamın maddî ve manevî büyük bir
alanıyla ilgilidir. Geleneksel İslâm düşüncesinde siyaset felsefesi ve bilimi
olarak gelişme, şeriat kadar değildir. O tür düşünceler, Mustafa Erdoğan’ın da
işaret ettiği12 gibi, daha çok devlet adamlığı tiplerine, milletlerin özelliklerine, devlet adamlarına dinî ve ahlâkî öğütlere yöneliktir. Dolayısıyla İslâmın
temel referanslarından hareketle çağdaş siyaset felsefesi ve bilimine konu
olabilecek teoriler üretmek, çalışılacak bir konudur.
Kanaâtimizce siyasal İslâmın bu görüşü, bir tür dinî bilginin pratiğe aktarılma çabası olarak doğmuştur. Hem arızî tikel verilerden hareketle bir genelleme
çekerek, mantık diliyle söylersek, tikelden hareketle tümel yargılara vararak bir
mantık yanlışı yapmakta, hem de akademik politik dili okuyamamaktadır.
10 Abdülkerim Süruş, “Minimum ve Maksimum Din”, Fecre Doğru, Yıl: 4, Sayı: 38, Aralık 1998, s. 14-18.
11 Abdülkerim Süruş, a.g.m..
12 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 13.
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Artık şunu söyleyebiliriz:
Birinci Önerme: İslâm bir ideoloji değildir (D)
İkinci Önerme: Liberalizm bir ideoloji değildir. (D)
(İslâm bir ideoloji değildir ve Liberalizm bir ideoloji değildir) bileşik önermesi doğru bir önermedir. Dolayısıyla siyasî ilkeler manzumesi olan liberalizm
ile ilâhî ilkeler manzumesi olan İslâm rakip ideolojiler olarak görülemez.

İslâm Bir Siyaset midir?
Mustafa Erdoğan, bu şekilde bir başlık atarak, “İslâmın aynı zamanda bir ‘hukuk’ ve özellikle bir ‘siyaset’ olduğu görüşü de nihâyet ‘bir okuma biçimi’nin
sonucudur.” der.13 Bu sözü ciddiye aldığı için söylüyorum; aslında “İslâm siyasettir” demek, bir indirgeme yapmak demektir. Bu da bizi yanlış sonuçlara götürebilir. Örneğin aşkın olanı insanî olana indirgeme riski doğar. Bu
önerme içerik bakımından yanlış bir önermedir. Ama bunlara ilâveten “İslâm
siyasal hayata dâir bir şeyler söyler” demek, İslâm bir ilâhî ilkeler manzumesi olduğundan, doğru bir önerme söylemiş oluruz. Hz. Peygamberin siyasal
kişiliği ve bu bağlamda örnekliği dikkate alınacak bir husustur.
Mustafa Erdoğan’ın “‘İslâmî’ denebilecek bir siyaset teorisinin ve bir sosyo-politik kurumsal modelin varlığı son derece şüphelidir” demesi doğru bir
yargıdır. Ancak onun şeriata özel vurgu yaparak, “Verili bir kurallar bütünü
olarak ‘Şeriat’ın İslâmiyet’in nihâî hukuku olması mantıken zorunlu değildir. Ya da fıkıh İslâmın hukuk konusundaki son sözü değil, fakat daha ziyâde ‘tarihsel’ görünümüdür.”14 demesi, biraz açıklanmalıdır. Gerçekten de bir
yönüyle tüm ilâhî dinlerin ortak adı olan İslâmın peygamberlerinin farklı
şeriatlarından söz etmek mümkündür. İbrahim’in şeriatı, Musa’nın şeriatı ile
Muhammed A.S’ın şeriatının birebir örtüştüğünden söz edemeyiz. Bu bize
şeriatlardaki değişkenliği göstermektedir. Bu nedenle şer’î deliller olan Kitap, Sünnet, İcma ve Kıyasın üzerine yeniden düşünülmelidir. Yeni şeriatlar
üretmek mümkündür. Özellikle liberal ilkeler ışığında kıyas ve içtihat konusu ayrı bir çalışmada ele alınmalıdır.

Müslümanlar ve Hilâfet
Siyasal İslâm olgusu modern döneme âit bir olgudur. Hilâfet ise şu veya bu
şekilde Müslümanların gündeminde olmuş ve modern dönemde ilga edilmiş
dinî-dünyevî bir müessesedir.
13 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 11.
14 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 11.
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Mustafa Erdoğan bu konuyu tarihsellik-evrensellik karşıtlığından hareketle açıklama yoluna gitmiştir. Ona göre hilâfet bir form olarak sonraki nesiller
için bağlayıcılığı bulunmayan bir kurumdur. Hatta bu konuda, kendisi bir siyasal İslâmcı olarak kabûl edilmeyen ve esnek görüşlere sâhip olan Fazlur Rahman’ın görüşlerine de katılmamaktadır. Fazlur Rahman’a göre ulusal İslâmî
demokrasilerin istişarî nitelikte uluslararası bir meclis kurmaları uygundur.
Bunu belirten Erdoğan, şöyle demektedir: “Bu farklılığa rağmen, ideolojik İslâm yaklaşımı tüm toplumsal-siyasal alanın dinden hareketle düzenlenmesi
gerektiği görüşünde birleşmektedir. Bunun ise –Fazlur Rahman örneğinde– demokratik olsa da, liberal bir İslâm yorumu sayılması oldukça zordur.”15 Esasen
Erdoğan’ın bu görüşü kapalıdır. Fazlur Rahman siyasal İslâmcı sayılmıyorsa
onun ayrı bir ideolojik İslâm yorumu mu vardır? İkincisi, Erdoğan sanki ideolojik siyasal İslâm ile tarihsel-geleneksel olan Hilâfet müessesesini aynı kategoride değerlendirmektedir? Oysa bunlar farklı kategorilerde ele alınmalıdır.
Kanaâtimizce Erdoğan bazı yorumlarında, evrensellik-tarihsellik karşıtlığından yararlanmaktadır. Her tarihsel olan günümüz açısından elverişsiz midir veya elverişli hâle getirilemez mi? Genelde Müslüman bireylerin özelde
ise Sünnî Müslüman dünyanın Dört Hâlife dönemine özlem duyarak, kendi
irade ve tercihlerinden kaynaklanarak, kendi içlerinde işletecekleri, ideolojik
olmayan, kapsayıcı kurgular önermeyen bir toplumsal-siyasal çağdaş bir Hilâfet müessesi neden mümkün olmasın ki? Bu tür bir kurum, liberal teorisyenlerden hareketle belirlenen liberal ilkelerin hangisiyle uyuşmayacaktır ki?

Sonuç Yerine
Buraya kadar Mustafa Erdoğan’ın görüşlerinden katıldıklarımızı destekleyerek yorumlamaya çalıştık. Sorun olarak gördüğümüz birkaç hususa da sorular
yönelttik. Erdoğan’ın siyasal İslâm olgusuna yönelttiği eleştiriler yerindedir.
Bu noktada Liberalizm ve İslâm arasındaki uyum arama çabası, Müslüman
entelektüellere yeni ufuklar açmaktadır. Ancak Hilâfet konusu, siyasal İslâm
olgusundan ayrıca değerlendirilmelidir. Çünkü Müslümanlar açısından dört
hâlife, diğer tüm ulemâdan daha kıymetlidir. Bu nedenle onların üstlendikleri
misyon, Liberal ilkeler ışığında yeniden anlaşılmalı ve yorumlanmalıdır.

15 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s. 14, 17, 18.
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Giriş
İnsan, tecrübe sâhibi bir varlıktır. Ahlâkı, felsefeyi, dini, sanatı, maneviyatı
ve bilimi tecrübe etmek insana özgüdür. İnsanın tecrübe kategorileri içinde dindarlığın çok özel ve önemli bir yeri bulunmaktadır. İnsan, dindarlık
tecrübesini ahlâk, felsefe, bilim, sanat, kültür ve maneviyatla sürekli olarak
ilişkilendirmiş ve bunun sonucunda dindarlık, insan için en önemli temel tecrübe kategorilerinden biri olmuştur. İnsanlığın evrensel dinî tecrübesi içinde
sayısız din, inanç, mezhep, kült ve ideoloji yer almaktadır. İslâm, insanlığın
dinî tecrübesi içinde Allah’ın birliği doktrinini esas alan Tevhit akidesinin
temsilcisi konumundadır.
İslâmın tevhit ilkesi, sâdece Allah’a ibadet etmeyi ve onun dışındaki ilâhların reddedilmesini gerektirmektedir. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler, insanlığı tek Allah’a ibadet etmeye ve onun dışında ilâhlar edinmemeye dâvet etmişlerdir. Din olarak İslâmın başında, ortasında ve sonunda
Tevhit düşüncesi vardır. Müslümanlar, Tevhit prensibi çerçevesinde tarih
boyunca yaşadıkları coğrafya, kültür ve sosyal koşullar çerçevesinde dindarlıklarını yaşamışlardır. Dindarlık tecrübesinin farklılaşması sonucu Müslüman düşünce sistemi, felsefe, kelâm, tasavvuf ve fıkıh gibi farklı disiplinler
geliştirmiş, ortaya sayısız mezhep, tarikat ve ekol çıkmıştır. Başka bir ifade
ile Müslümanlar, sürekli olarak dinamik ve değişken bir şekilde din ve hayatları arasında ilişki kurmuşlar, onu yorumlamış ve çeşitlendirmişlerdir. Dinin
Tevhit ilkesi sâbit olarak durmuş, dindarlık ise sürekli olarak çeşitlenmiştir.
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İslâmdan İslâmizme Doğru
Modern dönemde İslâma din olmanın dışında ideolojik anlamlar yüklenmiştir. Modern dünyanın buhranlarından kurtulmak için İslâmı tek kurtuluş yolu
olarak kurgulayan İslâmcılık veya İslâmizm dediğimiz bir akım ortaya çıkmıştır. 19. Yüzyıl’dan itibaren Batı sömürgeciliğine karşı İslâm bir başkaldırı ve direniş ideolojisine dönüştürülmüştür. İslâmcılık, öze dönüş, cihat ruhunu diri tutmak ve Müslümanların sorunlarına çözüm bulmak iddiasında
olan bir ideolojidir. İslâmizm akımının sağlıklı bir değerlendirmesini yapmak
çok zordur, çünkü İslâmizm dediğimiz akımın muhtevası çok net olmadığı
gibi, İslâmizm kendisini İslâmla özdeşleştirerek kutsallaştırmakta ve dokunulmaz kılmaktadır. İslâmizm homojen ve sistemli bir akım değildir. İslâmizmin İslâmla özdeşleştirilmesi, hem İslâmizmin hem İslâmın sağlıklı bir
değerlendirmesinin yapılmasını zorlaştırmaktadır. Dünyanın ve insanlığın
gündeminde asıl olması gereken İslâmdır. Ancak İslâmın İslâmizm şeklinde bir ideolojiye dönüştürülmesi İslâmı geri plâna itmekte, İslâmizmin öne
çıkmasına neden olmaktadır. İslâmizm, İslâmı kapatan ve görünmez kılan bir
gölge gibidir. Müslümanlar, dinlerini farklı ve çoğulcu şekilde yaşamaktadırlar. Müslümanların dinî tecrübeleri standart değil, çoğulcu bir karakterdedir. Ancak İslâmizm, Müslümanların dinî tecrübesini standartlaştırmakta
ve Müslümanların modern dönemdeki bütün birikimlerini İslâmizmin içine
sokmaktadır. Biz İslâm ve İslâmizm içindeki çeşitliliğin çok önemli olduğunu, önemli farkların ihmâl edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yazımızda Müslümanlar arasındaki farklılıkları ele almak yerine, modern bir ideoloji
olarak İslâmizm ve insanlık durumu arasındaki ilişkiye dâir bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyoruz

Dinperestlik (Religionism) Olarak İslâmizm
İslâmizm, relijyonizmin (dinperestlik) bütün karakteristiklerini kendisinde
taşımaktadır. İslâmizm aslında dinî bir kabilecilik ideolojisidir. Farklı olana
negatif olarak yaklaşan bir düşünce biçimidir. Bir kabile ideolojisi olarak İslâmizm, insanlıkla ilgilenmemekte, sâdece lokâl düzeyde Müslüman topluluklarla ilgilenmektedir. Bu ilgi, Müslüman toplulukların tek, bütüncül ve
homojen olarak kurgulanması şeklindedir. Bireylerin köylü, şehirli, dindar,
agnostik, ateist, muhafazakâr, seküler, zengin ve fakir olmasından ziyâde homojen bir dinî kimliğe sâhip olması ve bu kimliğe sadakât göstermesi asıl
önemli olandır. Müslümanların birliği İslâmistlerin söylemlerinde merkezî
temalardan biri olarak yer alır. İslâm bir din olarak Allah’a teslim olmaktan
ziyâde Müslümanları birleştiren kimlik ve sadakât aracı olarak değerlidir. İs-
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lâm, insanlığın mutluluğu için Müslüman toplulukların birliğini ve çıkarlarını önceleyen ideoloji olarak yorumlanmaktadır.
İslâmistler her Müslümanın İslâmist olmak zorunda olduğu düşüncesiyle, Müslümanları insanlıktan kopartmaktadırlar. İslâmist din yorumu, dar bir
kimlik düzenlemek suretiyle, insanlığa yönelik evrensel yaklaşımı ve âlemlerin rabbi Allah’la ilişkiyi önemsizleştirmeye neden olmaktadır. Dinperestlik
(Religionizm), dinî inancı bir araç olarak kullanmaktadır. Relijyonizm, dine
değil, dinî inancın dejenere edilmiş biçimine vurgu yapmaktadır. İnsanları
daha çok dindar yapmak için dine katı bir bağlılığı öngören dinperestlik, dinin dışında gördüğü her şeye şiddetle muhalefet etmektedir. İslâmizm, Müslümanları moderniteye, sekülarizme ve Batı’ya karşı düşman yapmakla yetinmemektedir. Sürekli olarak İslâmın ve Müslümanın dünyada var olan her
şeyden farklı oluşu üzerinde durulmaktadır. Kategorizasyon ve ayrıştırıcılık,
dinperestliğin olmazsa olmazıdır.
Relijyonizmin bir formu olan İslâmizm, reddetmeye ve dışlamaya dayalıdır. Şu söylemler sürekli olarak tekrar edilir: Biz onlardan daha iyiyiz, biz
onlardan daha iyi ve üstün insanlarız, biz Müslümanız onlar kâfirdir, biz doğruyuz onlar yanlıştır, biz kim olduğumuzu biliyoruz, ancak kâfirler bizi bozmak istiyor, şu anda var olan her şey çağdaş bir câhiliye ve paganlıktır. Bu
söylemlerde din, total bir kimlik olarak kurgulanmaktadır. Totalci dinî kimlik,
sâdece kendini kabûl etmekte, kendi dışında olanı reddetmektedir. Kimliğin
totalist olarak kurgulanmasında amaç, belirli bir grubun kendisini herkesten
farklı olarak hissetmesi ve sâdece kendisine özgü imtiyazlara sâhip olduğu
düşüncesini içselleştirmesidir. Kendilerini bütün insanlıktan farklı gören ve
özel imtiyazlara sâhip olduklarını düşünen kesimler, doğal olarak kendilerini
dinî açıdan diğer insanlardan daha üstün oldukları ve ekonomik, sosyal ve
siyasî bakımlardan diğer insanlara hâkim olmaları gerektiği sanısına kapılacaklardır. Dinperestliğin totalist kimlik kurgusu, insanın kendisini insanlığın
ve dünyanın bir parçası olarak değil, onların üstünde görmesine neden olmaktadır. Farklı olanı reddeden totalist kimlik, sâdece kendine benzer olanla
ilişkiye geçmeyi yeterli görmektedir.Totalist dinî kimlik, insanlıkla sağlıklı
bir karşılaşmaya engeldir. Müslümanları insanlıktan kopuk, ayrı ve yapay bir
tür olarak kurgulayan İslâmizm, kategorizmiyle, parçalı din okumasıyla, insanlığı öteki olarak kurgulamasıyla dini, zayıf bir kolektif egonun hizmetine
sokmakta ve dindarların insanlıkla ilişkilerini kesmektedir. İslâmizm, insanlığın İslâmla tanışmasının önünü tıkamaktadır.
Din, insanın insanlıkla ilişkisini kesip onu ayrı bir tür olarak kurguladığı
zaman bunun adı dinperestlik (religionizm) olmaktadır. Dindarlık tecrübe-
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si, insan fıtratıyla uyumlu bir tecrübedir. Ancak dinperestliğin (religionism)
bütün formları insan fıtratına ve dindarlığına ciddî bir meydan okumadırlar.

İslâmizm İslâmî midir?
İslâm, kendisini tevhide dayanan fıtrat dini olarak nitelendirmektedir. İslâm,
İslâmizmi veya İslâmcılığı insanlığa tebliğ için gönderilmiş bir din değildir.
Hiçbir peygamber İslâmcı olmadığı gibi, Kur’an-ı Kerim’de İslâmizmin metni
değildir. Bütün peygamberler, tevhit inancını tebliğ etmişler ve Kur’an, insanlığa hidâyet kaynağı olarak gönderilmiştir. Hiçbir peygamber, insanları
İslâmist olmaya dâvet etmediği gibi, Kuran’da insanlara İslâmcılığı açıklamamaktadır. İslâm, insanları Müslüman olmaya çağırmaktadır. İslâmcılık İslâmın özünden kaynaklanan bir anlayış değildir. İslâmizm veya İslâmcılık özellikle 19. Yüzyıl’da ortaya çıkan ârızî bir akımdır. İslâmizm, İslâmın bir sonucu
değildir. O, dinin ibadet, ahlâk, inanç ve ritüellerinden bazılarını yansıtabilir.
Ancak İslâmizm, dinin kendisi değildir, o dinin yanlış bir uygulanmasıdır ve
kavrayışıdır. İslâmizm, İslâmın doğal bir unsuru olarak değil, modern dönemde ortaya çıkan yapay bir anlayış olarak görülmelidir. İslâmizm’de kutsal
bir şey bulunmamaktadır. İslâmcılık, modern dönemde ortaya çıkan birçok
beşerî ideolojiden biridir. İslâmizmin hikâyesi, sahih İslâmın bir hikâyesi değil, seküler bir ideolojinin hikâyesidir.

İslâmizm Moderniteye Bir Meydan Okuma mıdır?
Modern dönemde ortaya çıkan beşerî bir ideoloji olarak İslâmcılık veya İslâmizm, din dışı seküler bir yaklaşımdır. İslâmizm, çoğunlukla modernliğe,
bir cevap veya meydan okuma olma iddiasındadır. Modern duruma bir cevap
veya meydan okumada bulunmak önemlidir ve ciddî bir iştir. Ancak şimdiye kadar İslâmizm, moderniteye hiçbir ciddî cevap üretememiş ve meydan
okumada bulunma konusunda başarısız olmuştur. İslâmizm, çoğunlukla modernitenin içinde yaşamış kişilerin modernlik eleştirilerini tekrar etmektedir.
Modernite eleştirilebilir, sorgulanabilir hatta reddedilebilir. Ancak ciddî, özgün ve derinlikli bir modernite eleştirisinin, sorgusunun ve reddiyesinin İslâmizm tarafından ortaya konmaması bir vâkıa olarak önümüzdedir. Modernite
denilen kurguda sorunun ne olduğu ve İslâmizmin bu hayâlî soruna sunduğu çözümün ne olduğu muamma olmaya devam etmektedir. Çoğu zaman İslâmistler, moderniteyi eleştirmek yerine reddetme anlamına gelebilecek bir
tutum takınmaktadırlar. İslâmizm, Batı, sekülarite ve moderniteyle rekabet
etmek yerine onlara karşı polemiksel eğilimler içine girmektedir. İslâmizm,
Müslümanların modern durumdan olan rahatsızlığını kullanmaktadır.
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İslâmizm, Müslümanların zihinsel, ahlâkî, duygusal ve düşünsel dünyalarında insanî bir değişim yaratmadığı gibi, mevcut insanî duruma dâir de
hiçbir şey üretmemiştir. İslâmizm, insanlığa evrensel nitelikte katkıda bulunmamıştır. İslâm birliği, İslâm devleti ve İslâm medeniyeti gibi kavramları
dillerinden düşürmeyen İslâmistlerin, insanlığa sunduğu hiçbir ciddî model
ve perspektif yoktur. Modernitenin dünya çapında derin bir kriz içinde olduğunu iddia eden İslâmist ideolojinin modernitenin dışında değerlendirilebilecek hiçbir ciddî sözü bulunmamaktadır. İslâmizm, mevcut hâliyle moderniteye bir cevap veya meydan okuma olarak nitelenmeyi hak etmemektedir.
İslâmizmi, moderniteye bir meydan okuma olarak değil, modernist bir tepki
olarak değerlendirebiliriz. Şu anda bir ideoloji olarak İslâmizm, öteki olarak
gördüğü Batı medeniyetini, moderniteyi ve sekülarizmi reddetme aşamasındadır. Reddediş aşamasını aşmış değildir.
Modernliğe meydan okuduğunu iddia eden İslâmizm, birey, sekülarizm ve
özgürlüğe karşı kendisini konumlandırmıştır. İslâmizm, özellikle moderniteyi ve sekülarizmi İslâma karşıt hâle getirmek için onları din olarak kurgulamıştır. Dine karşı din kurgusu, modern İslâmist düşüncenin çok önemli bir
karakteristiğidir. İslâmizm, Müslümanların zihin dünyasında şeytanın hâkim
olduğu bir düşman dünya icat etmek için, modernite ve dinî birbirine düşman olarak konumlandırmaktadır. Bu kurguyla, modernite denilen şeytanın
dünyasını yenmek ve fethetmek, inanan insanın dinî vecibesi hâline getirilmektedir. İslâmizm, moderniteyi bir ideoloji hatta din olarak okumaktadır ve
onun yerine geçme arzusundadır. Modernitenin yerine geçmek için modernitenin din, İslâmın da bir ideolojiye indirgenmesi çok sorunlu ve çarpık bir
yaklaşımdır. İslâm bir dindir, ideoloji değildir. İslâmı bir ideolojiye indirgemek onu din olmaktan çıkarmak anlamına gelmektedir.
İslâmizmin asıl amacı sekülerleşmeyi ve moderniteyi İslâmın dışına iterek
kendisini mutlak hâkim hâline getirmektir. Devlet, toplum ve siyaset, İslâmizmin vesayeti ve kontrolü altına girmelidir. Müslümanın temel görevi İslâmist
ideolojiye teslim olmak, yani İslâmcı olmaktır. Her Müslümanın İslâmist olması gerektiğini savunmak, aslında din adına bir hegemonya girişimidir. Müslümanın insan olarak özgünlüğünü, farklılığını ve özgürlüğünü inkâr anlamına gelmektedir. Bireyin dinin içinde ve dışında kendisine uygun gördüğü
yaşam tarzlarını, amaçları ve idealleri benimsemesini İslâmizm Allah’a karşı
isyan olarak sunmakta ve bireye tercihte bulunabileceği bir yaşam alanı bırakmamaktadır. İnsanî ve bireysel olanın İslâmî olmayacağını söyleyen İslâmizm,
kişinin kendi hayatı hakkında karar verebilen kişi olmasını engellemek istemektedir. İslâmizm, bireyin kendisi olmasına izin vermeyen totaliter bir dinî
hayat kurgulamaktadır. İslâmizm, bireylerin özgün ve özgür bir dindarlık tec-
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rübesine sâhip olmasını istememektedir. İstenilen, İslâmizmin uygun gördüğü
sınırlar içinde herkes için doğru görülen dinin ve akaidin tâkip edilmesidir.

İslâma Karşı bir Meydan Okuma: İslâmizm
İslâmizm, İslâmdan kaynaklandığını iddia etmesine rağmen, dinden ziyâde
ideolojimsi bir tonu vardır. İslâmizm, kendisine İslâmcı demeyenleri dinen
sapkın ve sorunlu bulmaktadır. Dindar olmak yetmemektedir. Asıl olan İslâmist olmaktır. İslâmizm ideolojisi, din adına zihinleri manipüle etmektedir.
Bir ideoloji olarak İslâmizm, yanlış yönlendirmelerini kendisinin İslâmdan
kaynaklandığını iddia ederek sorgulanmaz hâle getirmektedir. İslâmın içini boşaltan İslâmizm, İslâm sayesinde kendisine câzibe kazandırmaktadır.
İslâmdan soyutlanmış bir İslâmizmin hiçbir derinliği ve câzibesi bulunmamaktadır. İslâmizm, hem İslâma hem insanlığa karşı bir yabancılaşma hâlini
ifade etmektedir. Hem İslâmı hem insanı başkalaştırmak İslâmizmin ortaya
koyduğu olumsuz bir durumdur.
İslâmizm, Kuran ve Sünnet’e dönüş iddiasında bulunmasına rağmen Kuran ve sünneti asrın idrakine anlatamamıştır. Aslında bunlara ulaşmaya engel olan bir dünya icat etmiştir. İslâmizm, seküler bir ideoloji olarak dinin
önüne geçtiği gibi, Kur’an’ın da önüne geçmiştir. Dinin aslî kaynakları, İslâmizm tarafından sâdece ideolojik amaçlarla tüketilen metinlere dönüştürülmüştür. İslâmistler, Kur’an ve sünnete kendi düşüncelerini doğrulatmak
için başvurmuşlardır. İslâmizm, İslâmı dinî tecrübe açısından zayıflatmakta,
ancak ideolojik mitlerle doldurmaktadır.
Günümüzde Müslüman toplumların karşılaştığı sorunların aşılması için
İslâmizmin tek yol olduğu iddia edilmektedir. İslâmizm, insanlığın bütün sorunlarının tek çözümünün İslâmda olduğunu söylemesine rağmen şunu unutmaktadır. İnsan hayatı, tek bir dinin çözme gücünün üstünde olan kompleks bir
olgudur. Hiçbir din veya ideoloji, insan hayatının bütün sorunlarını tek başına
çözme yeterliliğine sâhip değildir. Bütün insanî sorunların çözümünün İslâmda olduğunu söylemek hayatı inkâr olduğu gibi İslâmıda inkâr etmektir. Çünkü
İslâmı bütün sorunların çözücüsü olarak dayatmak, İslâmı kaldırılması zor bir
yükün altına koymak anlamına gelmektedir. İslâmın bütün sorunları çözmek
gibi bir iddiası yoktur. İslâm, sahih tevhit inancını insanlığa tebliğ etmekte ve
insanları doğru yola çağırmaktadır. Orijinal Tevhit mesajının insanlığa ulaştırılması dışında İslâma hiçbir ideolojik misyon yüklenemez.
İslâm, hayatın tüm alanlarını kuşatır klişesini İslâmistler standart değişmez dogma olarak ifade etmektedirler. İslâmın hayatın her tarafını kuşattığı
düşüncesi, totaliter bir mitten ibarettir. İslâm hayatın her alanını kuşatmamak-
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ta, ancak insan hayatının her tarafıyla ilgilenmektedir. İnsan hayatıyla ilgilenmek ile insan hayatını kuşatmak aynı şeyler değildir. İkisini birbirinden
ayırmak, İslâm ve İslâmizm arasındaki farkın anlaşılması açısından gereklidir.
İslâmistler için bireyin dinî tecrübesi yani dindarlık önemli değildir. Asıl
önemli olan din, yani kurumsal dindir. Dindarlık, diyanet ve sekülerlik olarak
küçümsenmektedir. Diyanet ve sekülerlik, dinin zayıflaması olarak değerlendirilmekte, dinin diyanete hâkim olması gerektiği savunulmaktdır. İslâmizm,
dinî dindarlıktan ayıran, sahte bir kutsallık adına bireyin maneviyatına ve
iç dünyasına hükmetmeye çalışmaktadır. Kurumsal dinden kastedilen dinî
hukuk, dinî devlet ve siyasettir. İslâmizm, Müslüman olmakla hiçbir şekilde
ilişkili değildir. Müslüman olmak, insan olma arayışıdır. Ahlâken ve manen
olgunlaşmak, Müslüman olmanın gereğidir. Müslüman olma, insanın fıtratıyla uyumlu insan olma arayışıdır. İslâmizm, bir arayış olmaktan ziyâde, insan fıtratına ve hayatına gayri fıtri bir müdahale ideolojisidir. İslâmın amacı,
yeryüzünde İslâmizmin zaferi değil, insanın kemalidir.

İslâmizm Paradigma Dışı mıdır?
İslâmizm, kendisini özellikle küresel hegemonik sistem olarak adlandırdığı
dünya sisteminin dışında konumlandırmaya çalışmaktadır. Bunu yapmak suretiyle hegemonik dünya sisteminin kötülüklerinden kendisini sorumlu tutmamak ve bu sistemin kirlerine bulaşmamış temiz bir anlayış olma algısı
oluşturmaya çalışmaktadır. Küresel hegemonik sistemin dışında kalma iddiası, aslında bir mitten ibarettir. İslâmizmin Türkiye, İran, Mısır, Sudan, Hindistan, Pakistan ve diğer coğrafyalarda ortaya çıkan hareketleri, şu ya da bu
şekilde uluslararası sistemin hep bir parçası ve müttefikleri olmuşlardır. İslâmizm, ideolojik olarak katı olmasına rağmen, uygulamada pragmatisttir. İslâmistler, iktidar olmak için devletçiler, Komünistler, milliyetçiler, sosyalistler ve militaristlerle işbirliği yapmakta tereddüt etmezler. Küresel sistemin
dışında olma iddiasının hiçbir gerçeklik temeli bulunmamaktadır. Sistem-içi
bir muhalefet olmadığını söyleyen İslâmizm, bu söylemiyle sâdece sosyalizm
gibi modern ideolojilerden kendini ayırmaya çalışmaktadır. İslâmizmin İslâmı modernitenin, sosyalizmin, kapitalizmin kısacası günümüzde var olan her
şeyin dışında tutma çabası, modern dünyanın tamamen suçlu, İslâmizmin tek
mâsum olarak konumlanması içindir.
İslâmistler, küresel sisteme tek alternatifin İslâm olduğunu iddia ederler. Küresel sistemin sâhiplerinin, İslâmı alternatif olmaktan çıkarmak için
sürekli oyun ve tezgâh peşinde koştuklarını söylerler. Küresel sistemin İslâma karşı komploları İslâmistlerin en favori konusudur. İslâmın düzen kur-

24 | Bilal Sambur

masından, alternatif olmasından, medeniyet kurmasından, kendisine özgü dil
oluşturması gerektiğinden ısrarla söz eden İslâmistler, bunların olması için
Müslümanlara ve insanlığa sunacakları hiçbir ciddî felsefî, psikolojik, politik,
kültürel, eğitimsel, ekonomik ve sosyolojik düşünce üretememektedirler.

Kapalı Bir Zihin Olarak İslâmizm
İslâmizm, aslında kapalı ve içe dönük bir bir zihinsel durumu ifade etmektedir. İslâmistler, Müslümanların sol, sosyalist, ve nasyonalist ideolojilerle
ilişkiye girilmemesini, beşerî ideolojilerle ilişkiye ve ittifaka geçmenin Müslümanları akide açısından dönüştüreceğini ve değiştireceğini iddia ederler.
Başka bir ifade ile İslâmizm, farklı ideolojilerle ilişkiye geçecek bir özgüvene
sâhip değildir. Hep farklı düşünceler tarafından dönüşme ve değişme korkusunu Müslümanlar arasında yaymaktadır. Çağdaş kavram ve düzenlerden
Müslümanları korumayı İslâmistler, kendilerinin temel görevi olarak kabûl
etmektedirler. İslâmistler, Müslümanların özgürlükten, çoğulculuktan ve birey olmaktan korkmalarını ve kaçmalarını istemektedirler.
İslâmizm, Müslümanların bireyselleşmelerine, farklılaşmalarına ve kendilerini özgürce ifade etmelerine imkân vermemektedir. Müslümanlar üzerinde İslâmist bir rehberliğin ve vesayetin zorunlu ve gerekli olduğunu
varsaymaktadır. İslâmizmin, birey ve özgürlük fikrine karşıtlığının temeli
budur. Birey ve özgürlük, İslâmist vesayeti anlamsızlaştırmakta ve gereksizleştirmektedir. İslâmistler, hem dinin hem sözün tek sâhibi olmayı istemektedirler. İslâmizmin temel tutumu dinde söz söyleme tekelinin kendisinde
olduğunu iddia etmesidir.
İslâmizm veya İslâmcılık tartışması, salt bir entelektüel tartışma değildir.
Din alanında kimin tek ve son söze sâhip olduğu tartışmasıdır. Kimin Müslüman kimin Müslüman olmadığının belirlenmesinin ve tanımlanmasının tartışmasıdır. İslâmizm, Müslümanlar için kaldırılması ve dayanılması ağır bir
yüktür. Müslüman, İslâmı genişliğine, çoğulluğuna ve derinliğine tecrübe
ederken, İslâmizm, Müslüman kimliğini daraltır, tekleştirir ve dayatır. İslâmizm, İslâmı katı bir totaliter ideolojiye dönüştürürken Müslüman, onu din
olarak hayatında pratik etmektedir. İslâmizm, bir din olmaktan ziyâde Müslümanlara tek bir kurtuluş ideolojisi olarak kendisini dayatmaktadır. İslâmizm
Allah adına insanlığı kurtuluşa kavuşturacağını iddia etmek suretiyle bütün
Müslümanların ve insanların kendisine teslim olması gerektiğini savunmaktadır. Modernite ve sekülarizm düşmanlığı temelinde İslâm adına dinî totaliteryanizm meşrulaştırılmakta ve kutsallaştırılmaktadır. Doğru dinin ne
olduğunu ve onun nasıl pratik edileceğini insanlara buyuran, insan hayatının
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tamamını İslâmizm dediğimiz çerçeveye sıkıştıran dinî totaliteryanizm, çok
buyurgan, mağrur ve dayatmacıdır.
İslâmistler, kendilerini diğer insanlarla eşit olarak görmezler. Onlar, hakikâte sâhip hakikât tekelcisidirler. Tek hakikâte inanma ve sâhip olma illüzyonundan dolayı kendilerini hep en üste, kendilerinden farklı olanları ise en
alta yerleştirirler. En üstün olanlar, hep diğerlerine neye inanmaları ve ne
yapmaları gerektiğini söylerler, Müslümanlara dinleriyle tutarlı olacak şekilde yaşamaları gerektiği dayatmasında bulunurlar ve onları modern dünyanın
sapkınlıkları konusunda uyarırlar.

Kurucu Rasyonalist Bir İdeoloji Olarak İslâmizm
Modern bir ideoloji olarak İslâmizmin Müslümanlara bir vaadi bulunmaktadır. Müslümanların kendi aralarındaki ilişkileri belirleyecek politik ve toplumsal bir projeyi sunmak İslâmizmin en temel vaadidir. Hayatını dine göre
yaşamak isteyen Müslümanlar üzerinde bu vaadin ciddî bir etkisi ve câzibesi
bulunmaktadır. İslâmizm, politik ve sosyal ilişkileri düzenleyen bir model
vaadinde bulunmasına rağmen, şimdiye kadar ortaya hiçbir ciddî proje ve
tasavvur koymamıştır.
İnsan ve din arasında kurulan ilişki önemlidir. İslâmizm, din temelli olarak yeni bir insan, toplum ve siyaset-devlet kurmayı hedeflemektedir. Başka
bir ifade ile yeni insan yaratmak, İslâmizmin hedefidir. İnsan ve toplumun
kurgulanamaz ve inşa edilemez olgular olduğunu İslâmizm düşünmemektedir. İnsan ve toplumun ideolojik ve dinî idealler doğrultusunda dizayn edilmesini İslâmizm gerekli görmektedir. Sosyalizmin sosyalist insan ve toplum
yaratmak istemesi gibi, İslâmizm de Müslüman insan, toplum ve devlet inşa
etme amacındadır. İslâmistlerin insanı ve toplumu dinî doğrultuda oluşturma yanılgısı, kurucu rasyonalizmin dinî versiyonundan başka bir şey değildir. İslâmizm, Fransız Aydınlanması’nın insanın ve toplumun başka insanlar
tarafından yeniden yaratılmasını ve inşa edilmesini mümkün gören pozitivist Aydınlanmacı despotizminden arınamamakta, onu taklit etmektedir.
Yeni bir insan ve toplum yaratmak isteyen bütün kolektivizm türleri gibi
İslâmizm de insana ve topluma zor kullanarak müdahale etmeyi kendisinin
hakkı görmektedir. Yeni bir insan ve toplum yaratmak için insanlığın mevcut
durumu câhiliye durumuyla özdeşleştirilmekte ve insanlığın durumu yanlış
bir bilinç hâli olarak tasavvur edilmektedir. İnsanlığın içinde bulunduğu câhiliyeden kurtarılması ve yanlış bilincin düzeltilmesi için İslâmist ideoloji,
dünyaya ve insanlığa zor kullanarak müdahaleyi kendi görevi olarak kabûl etmektedir. İnsan hayatına ve özgürlüklerine müdahale etmeme ve güç kullan-
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mama düşüncesi, İslâmizme çok yabancıdır. İyiliği emretmek ve kötülükten
sakındırmak için güç meşru ve gerekli bir enstruman olarak görülmektedir.
İslâmizmde asıl olan müdahaledir, müdahalesizlik değildir.
İslâmizm, din üzerinden hayat ve insanı okumaktadır. Hayat ve insan üzerinden dini okumayı, anlamayı ve yorumlamayı İslâmizm reddetmektedir.
Din dışının hiçbir gerçeklik değerinin olmadığı ve mutlak hakikâtin ancak tek
dinde bulunduğu iddiası hakikât tekelciliğidir. Hayatı sâdece din üzerinden
anlamak, büyük bir yanılgıdır. İnsan ve toplum, tek bir dine veya ideolojiye
sığmayacak kadar amorf bir yapıya sâhiptir. Din adına değişmez gerçekliklerin insana dayatılması, dinin zorunluluğu olarak gösterilmektedir. İslâmizm,
insan, tarih ve hayat için tek bir gömlek dikmektedir. Burada unutulan temel
gerçek şudur: Hiç kimsenin, hiçbir kutsal veya seküler adına insanı ve hayatını dizayn etmeye ve kurgulamaya hakkı yoktur.

Küresel Hegemonya İdeolojisi Olarak İslâmizm
İslâmizm, İslâm adına dünya hâkimiyetini kurmayı amaçlamaktadır. İslâmın
dünyaya hâkim kılınması, İslâmistlerin küresel hegemonik amacıdır. Küresel
İslâm hegemonyasının kurulması için bütün dünyada İslâm Birliği’nin kurulması şart görülmektedir. İslâmın dünya hâkimiyeti, ancak İslâm Birliği amacının gerçekleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Dünyayı İslâma göre kurma iddiası İslâmist ideolojinin özüdür. İslâmizm, modern hegemonik anlayış, söylem
ve sistemlerin destekçisi ve meşrulaştırıcısı olmadığını söylemektedir. Ancak
İslâmizm, İslâm adına hegemonik bir ideoloji sunmakta ve dayatmaktadır. Hegemonik bir teoloji ve ideoloji olarak İslâmizm, dünya üzerinde hâkimiyet kurmayı, kâfir ve sapkın görülenlere hakikâtin dayatılmasını meşrulaştırmaktadır.
Dünyayı ve insanlığı İslâma göre kurmayı İslâmizm, her Müslümanın
farz-ı ayn görevi olarak görmektedir. Her Müslüman İslâmist olmak zorundadır. İslâmist olmayan Müslümanların, dinî dünyası tartışmalı ve sorunlu
olarak değerlendirilmektedir. İslâmcı veya İslâmist olmak bir tercih konusu olarak anlaşılmamaktadır. İslâmcılık, bir dinî zorunluluk düzeyinde ele
alınmaktadır. Başka bir ifade ile İslâmizm veya İslâmcılık, İslâm adına Müslümanlara dayatılmaktadır. İslâmizm, Müslümanın insan olarak kimliğini,
onurunu ve özgürlüğünü inkâr etmektedir. Kişi, Müslüman olarak değil, İslâmist amaçlara göre yaşadığı sürece değerli, anlamlı ve önemli görülmektedir.
İslâmizm açısından bir Müslümanın inancını, ahlâkını ve ibadetini yaşaması yeterli değildir. Dinin muamelat ve ukubatını yaşamayan bir Müslüman,
Müslüman değildir. Başka bir ifade ile ahlâk ve inancı yaşayan ancak muamelat ve ukubatı uygulamayan biri, dinin bir kısmını kabûl edip bir kısmını red-
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deden kimsedir. Dinin bir kısmını yaşayan, bir kısmını yaşamayan ise Müslüman değildir. Dini bir bütün olarak yaşamak söylemini sürekli gündemde
tutan İslâmizm, hem ibadeti, hem siyaseti, hem dini, hem devleti bir bütün
olarak yaşamayı Müslüman olmanın olmazsa olmazı olarak değerlendirmektedir.Hayatın siyaset, iktisat, eğitim, kültür, diplomasi, sanat, kültür, edebiyat
alanlarında, kısacası insanın olduğu her yerde alınması gereken tek referans
dindir.Din, hayatın her alanında mutlak referanstır. Dinin bir bütün olduğu
söylemini kullanmak suretiyle İslâmizm, bütün Müslümanların kendisini tâkip etme zorunda olduğunu din adına dayatmaktadır.

İslâmizmin Yüce Kurumu: Devlet
İslâmizmin merkezinde din olmadığı gibi, insan ve toplum da yoktur. İslâmist ideolojinin merkezinde hep devlet vardır. İslâmizmin gündeminde devleti kurtarmak, bir İslâm devleti kurmak, modern ulus devleti İslâmî renge büründürmek hep olmuştur. İslâm devleti, İslâmizmin en temel gündem
maddesidir. İslâm devleti iddiası, İslâmî olmamasına rağmen, İslâmist ideoloji, hep İslâm devleti ütopyasının peşinde koşmuştur. Ancak şimdiye kadar
İslâm devleti iddiası, model olarak ortaya konmamış, bir mit olmanın ötesine geçmemiştir. Müslümanların inançlarına uygun yaşayabilecekleri ortamı
tesis etme iddiasında bulunan bir mit olması hasebiyle İslâm devleti kurgusunun, Müslümanlar arasında duygusal ve psikolojik etkisi bulunmaktadır. Komünizmin sınıfsız toplum ütopyasıyla İslâmizmin İslâm devleti miti
arasında büyük ortaklık vardır. İkisi de mit olmalarına rağmen, duygusal ve
psikolojik etkiye sâhiptirler. İslâm devleti iddiasının İslâmiliği veya imkânı
sorununun ötesinde önemli bir problem vardır. Asıl sorun devlet ve din arasında kurulan yanlış ve çarpık ilişkidir.
İslâmizm, devleti metafiziksel dinî bir kurum olarak ele almakta, devleti
dinin ve dindarlığın olmazsa olmazı olarak görmektedir. Bazı insanî ihtiyaçları karşılamak üzere insan yapımı olarak kurulan devletin hiçbir kutsal ve
dinî tarafı bulunmamaktadır. Devletin dinî olamayacağı gibi, dinin de devleti olmamalıdır. Devlet ve dinden herhangi birisinin olduğu bir yerde, diğeri
olmamalıdır. Devlet ve dini bütünleştirmek, dinîidin olmaktan çıkardığı gibi
devleti de devlet olmaktan çıkarmaktadır. Dinin görevi, devleti yönetmek değil, insanlara hidâyeti ve doğru yolu göstermektir. Devlete din adına doğru
yolu gösterme görevi veren İslâmizm, din ve devlet arasında yıkıcı ve çarpık
bir ilişki kurmaktadır. İslâmizm, politik bir ideoloji ve programdır. Devlet
gücü yoluyla yeni bir insan ve toplum yaratma projesidir. İslâmizm, sahih
dindarlık değildir. O çarpık bir dindarlık örneğidir. Seküler bir ideoloji olarak
İslâmizm, hem dini hem devleti ele geçirme amacındadır. İslâmizm, sosyal
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hayatta var olan herhangi bir ideoloji olarak var olabilir, ancak kendisini bütün topluma güç yoluyla dayatan bir totaliter bir ideoloji olması sorundur.
İslâmizm, devlet-din bütünlüğünü Müslüman toplum kurmak gerekçesiyle meşrulaştırmaktadır. Müslümanların çoğulcu bir toplumun parçaları olarak
yaşamalarını reddeden İslâmizm için asıl olan topluma hâkim olunmasıdır. İslâmist perspektife göre, İslâm devleti aracılığıyla İslâm toplumunun gerçekleştirilmesi ve İslâmî toplumsal modelin toplumun farklı kesimlerine dayatılması Müslümanların hakkıdır. Müslüman toplum aslında bir devlet projesidir.
Devlet ve siyaset, İslâmizmin olmazsa olmazıdır. Devlet, Müslüman birey ve
toplumu kurgulamanın en önemli gücü ve aracı olarak değerlendirilmektedir.
İslâmizm, toplumsal hayatı dinî temelde düzenleme gücüne sâhip olması
gerektiği iddiasında bulunmaktadır. Otoritenin kaynağı olarak İslâmizm, dini ve
Müslümanları görmektedir. Toplumsal hayatın devlet gücüyle düzenlenmesi,
dinî bir gereklilik değil, seküler bir düşünüşün sonucudur. Toplumsal hayat, her
türlü bireysel veya grupsal yaşam tarzının kendisini ifade ettiği alan olmalıdır.
Toplumsal hayatın temel karakteristiği çoğulculuktur. Bireysel ve toplumsal
hayatı dizayn etmeyi düşünen İslâmizm, aslında bireysel özgürlükleri ve sosyal
çoğulculuğu ortadan kaldırmayı istemektedir. İslâmizm, insanı ve toplumu doğal hâliyle görmemektedir. İslâmizm, insanları nasıl görmek istiyorsa, insanlar
öyle olmalıdırlar. İslâmizm, insanların kendi hayatlarını, dünyalarını ve ideallerini yaşamalarına imkân veren özgürlükçü bir yaklaşım değildir. Bazen Medine
vesikası etrafında özgürlükçü ve çoğulcu söylemler kullanmalarına rağmen İslâmistlerin düşünce sistemleri totaliter nitelikte olup farklı olana yaşam hakkı
tanımamaktadır. Kapsayıcılıktan ziyâde İslâmizm dışlayıcı bir karaktere sâhiptir. İslâmizm, sâdece Müslümanları homojenleştirmemektedir. Aynı zamanda
Müslüman olmayanların da farklı olma hakkını tanımamaktadır. Tek bir inanca
dayanan devlet kurulamayacağı gibi, bütün insanların tek bir doğru inanca göre
yaşamaları gerektiğini empoze etmek de insan onuruyla bağdaşmamaktadır.

Sonuç
İslâmizm mitler üretme konusunda çok yetenekli olmasına rağmen, insanlık
durumuna dâir ortaya hiçbir şey koyamamaktadır. İslâmizm, İslâmın insan
hayatına katkı potansiyelini ortadan kaldırmakta ve İslâmı totaliter bir ideolojiye indirgemektedir. ‘İnsanlık için İslâm anlayışı İslâmın bir gereğidir.
Burada amaç insan, İslâm ise araçtır. Ancak bu anlayışın aksini savunan İslâmizm, insanı din adına din için var olan bir nesneye dönüştürmektedir. İnsanı
dinperestliğin bir aracına indirgeyen İslâmizm, insanlara ve Müslümanlara
bir özgürlük yolu değil, sâdece bir kölelik yolu sunmaktadır.

İslâm ve Özgürlük: Negatifçi ve
Pozitifçi Yaklaşımlar
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Sorun
İslâm ve özgürlük sorunu, temelde Müslümanların nasıl bir toplumda yaşamayı istedikleri sorusuyla ilişkilidir. Müslümanlar, nasıl bir toplumda yaşamak istiyorlar? Dinî inançlarının gereklerini istedikleri gibi, herhangi bir müdahaleye
uğramadan yerine getirecekleri bir toplum mu yoksa daha fazlasını mı istiyorlar? Daha fazlası ne olabilir? Tüm aşamaları İslâmî hassasiyetlerle belirlenmiş
ya da İslâmî bir bakış açısı ile örgütlenmiş “özgür” bir İslâm toplumu, İslâm
devleti ya da İslâm medeniyeti, özgür bir toplumda yaşama isteğinden daha
fazlasını ifade eder. Bu soruya verilecek olan cevaplar, dinî inancı müdahaleye
uğramadan yaşama talebinden daha fazlasını istemek anlamına gelecektir. Bu
açıdan İslâm ve özgürlük ilişkisi, aslında bu iki sorunun cevabında ortaya çıkar:
Müslümanlar, özgür bir toplumun parçası mı olmak istiyorlar yoksa kendilerine özgü, özgür bir İslâm toplumu mu inşa etmek istiyorlar?
Günümüzde farklı hayat biçimleri daha fazla iç içe girmiştir. Avrupa ve
Birleşik Devletler gibi Hıristiyan ve seküler hayat tarzlarının yoğun olduğu
yerlerde yaşamaya ve çalışmaya başlayan Müslümanlar da göz önünde tutularak insanların kendilerini daha fazla güvende hissetmeleri ve dinî vecibelerini daha iyi yerine getirmeleri için bu iki soruya cevap aramaları gerekir.
Bu sorulara verilen cevaplar, dindarlar olarak toplumsal statülerimizin ne
olacağının da cevabıdır. Kamu otoritesinden ve toplumdaki diğer hayat biçimlerinden bize nasıl davranılmasını istiyoruz? Politik yapılar içinde ve top29
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lumsal karar mekanizmalarında Müslümanların yeri ne olacaktır? Bu türden
birçok sorunun cevabı, İslâm toplumu ya da özgür toplum tercihine bağlıdır.
Bu iki tür tercih, iki farklı politik talep biçimini ortaya çıkarır. Özgür toplumda Müslümanlar da dâhil olmak üzere tüm iyi hayat biçimlerinin1 politik ve
toplumsal taleplerinin karakteri negatif iken belirli bir din veya ideoloji ile
şekillenmiş toplumlarda bu taleplerin karakteri pozitiftir.
Bu iki tür talep şekli, Isaiah Berlin’in pozitif ve negatif özgürlük ayrımıyla yakından ilgilidir. Pozitif özgürlük, nelerin özgürlük olduğu veya özgür
olmak için nelere sâhip olmamız gerektiği ile ilgilenirken negatif özgürlük,
nelerin özgürlük kümesine dâhil olduğu konusunda bir içerik ortaya koymaktan ziyâde bireylerin eylemlerinden alıkonulmaması şeklinde tanımlanır. Bu
iki talep ve özgürlük biçimi, “özgür toplum” ve “özgür bir İslâm toplumu” düşünceleri ile yakından ilgilidir. Özgür bir toplumda bireylerin talepleri negatifken belirli bir dinî inanç ve ideoloji çerçevesinde “inşa edilmiş” toplumlarda bu talepler pozitiftir. Bu nedenle özgür bir İslâm toplumu, Müslümanların
pozitif talepleri ile belirlenmiş politik bir “proje”dir.
Ben bu çalışmada bu iki tür talep biçiminin şekillendirdiği toplumların
politik yapılarını negatif ve pozitif özgürlük açısından betimleyeceğim. Bunu
yaparken aynı zamanda bu terimlerin ne anlama geldiğini belirginleştireceğim. Ardından İslâm devleti, İslâm medeniyeti gibi İslâmî toplum projelerinin Müslümanların bugün karşı karşıya oldukları sorunlara çözüm olmaktan
uzak olduğunu hatta çoğu zaman bu sorunların sebebi olduğunu gerekçeleri
ile ortaya koyacağım. Nihâî olarak özgür bir toplum talebinin hem dinî vecibeleri yerine getirmeleri hem de toplumsal sorunlarını çözmede Müslümanları daha avantajlı hâle getireceğini savunacağım.

Özgür İslâm Toplumuna Karşı Özgür Toplum: Niçin?
Dinler açısından özgür toplum, engelleme ve ayrımcılığa uğramadan dinî vecibelerin yerine getirmesini ve herhangi bir dine ayrıcalık tanınmamasını
ifade eder. Böyle bir toplumda Müslümanlar, diğer inançlar üzerinde ayrıcalığa sâhip değildir. Daha da önemlisi bu yapı içinde “İslâm”, özgür olmayı
isteyen tüm diğer inançlarla aynı toplumsal statüye sâhiptir. Başka bir ifade
ile özgür toplum, Müslümanların, içinde Hıristiyanlar, Yahudiler, Bahaîler
ve seküler yaşam biçimleri gibi birçok farklı hayat biçiminin bulunduğu bir
toplumun eşit paydaşları olmaları anlamına gelir. Özgür bir toplumda İslâm,
birçok farklı dinî inançtan biridir. Oysa özgür bir “İslâm toplumu”, her ne ka1 İyi hayat biçimi, her insanın kendisine yakıştırdığı ve kendisi için ahlâkî açıdan yaşanmaya değer olduğunu
düşündüğü hayat tarzıdır.
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dar diğer inançlara da özgürlük vaat etse de o toplumda İslâmın diğerlerinin
üzerinde bir toplumsal statüye sâhip olmasını hedefler. Böyle bir yapı içinde
Müslümanların taleplerinin, diğer inançlar karşısında (kendiliğinden ortaya
çıkacak avantajların ötesinde) önceliği ve üstünlüğü olacaktır. Bu üstünlüğün diğer inanç biçimleri üzerinde bir dezavantaja, özgürlük ihlâline hatta
bir baskıya dönüşmesini engelleyecek mekanizmalar olmayacaktır.
Buradan hareketle özgür bir İslâm toplumu ile özgür toplum arasındaki
temel fark, ikincisinde toplumun tüm bireyleri açısından özgürlük ihlâllerini
eşit bir şekilde engelleyecek politik mekanizmaların olmasıdır. Özgür bir İslâm toplumunda ise politik araçlar, sürekli Müslümanların lehine, diğerlerinin
ise aleyhine işletilecektir. Bu durum, Müslümanları imtiyazlı hâle getirirken
başka bir dinden (veya mezhepten) olanlara zimmî statüsü vermiş olacaktır.
Bu durumda sürecin sürekli olarak Müslümanların lehine işleyeceğinden emin
olmak da imkânsızdır. Özgür bir İslâm toplumunda Müslümanların politik taleplerinin önüne, dinin yorumlarına dayanan ciddî engeller çıkabilir. İslâmın
politik yorumları temel tevkifi/taabbudi (kulluğa taalluk eden) konular olmamasına rağmen farklı dinî yorumlar, muhalif düşünceleri engellemek için hin-i
hâcette (keyfî bir şekilde) kullanılabilir. Ayrıca bu durum, Müslümanların azınlık olduğu yerlerdeki özgürlük taleplerini savunmak için bütün âdil ve ahlâkî
gerekçeleri elimizden alacaktır.
Diğer taraftan bir dinin adıyla şekillendirilecek bir toplumda politik araçlar dinselleştirilebilir ve hem o toplumun dindarlarına hem de toplumun diğer üyelerine karşı baskı aracına dönüşebilir. Oysa özgür toplumda politik
araçlar dinselleştirilmez. Politik araçlar, kutsal olmadıkları gibi yanılmaz da
değillerdir. Politika, sâdece kişisel menfaatten doğabilecek çatışmaları engellemek için ilkeler koymayı amaçlayan optimum araçlardır. Onların başarısı
veya üstünlüğü, farklı amaçların olduğu bir toplumda bireylerin çatışması
muhtemel menfaatlerini gönüllü ve meşru bir şekilde sınırlandırmalarını
sağlayacak bir mekanizma olmasından ileri gelir. Örneğin demokrasiyi diğer
politik karar alma mekanizmalarından üstün yapan şey, bireysel özgürlükleri/
menfaatleri genişletirken toplumdaki çatışmaları en aza indirecek olmasıdır.
Eğer bunu sağlayamıyorsa demokrasinin monarşiden daha üstün olduğunu
söyleyebilmemizi sağlayacak argümanların büyük çoğunluğunu kaybettiğimiz anlamına gelir.2
2 Demokrasinin özgürlükleri artırırken çatışmaları azaltması, onun hangi konularda kararlar almak için kullanıldığına
bağlıdır. Liberal demokrasi, bireylerin özel hayat alanı ile ilgili kararlar almayı demokrasinin konusu görmez. O sâdece
toplumun bütününü ilgilendiren konularda karar almayı ve bireylerin menfaatlerindeki çatışmaları engellemeyi
amaçlayan politik bir yöntemdir. Bu nedenle liberal demokrasi, bir toplumda bütün kararların demokratik yollarla
alınmasının özgürlüğü ortadan kaldıracağını savunur. Bireysel hayat alanı demokrasinin etki alanı dışındadır. Geniş
bilgi için bkz. Atilla Yayla, Liberal Bakışlar, Liberte Yayınları, 2. baskı, Ankara, 2000, ss. 247-254.
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İslâmın siyasî tarihinde olduğu gibi tüm tarih, bize politik araçların zamanın
koşullarına ve maslahata göre şekillendiğini göstermektedir. Bu nedenle herhangi bir politik tarza dinsellik yüklemek yanlıştır. Politik araçların dinselleştirilmesi, siyasetin, koşullara göre değişmesi gereken kanun ve uygulamalarla
değişmeyen dinî inançlar arasında bocalayan bir kurum olmasına neden olur.
Oysa kanunlar, iyi hayat biçimlerinin engellenmeye mâruz kalmadan yaşanmasını amaçlar. Kanunlara ve siyasete bunun üzerinde amaçlar yüklemek, bunları
insanların birincil hayat amaçlarının önünde engellere dönüştürmek olacaktır.
Siyasetin ontolojisine dâir bu türden söylenebilecek şeyler, Müslüman
dünyada çok fazla heyecan meydana getirmemektedir. Bunun iki ana nedeninden bahsedebiliriz: Birincisi, Müslümanlar, İslâm dünyası üzerinde uzun
süre devam eden ve bazı İslâm coğrafyalarında hâlâ devam etmekte olan fiilî
işgâlleri unutmuş değillerdir. Bu nedenle birçok dindar, “Batı’dan geldiğine” inandığı bazı değerlerin fiilî işgâllerin yerine almış fikri işgâller olduğunu düşünmektedir. Bu nedenle İslâm kaynaklı olmayan her düşünceye karşı
psikolojik bir direnç ortaya çıkmaktadır. İkincisi ise iman temelli bir siyasî
toplum oluşturma söyleminin dindarlar üzerinde bırakmış olduğu duygusal
etkidir. Ancak bu ikincisine olan sempatinin, gücünü ziyâdesiyle birinciden
aldığı gözden kaçmamalıdır.
İslâmın ikinci yüzyılında Antik Yunan, Hıristiyan ve Yahudi kültür ve bilimine karşı gösterilmiş olan hoşgörü ve onlara sâhip çıkmadaki istek, bugün
Müslümanların yakın dönemdeki kötü tecrübeleri nedeniyle yerini “dışarıdan
gelenlere” karşı kuşku ve endişeye bırakmıştır. Bu nedenle Müslümanların özgürlüğün herkes için ortak bir değer olduğunu kabûl etmeleri için ikna edici
gerekçelere ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde onlar, özgür bir toplumu ancak İslâmın şekillendirdiği bir model üzerinden talep edeceklerdir. Onlar, aynı anda
böyle bir modelin tarihsel gerçekliğinin günümüz İran örneğinde olduğu gibi
çoğu zaman Müslümanların beklentilerinin çok dışında kaldığını hatta aleyhine geliştiğini de fark etmektedirler. Böyle bir söylemin İslâm toprakları dışında
yaşayan Müslümanları kuşatıcı olamayacağı ve İslâm ülkelerindeki diktatörlerin dini sürekli bir meşruiyet aracı olarak kullanmaları da İslâmî bir toplum
konusundaki şüphelerin sürekli zihinlerde kalmasına neden olmaktadır.
Bu denli karmaşık sorunlar ağı içerisinde Müslümanların neden İslâmî olmak yerine seküler bir özgür toplum modelini seçmeleri gerektiği konusunda
ikna edici gerekçelendirmelere ihtiyaçları vardır. Dindarların onay vermediği
bir politik yapıyı onlara dayatmak özgürlük düşüncesi ile çelişir. Bu durumda
temel soru, “dindarlar özgürlükçü bir toplumu arzu etmiyorsa ne olacak?”tır. İslâm toplumunda özgürlük düşüncesinin kabûl edilmesinin önündeki en
büyük engel, özgürlüğün özellikle son iki yüzyılda ulus-devlet maharetiyle
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bir istismar ve dayatma aracı hâline getirilmeye çalışılmasıdır. Müslümanlar, özgür bir toplumun kendilerinin de içinde bulunduğu, toplumun tüm bireyleri için âdil bir şekilde işleyeceğinden emin olmalıdırlar. Müslümanlar,
kendilerine politik süreçlerin aktörleri değil piyonları muamelesi yapıldığını
görmeye devam ettikçe özgür bir toplumda yaşamayı kabûl etmek yerine İslâmî bir toplum kurmak isteyecekleridir.
Bireylerin özgürlüğün kendileri için gerekli olduğuna inanması gerekir.
Bu inancı sürekli olarak aşındıran söylem ve eylemler, açık toplum düşüncesine haklı olarak zarar vermektedir. Özgürlük adı altında yaşam biçimlerinin
değiştirilmeye çalışılması, dışarıdan bir yaşam biçiminin dayatılması veya
meşru olmayan bir menfaatin elde edilmeye çalışılması, özgürlük söylemine karşı endişeler ortaya çıkarmaktadır. Özgürlük, bir çağdaşlaşma projesi
değildir aksine toplumun ve bireylerin kendi özgünlükleri ile barış içinde yaşaması ve şiddetin bir çözüm şekli olarak algılanmamasıdır. İnsanların kıyafetlerini, inançlarını, dillerini, yaşam biçimlerini, geleneksel alışkanlıklarını
ve zevklerini beğenmemek, özgürlüğün konusuna girmez. Oysa çağdaşlaşma
projeleri (özellikle Müslüman dünyadaki toplumu sekülerleştirme projeleri)
bunların değiştirilmesini amaçlar. Özgürlük düşüncesi toplumların kendi iç
dinamiklerinden çıkabilecek olan bu tür eylemleri, ifade özgürlüğünün, akademik özgürlüğün veya teşkilâtlanma özgürlüğünün bir parçası olarak görür
ancak bu, onun hedefi veya arzusu değildir. Özgürlük düşüncesi, bireylerin
tercih ettikleri yaşam biçimlerini aynen kendilerinin karar verdikleri şekliyle
yaşamalarını amaçlar. Bu yönüyle de çağdaşlaşma ve sekülerleşme projesiyle
temelde zıtlaşır. Bu yöndeki faaliyetleri, sâdece kamu araçları vasıtasıyla ve
zorla olmaması kaydıyla özgür toplumun gereği olarak görür.
Özgürlük ve din konusunda bazı sosyolojik bakışlar, ortak bir özgür toplumun hayâl olduğunu, her toplumda bir inanç biçiminin baskın olacağını
ve bunun aksinin mümkün olmadığını ileri sürerler. Müntesiplerinin çok olması nedeniyle toplumda bir dinî inancın baskın bir şekilde bulunması ve bu
inancın diğerlerine nazaran daha fazla görünürlüğe ve bazı doğal avantajlara
sâhip olması, özgür toplum “idealine” aykırı değildir. Müslümanların daha
yoğun yaşadıkları yerlerde Camiler, Kiliselerden daha fazla olacaktır. Özgürlük talebi, toplumda “eşit” görünürlük sağlama “projesi” olmadığı gibi mütekabiliyet esasına da dayanmaz. Tam aksine ne kadar dinî inanç varsa o oranda
görünür olma onun doğal sonucu olur. Ancak burada daha üst bir temel ilke,
çoğunluk olmanın bir tahakküme ve diğer inanç biçimlerini dezavantajlı duruma düşürecek (âdil olmayan) bir imtiyaza dönüşmemesidir.
Bu makalenin konusu olan iki temel soru, sâdece Müslümanların karşı
karşıya olduğu bir durumdan ortaya çıkmış değildir. Özgürlük, sâdece Müs-
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lümanların çoğunlukta olduğu yerlerle ilgili değildir. İslâm coğrafyası dışındaki tüm toplumlar da özgürlük açısından bu iki tercihle karşı karşıyadır.
İsviçre’deki minare referandumu, Fransa’daki başörtüsü ve burka yasakları,
Birleşik Devletler’deki İslâmofobi ve daha birçok sorunu göz önüne aldığımızda hiç kimse veya hiçbir toplum, bu iki soru karşısında kayıtsız kalamaz.
Bu yönüyle bu iki soru, ateistler de dâhil tüm inanç biçimlerinin cevap vermeleri –tercih belirtmeleri– gereken evrensel sorulardır.
Hiç kimse, Müslümanların “özgür bir İslâm toplumu” ile dinî vecibelerinde engellenmeden yaşayacakları “özgür bir toplum” önerisinden hangisini kabûl etmesi gerektiğini onlar adına söyleyemez. Ancak her ikisinin de
avantaj ve dezavantajlarını tartışmak sanırım bundan daha anlamlıdır. Bu konuda iki yaklaşımın lehine de aleyhine de tezler ileri sürülebilir ve bunlar,
mü’minlerin tercihlerini etkileyebilir. Nitekim ben de bu yazıda zaman zaman Müslümanların dinî vecibelerini baskı görmeden yaşayabilecekleri ve
tüm diğer hayat biçimleri ile eşit politik statüde olmayı kabûl etmelerinin
daha avantajlı olduğunu ifade eden düşüncelere yer vereceğim. Yine özgür
bir İslâm toplumu oluşturma fikrinin özellikle “kurucu bir proje” olması nedeniyle sakıncalı yönlerine temas edeceğim. Buna rağmen bireylerin, nasıl
bir toplumda yaşamak istediklerine karar verecek olan kendileridir. Bu ikisinden hangisini tercih edeceklerine Müslümanların kendileri karar vermeleri
gerekir. Hangisi daha fazla teveccüh görürse toplum o yönde şekillenecektir.
Buradan hareketle bu çalışmanın ana gayesi, bireylerin özgür bir toplumda yaşamayı tercih etmeleri durumunda ne tür taleplerde bulunabileceklerini, nasıl bir özgürlük ve toplum düşüncesi ile karşı karşıya olduklarını ortaya
koymaktır.

Negatif ve Pozitif Talepler
İslâm ve özgürlük sorununun, Müslümanların özgür bir toplumda “yaşama”
istekleri ile dinî amaçlarını gerçekleştirebilecekleri bir toplum “inşa etme”
istekleri arasındaki tercihlerine bağlı olduğunu ifade etmiştim. Günümüzde
Müslümanların birçoğu dinî vecibelerini yerine getirirken herhangi bir müdahaleye mâruz kalmadan mürtedler, farklı inançlar ve hayat biçimleri ile
eşit koşullarda bulundukları özgür bir toplumda yaşamayı uygun bulurlar ve
bunu rızaya dayalı bir birliktelik olarak kabûl ederler. Buna karşı bazı Müslümanlar ise bunun kendilerine yetmeyeceğine, Kur’an ve Sünnet çerçevesinde
örgütlenmiş İslâmî bir toplum ve politik yapı inşa etmeden ne Müslümanların özgür ne de gerçek bir İslâmî yaşantının mümkün olacağını düşünürler.
Bu ikisinden birini tercih etmek, Müslümanları (aynı zamanda diğer inanç
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biçimlerine sâhip olanları) nasıl etkileyecektir? Bunlardan birini tercih etmek,
inananların politik taleplerinin şeklini de değiştirecek, biri negatif diğeri pozitif şeklinde isimlendirebileceğimiz iki farklı talep şekli ortaya çıkaracaktır.
Özgür bir toplumda yaşayan mü’minlerin dinî vecibelerini engellenmeden ve
baskıya mâruz kalmadan sürdürmeleri yönündeki taleplerine “negatif talepler” adı verilir. Buna “negatif” denmesinin nedeni, taleplerinin sâdece “engellenmeme” beklentisine dayanmasıdır. Kamu otoritesinden ve toplumun diğer
kesimlerinden dinî organizasyonları konusunda “engellenmeme” dışında bir
beklentileri yoktur. Buna karşı Müslümanlar, dinî vecibelerini engellemeye
mâruz kalmadan yerine getirmelerinin ötesinde bu vecibeleri “daha iyi” yerine getirmeleri için bazı kurumlar ve haklar talep edebilirler. Bu kurumları
inşa etmeleri ve hakları elde etmeleri yönündeki taleplere de pozitif talepler
adı verilir. Buna pozitif denmesinin nedeni ise dinî vecibeleri engellemeye
mâruz kalmadan yerine getirme ile yetinilmemesi ve bunların dinî inanç açısından zorunlu olmayan, imtiyaz içeren “ilâve” talepler olmasıdır. Negatif
talepler, bireyin kendisi adına “engellenmeme” talebi iken pozitif talepler,
İslâm adına veya Müslümanların dinî hayatlarını sürmelerini kolaylaştırmak
için yapılan taleplerdir.3 “İslâm toplumu kurulmadan Müslümanlık yaşanamaz” ifadesi, pozitif talep şeklinin ürünüdür.
İslâm ve özgürlük ilişkisi, biri negatif diğeri pozitif bu iki taleple yakından ilgilidir. Bu ikisinin mantıksal sonuçlarını bir izolasyon testi ile ortaya
koyabiliriz. Pozitif talepler, bir dinî inancın çoğunlukta olduğu yerlerde diğer
inanç sâhiplerini dezavantajlı duruma düşürür. Örneğin pozitif taleplerle şekillenmiş bir Fransız toplumunda Müslümanlar, Hıristiyanlar karşısında dezavantajlı duruma düşer. Fransa’daki başörtüsü takan veya burka giyen Müslüman bir kadının şu tür talepleri negatiftir: Dinî kıyafeti ile eğitim alma,
çocuğunu başörtüsü ile Fransa’daki tüm okullarına gönderebilme, kıyafetleri
ile bütün mesleklerde çalışabilme ve milletvekili olabilme vs.. Bu Müslüman
kadın, Fransa’daki diğer inanç sâhipleri ile eşit olarak bu taleplerde bulunma
hakkına sâhipse Fransa, özgür bir toplumdur. Aksi takdirde Fransa, dinî ya da
ideolojik saiklerle şekillenmiş, özgürlükleri ihlâl eden bir ülkedir.
Özgür toplumda kişi, Müslüman olduğu için bu türden negatif taleplerde
bulunuyor değildir. Başka bir ifade ile bunlar, “Müslümanlık” adına isteniyor değildir. Buradaki talepler Müslüman, Hıristiyan ya da ateist olmanın ve
3 Bu ayrımın birey ve grup hakları ayrımı ile karıştırılmaması gerekir. Belirli bir amaç etrafında bir araya gelen
bir grup da negatif talepler isteyebilir. Örneğin birkaç kişi, şehir meydanında buluşup Menzil’e, Hacı Bektaş’a ya
da Mekke’ye ziyarete gitmek isteyebilir. Burada özgürlük, bu insanların bu amaçlarından alıkonulmaması veya bu
ziyaretinden dolayı bir baskıya mâruz kalmamasıdır. Bu ziyareti gerçekleştirmek için kamu kaynaklarından veya diğer
insanların sâhip olduğu şeylerden yararlanma isteği ise pozitif bir taleptir. Çünkü bu, başka yerlere yolculuğa çıkacak
olan tüm insanlar karşısında bir ayrıcalık talebidir.
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bunların gerektirdiği şekilde davranmanın onları toplumsal ve politik haklardan mahrum etmesini gerektirecek türden de değildir. Ancak eğer bir Fransız
Hıristiyan veya Fransız etnik kökenine sâhip olduğu için Mağripli bir Fransa
vatandaşından daha fazla haklara sâhip olduğunu düşünürse özgürlük talepleri de pozitif olacaktır. Ya da Müslüman kadın, bunları İslâm adına isterse
veya Müslümanların bunları özel olarak hak ettiğini söylerse aynı talepleri
birden pozitif taleplere dönüşür.
Aynı talebin şekline göre pozitif veya negatife dönüşmesi karışık görünebilir. Bu nedenle başka bir örnekle bunu daha açık hâle getirmek gerekir. Bir
başörtülünün veya Alevînin genelkurmay başkanı olmak istemesi negatif bir
taleptir. Ancak başörtülü ya da Alevî olduğu için (başörtülü olmak veya Alevîlik adına) bunu istemesi, talebi negatiften pozitife dönüştürür. “Türkiye’nin
cumhurbaşkanın başı ya da eşinin başı açık olmalıdır” ifadesi, ne kadar pozitif bir değer ifade ediyorsa başörtüsü nedeniyle bu makamı hak ettiğini iddia
etmek de aynı oranda pozitif bir değer ifade eder. Bir Alevînin genelkurmay
başkanı olması, imtiyaz talebi değildir fakat genelkurmay başkanının Alevî,
başörtülü ya da başı açık olmasını istemek (pozitif ayrımcılık adına da olsa)
bir imtiyaz talebidir.
Negatif taleplerin tam olarak karşılanmadığı bir ülke olması açısından
Fransa örneği, sorunun sâdece Müslümanlarla ilgili olmadığını göstermektedir. Tüm toplumların özgürlük adına neleri talep edip neleri sınırlayabileceklerini gözden geçirmeleri gerektiği açıktır. Tüm dinî inançlar ve ideolojiler
için özgür bir toplumda yaşama talebinin farklı inançların çoğunlukta olduğu
mekânlar düşünüldüğünde mantıksal tutarlılığı daha açık bir şekilde görülür.
Buna karşın İslâm toplumu, Hıristiyan toplumu ya da seküler bir toplum inşa
etme talebi, savunulması zor, hesabı verilemez, çatışmacı ve baskıcı sonuçlar
ortaya çıkarmaktadır. Üstelik bu, birinci türden taleplerin de yerine getirilmesine engel olur.
Özgür bir toplumda özgürlük taleplerinin genel doğası negatiftir. Ancak
bu, asla pozitif taleplerde bulunulamayacağı anlamına gelmez. Meşru politik süreçlerden geçmiş ve politik mâkûllüğü sağlanmış bazı dinsel talepler,
kamu otoritesinin tarafsızlık ilkesini zedelemeyecek şekilde karşılanabilir.
Örneğin tarihî kilise ve camilerin restorasyonu ya da Müslüman çoğunluğun
bulunduğu metropolün merkezî bir yerinde yapılacak bir cami için kamu kaynaklarının yine aynı ilkelerle kullanılması, kültürel değerleri kaybolan dinî
bir grubun istemesi hâlinde kamu kaynakları ile desteklenmesi gibi pozitif
eylemler, özgür toplum için imkânsız değildir. Yine izolasyon testine başvurursak başka bir yerde başka dinî inançlar için aynı süreçlerin kullanılmasının önünde psikolojik, hukukî ya da politik engellerin olmaması kaydıyla bu
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tür pozitif talepler, özgür toplumun doğasına aykırı değildir. Devlet okullarında tüm dinî inançların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde seçmeli çok müfredatlı din dersleri (devlet okulları ile sınırlı olmamak kaydıyla) okutulması
da aynı şekilde özgür toplumun doğasına aykırı olmayan negatif bir taleptir.
Negatif ve pozitif talep düşüncesi, özgürlük literatürüne Isaiah Berlin’le
(1909-1997) girmiştir. Ancak onun kökleri John Locke (1632-1704), Benjamin
Constant (1767-1830), Wilhelm von Humboldt (1767-1835), Alexis de Tocqueville (1805-1859) ve John Stuart Mill (1806-1873) kadar geri gider. Bunların temel özelliği, özgürlüğü bireysel hayat alanı ile ilgili görmesidir. Bu iki
talep şekli, iki tür özgürlük düşüncesi ile yakından ilgilidir. Bu iki özgürlük
düşüncesi, klâsik ifadesini Berlin’de bulduğu için onun kavramsallaştırmasını almak yerince olacaktır: Negatif özgürlük ve pozitif özgürlük.

Negatif ve Pozitif Özgürlük
İslâm ve özgürlük konusundaki temel soruyu tekrar hatırlayalım: Müslümanlar,
özgür bir toplumun parçası mı olmak istiyorlar yoksa kendi özgür toplumlarını
mı kurmak istiyorlar? Bu soru, iki tür özgürlük talebiyle yakından ilgilidir.
Negatif ve pozitif ayrımı, özgürlüğe iki farklı bakışın sonucu olarak ortaya
çıkar. Negatif özgürlük, şu soruya cevabı içerir: “Bireyin başkaları tarafından
müdahaleye uğramaksızın yapmak istediği ve yapmaya gücü yettiği şeyleri
yapabilmesinin sınırı nedir?”4 Müdahalesizlik olarak özgürlük de denilen negatif özgürlük, bireylerin sırf kendilerini ilgilendiren özel bir yaşam alanı olduğu ve bu alana dışarıdan bir zorlamanın yapılmaması düşüncesine dayanır.
Birey, başkaları tarafından engellenmediği ölçüde özgürdür. Dış müdahaleye
mâruz kalmadan davranabildiğimiz alan ne kadar geniş ise özgürlüğümüz de
o kadar geniştir.5 Pozitif özgürlük ise kişinin kendisi ile ilgili kararlar alması
ve kendisinin efendisi olma isteğinden çıkar. Buna göre özgürlük, sâdece politik bir anlamı içermez. O aynı zamanda güç ve kabiliyetin yanı sıra ahlâkî,
psikolojik, irâdî ve doğal-fizikî durumlarla da ilgilidir.
Pozitif özgürlük, kişinin kendisi hakkında kararlar alması ve kendisinin
efendisi olma isteğinden çıkar. Birey, kendini çevreleyen inanç ve hayat biçimlerinin etkisinde kalıyor, edilgen bir nesne olarak dışarıdan kendini etki4 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”, Four Essays on Liberty, Oxford University Press, Londra, 1969, s. 121.
Negatif özgürlük, özgürlük literatüründe bireysel özgürlük, müdahalesizlik olarak özgürlük ve modern özgürlük gibi
isimlerle de ifade edilir. Bkz. Hasan Yücel Başdemir, “Bireysel Özgürlük Düşüncesi ve John Stuart Mill”, Liberal Düşünce,
sayı 24, 2001, ss. 123-137. Pozitif özgürlük de farklı şekillerde ifade edilmektedir. Örneğin Erich Fromm, pozitif
özgürlüğü “içsel özgürlük” olarak isimlendirir ve onu kendi benliğimizi geliştirmemize imkân sağlayan bir yetenek
olarak tanımlar. Erich Fromm, Özgürlük Korkusu, çev.: Roza Hakmen, Yaprak Yayınları, İstanbul, 1991, s. 89.
5 Atilla Yayla, “Liberalizm ve Türkiye”, Liberal Bakışlar, Liberte Yayınları, 2. baskı, Ankara, 2000, s. 174.
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leyen nedenlerle karar veriyorsa özgür değildir. Birey kendi kendinin efendisi
olmalıdır. Berlin, bu pozitif tarzı şöyle betimler: “Ben hayatımın ve arzularımın
herhangi bir dış zorlama olmaksızın kendime bağlı olmasını isterim. Başka insanların irade ettiği eylemleri değil kendi irademin eylemlerine uyarım. Edilgen bir nesne değil etken bir özne olmayı isterim. Kendi bilinçli isteklerim ve
nedenlerimle karar vermeyi isterim. Kendisi için karar veremeyen, insan rolünde güçsüz bir köle gibi değil uygun gördüğüm amaçlarımı gerçekleştirmek
isterim... Hepsinden önemlisi, düşünce ve amaçlarıma dayanarak onları açıklamak ve tercihlerim için düşünerek eylemde bulunmayı ve sorumluluk taşıyarak kendim hakkında bilinçli olmayı isterim. Bu, özgürlük, aksi ise köleliktir.”6
Berlin, pozitif özgürlüğün insan ruhuyla temellendirildiğini söyler. “İnsan
ben’i, bir tarafta ‘baskın bir ben’i, diğer tarafta ise çağrılınca itaat eden ‘alçak
ben’i taşır. Baskın ben, akıl ve yüksek şahsiyet taşır, iradeyi memnun edecek
amaç ve projeler kurar; gerçek, ideal veya özerk ben’le birlikte tanımlanır. Yüksek ben, akıldışı etkilerden uzaktır. Kontrol edilmemiş arzular ise mevcut, eldeki hazları kovalayan ve bunlarla yetinen ‘alçak ben’in ürünleridir.”7 Bu iki ben,
birbirinden ayrıdır. Alçak ben, akıldışı arzu ve isteklere temayül ederken yüksek ben, aklî amaç ve isteklere yönelir. İnsanın özgür olması için arzularının
kölesi olmaktan kurtulması ve yüksek ben’in çizdiği yoldan yürümesi gerekir.8
Burada özgürlük düşüncesi bir kurtuluş ve hidâyet yolu olarak takdim edilir.
Berlin’e göre bireyler ‘yüksek ben’in peşinden koşabilir fakat bunlar özgürlüğün konusu değildir. Bu amacı ya da aksini gerçekleştirmekten alıkonulmamak
özgürlüğün konusudur. Pozitif özgürlük, politik değil var oluşsal bir sorundur.
Özerklik (otonomluk) düşüncesi, pozitif hürriyetin belirleyici kavramıdır.
En genel anlamıyla özerklik, kişinin kendisi ile ilgili bütün koşulların bilincinde olarak kendisini bu koşullardan çıkardığı bir ilkeye ya da bir biriyle
tutarlı bir ilkeler dizisine tâbi kılmasıdır. Amaçlarını ve projelerini gerçekleştirirken bu ilkeden başka hiçbir şeyi kılavuz edinmemesidir. Bireyin hem bu
ilkeye aykırı olacak şekilde kendi arzularından hem de toplumun diğer üyelerinin gelenek ve göreneklerinden etkilenmemesidir. Özerklik, aynı zamanda
bireyin bu unsurlara karşı direnme gücüdür. Özerk insan kendisini yöneten,
kendi iradesinin denetiminde olan ve karşı konulmaz korkulara, dürtülere ve
tutkulara tâbi olmayan insandır.9

6 Berlin, a.g.m.., s. 131. Berlin’in bunu politik bir özgürlük türü olarak kabûl etmediğini ve eleştirdiğini akıldan
çıkarmamak gerekir.
7 Berlin, a.g.m.., s. 132.
8 Berlin, a.g.m.., s. 132
9 Melih Yürüşen, î ve Siyasî Hoşgörü, YKY, İstanbul, 1996, ss. 136, 138.
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Eğer insan, rasyonel düşünceye sâhipse ve kendisine alternatifleri açan şeyle meşgûl olursa o kişi özgür bir biçimde eylemde bulunuyor denilebilir. Rasyonel olarak kendi kendisini yönetmek şeklinde de tanımlanan pozitif özgürlük
anlayışı, gerçekte baskı altında eylemde bulunan bir köle için de mümkündür.
Bu köle, bir kısım eylemlerinden alıkonuluyor olsa da sâdece kendi rasyonel
kararlarına göre eylemde bulunma bilinç, kudret ve gücüne içsel olarak sâhip
olmakla özgür olur.10 Pozitif anlamıyla özgürlük, eylemlerde değil onu yaptırmaya karar verdiren bilinçte aranır. Pozitif özgürlük, eylemleri engellemeye
mâruz kalmadan yapıyor olmakla değil neler yapacağımıza karar vermemizi
sağlayan güç, yetenek, erdem ve bilince sâhip olmakla ilgilidir.
Negatif anlamda özgürlük bir şeylere sâhip olmakla ilgili değildir. Ahlâkî
bazı erdemlere ya da kendi başına karar verme yeteneğine sâhip olmak, çağdaş olmak, geleneksel düşünce kalıplarını kırmış olmak, özgün olmak, iyi bir
hayat yaşamak için paraya ya da saygın olmak için bilgiye sâhip olmak, zeki
ya da uyanık olmak, iyi bir mü’min olmak ya da seküler bir hayat sürmek
negatif anlamda özgür olmak için gerekli olan şeyler değildir. Elbette birçok insan bunların bir kısmına sâhip olmak ister ancak bunlar, bizim hayat
amaçlarımızdır ve özgürlük bunları elde etmek için engellenmeye mâruz kalmamak, bunlardan alıkonulmamaktır. Sâdece bunları yapmaktan alıkonulmama değil aynı zamanda muhafazakâr bir hayat yaşamaktan, dinî bir cemaatin
üyesi olmaktan, geleneksel yaşam biçimini sürdürmekten, ev ve araba sâhibi
olmaktan, başörtüsü takmaktan, ateist olmaktan, anadiliyle eğitim almaktan
alıkonulmamak da negatif özgürlüktür. Bu açıdan negatif ve pozitif özgürlük
arasındaki temel fark, pozitif özgürlüğün bireylerden özgür olmaları için bazı
şeylere sâhip olmalarını ve bazı nitelikleri taşımalarını bekliyor olmasıdır.
Doğal güçsüzlük, bilgi veya kapasitenin olmaması, müdahalesizlik
(non-interference) anlamında özgürlüğün de olmadığı anlamına gelmez. Bir
insan havada uçamıyor, âmâ olduğu için okuyamıyor veya Hegel’in muğlâk
metinlerini anlamıyorsa bunlar onun baskı gördüğü veya özgür olmadığı anlamına gelmez. Bireysel bir amacı gerçekleştirmekten, örneğin Hegel’in kitabını okumaktan alıkonulmak, özgürlüğün eksikliği demektir ancak bir amacı
gerçekleştirme gücünün olmaması, politik (negatif) özgürlüğün eksikliği değildir. Aşırı fakir bir insanın, kanunî bir engel olmaksızın bir ekmeği almak,
dünyayı gezmek, pahalı kıyafetler giymek için parasının yetmediğini düşünelim. Bu kişi, ona kanunların yasakladığından daha az (pozitif) özgürlüğe sâhiptir. Ancak bu yetersizlikler (ya da pozitif özgürlüğünün olmaması) politik
(negatif) özgürlüğün eksikliği olarak tanımlanamaz.11
10 John Gray, “Mill’s Conception of Happiness and the Theory of Individuality”, John Stuart Mill on Liberty in Focus,
edit.: John Gray ve G. W. Smith, Routledge Press, , New York, 1991, s. 193.
11 Berlin, a.g.m.., s. 123.
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Özgürlük, bir şeyi yapmak için (freedom to/for) sosyal statü, kabiliyet, güç,
inanç veya bazı “üstün” değerlere sâhip olmak da değildir. Tam olarak özgür
olmak tüm sınırlamalardan, müdahaleden ve kontrolden özgür (freedom from)
olmaktır. Benim kim olduğum, nelere inandığım, hangi dili konuştuğum, neleri giymek istediğim veya nelerden hoşlandığım konusunda “doğru” ve “iyi” kararlar almak için nelere sâhip olmam gerektiği özgürlüğün konusu değildir. Bir
düşünce veya eylemin toplumun veya kamu otoritesinin baskısından korunmasının nedeni, onun “doğru” olması değildir, sâdece bireyin onu yapmak istemesi ile toplumun bu düşünceyi duyabilmesi ve bu eylemi görebilmesi içindir.
Stuart Mill, ifade özgürlüğünün negatif bir özgürlük olduğunu ve engellemeye mâruz kalmasının hiçbir şekilde meşru olamayacağını savunur. “Tartışmayı her susturma, bir yanılmazlık taslamadır.”12 Ona göre toplumdaki
yaygın görüşe baskı yapmak ne kadar haksız ve zararlı ise bireye baskı da o
derece zararlı ve haksızdır. “Bir kişi hâriç bütün insanlar aynı düşüncede olsa
ve bu kişinin elinde kuvvet olsa bu bir kişinin tüm toplumu susturmaya hakkı
olamayacağı gibi tüm toplumun da bu tek kişiyi susturmaya hakkı yoktur.”
Bir düşünceyi susturmak hem yaşayan nesle hem de gelecek nesle karşı haydutluktur. Çünkü bununla çeşitlilikten doğacak ilerleme engellenmiş olacaktır. Ayrıca “eğer fikir doğru ise insanlar yanlış olanı doğru olan ile değiştirme
imkânından mahrum edilirler: Eğer yanlış ise onlar hemen hemen aynı derecede faydayı yani hakikâtin bâtıl ile çarpışması sonucunda onun daha açık
olarak anlaşılmasını ve daha canlı tesir yaratmasını elden kaçırmış olurlar...
Boğmaya çalıştığımız düşüncenin yanlış bir düşünce olduğundan asla emin
olamayız. Bundan emin dahi olsaydık onu boğmak yine de kötülük olurdu.”13
Mill, ifade özgürlüğü örneğinde özgürlüğün bir hakikât iddiasına, üstün,
doğru veya iyi düşüncesine dayandırılamayacağını ileri sürer. “Bireyler yanılmaz değildir ancak bireyler kadar çağlar da yanılmaz değildir. Bir zamanlar
genel olan birçok düşünceyi çağımız nasıl reddediyorsa şimdinin genel düşüncelerini de gelecek çağların kabûl etmeyeceği aynı derecede muhakkaktır.”
diyerek ifade özgürlüğünün bir doğruluk iddiasına dayandırılmasını reddeder.
Nelerin özgürlük olduğunu sayarak özgürlüğü anlayamayız. Bir özgürlük
dâiresi çizelim ve nelerin özgürlük olduğunu sayalım: Mısır’a tâtile gitmek,
sokakta elimizi cebimize atarak yürümek, sevdiğimiz kızla evlenmek, bir ev
satın almak vs. Şimdi ev satın alma örneğini düşünelim. Ev satın almak özgürlük değildir. Ev satın alacak olan kişinin bundan alıkonulmaması özgür12 John Stuart Mill, Hürriyet Üzerine, Liberal Düşünce Topluluğu, çev.: Osman Dostel, Sâdeleştiren: Ömer Çaha, Ankara,
2003, ss. 58-61.
13 Mill, a.g.e., ss. 56-7.
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lüktür. Eğer ev satın almak özgürlük olsaydı parası olmadığı için ev alamayanlara, daha iyi ev almak için kararını erteleyenlere veya ev satın almak
istemeyenlere özgür değil dememiz gerekecekti ki bu, oldukça anlamsızdır.
Bu nedenle özgürlük bazı niteliklere ve araçlara sâhip olmakla tanımlanamaz.
Negatif özgürlük açısından iki tür insan eylemi vardır. Biri, insanın kendisini ilgilendiren, sâdece kendisi ile ilgili davranışlar (self-regarding conducts), diğeri ise toplumsal varlık olan insanın, beraber yaşadığı insanlarla
olan ilişkilerinde sergilediği, başkası ile ilgili olan davranışlardır (others-regarding conducts). İnsanın sırf kendisini ilgilendiren davranışları, başkasının
arzu ve taleplerini etkilemez. Başkalarına (veya başkalarının menfaatlerine)
zarar verilmediği müddetçe insanların bireysel hayat alanına müdahale edilmez. Bu, negatif özgürlük anlayışının dayandığı temeldir: Başkalarını etkilemeyen eylemlerinde bireyin her türlü müdahaleden uzak olması. “Eğer ben,
yapacağım veya yapmayacağım bir şey konusunda başkaları tarafından baskı
görür veya engellenirsem özgür değilimdir ve eğer bu sınır, belirli bir asgarî
miktarın ötesinde başka insanlar tarafından ihlâl edilmişse o zaman bastırılmış veya tutsak edilmiş bir kişi olarak tanımlanabilirim.”14
Pozitif özgürlük, bireylere özgür olmaları için bazı şeylere sâhip olmaları
gerektiği şeklinde bir misyon yükler. O şeylere sâhip olmadan özgür olmanız
mümkün değildir. İfade özgürlüğü, doğru fikirlere sâhip olmanıza; seyahat
özgürlüğü paranız olmasına ve sağlıklı olmanıza; din özgürlüğü doğru bir
şekilde inanmanıza; kıyafet özgürlüğü çağdaş olmanıza ya da estetik zevk
sâhibi olmanıza vs. bağlıdır. Bu nedenle özgürlük, bireyin bir misyon yüklenmesini gerektirir.
Negatif özgürlük ise bunların hiçbirini özgürlüğün koşulu kabûl etmez.
Negatif özgürlüğün önkoşulu, eylemlerimizin başkaları üzerinde meydana
getireceği olumsuz etkileri hesaba katmaktır. Eylemlerimizin ahlâkî sınırı,
başkalarının yaşama biçimlerini, dinî veya seküler amaçlarını yerine getirmelerini engellediği yerdedir. Mill’in ifadesi ile bu konudaki ‘basit ilke’, insanların birey veya toplum olarak bir kimsenin eylemlerine müdahalesini
meşru kılacak tek gerekçe, ‘nefsi (kendini) koruma’ olabilir. Başka ifade ile
bir birey üzerinde engellemenin haklı olarak kullanılmasının tek gerekçesi,
başkalarına gelecek olan zararı önlemektir.15
14 Berlin, a.g.m.., s. 122.
15 Mill, a.g.e., s. 23. Toplumda farklı amaçlara sâhip bireyler, maddî kazançlarını artırma ve dinî vecibelerini yerine
getirme de dâhil olmak üzere başkalarını dezavantajlı duruma düşürmeden kendi amaç ve menfaatlerini yerine
getirmelerini sağlayan bir sınır oluştururlar. Bu sınır, sürekli değişeceği için buna optimum sınırı adı verilir. Bir toplumda
bireylerin özgürlüklerinin sınırı, bu optimum ilkesine göre belirir. Bu sınır, bireyler arasındaki karmaşık ilişkiler ağının
bir sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkar. Bu nedenle “zarar” kelimesi, bireylerin eylemlerine müdahale etmenin
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Negatif özgürlük, bireysel veya evrensel bir amacın gerçekleştirilmesinde
bir araç değildir. Özgürlük, amaçları gerçekleştirme aracı olmadığı gibi göreli bir kavram da değildir, kendinde bir değere sâhiptir. Onun tanımı amaç,
hak, vazife, kendini gerçekleştirme gibi kavramlarla ilişki kurularak yapılmaz. Birey kendisi ile baş başa bırakılır. O, herhangi bir dış engel, onu yapmak istediği şeyi yapmaktan alıkoymadığı ölçüde özgürdür.16 Berlin, negatif
özgürlüğün bu yönünü şöyle ifade eder: “Özgürlük eşitlik, tarafsızlık, uygarlık, insanî mutluluk veya kendinde bir bilinç değil özgürlüktür.”17
Bu iki özgürlük arasındaki farkı, daha önceki genelkurmay başkanı olmak
isteyen başörtülü ve Alevî örnekleri ile gösterelim. Negatif özgürlük, genelkurmay başkanı olmak değil bunun için önümüzde hukukî, politik ya da fiilî bir
engelin bulunmamasıdır. Pozitif özgürlük ise genelkurmay başkanı olabilmemizdir. Burada genelkurmay başkanı olma talebi, negatif talepken başörtülü ya
da Alevî olduğumuz için genelkurmay başkanı olma talebi de pozitif taleptir.
Negatif özgürlük, nelerin özgürlük olduğu konusunda bir içeriğe sâhip değildir.
Şu üç temel unsur, negatif özgürlüğün mahiyetini ortaya koyar:
1. Kendini Belirleme (self-determination): Kişinin neler yapacağına ve nasıl bir hayat biçimi süreceğine kendisi karar verir. Seçtiği şeyin içeriğinin hiç önemi yoktur. Dindarca bir hayat sürmek, bir cemaate mensup
olmak, gece boyu ibadet etmek, bir polis, asker, akademisyen, çiftçi, din
adamı ya da aşçı olmak, seküler bir hayat sürmek, geceleri barlarda eğlenmek vs.. Bireylerin hangi gerekçelere dayanarak ne tür kararlar aldığı değil bir baskı ve tehdit altında olmadan karar alması, negatif özgürlüğün birinci unsurudur. Kendi muhakemesi ile koşulların zorlaması
sonucu baskı altında aldığı kararlar da kişinin kendi kararları sayılır.
Burada bir özerklik düşüncesi göze çarpar ancak bu, pozitif özgürlükte
olduğu gibi bireyin dış dünyadan soyutlanarak kendisi için yetkin kararlar almasını ifade etmez.
2. Sorumluluk (responsibility): Kişinin aldığı karar başkaları üzerinde
hangi etkileri meydana getiriyor? İnsan hakları hiyerarşisi içinde başkalarının hangi haklarına zarar veriyor? Beni kamu otoritesi açısından
imtiyazlı duruma getiriyor mu, başkalarını da dezavantajlı duruma dügerekçesi olarak bazen yeterli açıklama sağlayamaz. Çünkü bireylerin zarar vermemek için geri çekilmesi gerektiği
gibi bazen de zarar görmemek için geri çekilmesi gerekebilir. Daha önceki bir makalemde “zarar”ın sınırının nasıl
belirlendiğini ve bu çekilmenin meşru gerekçelerini “optimum değer” adını verdiğim yaklaşımla ortaya koymaya
çalıştım. Geniş bilgi için bkz. Hasan Yücel Başdemir, “Optimum Değerler Olarak Laiklik ve Din Özgürlüğü”, Liberal
Düşünce, sayı 55, 2009, ss. 23-40.
16 Yürüşen, a.g.e., s. 194.
17 Berlin, a.g.m.., s. 125.
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şürüyor mu? Liberal demokraside insan hakları, bir haklar hiyerarşisine
dayanır. Yaşama hakkı, mülkiyet hakkı, sağlık hakkı, düşünce özgürlüğü,
vicdan özgürlüğü, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, eğitim özgürlüğü,
kıyafet özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, çalışma özgürlüğü, istenmeyen
mesleklere zorlanmama, teşkilâtlanma özgürlüğü şeklinde bireyler için
(kategorik olmasa bile) önem sırasına göre belirlenmiş hak ve özgürlükler vardır. Kişi, aldığı kararların başkaları üzerinde ne türden etkileri olduğunu, bu hak ve özgürlükler hiyerarşisi içerisinde başkalarının
menfaatlerini ne oranda etkilediğini hesaba katmak zorundadır. Eğer
başkaları üzerinde engelleyici olmayacak kararlar alınmışsa bu karar,
özgürlüğün konusudur.
3. Müdahalesizlik (non-interference): Eğer sorumluluk ilkesine uygunsa
bireyin amaçlarını gerçekleştirmelerinin, iyi hayat biçimlerine uygun
eylemde bulunmalarının önündeki tüm engeller kalkar. Kişi davranışından alıkonulamaz.
Pozitif özgürlükte bu üç unsur, kişisel hakikâte uygun bir şekilde karar
alma, toplumu nasıl etkilediğini kontrol etme ve kararı yerine getirme şeklinde sıralanır.

Pozitif Özgürlük, İnşacılık ve Aydınlanmış Toplum
Pozitif anlamda özgürlüğe sâhip olmak için aydınlanmış bireyler ve bu bireylerden oluşan bir toplum inşa etmek gerekir. Bireylerin aydınlanmasının
anlamı, toplumda baskın olan değerlere veya iktidardaki güce göre değişir.
Bazen din bir aydınlanma aracı olarak görülürken bazen de dinden arınma aydınlanma biçimi olarak tanımlanır. İnşa edilmek istenen toplumun niteliğine
göre dine biçilen “rol” değişir. Geçtiğimiz yüzyılda İslâm dünyasında devlet
kontrolünde din ve dinden kısmî arınma şeklinde modeller uygulanmıştır. Bu
modellerin hepsinin ortak özelliği özgürlüğü bir toplumu dönüştürme projesi olarak kullanmasıdır.
Özgürlüğün bu şekilde bir istismar, dayatma ve aydınlanma aracı olarak
kullanılması, onun pozitif yorumunun bir sonucudur. Biz, çoğu zaman Türkiye’de de müşahede edebileceğimiz gibi özgür birey olmanın bazen çağdaşlıkla
bazen de dinî değerlerin gevşetilmesi ile özdeşleştirildiğini görürüz. Aslında
pozitif özgürlük, din ve özgürlük ilişkisi açısından iki şekilde tezâhür eder. Birincisinde tam ya da kısmî seküler bir hayat sürme, dinî değerleri insanî bilincin dışına çıkarma, bireyin kendisini tüm aidiyetlerinden soyutlaması vs.
özgürlüğün göstergesi olarak görülür. Pozitif özgürlüğün bu tarzı “başörtülü
bir kadın özgür olamaz” cümlesinde ifadesini bulur. Bu birinci tür yorumun da
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farklı türlerinden bahsedilebilir. Pozitif özgürlüğün komüniteryen yorumu genel olarak akıl, bilim ve çağdaşlığın yolundan gitmeyi özgürlük olarak tanımlarken liberteryen yorumu, bireyin kendisini kuşatan bütün aidiyetlerden sıyrılması ve soyut bir ben olarak hayatını sürmesi özgürlük olarak yorumlanır.
İkincisinde ise hayatın amacını kavrama ve buna uygun yaşama, Tanrısal
iradenin peşinden gitme, üstün idealler etrafında hayatı şekillendirme, beyhude bir hayat sürmeme, nefsanî arzuların kölesi olmama, Berlin’in ifadesi
ile “alçak ben”in taşıyıcısı olmama ve yüksek şahsiyet taşıma vs. özgürlüğün
göstergesi olarak görülür. Pozitif özgürlüğün bu tarzı, “Amaçsız bir hayat,
özgürlükten uzaktır” şeklinde ifadesini bulur.18 Yine onun iki türünden bahsedilebilir. Pozitif özgürlüğün dinî yorumu, “gerçek” özgürlüğün iman etmekle
ve ümmetin parçası olmakla mümkün olacağını söyler: “Gerçek özgürlük, sâdece Tanrı’dan gelenlere iman ve itaat etmektir.” Onun idealist yorumları ise
üstün/ideal bir amaç ve toplum menfaatleri etrafında şekillenmemiş bir hayatta özgürlüğün olamayacağını ve onun burjuvanın, emperyalistlerin ya da
kapitalizmin elinde bir sömürü aracı hâline geleceğini ileri sürer: “Özgürlük,
direniş ve tam bağımsızlıktır.”
Bu farklı pozitif özgürlük düşüncelerini ortak bir noktada bir araya getiren
özellik, hepsinin bireylerden özgür olmaları için bir şeylere sâhip olmalarını ya da onlardan bazı şeyleri başarmış olmalarını istemesidir. Bu nedenle
pozitif özgürlük “inşacı” bir yapıya sâhiptir. Onlar, özgürlüğün var olması
için ideal bir toplum ve bu ideal topluma yakışan makbul bir “birey prototipi” çizerler. Bu görüntü bazen komüniteryenizm bazen Liberteryenizm bazen
İslâm bazen Hıristiyanlık bazen de çağdaş bilim veya aydınlanma görüntüsü
altında ortaya çıkar. Yakın dönemde bu düşünce kendisini Türkiye, Malezya,
Endonezya, Mısır, Tunus ve Cezayir gibi İslâm coğrafyasının büyük bir bölümünde “laiklik” adı altında gösterdi. Bunların her biri, özgürlüğü toplumsal
ya da bireysel bir “proje” olarak görür. Bu “proje” gerçekleştirilmeden, ideal
bir toplum “inşa” edilmeden ve özgür olmayı hak eden bir “birey prototipi”
yaratılmadan özgürlükten bahsedilemez.
İsaiah Berlin, bu türden pozitif özgürlük düşüncesinin Yeni Çağ’da “Aydınlanmacı rasyonalizm”in bir ürünü olarak ortaya çıktığını söyler. Birey, kendisini çevreleyen geleneksel kalıplardan çıkarak özgürlüğe adım atar. Akıl
ve bilim, onun için en büyük rehberdir. Birey, bilimin ve aklın ışığında bilgi,
yetenek ve kabiliyetini ne kadar geliştirirse o kadar özgür olur. Burada insan
aklı, sosyal düzenin tesisinde tek yetkin kaynak olarak görülür. Bu nedenle
18 Bu ifade farklı şekillerle ifadesini bulur: “İnançsız bir hayat, özgürlükten uzaktır.” “Arzularının kölesi bir insan
asla özgür olamaz.” “Özgürlük, dinden ve Tanrı’dan özgür olmaktır.” “Özgürlük, Tanrı’ya dır.” Bu ifadelerin her biri,
özgürlüğün pozitif yorumunun bir sonucudur.
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Berlin’in de ifade ettiği gibi pozitif özgürlüğe inanç, monist bir sosyal felsefeyi gerektirir. Bunun aksine negatif özgürlük, temelini akıl ve bilime karşı bu
denli güçlü olan inancı eleştiren ve negatif özgürlük düşüncesine kaynaklık
eden İskoç aydınlanma geleneğinden alır.19
İskoç Aydınlanması, bireylerin hayat amaçlarını belirlerken akıl ve bilim kadar toplumsal alışkanlıkların, inançların, geleneğin, kişisel beklenti ve
menfaatlerin etkili olduğunu ve toplumsal hayatın farklı amaçların peşinden
koşan bireylerin oluşturduğu karmaşık ilişkiler bütününün bir sonucu olarak
ortaya çıktığını kabûl eder. Ahlâk ve hukuk kuralları, politik araçlar, ticarî
ve bürokratik kurumlar, okullar, bunların hepsi, bireylerin kişisel menfaatlerinin peşinden koşarken plânlamadıkları ve düşünmedikleri bir şekilde var
ettikleri ve hizmet ettikleri toplumsal bir bütünün unsurları olarak ortaya
çıkar. Buna göre insanların inandıkları değerleri tek bir üstün ilke altında bir
hiyerarşiye bağlamak imkânsızdır. Tüm bu değerlerin ve menfaatlerin çeşitliliğinden kendi başına bir düzen doğar. Kendiliğinden doğan bu düzen, kişisel
menfaatleri ortak yarara dönüştürür.20
Adam Smith’ten Friedrich von Hayek ve Isaiah Berlin’e kadar birçok düşünür, kendiliğinden doğan düzenin bireylerin arz, talep ve beklentilerinin hiç
farkında olmadan karşılıklı dengelenmesi ile ortaya çıktığını savunur. Fırıncı
ya da terzi can havliyle ailesinin iaşesini ve çocuklarının eğitim masraflarını
karşılamak için çalışır. Ancak belki hiç farkında olmadan diğer bireylerin hayatlarını kolaylaştıran ve onları soğuktan ve açlıktan koruyan işler yaparlar.
Bu süreçte başarılı olmayan, istenmeyen, iş görmeyen, özgürlükleri sınırlayan kurallar ve yapılar yok olup gider. İtibar gören, düzeni devam ettiren,
işe yarayan, insanları mutlu eden şeyler ise toplumda kökleşir. Ancak iyi bir
toplumun nelere sâhip olması gerektiğini, bizim için en iyi toplumun hangisi olduğunu düşünmeye başlar ve gücü elimizde bulduğumuzda toplumu, bu
standartlara göre plânlamaya kalktığımızda toplumdaki doğal işleyiş yerini
çatışmaya, karmaşaya ve belirsizliğe bırakır. Bu çatışmayı engellemek için
baskıya başvuruldukça toplum bu düzenini kaybeder. Düzeni tekrar sağlamak
için yeni plânlar yapılır. Bu şekilde toplumun doğal akışı sürekli bozulur. Aksine baskılar artar, çatışmalar çoğalır.
Bireylerin amaçlarının peşinden gitmesinin engellenmesi, onların karşılıklı
ilişkilerinden doğan bu düzeni bozar. Negatif anlamıyla özgürlük direniş, tam
bağımsızlık, Tanrı’dan gelene iman ve itaat, proleter toplumu kurma, başörtüsü
19 Atilla Yayla, “Kurucu Rasyonalizm, Adalet ve Sosyalizm”, Liberal Bakışlar, Liberte Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 2000,
s. 121. Berlin, a.g.m.., ss. 131-2, 142.
20 Mustafa Erdoğan, “Siyasal Düşüncede Liberal Gelenek”, Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Kitapevi, 2. Baskı,
Ankara, 1998, s. 24. Hasan Yücel Başdemir, “İskoç Aydınlanma Etiği: Hutcheson, Hume ve Smith”, Liberal Düşünce, Sayı
37, 2005, ss. 27-44.
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takma ya da takmama ile ilgili değildir. Bunlardan herhangi birini, şiddete başvurmadan veya başkaları üzerinde dezavantaj meydana getirmeden gerçekleştirmekten alıkonulmamak özgürlüktür. Özgürlük tercih edilen şeyin içeriği ile
ilgilenmez. Bu açıdan dinî ve din karşıtı toplum modellerinin özgürlüğü bir içerikle ilişkilendirmeleri, onları özgürlük konusunda aynı bakış altında birleştirir.
Özgür bir İslâm toplumu kurma isteği, pozitif bir taleptir ve bu toplumdaki özgürlüğün niteliği pozitiftir. Bu nedenle özgür bir İslâm toplumu inşacı
bir toplum projesidir. Onun en yakın dönemdeki benzerleri, Aydınlanmacı
ulus-devlet modelleridir.

Özgür Bir İslâm Toplumu ya da İslâm Medeniyeti Projesi
Özgür bir İslâm toplumu projesi, pozitif özgürlük düşüncesinin bütün özelliklerini içinde barındırır. O bir projedir, inşacıdır ve muteber bir birey prototipini
hedefler. Bu yönüyle tarihteki tüm toplum projelerinin karşı karşıya kaldığı
zaafları içinde taşır. Sovyetler Birliği’nde komünizmin, Türkiye’de kemalizmin,
Tunus’ta burgibaizmin, İran’da İslâmizmin, Suriye’de baasçılık ve esadizmin ortaya çıkardığı bütün sonuçlar, bir İslâm toplumu projesi için de muhtemeldir.
Yakın dönemde İslâm coğrafyasında fiilî olarak inşa edilmiş iki belirgin
İslâmî toplum projesi vardır: İran ve Pakistan. Bunların bir özgürlük vizyonu
olmadığı açıktır. Ancak onların çıkış noktası, bir “İslâm devleti” söylemiydi
ve bu söylem 20. Yüzyıl boyunca İslâm coğrafyasında güçlü bir şekilde dillendirildi. Geçtiğimiz on yıl içerinde bu söylem, yerini yavaş yavaş “İslâm
Medeniyeti” söylemine bırakmaya başladı. Her ikisi de aslında bir toplum
projesi olmakla birlikte İslâm devleti söylemi, daha çok 20. Yüzyıl’ın baskın
devlet söylemi olan ulus-devletin İslâmî bir versiyonu olarak ortaya çıktı. İslâm medeniyeti projesi ise sınırları daha geniş olan, Müslümanların yaşadığı
her yeri kapsayan hatta coğrafî bir anlamdan ziyâde bilim, teknoloji, ahlâk ve
politikada ilerlemiş düşünce biçimini ifade etmektedir. İslâm devleti, daha
ziyâde Kur’an ve Sünnete göre şekillenmiş politik bir söylemin adı iken İslâm
medeniyeti, ilhamını İslâmdan, başarısını azim ve çalışmadan alan bir dünya
görüşü söylemidir. Bu nedenle medeniyet projesi, devlet projesine göre daha
özgürlükçü bir karaktere sâhiptir ancak bütün mahsurları içinde barındırır.
Geçen yüzyılın baskın söylemi olan İslâm devleti projesi, ulus-devlet düşüncesinin İslâmileşmiş şeyliydi. O kesin sınırları, bayrağı, millî marşı ve
para birimi olan bir devletti. İslâm devleti, referansını Kur’an ve Sünnetten
alan, ortak amaçlar etrafında bir araya gelmiş ve devlete din bağıyla bağlı vatandaşlardan oluşuyordu. Burada Müslümanlar, özel ayrıcalıklara sâhip olacak, gayri Müslimler ise zimmî hukukuna tâbi olacaktı.
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İslâm devleti projesi, İslâm düşüncesinin kendini yeniden üretebilme kabiliyetini ve geleneksel düşünme biçimlerini kaybettiğinin açık örneği idi.
Bunun sonucu olarak Müslüman aydınlar, çağın baskın söylem ve düşünce
tarzlarının etkisi altında kalıyorlar fakat bunun özgün İslâmî tarz olduğu konusunda ısrar ediyorlardı. Bununla da yetinmeyip çoğu zaman politik düşüncelerin İslâmın uhrevî talepleri olduğunu ve hatta bunun diğer uhrevî taleplere göre mantıksal önceliği bulunduğunu savunuyorlardı. Bunu şu politik
söylemle ifade ediyorlardı: “Daru’l-harpte (İslâm devletinin olmadığı yerde),
İslâmı ancak “kâfirlerin” size müsaade ettiği kadar yaşarsınız.”
Bunun yanılgı olduğu açıktır. Çünkü Müslümanların bugün kendini İslâm
devleti olarak niteleyen İran ve Pakistan’daki durumları, İslâm devleti olmayan hatta İslâm coğrafyası dışındaki birçok ülkedekinden hem dinî vecibelerini yerine getirmeleri hem de güvenlikleri açısından daha kötüdür. Bangladeş
dışında İslâm coğrafyasındaki Müslümanların özgürlükler açısından durumu, ya İslâmî olma iddiasındaki yönetimler ya da çağdaşlaşma dayatmaları
yüzünden içler acısıdır. Bangladeş ise İslâm devleti olma iddiasında değildir;
Pakistan’ın aksine tarihî Hindistan tecrübesinin de etkisi ile ekonomik sıkıntılarına rağmen özgür bir toplum inşa etmeyi başarmıştır.
21. Yüzyıl’da İslâm devleti söylemi, yerini İslâm medeniyeti kurma söylemine bırakmıştır. Daha önce söylediğimiz gibi bu toplum projesi, bulunduğu
yerdekiler için özgürlük, dışarıda kalanlar içinse medeniyetler ittifakı söylemine dayanmaktadır. O kendisini “Batı medeniyetine” ve Batılı hayat biçimine karşı bir alternatif olarak sunar. İslâm ülkeleri bu medeniyetin parçasıdır.
İslâm coğrafyası dışında yaşayan Müslümanlar ise ya medeniyetler ittifakı
çerçevesinde bir pazarlığın konusudur ya da kendi kaderlerine terk edilmiştir.
Bu medeniyet algısı, İslâmın temel referanslarına dayanan bir toplum inşa
etme fikrine dayanır. Bu fikri şu şekilde betimlemek mümkün: İslâm coğrafyası, yüzyıllardır Batı medeniyetinin baskısı, fikrî ve fiilî sömürüsü altında yaşamaktadır. Müslümanların bu sömürülerden kurtulması, kendi özgün
tarzlarını oluşturmalarına bağlıdır. Bunun için onların geleneksel düşünceye
geri dönerek İslâmî bilgi üretme biçimleri icat etmeleri gerekir. Batı’nın ve
İslâmın temel referansları ve bilgi üretme biçimleri birbirinden tamamen
farklıdır. Onların ortak referanslara sâhip olduğunu söylemek, İslâmın tarihî
başarısını inkâr etmek ve rolünü daraltmaktır.
Medeniyet projesi, baskın bir Müslüman kimliği fikrine dayanır. Bu kimlik, bütün erdemleri içinde barındıran, yüksek şahsiyet sâhibi bir kişiliktir.
Akıl dışı etkilerden uzaktır. İradeyi memnun edecek amaç ve projelere sâhiptir. Medeniyetin erdemliliğine uygun bir birey prototipi, Müslümanları
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homojen gören bir anlayışa dayanır. Bu birey, dört dörtlüktür ve statik bir
kişiliktir. Bu kişilik, büyük bir misyonun taşıyıcısıdır. Bu nedenle ulus-devlet
ve İslâm devletinde olduğu gibi içeridekilerle aynılaşan, dışarıdakilerle farklılaşan bir birey tipolojisi çizilir. Temelde bu projede evrensel düşüncelere
sâhip bir kişilik oluşturma beklentisi vardır. Ancak Müslümanları Müslüman
olanlarla aynılaştıran Müslüman olmayanlarla farklılaştıran, insanları politik açıdan Müslüman ve Müslüman olmayan üst kategorisi içine hapseden
bir projenin, evrensel bir kişilikten ziyâde içe dönük asabiyetçi toplumlar ortaya çıkarması daha kuvvetli ihtimâldir. Çünkü bu durum, hayatın ortak alanlarını görmeye ve bazı ortak değerleri birlikte savunmaya engeldir. Oysa bu
medeniyet söylemine göre İslâmî praksis birlik, beraberlik ve güç isteyen
bir şeydir. Bu nedenle tüm Müslümanları ortak bir amaç etrafında bir araya
getirmeyi amaçlar. Bu kültürel izolasyona dayalı düşünce ve hayat tarzı, “medeniyet” ve “özgünlük” ortaya çıkaramaz.
İslâm medeniyetine uygun bir kişiliğin oluşması, onlara önderlik edecek
karizmatik insan tipini gerekli kılar. Karizmatik önderler, özden uzaklaşmayı
engelleyecek, toplumu örgütleyecek ve toplumun beklentilerini ruhen ve zihnen karşılayacaktır. Bu önderlerin Cumhuriyet elitlerinin hayâl ettiği makbul
vatandaştan, kanaât önderinin yerine koymaya çalıştığı imam ve öğretmenden ne kadar farklı olacaktır?
Ahmet Davutoğlu, M. M. Şerif’in İslâm Düşüncesi Tarihî kitabının Türkçe
çevirisine yazdığı “Takdim” yazısında bu düşünceleri özet bir şekilde verir.
Davutoğlu burada “diğer medeniyetler”den, “Batı medeniyeti ile hesaplaşmak”tan ve “Müslümanların tarihsel ayrışmalarını eleyerek bütüncül bir paradigma oluşturması”ndan bahseder.21 Bunların hiçbirinin geleneksel İslâmî
zihin yapısına dayanmadığı, “paradigma” (Thomas Kuhn) teriminden de anlaşılacağı gibi çağdaş söylem ve zihinler üzerinden özgürlükçü bir çağdaş
İslâmî model tasarlandığı görülür. Davutoğlu’nun yazdıklarına ilâve olarak
Türkiye’de İslâmı bir projenin parçası hâline getiren yüzlerce çalışma bulmanız mümkündür. Bilginin İslâmileştirilmesi, İslâmî şehir, İslâmî çevrecilik
üzerine yapılan çalışmalar, bu türden İslâm toplumunu oluşturma projelerinin parçaları gibidir.
Bu çalışmalarda bugünün İslâmî şehir modellerinin Resulullah dönemindeki Mekke’yi örnek alması gerektiği, Müslümanların kendine özgü ve “Batı”ya benzemeyen bilgi üretme tarzlarını ortaya koyması gerektiği gibi düşünceler, ısrarla savunulur. Medeniyet ihdas etme amacının en mahsurlu yönü,
geçen yüzyılın baskın dili olan komüniteryen söylemlerden etkilenilmesi ve
21 Davutoğlu, a.g.m.., s. 10.
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bunların da geleneksel İslâmî bir tarz olarak takdim edilmesidir. Bu nedenle
çoğu zaman onların hatalarını da İslâmın özsel bir parçası gibi görme yanlışlığını ortaya çıkarmaktadır. Bunu İslâmî çevreci söylemleri örnek vererek
açıklamak mümkündür. 2008 yılında İstanbul’da Çevre ve Din adıyla düzenlenen bir sempozyumda çoğu İslâmî bir çevrecilik kurma iddiasında olan 33
tebliğ sunuldu. Burada çağdaş Marksist çevreci jargonları alıp onları İslâmî
referanslarla sunma çok genel bir yaklaşım olarak göze çarpmaktaydı.22
Plânlı bir toplum projesi ortaya koyma, bu topluma uygun bir kişilik üretme, bu kişilik için karizmatik önderler tasarlama, bu önderler etrafında örgütlenmiş bir toplumsal yapı kurma sâdece statik kişilikler ve amaçlar ortaya çıkarır. Bu nedenle asabiyetçiliği arttırır. Nitekim Müslümanlar arasında
yaygın olan “Batı” algısı, bunun ipuçlarını vermektedir. Müslümanlar, başlarına gelen tüm kötülüklerin defedilmesini “Batı” karşıtı bir söylemle ifade etmektedirler (aynı şeyin Batı’da da özellikle İslâmofobi üzerinden Müslümanlar için yapıldığını akıldan çıkarmamak gerekir). Müslümanlar, İslâm
toplumu olmanın başarısını sürekli olarak Batı medeniyetinin çürümüşlüğü,
birey merkezciliğin tiksindiriciliği, ontolojik kriz, ahlâkî çöküntü ve paradigmanın iflâs edeceği beklentisi üzerine inşa eder. Bu nedenle her ne kadar
“medeniyetler ittifakı” iddiası taşısa da İslâm medeniyeti projesi, çatışmacı
bir karakterle ortaya çıkar.
Bu tür projelerin tümü, dünyayı düzene koymak için akılcı bir düzen yaratmanın mümkün olduğu iddiasına dayanır. Proje romantiktir. Kendini var
eden üstün ve ayırıcı vasıfların olduğuna inanır. Projeyi kuranlar, toplumdaki
tüm bireyler adına karar vererek onları projenin bir parçası olarak düşünürler.
Oysa negatif taleplerin şekillendirdiği toplumlarda bireylerin kendi projeleri
vardır. Kimliklerini kendileri seçer ve inşa ederler. Birbirlerine benzer endişe
ve beklentileri olan bireyler bir araya gelerek özgür toplumun vazgeçilmez
unsuru olan sivil toplumu oluştururlar. Bunlar, bazen bir Cami’de bazen spor
salonunda bazen müzik grubunda bazen futbol maçında bazen sokak hayvanlarını koruma derneğinde bazen de İslâmî bir irşad derneğinde bir araya ge22 Daha sonra bu bildiriler, kitap olarak basıldı. Çevre ve Din Uluslar Arası Sempozyumu, Cilt: I ve II, İstanbul
Üniversitesi iyat Fakültesi, Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2008. İslâmî bir çevrecilik inşa etme konusunda iki temel yaklaşım
göze çarpmaktaydı. Birincisi çevre sorunlarını nüzul sebeplerini ve konumlarını gözetmeksizin ve hadislerle açıklayan
bildirilerdi. Bu yaklaşım, tefsir yöntemi açısından eleştirilebilir. Ancak dikkat çeken ikinci bir yöntem daha vardı. İkinci
bir tarz, çevreci jargonları aynen alıp onu İslâma tme ve ayrıca bazı ve hadisleri buna delil gösterme şeklindeydi.
Murray Bookchin’in (Toplumu Yeniden Kurmak, Özgürlüğün Ekolojisi: Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü) ve Lynn
White’ın (The Historical Roots of our Ecological Crisis) çalışmalarındaki “insanlığın doğayı acımasızca tahrip ettiği”
söylemine sıklıkla vurgu yapıldı. Bunların ekolojik yaklaşımlarının temelinde mevcut insanî değerleri beğenmeme,
insanların çevreye verdiği zararın tarihsel hiyerarşik davranış biçimlerinden kaynaklandığı ve çevre sorunlarının önünü
almak için insanların bu alışageldikleri değerleri kökten terk edip yenisini kurmaları gerektiği şeklindedir. Bu geleneksel
yıkıcı davranış biçiminin oluşmasında en büyük rol, dinindir. Dinsel alışkanlıklar terk edilmeden çevre korunamaz. Her
ne kadar son kısım söylenmemiş olsa da bu Marksist jargon, ziyâdesiyle kullanılmakta idi.
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lebilirler. Ancak bunlar tüm toplumu öncelikli amaçlarının parçası hâline getirecek politik araçlara sâhip olduklarında kişisel amaçlarını gerçekleştirmek
yerine güç ve baskı grupları oluşturacak taraftarlar bulmaya yönelirler. Bu
şekilde asıl amaçları, yerini ikincil bir amaca bırakarak psikolojik ya da fizikî
çatışma alanları ortaya çıkarır. Bu açıdan İslâm toplumu projelerinin uhrevî
yönlerinin olmadığını gözden kaçırmamak gerekir. İslâmî hayat sürmenin
önceliği, İslâmî bir toplum kurmak değil dinî vecibeleri yerine getirmektir.
Engellenmeye mâruz kalmamak ise dindarın politik talebidir.
Ayırıcı vasıfların projenin gücünü temsil ettiği düşünülür. Bu nedenle rakiplerle ayrışan yönlere vurgu yapmak gelenek hâlini alır. Bu süreç, kendi
mitlerini büyük adamlarını ve hayran oldukları hasletlerini ortaya çıkararak
insanları romantizme doğru götürür. Romantizm, başkalarının asla anlayamayacağı şeylerdir ve bir medeniyet romantizm üzerine kurulamaz. Projeler
romantik ve karizmatik hatipleri ortaya çıkarır. Bu hatipler, coşkulu ve hayat
tutkusuna sâhip kişilerdir. Muhataplarını hakikâte çağırılar, onlara zihinsel
bir çabadan ziyâde kalbi bir tatmin sunarlar. Onları büyük yapan sorunlara
çözüm üreten zekâları değil büyük topluluklar üzerinde meydana getirdikleri
manevî motivasyondur. Bu nedenle dinî ya da ideolojik yapıları olan toplumlar akılcı olmaktan çok duygusaldır.
Projeler, onları kuranların ve yönlendirenlerin hayâl ettiği sonuçlara götüremez. Sovyet tecrübesinde olduğu gibi bir hayâl kırıklığı yaratır. Beklentileri karşılayamadıkça yeni söylemler üretir. Bu ad hoc söylemler zaman içinde
projenin aslî unsurları hâline dönüşür. Başka bir ifade ile amaca ulaşamamak,
ortaya çıkan mevcut adâletsiz durumu meşrulaştırma arayışını başlatır. Büyük projeler arzu ettikleri sonuçları elde edemedikçe iddialarından vazgeçmek
yerine ortaya çıkan yanlışları meşrulaştırmak ve bu şekilde baştaki amacın
çok ötesinde kendi apolojyasını ya da teolojisini oluşturmaya girişirler. Ayrıca toplum projeleri, insanları sâhip oldukları birikime mahkûm eder ve yeni
düşüncelerin önünü keserek onları yaşadıkları şartlara ve döneme hapseder.
İslâm medeniyeti projesi yanlış bir medeniyet algısına dayanır. Medeniyet düşüncesi ne bir mekân ne inanç ne de dünya görüşüne hamledilebilir.
İslâma ya da “Batı”ya âit olan bir şeyden medeniyet diye bahsedilemez, ancak
kültür diye bahsedilebilir. Kültürün parçası olan şeyler zaman içinde beğenildikçe ve diğer insanlardan teveccüh gördükçe medeniyetin parçası hâline
gelir. Bu nedenle medeniyet, insanlığın ortak mirasıdır ve tek bir medeniyet
vardır. Çünkü o bir dünya görüşü değildir, birçok dünya görüşünü içinde tutabilen bir atmosferdir. Savaşı, şiddeti, ayrımcılığı sevmez bu nedenle bunların en aza indiği; çoğulculuğun, özgürlüğün ve hoşgörünün olduğu yerleri
kendisine geçici mekân edinir. Medeniyet, tüm toplumların el birliği ederek
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ortaya çıkardıkları bir büyük mirasın adıdır. Bu nedenle medeniyetin parçası
olan şeyleri bir toplumla, dinle ya da dünya görüşü ile özdeşleştirmek mümkün değildir. O artık herkesin sâhip olduğu bir değer hâline gelmiştir.
Gerçekten medeniyet denilebilecek böyle bir yapının olup olmadığı da
tartışılabilir. Ancak buna benzer bir şeyin olduğu inkâr edilemez. Ortaçağ
boyunca İslâm, bunun taşıyıcılığını yapmış, yükü çekemez hâle geldiğinde
“medeniyet” Avrupa ve Amerikanın bir bölümünü kendine yurt edinmiştir.
Eğer müstakil bir isim olarak bu şekilde tanımlayabileceğimiz bir medeniyet
varsa İslâmın buna katkısı çok büyüktür. Antik bilim ve kültürün yeniden
üretilip “Batı”ya taşınması, Müslümanlar üzerinden olmuştur. Matematiğe,
astronomiye, felsefeye Müslümanların katkıları çok büyük olmuştur.
Bu nedenle “Batı” medeniyeti karşısında İslâm medeniyeti söylemi hatalı
bir medeniyet algısına dayanır. Muhtemelen bu dilin ortaya çıkmasında medeniyetler çatışması, medeniyetler ittifakı gibi Marksist diyalektik okumaların büyük etkisi olmuştur. Bunların her biri pozitif karakterli söylemlerdir.
Örneğin hiç kimse özgürlüğün negatif karakterli olanı da olsa “Batı” tarafından üretildiğini ileri süremez. Onu kavramsallaştıran Isaiah Berlin’dir. Ancak
Berlin’in düşünce dünyasını ortaya çıkaran şeyler, Antik Yunan’a ve daha da
ötesinde adı konulmamış bir şekilde çok daha eskilere kadar gider. İslâm dünyası, Antik Yunan’ın mirasını alır, işler, geliştirir ve Endülüs üzeriden Batı’ya
aktarır. Bu fikirler Berlin’in zihnini etkiler. Düşünceler, geçerliliklerini kimin
ortaya çıkardığından değil rasyonel tutarlılıklarından alır. Bu nedenle özgürlüğün “Batı”ya âit olduğu ve Müslümanların icadı olmadığı gibi söylemler,
yanlış medeniyet algısının sonucudur.
Hayrettin Karaman, Müslümanların tarihî tecrübelerine dâir izlenimleri
ile bu konuda şunları söylemektedir: “İslâm adı sanı belli herhangi bir siyasî
sistem, siyasî model getirmedi. İslâm, siyasî sistemin temel unsurlarını ve
amacını ortaya koymuştur… İslâm müçtehitleri, içinde bulundukları çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak Müslüman toplumun bünyesine en uygun siyasî
modeli bu ilke ve amaçlardan çıkarmıştır. İslâmî toplum modeli için İslâm
yeni bir kelime getirmemiştir. Adı şudur, özellikleri şudur dememiştir. Mevcut kelimelerden birini kullanmıştır. Bu kelime ümmettir. Ama bunu İslâm
icat etmemiştir, geldiği topluma âit olan bir şeyi kullanmaya devam etmiştir… Filan çağda, filan toplum şartlarında oluşmuş detaylarıyla bir toplumu,
toplum modeli alıp buna İslâm toplum modeli deyip bunu bütün çağlara dayatmak zorunda değilsiniz. Kur’an’da târif edilen ümmeti, İslâmî bir model
olarak almak zorunda değilsiniz.”23
23 Hayrettin Karaman, “İslâmî Toplum Modeli”, İmam Hatiplilik Şuuru, Ensar Neşriyat, 2005, İstanbul, s. 126-9.
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Karaman, daha sonra İslâmın indiği dönemde aileyi ve temel toplumsal
yapıyı değiştirme yoluna gitmediğini, aileyi, kabileyi ve şaabı (halk) bozucu
hükümler getirmeyip onları olduğu gibi muhafaza ettiğini söyler. “Oysa” der,
“komünizm böyle bir teklifle geldi ve bir toplum modeli getirdi. O, komünizm
öncesi toplumdaki mevcut yapıyı değiştirmeyi hedefledi. Onun aile, toplum
ve etnisite ile ilgili teklifleri vardı… İnsanların fıtratları icabı oluşturdukları, bozulması gerekmeyen tarafları bozmaya kalktıkları için bizim ömrümüz
içinde doğdu ve öldü.”24 Karaman’ın ifadeleri tâkip edilerek İslâm toplumu
projesinin İslâmın tarihî tecrübesi ile uyuşmadığını gösteren birçok örnek de
ortaya koyulabilir.
Politik araçlarla dinî bir hükmü ortadan kaldırma, dinî reforme etme ya da
ılımlaştırma da özgür toplumun doğasına aykırıdır. İslâm dünyasındaki bazı
dinî reform hareketleri de “kurucu” bir proje olarak işlev görür. Ilımlı İslâm
ve liberal İslâm türünden çalışmalar, pozitif bakışların ürünüdür. Daha önce
de ifade edildiği gibi bu yaklaşımlar, özgür toplumda müdahaleye mâruz kalmadan sürdürülebilir. Fakat onların bir toplum projesine dönüştürülmesi ve
politik araçlar maharetiyle savunulması, yıkıcı sonuçlara yol açacaktır. Özellikle bu tür bir çabaya “liberal İslâm” denilmesi, özgür toplum düşüncesinin
gelişmesine engeldir. Liberal İslâm düşüncesi, özgürlük bakış açısından yoksun pozitif karakterli bir projedir.25
Kurucu toplum projelerinin en açmaz tarafı, kullanılan yöntemlerin istenilen amaca götürememesidir. Çizdiğimiz medeniyet projesinin sonucunda bizi
neyin beklediğini, inşa ettiğimiz medeniyetin istediğimiz şey olup olmadığını
bilmemiz mümkün değildir. Bunun açık örneklerinden biri Sovyet tecrübesidir.
Vaat ettikleri ile var ettiği toplum arasında büyük bir uçurum ortaya çıkmış,
mevcut durumu da vaat ettikleriyle bir araya getirecek gerekçelendirmelere
başvurmuştur. İran örneği ikinci bir örnek olabilir. İslâm devleti bir ulus devlet modeliyle ortaya çıkmış ve devlet kendisine büyük bir misyon yüklemiştir.
Projeler, hiç iyi sonuçlar vermemiştir. Bu nedenle İslâm medeniyeti projesi,
medeniyetin olduğu yerde kötülüğün olmadığı ve İslâm toplumu inşa edilince
onun tüm bireylerinin iyi olacağı yanılgısına düşme tehlikesi taşır.
Medeniyet projesi, cumhuriyetin kendi İslâmını inşa etmesi gibi kendi İslâmını inşa etmekten başka bir şey üretmez. Zihindeki proje ne ise ona uygun
bir Kur’an algısı, ona uygun bir vahiy algısı, ona uygun bir tarih okuması, ona
24 Karaman, a.g.e., s. 129.
25 Bu konudaki fikirlerin negatif özgürlük bakış açısından değerlendirmesini yapabilmek için şu kitaba bakılabilir:
Leonard Binder, Liberal İslâm, Rey Yayıncılık, Çev.: Yusuf Kaplan, Kayseri, 1996. Nitekim bu söylemin Türkiye’deki aktörlerinin de liberal fikirlere sâhip olmadığı, aksine piyasa karşıtı ve devletçi politikaları, daha da vahimi uluslararası
politikada kapalı bir toplum modelini destekledikleri açıkça görülür.
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uygun bir Müslüman prototipi, kendisine uygun bir tefsir yöntemi, kendisine uygun bir kelâm, kendisine uygun bir İslâmî bilim ya da İslâmî çevrecilik
oluşur. Bunu yapanlar çoğu zaman çağın ürettiği değerleri İslâmileştirme ve
ardından da geleneksel düşündüğünü iddia etme yanılgısına düşerler.

Sonuç
“Müslümanlar özgür bir toplumun parçası olmayı mı kabûl ediyorlar yoksa sâdece sınırlarını kendilerinin belirlediği bir özgür toplum mu kurmak istiyorlar?” Bu soru, Müslümanların önündeki iki alternatifi ortaya koyar. Özgür bir
toplumun dindarlıkla uyuşamayacağı ve kendi dindar toplumumuzu inşa etmeden dindarlığın yaşanamayacağı düşüncesi hatalıdır. Fransa’da başörtülü Müslüman bir kadının eğitimini almasına müsaade eden Hıristiyan veya ateist rektörü de İran’da başı açık bir kadının okumasına müsaade eden rektörü de ortak
bir şekilde davranmaya sevk edecek olan şey, negatif özgürlük bakış açısıdır.
Özgürlük düşüncesine karşı dindar tepki, genel olarak liberalizm, sekülarizm, bireycilik, kapitalizm gibi terimlerden kaynaklanır. Oysa bunların dinî
hayat biçimlerine zarar vermesi, onların negatif ve pozitif karakterlerinden
kaynaklanır. Dindarlar, genelde bazı politik düşüncelere olumlu bakarken bazılarına karşı temkinli davranırlar. Demokrasi, özgürlük, insan hakları, adâlet,
eşitlik, insan onuru gibi terimlere karşı ılımlı bir bakış olmasına rağmen sekülarizm, çoğulculuk, liberalizm gibi terimler şüphe ile karşılanır. Oysa bu düşüncelerin dinî hayata kısıtlama getirmesi ya da onlara müdahale etmemesi,
politik yapının negatif ve pozitif karakterine bağlıdır. Örneğin demokrasi, negatif (özgürlükçü) bir algıya dayanmadıkça azınlığın ve dinî hayat biçimlerinin
üzerinde bir zulme dönüşebilir. Sekülarizm,26 negatif bir algıya dayandığında
dinî hayatın sürdürülmesini kolaylaştırır. Dindarlar genel olarak seküler bir
toplumda inançlarını özgür bir şekilde yaşayamayacakları endişesini duyarlar.
Sekülarizmin ideolojik bir baskı ve yasaklama aracı olarak kullanılması, insan
hakları ve özgürlük söyleminin dindarlar üzerinde fiilî ve fikrî bir sömürü aracı
olarak kullanıldığı endişesi, onların hoşgörü, ifade özgürlüğü, serbest piyasa
ve sekülarizm konularında temkinli olmalarına neden olmaktadır. Oysa bunlar,
sekülerizmin pozitif (özgürlükçü) yorumlarıdır. Politik araçların özgürlükçü olmaları onların negatif bir bakışla yorumlanmasına bağlıdır.
Dinî taleplerin pozitif karakterli olması, onları politik taleplere dönüştü26 Sekülerizmin iki anlamda kullanıldığını gözden kaçırmamak gerekir. Onun birinci anlamı, bireyin dinî referanslara
dayanmayan bir hayat sürmesini ifade eder. Ancak bu, dinden tamamen sıyrılma, bireyin zihninden dinsel olan her şeyi
atması şeklinde olabileceği gibi kısmî sekülerlik de olabilir. Örneğin bireyin mesleğini dinî referanslarla değil de o mesleğin tecrübeleri doğrultusunda yapması da kısmî sekülerliktir. İkincisi ise devletin dinî inançlar karşısında eşit ya da
tarafsız davranması anlamındaki sekülerliktir ve bu onun politik ve hukukî anlamıdır. Burada kastedilen ikinci anlamdır.
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rür. Özgür bir İslâm toplumu, politik bir taleptir. Oysa özgürlük, herhangi bir
din, ideoloji ya da (Batılı) hayat biçiminin parçası değildir. Herkesin kendi
inancını müdahaleye uğramadan yaşama isteği tüm insanların ortak duygusudur. Bu açıdan özgürlük, tüm insanlığın ortak mirasıdır.
Özgür topluma duyulan ihtiyaç, elimizde olmayan nedenlerle toplumsal
hayatın kozmopolitleşmesinden gelir. Birbiriyle çelişen iyi hayat biçimlerinin yan yana gelmesi, karşılıklı zararı engelleyecek politik söylemlerin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu durum, İslâm ve özgürlük ilişkisinin
bu olgusal veri üzerinden tartışılmasını anlamlı kılar. Bu nedenle yapılması
gereken şey, özgürlüğe İslâm tarihinden örnekler aramak veya negatif özgürlükle İslâmın uzlaşısını sağlamak değil her inanç için mümkün olan en geniş
(optimum) özgürlüğü temin edecek bir politik yapıda uzlaşmaktır.
Özgür toplum düşüncesi, bireylerin dünya görüşlerine rakip, ideal, kuşatıcı bir dünya görüşü ortaya koyma ve bireyleri buna göre dizayn etme iddiasına dayanmaz. Bu anlayış doğa, toplum ya da Tanrı karşısında insanoğlunun
imkân ve kabiliyetlerini sorgulayan pozitif özgürlüğün tamamen dışındadır.
Negatif özgürlük İslâma veya herhangi bir dinî inanca aykırı ve alternatif bir
ilke değildir. Onunla çelişmez. Özgürlük, farklı dinî inançların bir arada barış
içinde yaşamasını temin etmek için istenir. Bu nedenle onun değeri, dinî bir
inancın değerini aşamaz, dinin üzerinde bir itibarı olamaz, onun saygınlığına
zarar veremez. Çünkü çelişmesi için onun bir hükmünü ortadan kaldırması
gerekir. Özgür toplumda dindarların bazen dinî vecibelerini askıya alması,
ertelemesi gerekebilir. Bu durum, her bireyin anlayabileceği türden âdil, zaruretten kaynaklanan gerekçelere dayanır. İslâm dininde de bu tür zaruretler
nedeniyle ibadetler ertelenebilir ya da kolaylaştırılabilir.
İslâm ve özgürlük düşüncesi arasında tarihî tecrübelere dayalı olarak bir
ilişki kurmak mümkündür. Bu türden çalışmalar, toplumsal barışa katkı sağlayacaktır. Fakat bu türden ilişkilendirmeler, bazı teolojik tartışmalara girilmesine ve bunun sonucu olarak da mü’minlerin neye veya nasıl inanmaları gerektiği ile ilgili dinin içeriğine dâir bazı normatif belirlemelerde bulunulmasına yol
açabilir. Bu durum, inançların özgürlük perspektifinden yeniden yorumlanması şeklinde ihyacı ya da tecditçi bir modeli çağrıştırır. Bu tür hareketler, Müslümanların bireysel sorumluluklarına tâbidir. Özgür toplum düşüncesi, bunları
ne kendisine amaç edinebilir ne de bunları gereksiz ve anlamsız görebilir.
Negatif talepler ve bu taleplerin tam olarak karşılandığı negatif özgürlük
düşüncesi, dinî inançların içeriklerine dâir kısıtlama ve bu konudaki politik
yorumları özgür toplumun doğasına aykırı bulur. O, sâdece rasyonel nedenlere ve maslahata dayanan ahlâkî bazı yan sınırlamaları özgür toplumun gereği
kabûl eder. Müslümanlar, bir İslâm toplumu kurmak isteyebilirler. Özgür top-
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lum düşüncesi, birlikte barış içinde yaşama talebini imtiyazlı bir toplum talebine nazaran daha doğru bulur ve inananlardan sâdece bu yönde bir fedakârlık
bekler. Bu fedakârlık karşısında özgürce dinî vecibelerin yerine getirilmesini
insanî hak olarak kabûl eder. Bu nedenle negatif özgürlük, dindarlara (ve diğer
tüm inanç ve ideolojilerle birlikte) sınırlı bazı ahlâkî yan-sınırlamalar getirir.
Bu sınırlamalar, dine ya da dinî vecibelere karşı değil toplumsal hayatın birlikte barış içinde sürdürülmesi amacına matuftur. Yine bu sınırlamalar, bireysel
hayata ve dinî toplumsal hayata dâir de değildir aksine tüm farklı inanç sâhiplerini eşit olarak etkileyecek olan politik alana dâir sınırlamalardır.
Dindarların toplumsal hayattaki başarılarını göstermelerine ve inançlar
arasındaki âdil rekabete dayanan özgür toplum düşüncesinin gerekçelerini
şu şekilde vererek bitirebiliriz: 1. Bir toplumda yaşayan farklı inanç biçimleri
vardır. 2. Bunların menfaatleri birbiriyle çatışabilir. 3. Bu çatışmayı engellemenin yolu, birbirlerinin faaliyetlerine zarar vermeyecek şekilde davranmalarına bağlıdır. 4. Farklı inanç biçimlerinin birbirlerinin hassasiyetlerini tanıması, özgürlük alanını daha genişletir. 5. Bireylerin diğerlerine zarar verecek
davranışlarından kaçınması, onu ertelemesi ya da uygun mekâna taşıması,
politik ahlâkî yan-sınırlamanın gereğidir. 6. İnananları buna motive edecek
koşul, her dinî inancın bizimle aynı toplumsal statüye sâhip olarak yaşamasını öngören ahlâkî eşitliktir. 7. Ahlâkî eşitlik, buna göre şekillenmiş bir bireysel ve politik haklar sistemini gerektirir. 9. Ahlâkî eşitlik, politik ve bireysel
haklar, farklılıkları kabûl eden bir hukuk sistemini gerektirir: hukukî eşitlik.
10. Negatif özgürlük düşüncesine göre şekillenmiş bir politik yapı, tüm dinî
inançların sâhipleneceği bir toplum ortaya çıkarır. 11. Bu yapıda politik hatalar, bir dine mâl edilemez. 12. Müslümanların dinî inançlarını engellemeye
mâruz kalmadan yerine getirmelerini temin edecek en iyi tercih, özgür bir
toplumda yaşama alternatifidir.
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Sorun
Türkiye’nin cârî rejiminde İslâmın ve ona bağlı olarak sivil ve siyasal alandaki İslâmî oluşumların yeri öteden beri sorunlu olmuştur. İslâmî siyaset
geleneğinin önemli ölçüde değişime uğramış güncel temsilcisi durumundaki
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) on yıldır iktidarda olması nedeniyle, bu
sorunların niteliği bugün kısmen de olsa değişikliğe uğramıştır. Bu meyanda, günümüz Türkiyesi’nde dindar Müslümanların sistem içindeki konumları
söz konusu olduğunda, özel olarak tartışılması gereken başlıca iki sorun var.
Bunlardan biri, şüphesiz, Müslümanların Cumhuriyet Türkiyesi’ndeki geleneksel din özgürlüğü sorunudur. Türkiye’nin rejiminin geleneksel “lâikçi” karakterinin Müslümanların din özgürlüğü üzerindeki kısıtlayıcı ve hatta baskıcı etkileri olduğu öteden beri bilinmektedir. Bu bağlamda kısaca denebilir
ki, ana referans çerçeveleri İslâm olan veya kendilerini esas olarak “Müslüman” kimliğiyle tanımlayan geniş kitleler yakın zamanlara kadar lâikçiliğin
olumsuz etkilerini yaşayageldi.
Günümüz Müslümanlarıyla ilgili olarak burada tartışılması gereken ikinci sorun ise dindarların Türkiye toplumunun bugünkü çoğulcu yapısı içindeki konumlarının hem objektif anlamı hem de onların kendi konumlarını nasıl
algıladıklarıdır. Şöyle ki: Bir yandan, İslâmî duyarlılıkları temsil eden veya en
azından dindar Müslüman kitlelere dayanan AKP’nin iktidarda olmasından,
öte yandan Sünnî Müslümanların Türkiye’de çoğunluğu teşkil etmelerinden
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dolayı, bu meselenin tartışılması insan hakları ve demokrasi açısından özel
önem arz etmektedir. Aslına bakılırsa, bu iki sorun, yani dindar Müslümanların din özgürlüğü sorunu ile onların “iktidarda” olmasının çoğulculuk açısından ortaya çıkardığı sorun birbiriyle yakından ilişkilidir.

Lâikçi Baskıdan Özgürlük
Önce birinci sorundan başlayalım. Türkiye’nin resmî “lâiklik” doktrini ve uygulamasının evrensel insan hakları anlayışıyla, daha özel olarak da din özgürlüğüyle1 ve hatta demokrasiyle bağdaşmayan yönleri bulunduğuna şüphe
yok. Bu, özellikle 90’lı yılarda düşünce hayatımızda epeyce tartışılmış bir
meseledir. Gerçekten de, Anayasa Mahkemesi’nin içtihadıyla da doğrulandığı
üzere, Türkiye’de resmî lâiklik devleti tanımlayan siyasî-hukukî bir ilke olarak değil fakat, toplumsal-kültürel hayata hâkim olması gereken bir felsefe
olarak anlaşılmış ve uygulanmıştır. Dine –daha doğrusu İslâm dinine– kuşkuyla bakan ve onu “Türkiye’nin çağdaşlaşması”nın önündeki en büyük engel
olarak gören bu felsefe, tabiatıyla, dinî hayatı ve dolayısıyla sivil alanı kontrol altında tutmayı devlete temel görev olarak yüklemiştir. Aynı lâikçi dünya
görüşü nedeniyle, dinî referanslı sivil ve siyasî teşekküller de Türkiye’de hep
baskı altında tutuldu ve bu arada dinî duyarlılık ve taleplerin demokratik yoldan siyasete yansıması çeşitli yollardan engellenmeye çalışıldı.2
Bu nedenle, dindar Müslümanların Cumhuriyet rejiminin hiç azalmayan
baskısından öteden beri “çıkış yolu” aramalarına ve demokratik siyaseti bu
arayışın başlıca aracı olarak görmelerine şaşmamak veya bunu yadırgamamak gerektir. Yetmişli yıllarda Milli Nizam Partisi’yle başlayan ve doksanlı
yıllarda önce Refah sonra Fazilet Partisi’ne evrilen İslâmî siyaset geleneğinin
2000’li yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi’yle kitleselleşerek iktidara yürümesini esas olarak bu perspektif içinde anlayabiliriz. Burada önemle kaydedilmesi gereken bir nokta şudur: İslâmî duyarlılığın harekete geçirdiği toplumsal-siyasal oluşumlar –başta siyasî partiler– baskıya karşı koymayı şiddete
başvurarak değil de bu duyarlılığı demokratik siyasete kanalize ederek gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Türkiye’nin toplumsal barışına ve demokratikleşme şansına şüphesiz olumlu katkı yapan bu tutumu takdirle anmak gerekir.
1 Din özgürlüğü konusunda bkz. Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları: Teorisi ve Hukuku, Ankara, Orion, 2. Baskı, 2011, s.
203-211.
2 Bu benim daha 1989 yılında yayımlanan “Anayasa Mahkemesi Nasıl Karar Veriyor? Yüksek Mahkemenin Başörtüsü
Kararı Üstüne Bir Değerlendirme” (Türkiye Günlüğü, Sayı 7 [Ekim 1989], ss. 56-67) başlıklı makalemden beri muhtelif
yazı ve konuşmalarımda dile getirdiğim başlıca temalardan biri oldu. Aynı noktayı daha sonra “Türk Politikasında
Din: Türkiye’nin İslâmsız Demokrasi Arayışı”nda da (İslâmiyat, Cilt 2, Sayı 2 [1999], s. 11-24) vurguladım. Bu temanın
başka bir bağlamda yeniden ifadesi için bkz. Mustafa Erdoğan, “Hukuk ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Türk Anayasa
Mahkemesi’nin Lâiklik Politikası”, Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, Ankara, 2010, s. 59-76.

İslâm, Çoğulculuk ve AKP İktidarı | 59

Aslına bakılırsa, Binnaz Toprak’ın çok önceden dikkat çektiği gibi,3 çok-partili
hayata geçişle birlikte Türkiye’de İslâm siyasal sistem üzerinde demokratik
denetim işlevi görmüş olan başlıca toplumsal dinamiklerden biri olmuştur.
Şu var ki, bugün Türkiye’de manzara epeyce değişmiş durumdadır. Nitekim, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2002 sonunda demokratik yoldan iktidara
gelmesiyle birlikte dindar Müslümanlar üzerindeki baskı büyük ölçüde kalkmış ve siyasî sitemin İslâmî hassasiyet ve taleplere cevap verme kapasitesi
epeyce artmıştır.4 Bu, şüphesiz, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve insan hakları performansının yükselmesi açılarından iyi yönde bir gelişmedir. Ne var
ki, meselenin, İslâmî kesimin baskıdan kurtulmaya ek olarak siyasal sistemi
de kontrol eder hâle gelmesiyle bağlantılı bir başka yanı daha var. Başka bir
anlatımla, artık ne İslâmî duyarlılıklar eskisi gibi baskı altındadır, ne de İslâm
sistem içinde demokratik “denetim” işlevi görecek konumdadır. Tam tersine,
AKP’nin 10 yılı tamamlayan ve gitgide güçlenen iktidarı sayesinde dinî-muhafazakâr değerlerin ana referansını oluşturduğu toplumsal-siyasal tasavvur
neredeyse “hegemonik” bir konuma ulaşmış bulunuyor. Hatta, İslâmî kesimin birçok okur-yazarı AKP iktidarına siyasî İslâmın, İslâmcılığın, iktidarı
nazarıyla bakmaya başlamıştır. Onun için, AKP’nin şahsında eski “mağdur ve
mazlum” konumundan çoktandır kurtulmakla kalmayıp, kendisine olan güveninin gitgide artmasıyla birlikte “mağrur” hâle gelmiş olan İslâmî duyarlılığın bugün sistemi denetim altında tutmaya değil, aksine kendisinin demokratik yollardan denetlenmeye ihtiyacı var.

Çoğulculuk ve İktidar Testi: Alevîler, Kürtler ve “Lâikler”
İşte tam da bu nokta bizi dindar Müslümanların çoğulculuk karşısında nasıl bir tutum alacaklarıyla ilgili olan ikinci soruna getirmektedir. Bu sorunu
şöyle ifade de edebiliriz. “Artık iktidarda” olmalarının etkisiyle kendilerine
güveni artan dindarlar Türkiye toplumunun çoğulcu yapısının diğer unsurlarının ihtiyaç ve taleplerine duyarlı olmaya devam edecekler midir?... Son yıllarda bu kesimde gitgide belirginleşen eğilim, ne yazık ki, bu türden bir duyarlılığın kayıplara karışması yönündedir. Sünnî Müslümanlığın medyadaki
sözcüleri, çoğulculukla bağdaşmayacak şekilde, kendileri gibi olmayanlara
bırakınız empati beslemeyi, onların kendi hegemonik konumlarına boyun eğmelerini beklemektedirler.
Öyle görünüyor ki, kendilerinin de baskıdan özgürleşme arayışı içinde ol3 Bkz. Binnaz Sayarı (Toprak), “Türkiye’de Dinin Denetim İşlevi”, AÜSBFD, Cilt 33, Sayı 1-2 (1979), s. 174 ve devamı.
4 Bu durumun başlıca istisnası, başta öğrenci olanları olmak üzere, başörtülü yurttaşların epey bir süredir mâruz
bırakıldıkları hak mahrumiyetlerini giderme yolunda henüz bir adım atılamamış olmasıdır.
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dukları “eski zamanlar”dakinden farklı olarak, İslâmî kesimler bugünkü rakipsiz iktidar konumlarından fazlasıyla hoşnutturlar. İşte bu ruh hâlidir ki,
İslâmcılıkları yeniden nükseden yazar-çizer takımı kendilerinden farklı olan
diğer toplumsal grupların katılma ve hak taleplerine kayıtsızlık gösteriyor,
hatta onları kendi iktidarlarının duyarsızlığını eleştirdikleri için muaheze
ediyorlar. Onun için, şimdi soru şudur: Vaktiyle kendi hayat tarzlarının baskı
altında olmasından haklı olarak şikâyet eden ve bu durumu değiştirmenin
yollarını arayan dindarlar, bugün benzer arayış içinde olanların seslerine kulaklarını tıkamaya devam edecekler midir?
Teorik olarak bakıldığında, karşı karşıya olduğumuz sorunun aslında bizatihi İslâmın çoğulcu bir toplumsal-siyasal tasavvura sâhip olup olmadığı,
veya en azından İslâmî tasavvurun çoğulcu-liberal toplum tasavvuruyla uyuşup uyuşmadığı sorunu olduğu söylenebilir. Ben yıllar önce, bu sorulara kabaca olumlu cevap verilebileceğini ileri sürmüştüm. Buna göre, İslâmî öğretinin
dogmatik temelleri ve tarihsel yorumu hoşgörü temelinde bir çoğulculukla
pekâlâ bağdaşabilir ve hukukun üstünlüğü, sınırlı yönetim ve piyasa ekonomisine dayalı demokratik bir devlet için elverişli bir zemin oluşturabilir.5 Buna
karşılık, Aydınlanmacı-pozitivist bakış ve onun etkisi altındaki “modernleşme” teorisyenleri ve onların Türkiye’deki benzerleri İslâmın çoğulculukla bağdaşması mümkün olmayan tekçi-entegrist bir tasavvura sâhip olduğunu düşünmektedirler. Doğrusunu söylemek gerekirse, kimi İslâmcıların ve AKP’nin
bugünkü tekilci iktidar pratiğinin destekçilerinin kendi siyasî söylemleri de
çoğulculuk karşıtıdır ve bu anlayışın dindar Müslüman kitleler üzerinde etkili
olmadığını maalesef söyleyebilecek durumda değiliz.
Tabiatıyla bu fikirler dindarların fiilî tutum ve davranışlarını da etkilemektedir. Nitekim, dindarların büyükçe bir kısmının bir yandan Alevîlik diğer yandan Kürt sorunu6 karşısındaki tutumları çoğulcu anlayış açısından problemli
görünmektedir. Başlangıçta belli-belirsiz olan bu tekçi anlayış AKP iktidarını
konsolide ettikçe daha belirgin hâle gelmiştir. Sünnî dindarları birinci meselede –Alevî meselesinde– görünüşe göre “dinî” gerekçeler, ikinci meselede –Kürt meselesinde– ise hem dinî hem de –tuhaf bir şekilde– “milliyetçi”
gerekçeler yönlendirmektedir. “Dinî gerekçeler”den kastettiğim şudur: Türkiye’de Müslüman dindarlığının referans çerçevesi esas olarak “Sünnî İslâm”ın
öğretisi ve tarihsel pratiğidir. Bu öğreti Alevîliği “hakikî din”den bir sapma
olarak görmektedir. Buna uygun olarak Sünnî Müslümanlar geleneksel olarak
5 Bkz. Mustafa Erdoğan, “İslâm ve Liberalizm: Kısa Bir Bakış”, Liberal Düşünce, Sayı 4 (1996), s. 7-21. Türkiye’nin önde
gelen muhafazakâr entelektüellerinden Mustafa Akyol da son zamanlarda İslâm konusunda aşağı yukarı aynı yaklaşımı
savunmaktadır. Örnek olarak bkz. Mustafa Akyol, Islam without Extremes: A Muslim Case for Liberty, Norton, 2011.
6 Kürt sorunu konusunda bkz. Mustafa Erdoğan & Vahap Coşkun, “Türkiye’nin Kürt Meselesi”, Liberal Düşünce, Sayı
50, 2008, s.5-18.
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Alevîliğin gerek kendini ifade etme gerekse sivil ve kamusal alanda bu kimlikle yer alma talebini “meşru” düzene bir kalkışma olarak görmüş ve ona göre
tutum almışlardır. İtiraf etmek gerekir ki, hükümetin geçen yıllardaki sonuçta
başarısız olan “Alevî Açılımı”nın kısmen de olsa yarattığı olumlu atmosfere
rağmen, Sünnî çoğunluğun Alevîliğe ve Alevîlere bakışında kayda değer bir
iyileşme meydana gelmemiştir. Sünnî Müslümanların önemli bir kısmı halâ
Alevîlerle bir arada yaşamaya ve onların, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hâlihazırdaki Sünnîliği kayıran statüsünü değiştirme talebi dâhil olmak üzere çeşitli
hak taleplerini desteklemeye istekli görünmemektedir.
Öte yandan, dindar Müslümanların, ama daha çok da bu kesimin medyadaki okur-yazar temsilcilerinin, Kürt meselesindeki tavırlarının da çoğulculuğun gerekleriyle uyuşmayan yanları vardır. Burada söz konusu olan isteksizliğin bir nedeni dinî ise diğeri milliyetçilik temellidir. Sünnî çoğunluğun
sözcülerinin söylemine bakılırsa, din ve mezhepleri esas olarak Türklerle aynı
olan Kürtlerin üstelik dinî duyarlılıkları temsil eden AKP’nin iktidarda olduğu bir Türkiye’de siyasî sisteme yönelik iddia ve taleplerde bulunmaları “din
kardeşliği”yle bağdaşmamaktadır. Onlara göre, “hak-hukuk” talebinde bulunan Kürtler böyle yapmakla aslında “din kardeşliği”ni baltalayan milliyetçiliğin iğvasına kapılmaktadırlar. İlginç olan, Kürtlere milliyetçilik isnadında
bulunan dindar Türklerin “Kürt milliyetçiliği”ni aslında “Türk milliyetçiliği”
adına kınadıklarının farkında olmamalarıdır. Şu var ki, bunun farkında olsalar
da olmasalar da, “din kardeşleri”nin eşitlik ve tanınma taleplerine saygı duymayan bu tutum aslında dindar Türklerin çoğulcu anlayışla bağdaşmayan bir
toplumsal-siyasal tasavvura sâhip olduklarını göstermektedir.
İktidardaki dindar çoğunluğun Kürtlerin talepleri konusundaki duyarsızlıklarının diğer nedeni ise doğrudan doğruya milliyetçi bir özellik göstermektedir. Tuhaf bir şekilde, başka konularda cumhuriyetin statükosuyla başları
hoş olmayan dindarların hatırı sayılır bir kesimi sıra Kürt meselesine gelince
bu Türkçü-milliyetçi statükoyla özdeşleşmekte ve Kürtlerin hak taleplerini ya
“din kardeşliği”ne aykırı bulmakta ya da “bölücülük” olarak görmektedir. Görünüşe göre, bâriz bir milliyetçi-Türkçü söylem İslâmî duyarlılıkları temsil
ettiği varsayılan iktidar partisini ve onun medyadaki sözcülerini tutsak almış
durumdadır. İşte milliyetçiliğin İslâmî kesim üzerindeki meş’um etkisidir ki,
Kürtlere yönelik gerek “din kardeşliği”ne gerekse “Türk milletinin etnik bir
kimliğe değil ortak üst kimliğe atıfta bulunduğu”na ilişkin söylemlerde saklı
bulunan vesayetçiliğin görülmesini engellemektedir. Daha açık olarak belirtmek gerekirse, bu vesayetçi söylemin pratik anlamı şudur: “Kürt kardeşlerimiz din kardeşliği adına biz Türk ağabeylerine tâbi olsunlar.”
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Dindarların “lâdini” hayat tarzları konusundaki tutumlarını da çoğulcu
anlayışla bağdaştırmak kolay değildir. Şunu demek istiyorum: Dinî-muhafazakâr değerlerin alanının “çağdaş” hayat tarzının aleyhine gitgide genişlemesinin “lâik” kesimlerde yarattığı kaygıyı İslâmî çevreler dert edinmiyor, aksine bu durumu demokratik bir rejimde “çoğunluğun değerleri”nin baskın hâle
gelmesinin normal olduğu düşüncesiyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Oysa,
özel ve sivil alanda kendiliğinden ortaya çıkması hâlinde muhafazakâr değerlerin hegemonik konumunu dert edinmek belki gerekmeyebilir; ama böyle
bir durum “kamusal” destekle ortaya çıkıyorsa, bunun farklı hayat tarzlarının
kendini ifade etme seçeneklerini gitgide budayan bir sürecin işareti olma ihtimâli vardır ki bundan herkesin kaygı duyması gerekir.

Sonuç
Sonuç olarak, daha yakın zamanlara kadar cârî rejimin “dışlanmış”ları arasında yer alan İslâmî siyaset geleneğinin “muhafazakâr-demokrat” yeni temsilcileri bugün iktidardadır. İslâmın çoğulcu tasavvurla uyuşabilirliği sorununa
teorik düzeyde verilecek cevaplar ne olursa olsun, bu konudaki asıl yargıyı
AKP iktidarının uygulamasına ve onun tabanının tutumuna bakarak vermek
yanlış olmasa gerektir. Çünkü, bugün artık mesele soyut olarak İslâmın veya
İslâmî değerlerin böyle bir tasavvurla bağdaşabilir olup olmadığı değil, bu
bağdaşmanın dindarların ve onların siyasî temsilcilerinin eylemlerinde ne ölçüde gerçekleştiğidir. Mesele, dün kendileri için özgürlük arayanların bugün
kendilerinden farklı olanların benzer arayışları karşısında nasıl tutum takındıklarıdır. Görünen o ki, dindar çoğunluk çoğulcu-demokratik bir sistem içinde
“çoğunluk iktidarı” olmakla “devlet iktidarı”nı kendi tekeline almak ve kendi
değerlerini başka oluşum ve hareketlerin meşruluk referansı olarak görmek
arasında –kısaca demokrasi ile otoriterlik arasında– ayrım yapmamaktadır.
Böyle bir durumda, İslâmî kesimin zaman içinde “hikmet-i hükümet”
felsefesini içselleştirdiğini görmek hiç de şaşırtıcı değildir. Kanaâtimce, bu
noktada günümüzün muktedirleri konumunda olan dindarları bekleyen ahlâkî-siyasî tehlikelerden biri, belki de birincisi, geçmişte mâruz kaldıkları
haksızlığı telâfi etmek isterken başkalarına haksızlık yapmak, hatta “öç alma”ya yönelmek gibi bir tuzağa düşmeleri ihtimâlidir. Bu tutumun dindar
olmak iddiası güdenler için bir utanç olacağına şüphe yok. Ama sanırım daha
önemlisi, bunun bizatihi İslâmın gelecek perspektifi açısından büyük bir talihsizlik oluşturmasıdır.
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İlk bakışta, 7. Yüzyıl’da Arabistan’da bir din olarak ortaya çıkan İslâm ve yüzyıllar sonrasında Avrupa’da kendini gösteren, mal üretimi ve dağıtımı ile ilgili
bir yaklaşım olan kapitalizm arasındaki bağlantı mantıksız görünebilir. Piyasa ekonomileri nispeten yeni bir olgudur ve ancak 18. Yüzyıl’da Adam Smith,
piyasa teşviklerinin refahı nasıl sağladığını açıklayabilmişti. Buna karşın, Ortaçağ İtalyası’nın ticarî cumhuriyetlerine kadar götürülebilen piyasa ekonomileri, yüzyıllara dayanan bir gelişime sâhipti. Aynı şekilde, Adam Smith Milletlerin Zenginliği’ni yayınlamadan çok önce, iktisadî piyasa güçlerinin analizi
belli bir noktaya gelmişti. Piyasa ekonomilerini ortaya koyan bu yaklaşımın
tarihte derin kökleri olduğundandır ki bunları aramak meşru görülebilir.
Aşağıdaki ifadelerden, yüzyıllar sonra gelişmiş (ve hâlâ gelişen) piyasa
uygulamaları için İslâmın bir örnek teşkil ettiği sonucu çıkmaz. Fakat bu
yorumlar İslâmın ilerleyişinin toplumun düzenlemesine yönelik daha önceki
toplumlarda görülmeyen belirgin bir iktisadî yaklaşımın ilk örneği olduğu
neticesine ulaştırır. Bu nedenle, İslâmın kurucusu Muhammed, refahı yükselten ve zenginlik yaratan ekonomik teşvikleri öngören sosyal organizasyon
yaklaşımıyla ilk siyasî ve sosyal reformcu olarak değerlendirilmeyi hak etmektedir. Muhammed, İslâm öncesi dönemlerde yokluğu bir şekilde hissedilen pazar teşviklerinin sosyal refah üzerindeki etkisinin farkındaydı.
Daha öncekiler ile Muhammed’in iktisadî analiz yaklaşımı karşılaştırıldığında onun yaklaşımındaki özgünlük fark edilmektedir. Örneğin, Aristoteles
* “Birth of Capitalism in Islam”, Mont Pelerin Cemiyeti Özel Toplantısı’nda sunulan tebliğ, 24 Nisan 2012, Fez, Fas.
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paranın amacı hakkında çok az şey söylemiştir; onun için para, kazanç elde
edilen bir şey olmaktan ziyâde, değişim aracı olarak bir kullanıma sâhiptir.
Açıkçası, Aristoteles’in yaklaşımı, yatırıma dayalı olarak zenginlik yaratan bir
toplumu ileriye götürmeye hiç de uygun değildir. İsa’nın ekonomik görüşlerine gelirsek, küçük bir kasaba marangozunun ev ortamında büyümüş ve
gençliğinde yatırım ve risk alma pratikleri ile asla karşılaşmamış bir insandan
bahsediyoruz. Nitekim İsa, yatırımları pek umursamadığından, vaazlarında
zenginliğe nasıl ulaşılacağıyla ilgili, havarilerine hiçbir yol göstermemiştir.
Aristoteles ve İsa ile karşılaştırıldığında, Muhammed’in geçmişi ve bakış
açısı epey farklıdır. Muhammed kırklı yaşlarında ilk görülerini yaşamadan ve
bir din reformcusu olarak kendi çağrısını yapmadan önce yaklaşık otuz yıllık
bir iş tecrübesini arkasında bırakmıştı. Muhammed, birkaç yüzyıl boyunca
gelişmiş ticarî bir kültürün gelenek ve görenekleri ile yoğrulmuş başarılı bir
tüccar ve girişimciydi. İlk İslâmî toplum olan Medine’deki ümmet için, piyasaları, ticareti ve rekabeti nasıl yapılandıracağına dâir ayrıntılı kurallar içeren yol haritaları oluştururken bu deneyimlerinden faydalanmıştı. Bu çerçeve
onun duruşunu besleyen gelenekleri yansıtıyor ve böylelikle geçmişinin kısa
bir değerlendirmesini gözler önüne seriyor.

Muhammed’in Dünyası
İncil’in gönderildiği zamanlardan bu yana Arap Yarımadası’nda, Hicaz’da gezinen kabileler girişimci tüccarlar hâline gelmişlerdi. Arkeologlar Arap altın
madenciliğini Kral Süleyman dönemine kadar götürmektedirler ve Hezekiel
Kitabı da baharatların ve altının ihraç edildiği Arabistan’daki tüccarlardan
bahsetmektedir. Sayıları 2.500’e kadar varan develeriyle kervanların ulaştığı
büyüklüğe bakıldığında, Muhammed dönemindeki ticaret hacminin boyutları ortaya çıkmaktadır.
Hicaz’da yaşayan kabileler, tek bir kapsayıcı siyasî otoriteye teslim olmamışlardı. Bununla birlikte, Hicaz’da merkezî bir otorite veya başkent görülmese de Mekke birkaç kuşak boyunca Pan-Arap kimliği için bir odak noktası
hâline gelmişti. Siyasî anlamda Pan-Arap kimliği diye bir şey olmamasına
rağmen, Arap kabileler, din ve daha da önemlisi ticaret çevresinde gelişen
kapsayıcı bir toplumsal kimliği paylaşmışlardı. Mekke, kendi özgün serveti
-İbrahim tarafından bir sunak olarak inşa edildiği bir efsâne tarafından iddia
edilen siyah kaya olan- Kâbe’nin becerikli yönetimindeki seçkin konumu sayesinde, bu kimliğin bir odak noktası oldu.
Her biri kendi âdetlerine bağlı olan ve kendi tanrılarına ibadet eden Hicaz’ın her köşesinden kabileler, Kâbe’ye bağlılığını göstermek üzere Mekke’yi
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ziyaret ederlerdi. Mekke’de kaldıkları sürece diğer kabilelerden hacılar ile karşılaştılar ve böylece ticaret için fırsatlar doğdu. Bir dinî ve ticaret merkezî olarak Mekke’nin konumu, mümkün olduğu kadar çok hacı çekmesine ve onların
diğer inanç mensuplarıyla çatışma risklerinden korunmasına bağlıydı.
5. Yüzyıl’ın başlarında Mekkeli tüccar Kusay, Mekke’nin geçici toplulukları için dinî hoşgörü ile ticarî platformu birleştiren kurumsal bir çerçeve oluşturdu. Kusay, hacıların, kendi ortak onayları ile şiddetten kaçındıkları ve başka inançlara tahammül gösterdikleri alan olarak bilinen haram1 ile Kâbe’nin
etrafını çevreleyip koruma altına alarak bunu başardı. İbrahim’in soyundan
geldiği iddia edilen Kusay, haramı koruma sorumluluğunu üzerine aldı.
Hacıların hiç bitmeyen akışı, bir ticaret merkezi olarak Mekke’nin gelişimini destekledi. Arap örf ve geleneklerine uygun olarak, Kusay bir halef tâyin etmemişti; fakat onun soyundan gelen aileler haramın bekçileri olarak onun izini
tâkip etmişlerdir. Kusay soyundan gelenler, Emeviler ve Haşimiler olarak ikiye
ayrıldılar. Haşimiler isimlerini Kusay’ın torunu ve Muhammed’in büyük dedesi olan Haşim’den aldılar. Yüzyıllar boyunca, hâlifeler bu iki aileden gelecekti.
Haşim, dedesi kadar zeki bir ticarî diplomattı. Kur’an, Hicaz’ın ticareti için
yeni bir çerçeve oluşturan Haşim’in temel başarısını, yani ilafı, övmektedir.
Mekke ve Akdeniz arasındaki ticaret yolları korumasız olduğundan kervanlar
pusuya açıktılar. Haşim’in İlaf şartları altında, kervan tüccarları, güvenli geçiş
garantisi karşılığında, döndüklerinde kendi yüklerinin satımından pay vermek
üzere Bedevilerin mallarını kendi yükleri arasına katmayı kabûl ettiler. Aslına
bakılırsa, Haşim, Mekke’nin haramını kuşatan serbest ticaret bölgesini genişletmiş ve ilgili tüm taraflar için karşılıklı olarak yararlı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bedeviler ve kervan tüccarları ilafa tâbi olmaktan kazançlı çıkmışlardır.
Haşim ticarî başarıları ile hemşehrilerinin saygısını kazandığından, oğlu
Abdülmuttalib, askerî ve siyasî kriz ânındaki ayakları sağlam basan yönetimi
sayesinde ailenin itibarını daha da artırdı. 570 yılında Mekke askerî bir işgâl
ile karşı karşıya kaldı. Abdülmuttalib hemşehrilerinden sağlam durmalarını istedi ve teslimiyetin karşısında oldu. İşgâl püskürtülerek istilacı ordular
yenilgiye uğratıldı ve bu sonuç, Mekkeli vatandaşlar arasında Haşimiler’in
konumunu daha da yükseltti. Kur’an, Abdülmuttalib’in başarısını açıkça zikretmektedir, böylece Kur’an okuyucuları Muhammed’in soyunun seçkin bir
aileden geldiğinin bilincindedirler.
Mekke’nin seçkin siyasî ve ticarî liderlerinin torunu ve torununun oğlu
olan Muhammed bin Abdullah’a büyük bir servet kalmadı. Muhammed’in ba1 Mescid-i Haram kastediliyor. (Çevirenin Notu)
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bası, eşi Emine doğum yapmadan önce vefat etti ve Muhammed altı yaşında iken Emine, dünyaya gözlerini kapadı. Seçkin bir Mekkeli ailede doğmuş
olmasına rağmen, Muhammed erken yaşlardan itibaren yaşam masraflarını
kendi karşılaması gerekeceğini biliyordu.
Öksüz çocuk, ilk olarak dedesi Abdülmuttalib’in ve sonrasında amcası Ebu
Tâlib’in yanında olmak üzere, yakın akrabaları tarafından büyütüldü. Daha on
yaşındayken, amcası Ebu Tâlib’e ilk ticarî seferlerinde eşlik etti. Babası çöldeki ticarî seferlere dayanamamış biri olmasına rağmen, Muhammed uzun yol
ticaretinin risk ve tehlikelerine karşı çoktan tecrübe kazanmış bir delikanlıydı. Azar, Arapların bu tür risklere karşı kullandığı bir kelimedir; İngilizceye
hazard olarak geçmiştir.
Muhammed, işinin ehli bir yatırım yöneticisi arayan Mekkeli yatırımcıların dikkatini çektiği için ticarette başarılı oldu. Muhammed önderliğindeki
ticarî girişimler için risk sermâyesi sağlayan Hatice maddî yönden bağımsız
bir duldu. Daha sonra Hatice ve Muhammed evlendi. Muhammed’in bir kadın girişimci ile evlenmesi aile teamüllerine uygundu - Dedesi Haşim’in eşi
Selma da bağımsız bir tüccardı.
Bugün benim dikkat çekmek istediklerim, Muhammed’in Mekke’den Medine’ye sürgününe yol açan olaylarla ilgili değildir. Kısaca, Muhammed’in
tek tanrılı inancı, haramda farklı tanrılara tapılıyor olunması ile uyumsuzdu.
Muhammed bir din reformcusu olarak çağrısını yaptığında ailenin diğer üyeleri ile birlikte Hatice de onu destekledi; fakat Mekke’nin seçkin tüccarlarının
diğer kesimleri, Muhammed’in vaazlarının, ibadet ve ticaret için toplanan
çeşitli mezheplerin bir mekânı olarak Mekke’nin iş modelini sarsabileceğini
çok iyi anladılar. Muhammed, yönetici elite karşı çıkmış ve toplumun kurulu ticaret yapma biçimi ile kendi inancının gereklerine bağlılık arasında
bir seçim yapmak zorunda kalmıştır. Bildiğimiz kadarıyla, Muhammed, Mekke’den, ilk Müslüman topluluğu, ümmetini kurduğu Medine’ye hareket etti.
Birçok rivayet Muhammed’in Medine’deki siyasî ve askerî eylemlerinden
bahsetmektedir. Ama aşağıdaki açıklamalar, Muhammed’in içinde büyüdüğü
gelenekleri Medine’de nasıl uyguladığını ve değiştirdiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Piyasa Düzenlemesi ve Âdil Ticaret
Medine’de Muhammed’in ilk eylemlerinden birisi pazar için bir alan belirlemekti. O, Medine pazarını vergiye tâbi olmayan bir bölge olarak tasarlamıştı;
böylece, Mekke’deki yerleşik pazar ile mâlî bir rekabete girmişti. Muhammed,
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pazar için fizikî altyapı düzenlemekle kalmamış -bu alan öyle boyutlandırıldı ki,
bir deve semerinin sınırların her tarafından görülebilmesine olanak veriyorduaynı zamanda ticaretin nasıl yapılması ile ilgili ayrıntılı hükümler vermiştir.
Örneğin, Muhammed, tüccarların, kentin sınırları dışından gelen kervanlarla görüşmelerini ve onlardan mal satın almalarını yasaklamıştı. Tüm ticarî
işlemlerin pazar yerinde kalması konusunda ısrar ederek, yerel tüccarların,
yerel koşulların içeriden bilgisiyle piyasayı ele geçirmeye çalışmalarını engellemişti. Dahası, ihtikâr olarak bilinen -bu sayede tüccarların gıda arzını
azaltarak fiyatları artırdıkları- bir tür fahiş fiyat uygulamasını yasaklamıştı.
Piyasa işleyiş kuralları açık bir şekilde uygulanmıştır. Böylece haksız muamele ile ilgili bir şikâyeti olan herhangi bir müşteri, kendi sorununu, tüccarların ağırlık ve ölçülerini kontrol eden ve gerekirse bir tüccarın ruhsatını
iptal edebilen yetkili bir piyasa müfettişi, muhtasibe iletebiliyordu. Uygulamada muhtasib, piyasa düzenlemelerinin ve tüketiciyi koruma kurumlarının
bir denetçisiydi.
Muhammed’in fâiz, ribâ, yasağı geniş bir incelemeye tâbi tutulmuştur ve
bugünkü tartışmanın kapsamının dışındadır. Fakat Muhammed’in tefecilik
yasağı -ve bu genellikle göz ardı edilir- bir yandan tefecilik ile diğer yandan
âdil ticaret arasında bir ayrım yapmıştır. Dolaylı olarak da olsa, risk alarak ve
yatırım yapılarak kazanılan kâr ile uyumlu olunması yanında âdil olunması
şartıyla, Muhammed, finansal uygulamaları meşru görmekteydi. Bu, tefecilik
konusundaki yasağıyla çelişkili değildir. Muhammed, her şeyden önce, ilk
servetini, daha sonra eşi olacak Haticenin yatırımlarına borçludur ve İslâmı
benimsedikten sonra bir risk yatırımcısı olarak kariyerini devam ettirmiştir.
Erken Arap tarihçileri, Muhammed’in, Huneyn muharebesiyle tamamlanan
son askerî seferini finanse etmek için borç almasından ve ganimet gelirlerinden hisseler dağıtarak borcunu ödemesinden bahsetmektedirler.
Muhammed, şahsî mülkiyete sâhip olma (çağdaşı Avrupa’da hiç duyulmamış) ve kendi hesabına ticaret yapma hakkını kadınlara tanıyarak, onların
mülkiyet haklarını kabûl etmiştir. Tarihçiler hukukî ihtilâflarda davacı taraf
olabilen kadınlardan bahsetmektedirler. Örneğin, Muhammed’in kızı Fatma,
babasının servetinden daha büyük bir pay için mahkemeye başvurduğu zaman, İslâm tarihinin en eski davalarından birini açmış oldu.

Parasal Reform
Nasıl ki Muhammed İslâm öncesi birçok geleneği sürdürmüş ve uyarlamış
ise halefleri, Medine ve daha sonra Şam’da bulunan hâlifeler de, dinsel ortodoksiden ödün vermeksizin ticarî uygulamaları koruma ve uyarlama konu-
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sunda aynı derecede esnek olmuşlardır.
Eski İslâm toplumlarında zenginliğin yaratılmasında âna faktörlerden biri,
tek bir para biriminin oluşturulmasıydı. Medine ve Şam’a egemen olan hâlifelerin eski Bizans ve İran topraklarındaki halklardan vergi toplamaları, parasal
reform ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Müslüman elitler, tebaasından sayıca çok
azdı, bu ölçekte bir imparatorluğu yönetmek için, ne insan gücüne ne de kurumsal bilgiye sâhiptiler. Ancak, onlar tebaalarının kurumsal uzmanlıklarından istifade etmekten geri kalmadılar. Hâlife Ömer, Medine’de vergiden sağlanan gelirlerin yönetilmesi amacıyla eskiden Bizans kamu hizmetlerinde görev
yapmış memurları işe almıştı. Bunlar, genellikle mâlî idarenin kullandığı binaya adını veren, divan olarak adlandırılan hesap defterinin nasıl kullanılacağını öğretmişlerdir. Divan, Fransızca’ ya douâne olarak geçmiş bir terimdir.
Medine’deki iktidarı sırasında Muhammed, şahsî kullanımına ayrılan bütçe ile ümmetinin bütçesini birbirinden ayırmıştır. Onun halefleri, bu ikisi
arasındaki ayrıma riayet etmişlerdir. Hâlife Ömer, yatırım yapmak (belirli bir
kârla) için vergiden sağlanan gelirleri, ticarî girişimlerinde kullanan oğullarını uyarmıştır. Halefi Osman vergi gelirlerini kendi kişisel geliri olarak
işleme koyduğunda ve bu gelirleri akrabalarına ve sevdiklerine dağıttığında
tebaasının öfkesini üzerine çekmiştir.
Müslüman kamu hizmetleri için istihdam edilen pek çok görevli Hıristiyan’dı. Örneğin, Şamlı Aziz John, Bizanslı memur bir aileden geliyordu ve
ataları nasıl imparator için hizmet ettiyse o da hâlife için çalıştı. Bu memur
kadrosu, Dâru’l-İslâm genelinde tek para birimi uygulamasının başlamasını
sağlamıştı.
Hâlifelerin tek bir para birimine ihtiyaç duymalarının çok çeşitli nedenleri
vardı. Eski Bizans topraklarında kullanılan para birimi, kökeni Roma dinarına
kadar götürülebilen tarihî bir para olan dinardı. Eski İran bölgeleri, Yunan
drahmisinin bir türevi olan dirhemi kullanıyorlardı. Bu nedenle, tek tek bölgeler, farklı para birimleri kullandıklarından, vergileri ve kamu harcamalarını denkleştirme işi, yoğun bir muhasebe çabasını gerektiriyordu. Yeni paranın basılmasında bir başka neden ise, Bizans İmparatoru himâyesinde basılan
altın sikke olan bezantın uluslararası para birimi olarak kabûl görmesiydi.
Müslüman yöneticiler (İncil zamanlarından beri altın madenciliği yapılan bir
bölgenin insanlarıydılar) kendi halklarının yabancı para birimini kullanıyor
olmaları nedeniyle kendilerini mahcup hissetmiş olmalıydılar. Üstelik Konstantinopolis’te basılıp Hıristiyan sembollerle bezenen bu paralar, kendilerine
olan saygılarını yitirmelerine yol açacaktı.
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Yeni bir altın paranın sunulması onlarca yıllı kapsayan bir dönem sonunda mümkün olacaktı. Hâlife Muaviye’nin yeni bir parayı tedavüle sokma çabaları, ironik bir biçimde, kendi tebaasının Hıristiyan ikonografisi içermeyen
bir paraya güvenmemesi yüzünden, 660 yıllarında başarısızlığa uğradı. Halefi Abdülmelik, 695 yılında, altın, gümüş ve bakır cinslerinde üç metalli parayı
tedavüle soktu. Dinarı basmak için altın, dirhem için ise gümüş kullanılmıştır. Abdülmelik, tek tek bölgelerde gümüş ve bakır para basımına izin verse
de, altın basımını Şam’da kendi sarayında yapmıştır.
Abdülmelik reformları, İslâmî finansın, hâlihazırdaki kurumları değiştirme ve yeni amaçlara uygun olarak onları geliştirme adına yapabileceklerinin
en önemli işaretlerini göstermektedir. Yeni Müslüman para sistemi, selefi
Roma ve Yunan paralarını bir araya getiriyordu – Dinar, Roma dinarına ve
dirhem de Yunan drahmisine dayanıyordu. Tedavüldeki parayı kullananlar,
Bizans bezantı ve İslâmî altın dinarı arasında arbitraja2 teşvik edildiler. Bezant 4,5 gram ve yeni İslâmî dinar da 4,25 gram ağırlığında tutularak, bezant
sâhiplerinin kârlı çıkarak paralarını dinara çevirmeleri teşvik edilmiştir.

Kurumsal yönetişim
Piyasa ekonomilerinin özelliklerinden biri, tek tek ortaklık temsilcilerinin
hak ve görevlerinin tanımlandığı gönüllü kuruluşların çoğalmasıdır. Muhammed’in döneminden günümüze kadar gelen iki belirgin tüzel kişilik /ortaklık yapısı vardır; bunlar, ticarî girişimler için oluşturulan qirâd adındaki
kuruluşlar ile vakıf olarak adlandırılan hayır kurumlarıdır.
Büyüyen imparatorlukta giderek zenginleşen Müslüman elitlerin elinde
biriken sermâye, Dâru’l-İslâm sınırlarının genişlemesiyle artan ticarî fırsatlar ile yeni ortaklıkların oluşumuna yol açmıştır. Müslüman hukukçular, Muhammed’in risk ve kâr paylaşımı hakkındaki emirleri ile uyumlu olan ortaklık girişimlerinin nasıl tasarlanacağı konusunda çok sayıda sorunla meşgûl
olmalıydılar. İslâm hukuk okullarının ilk kurucusu olan Mâlik bin Enes, ticarî
girişimlerin yaygın biçimi olan qirad’ın bir tanımını vermektedir:
Müsaade edilen qirâdın en yaygın biçimi, bir adamın kendi üzerinde herhangi bir yükümlülüğü
olmadan, meslektaşından iş yapma adına para almasıdır.

Yönetsel sorumluluğun sınırlılığı ve yatırımcılar ile onların aracıları arasındaki mâkûl kâr paylaşımı, taraflar arasında müzakere konusu olmaktaydı.
İslâm hukukçuları, kişisel harcamalarda sorumluluğun değerlendirilmesine
2 Arbitraj, döviz kur farklarından yararlanılarak kâr sağlama anlamına gelmektedir. (Ç.N.)
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yönelik tâlimâtlar yazmışlardır (yöneticilerin, kendi harcamalarında yatırımcılara karşı sorumlulukları olduğunu düşünmeleri şartıyla, kendi kişisel rahatlıkları için mâkûl bir harcama hakları vardı). Mâlik bin Enes’in kurumsal
yönetişim meselelerine ilgisi, kendi dönemindeki Avrupa hukukçuluğunun
ilerisindeydi. O ve diğer İslâm hukukçuları, ticarî kayıp durumlarında yöneticilerin sınırlı sorumluluklarını ve kârın yatırımcılar ile yöneticiler arasında
nasıl paylaşılacağını düzenlediler.
İslâm hukukunun bir başka yeniliği de, tanımlanmış bir yasal kimliğe ve
amaca sâhip, qirâd gibi tüzel kişiliklerin kurulmasıydı. Vakıf olarak bilinen bu
kuruluşlar, hayırseverlerin bağış yapması amacına hizmet etmekteydi. Muhammed, müritlerini yardım etmeye özendirdi; muhtemelen Medine’de komşuları olan Yahudi cemaatinin uyguladığı sadaka örneğinden esinlenmişti.
Muhammed’in bizzat kendisi, mülkünün çoğunu hayır işlerine bırakmıştı.
Yardımın, zekât olarak bilinen, Müslüman versiyonu, İslâm ülkelerinde
kamu mallarının temininde kamu/özel sektör ortaklıklarının anahtar bir özelliği olmuştur. Hayır kurumlarına bağış yapmak ve bunlar için geniş yelpazedeki amaçları desteklemek, İslâmî yaşamın yerleşik bir özelliği hâline gelmiştir. Hayırsever bağışlar İslâm öncesi Arabistan’da bilinmesine rağmen,
vakıflar kurumsal bir yenilik olmuştur.
Hayır amaçlı mirasın bir vakıf olarak tanınması, belirli kriterlere uygun
olmayı, yani mirasın geri alınamaz ve dâimî olmasını gerektirmekteydi. Ayrıca, idarenin kötüye kullanılmasına karşı vakıflar, kurumsal güçler ayrılığı özelliğine sâhip olmak zorundalardı. Öncelikle, vakıf, atanmış bir yönetici olan mütevelli tarafından yönetilecekti. İkincisi, yönetim görevini kötüye
kullanma durumlarında tazminat talepleri, bağımsız bir yargıç olan kadıya
götürülebilecekti.

Avrupa’daki Yansımaları
Avrupalı tüccarların Dâru’l-İslâm içerisinde seyahat engelleri bulunmamaktaydı ve bu tüccarlar yerel ticarî uygulamalar sayesinde deneyim kazandılar.
Topraklarında çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Haçlı devletlerine yerleştiklerinde, çok daha fazla Avrupalı, İslâmî kurumlar hakkında bilgi almak
için geldi. İslâmî gümrüklerin yakından bilgisine sâhip, Haçlı devletlerinde
önemli bir yeri olan iki kuruluş, Fransiskan Rahipleri ve Tapınak Şövalyeleri
idi. Sicilya’da, 13. Yüzyıl’da, İmparator II. Frederick, birçok Müslüman bilim
adamını ve müşavirini Palermo mahkemesinde istihdam etti. Böyle etkileşimler, Avrupa’ya bilgi aktarımında aracı oldu.
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Hukuk tarihçileri, 12. Yüzyıl’da İngiltere’de kurulan ilk tröstlerin3, İslâmî
vakıfların temel tasarım özelliklerini kopyaladıklarına dikkat çekmişlerdir.
Ortaçağ İtalyası’nın ticarî şehir cumhuriyetleri, faal olmayan ortakların denizcilik işlerine yatırım yapabildiği tüzel kişiliklere kaynaklık etmiştir. Bu
şirketler, İtalyanca commenda olarak adlandırılır ve qirâdlara benzer bir biçimde yapılandırılmışlardır.
Tabiî ki, bu kurumların, Yüzyıl’lar boyunca var olmuş İslâmî versiyonları ile herhangi bir aslî karşılaşma olmaksızın ortaya çıkmış olması pekâlâ
muhtemeldir. Ancak, İslâmî kurumlar, antik çağlarda pek de göremediğimiz
bir şekilde tröstleri ve commendaları öncelemişlerdir. Ortaçağ Floransası’nın,
Venedik’in ve Cenova’nın ve bunların tüccar prenslerinin ticarî başarı öyküleri, Mekke’deki ve Medine’deki Emeviler’in ve Haşimiler’in yükselişiyle birçok benzerliğe sâhiptir. Emeviler ve Haşimiler risk alarak zenginleşen uluslararası gayri resmî ticarî işbirlikler ağına sâhip bir kent merkezindeki sivil
topluluklardı. İtalyan aristokratlar ile Arap plütokratlar arasındaki benzerlik
açıkça görülmektedir.

Sonuç
Kapitalizm uzun bir tarihsel dönem boyunca gelişmiş ve çeşitli tezâhürlerle
yayılmıştır. Dolayısıyla, biz, bugün ‘kapitalist’ dediğimiz piyasa ekonomilerinin tamamen şekillenmiş işlevlerinin çekirdeği olan 7. Yüzyıl’daki Hicaz’ın
ekonomik realitelerini bugün için yeniden kurgulayamayız. Bununla birlikte,
buradaki durum şudur ki; kapitalist ekonomilerin kökenleri, Ortaçağ İtalyası’ndaki öncüllere kadar uzanmakta iken, daha da geriye bakmak ve İtalyan
ticarî toplumlarının İslâmî kökenlerini gösteren bir ekonomik yaklaşımın
özünü bulmak mümkündür.Fakat bu ticarî uygulamaları bir şekilde Roma ya
da Antik Yunan’a bağlamak mümkün değildir.
Bu ifadeler, Avrupa’daki ekonomik analizin ve yaklaşımın özüyle çelişen
bir durum teşkil etmiyor. Ancak, bu ifadeler, Arap ekonomist Muhammed bin
Abdullah’ın çalışmaları ve etkisinin, toplumsal ilişkileri ortaya koyan belirgin
bir ekonomik yaklaşımı dile getirdiğini ve onun bu yaklaşımının, iktisadî düşünce tarihinde yeni bir sayfa açtığını ileri süren bir durum ortaya koyuyor.
Son olarak, aşağıdaki alıntı İslâmın kurucusunun piyasa yanlısı fikirlerini
göstermektedir:
Kim kendini dilenmekten alıkoymak veya ailesi için bir geçim kaynağı sağlamak veyahut kom3 Tröst, Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların hisse senetlerinin, bir denetim teşkilâtına teslim edilmesi ve
yönetimin bir teşkilâtı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci sermâyedarlığa dayanan ortaklıklar birliği
anlamına gelmektedir. (Ç.N.)
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şularına karşı nâzik olmak amacıyla, âdil olacak şekilde dünya ve zenginliklerini isterse, o, Kıyamette dolunay kadar parlak yüzü ile Allah’ın huzuruna çıkacaktır.

Bu ifade piyasa odaklı bir sivil toplum çerçevesini içermektedir – bu çerçeve, yoksulluğu bertaraf etmeyi, ailesine ve genel olarak topluma faydalı
olmayı amaçlayan ekonomik uğraşlar üzerinde bir kısıtlama olarak hukukun
üstünlüğünü içerir.
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İslâm dünyasındaki Amerikan stratejisi, önemli, fakat endişe verici bir eksiklikle sâdece siyasî demokrasiyi tesis etmeyi hedefler. Liberalizmin diğer şartı
olan ekonomik özgürlükle birleştirilmediği sürece sosyal ve siyasî özgürlük
tam anlamıyla tesis edilemez.
Milton Friedman’ın mühim görüşlerinden biri açık ekonominin tabiatı gereği barışçıl bir doğası olduğudur: Serbest piyasanın iştirakçilerin dinleriyle değil;
sâdece almayı istediğiniz şeyleri üretip üretmedikleriyle ilgilendiğini söyler.
Serbest piyasa, birbirlerinden nefret eden insanların birbirleriyle anlaşmasına
ve yardımlaşmasına olanak sağlaması için keşfettiğimiz en etkili sistemdir.
Bu nokta IPA Review dergisinin Aralık 2005 sayısında da yer verilen Dünya
Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde kanıtlanarak ülke karşılaştırmalarında kullanılmaktadır. Bir devletin ekonomik özgürlük derecesi ne kadar yüksekse o
devletin savaş açması ekonomik özgürlüğü düşük devletlere nazaran o kadar azdır. Ekonomik özgürlük, bireyler arasındaki karşılıklı bağımlılığı teşvik eder ki bunu hükümetler de bozmak istemez. İslâmî kapitalizm Orta Doğu’nun en sorunlu bölgelerinde hâlihazırda yüzünü göstermezken, maalesef
pek bilinmemekle beraber Müslüman tarihi ve literatürü liberal bir serbest
piyasa geleneği örneğidir. İslâm özünde, bazıları tarafından tasvir edildiği
gibi, illiberal değildir ve İslâmî geleneğin ve düşüncesinin özgür bir toplum
için tutarlı bir temel kuran net bir aşaması bulunmaktadır.
* “Islam’s free market heritage”, Review, Institute of Public Affairs, Mart 2007. Yazarlar Turkish Daily News yazarı
Mustafa Akyol’a ve makalenin hazırlığına değerli görüşleriyle katkıda bulunanlara teşekkür eder.
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Kuran ve Piyasa
7. Yüzyıl’da İslâmın teolojik doğum yeri olan Mekke’nin aynı zamanda gelişen bir ticaret topluluğunun yurdu olması tesadüf değildir. Müslüman
dünyasının erken tarihi bu dönemi tanımlayan ticarî kurumlara, tüccarlara,
pazarlara, ticareti yapılan mallara ve ticarî uygulamalara referanslarla dolu
ticarî-dinî metinlerin tarihidir.
Kökeninde istikrarlı bir ekonomik temeli olmayan başarılı bir medeniyet
bulmak zordur; ancak İslâmın özellikle ticarî bir ortamda ortaya çıktığını vurgulamak gerekir. Mekke Doğu ve Batı arasında geçit sağlayan stratejik bir
ticarî merkezdi. Ayrıca, eski tanrıların mâbetlerinin bulunduğu şehir, onu kabilelerin ölümcül çatışmalarından muaf kutsal bir bölge olarak tesis eden çok
sayıda hacıyı cezbetti.
Sonuç olarak, Kuran’a baharatların kokusu ve piyasaların güçlü sesi sindi.
Nitekim Muhammed’in kendisi, bir peygamber olarak gelmeden önce, karavan tüccarı ve ticarethane yöneticisiydi. Tarihçi M. A. Şaban’ın yazdığı gibi,
“ticareti göz önünde bulundurmadan Muhammed’in Mekke ve Arabistan’daki
faaliyetlerini anlamaya çalışmak günümüzde Kuveyt’i ve Suudi Arabistan’ı
petrolü dikkate almadan anlamaya çalışmakla eş değerdir.”
İslâmî Serbest Piyasa Enstitüsü Vakfı için yazılan “İslâm ve Serbest Piyasa” adlı iyi bir makalede Peter J. Ferrara ve Khaled Saffuri piyasa ekonomisini
sağlam bir şekilde savunan bir Kuran tasviri yapar. Gönüllü ticarete destek
Kuran’ın ekonomik yaşama yönelik yaklaşımının temel taşıdır ve Kuran’da şu
şekilde aktarılır:
Ey İnananlar! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yeyin, haram ile nefsinizi mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder. (Nisa 4/29)

Kuran, diğer şeyler arasında, özel mülkiyeti, sözleşme hukukunu ve ticaret yoluyla kazancı savunur. Dolandırıcılığı yasaklar. Muhammed’in kendisi
fiyat sâbitlemeyi yasaklamıştır. Liberal fikir adamı Dr. Imad-ad-Dean Ahmad,
sınırlı vergilendirmeyi, adem-i merkeziyetçiliği ve kamu sektöründeki kesin
sınırlamaları savunan kutsal metnin, liberalizme inanan herkese siyasî bir
perspektiften rehberlik ettiğini iddia etmektedir. İnananlar gelirlerini Tanrı’nın onlara bahşettiği doğal kaynaklardan alır ve bu süreci devletin engellemesi meşru değildir. Kuran İslâmî öncelikler konusunda nettir: Önce dua
et sonra kâr et.
Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok
anın ki kurtuluşa eresiniz [muvaffak olasınız/zenginleşebilesiniz Çevirmenin Notu]. (Cuma 62/10)
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Kuran bir serbest piyasa kutsal kitabı değildir. İslâmî sosyalistler kendi
sayfalarında Kuran’ın “sosyal adâlet” timsâli olduğu üzerine vurgu yapmaktadır ve birçoğu devlet tarafından tanınan asgarî ücrete ve hatta ağır kamu
harcamalarına geniş yer verdiği yönünde bir yorum yapmaktadır. Diğerleri
İslâmdaki anti-kapitalist düşüncenin bir göstergesi olarak, hatta çağdaş İslâmî
liberalizm için aşılamaz bir problem olarak tefecilik (riba) ile ilgili Kuran’da
geçen yasaklara atıfta bulunmaktadır. (Bu itiraz aşağıda ele alınacaktır.)
Ancak, Marksist tarihçi Maxime Rodinson’un belki de bir nebze olsun pişmanlıkla yazdığı gibi “Muhammed sosyalist değildi.”
Diğer birçok dinde olduğu gibi İslâmî teolojide de adâlet ve hakkaniyet kilit rol oynar, fakat hayırseverlikteki vurguyu görmezden gelmek samimiyetsizliktir. Zekât, Müslümanların yükümlülüğü olan kendi gelirlerinin belli bir
kısmını fakir ve muhtaçlara vermeyi ifade eder ki sadakalarla desteklenmesi
de tavsiye edilir. Gönüllü bağış kapitalist ekonominin önemli bir parçası olduğu gibi zekât da İslâmın Beş Şartı’ndan üçüncüsüdür.

İbn-i Hâldun ve Milletlerin Zenginliği
Allah’ın lütfuyla zenginleşme konusunda güçlü teolojik teşvikler erken dönem İslâm ilmihalinde ifade edilmiştir. Entelektüel tarihte eşsiz bir yeri olan
İbn-i Hâldun 14. Yüzyıl’da Tunus, Grenada ve Mısır’da yaşamış bir Ortaçağ
tarihçisi, sosyolog ve iktisatçıdır. Büyük ölçüde Batı entelektüel tarihinin dışında yazılmışlar arasında -Joseph Schumpeter Yunan bilginlerle Hıristiyan
skolâstikler arasında büyük bir boşluk olduğunu iddia ederek İslâm ilmini
yerse de- İbn-i Hâldun iktisadî düşüncede merkezî bir konumu hak eder.
Nitekim İmad A. Ahmed Adam Smith’in İbn-i Hâldun’un bıraktığı yerden tekrar ele alarak devam ettiğini savunmaktadır. İbn-i Hâldun’un yazıları, klâsik iktisadî düşünce olarak bildiğimiz merkezî ilkelerin birçoğuyla açık ve
net bir şekilde benzerlik göstermektedir. Arz ve talep ile nedenselliğin tasvip
edilmesi; normatif ve pozitif analiz arasındaki farkın anlaşılması buna örnek
olarak verilebilir.
Üretimine harcanan emek miktarının bir malın değerini belirlediği anlamına
gelen değerin emek teorisine İbn-i Hâldun’un da katıldığı fikri araştırmaya
açık bir sorudur. Fakat Ahmed insanların ödemeye rıza gösterdiği miktarın
o malın değerini belirlediğini ifade eden sübjektif değer teorisini Hâldun’un
kabûl ettiğini ikna edici bir şekilde anlatmaktadır ki bu onu entelektüel hiyerarşide 19. ve 20. Yüzyıl iktisatçılarının birçoğundan daha yükseğe çıkarmaktadır. Yunan bilim adamlarının çalışmalarına bakarak üretimde emeğin
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önemli bir faktör olduğunu kaydederken, bir malın faydasının o malın fiyatını belirleyici bir faktör olduğuna işaret eder.
İbn-i Hâldun’un yazıları derin bir vukufiyetle doludur ve onun netliği iktisadî görüşü hakkında bilgi vermeyi olduğundan daha kolaylaştırmaktadır.
Onu uzun uzadıya alıntılama câzibesinden sakınmak kolay değildir. Örneğin,
ticarî ahlâkla ilgili şöyle yazar:
Ticaretin anlamının, köle, tahıl, hayvan, silâh ya da giyim malzemesi olsun herhangi bir malı
düşük fiyatla alıp yüksek fiyatla satarak sermâyeyi artırarak kâr elde etme girişimi olduğunun
bilinmesi gerekir. Ortaya çıkan kazanç meblağı “kâr” olarak adlandırılır. Piyasa düşük fiyattan
yüksek fiyata çıkana kadar mallar depolanarak böyle bir kâr elde etme teşebbüsü garanti
edilebilir. Bu büyük bir kâr getirecektir. Ya da tüccar, mallarını satın aldığı yerden daha fazla
talep gören başka bir ülkeye götürebilir. Bu da büyük bir kâr getirecektir. Bu nedenle, deneyimli
tüccar ticaret hakkındaki gerçeği bilmek isteyen kişiye şunu söyleyecektir: “Size iki kelime vereceğim: Ucuza al ve pahalıya sat. İşte ticaret budur.”

İbn-i Hâldun girişimci riskin rolünün ve onun malların arzıyla olan ilişkisinin farkındadır:
Malların uzak ülkelerden transferi ya da tehlikeli bölgelerden transferi tüccarlar için büyük
yarar sağlar ve onların lehine piyasa dalgalanmalarını teminat altına alır, çünkü malın kaynağının uzaklığı ya da ithâlâtından kaynaklanan risk nedeniyle transfer edilen mal nâdir bulunur
ve hevesle talep edilir. Bu nedenle, mal nâdir bulunmaya devam eder, talebi çok olur ve sonuçta fiyatı yükselir. Öte yandan, ihrâcatçı ülke yakın ve iletişimi güvenli olsaydı birçok ithâlâtçı
olurdu ve arzı çok, fiyatı ise düşük olurdu.

İş bölümünün faydalarını ondan okuduktan sonra Ahmed’in İbn-i Hâldun’u İslâmî Adam Smith olarak nitelendirmesine karşı çıkmak zordur:
İnsanoğlu bireysel olarak kendi başına tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bütün insanlar medeniyetlerinin gelişimi için iş birliği yapmalıdır. Ancak, bir grup insanın iş birliğiyle elde edilen
ürünler o insan grubundan çok daha fazlasının ihtiyacını karşılar. Örneğin, hiç kimse yiyecek
için ihtiyaç duyduğu buğday payını kendi başına elde edemez. Öte yandan, içlerinde âlet yapmak için demircinin; marangozun ve hayvanlardan, toprağı sürmekten, tohumları ekmekten ve
hasattan sorumlu kişilerin ve diğer tarımsal faaliyetlerden anlayan kişilerin bulunduğu altı ya
da on kişi yiyeceğini karşılamaya giriştiği zaman ve bu amaç için ayrı ayrı ya da beraber çalışıp
ve böylece emekleriyle ciddî miktarda yiyecek elde ettikleri zaman, bu miktar kendilerinden çok
daha fazla kişiyi doyuracaktır. Kombine edilmiş emek işçilerin ihtiyaç ve gereksinimlerinden
daha fazlasını üretir.

Tabiî ki entelektüel düşüncedeki hiçbir figür eleştiriden muaf değildir ve
İbn-i Hâldun da istisna değildir. Örneğin, “Eğer devlet harcamalarını kısarsa
diğer piyasalar onun yolunu tâkip eder ve daha fazla azaltır” diyerek İbn-i
Hâldun kamu harcamalarının faydalı rolünü belirtir. Ancak, İbn-i Hâldun
yaklaşık altı yüzyıl önceden Laffer Eğrisi’ni öngörerek hızlı bir şekilde proto-Keynesçiliğin sınırlarını fark eder:
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Devletin ilk aşamalarında, vergilerin etkisi hafiftir, fakat büyük bir gelir sağlar. Zaman geçtikçe
ve krallar birbirini tâkip ettikçe kabile alışkanlıkların yerini daha şehirli alışkanlıkları alır. Lüks
içinde büyüdüklerinden ihtiyaçları ve zaruretleri büyür. Dolayısıyla, tebaalarına yeni vergiler
dayatırlar ve getirilerini artırmak için eski vergileri de keskin bir şekilde yükseltirler. Ancak
vergideki bu artışın etkileri kendini hissettirir. İş adamları kısa bir süre sonra vergilerin yüküyle
kârlarını karşılaştırır ve hevesleri kırılır. Sonuç olarak üretim düşer ve bununla birlikte vergilendirmenin getirisi de düşer.

Murray Rothbard iki ciltlik İktisadî Düşünce Tarihinde Avusturyan Perspektif (An Austrian Perspective on History of Economic Thought) adlı kitabında
Adam Smith ve İskoç fikir adamlarının temel görüşlerini önceleyen ekonomi tarihinde tanınmayan, ismi zikredilmeyen devlerin arasında İspanya Salamanca Hıristiyan Okulu’nun âdil bir şekilde hakkını teslim etmiştir, fakat
maalesef İbn-i Hâldun gibi İslâmî bilim adamlarını o da göz ardı etmiştir.
Ancak Ahmed’in kaydettiği gibi, Salamanca Okulu 1492’de İspanya’nın
Müslümanlardan tekrar alınmasından (reconquista) kısa bir süre sonra doğmuştur. Ortaçağ Avrupası’nın karşılıklı entelektüel etkileşimi [çapraz tozlaşması] göz önüne alındığında, Salamanca Okulu’nun önde gelen bilim adamlarının 1406’da ölen İbn-i Hâldun’un çalışmalarıyla en azından tesadüfî bir
benzerliğinin olduğunu düşünmemek oldukça zordur. İbn-i Hâldun yakın
zamana kadar ekonomik tarihçiler tarafından göz ardı edilmiş olabilir fakat
çağdaşları tarafından göz ardı edilmedi.
İbn-i Hâldun’un İslâmî özgürlük tartışmalarından etkilenmemek de mümkün değil:
Hiçbir zorlama olmadan, kendi özgür iradesiyle Kuran’a ve sünnete göre hareket edenler özgürlük başlığını/tacını takarlar.

İbn-i Hâldun entelektüel tarihte parlayan bir ışık olabilir fakat kesinlikle
yalnızdır. Örneğin, öğrencilerinden biri olan Mısırlı tarihçi al-Makrizi teorisini çağdaş Arap dünyasına uygulayarak Mısır’daki zamanın ekonomik problemlerinin sebebinin hükümet yolsuzluğu, yüksek vergiler ve paranın değerini yitirmesi sonucuna varmıştır.

Eski dönem İslâmî iktisatçılar
İbn-i Hâldun’dan önce gelen 11. Yüzyıl bilgini Ebu Hamid el-Gazali’nin İslâm
iktisat düşüncesi üzerinde büyük etkisi vardır. Gazali fiziksel dünyanın materyalist davranışıyla din tarafından desteklenen ahlâkî temeller arasındaki
ilişkiyi araştırmıştır. Bu çelişen unsurlara rağmen, Gazali bireylerin kişisel
çıkarla motive olduğunu fark etmiştir. Tüccarları gözlemleyen Gazali şunları
yazmıştır:
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Bütün bu faaliyetlerin arkasındaki güdü şüphesiz ki kâr birikimidir. Bu tüccarlar başkalarının
ihtiyaçlarını karşılamak ve kâr elde etmek için seyahat ederek kendilerini paralarlar ve sonra kendileri başkalarından bir şeyler elde ettiklerinde [ödedikleri] bu kâr başkaları tarafından
tüketilir.

Öte yandan Gazali’nin bencil davranış taraftarı olduğu söylenemez. Birçok
gelenekçi temelleri ile bir muhafazakâr olan Gazali, kâr arayışının aşırıya
kaçmamasını, hafifletilmesini savunur ve aşırı kâr eden tüccarlara şiddetle
karşı çıkar.
Kâr arayışını ve bireysel başarıyı daha ziyâde tasvip eden görüş 12. Yüzyıl’da Şamlı Müslüman bir yazar olan tüccar Dimishqi tarafından ileri sürülür. Dimishqi şu şekilde ifade eder:
Varlıklı birey burada insanların saygısını hak eden muteber biri olarak kabûl edilir çünkü yoksul
değil zengindir ve servetini iyi yolda değerlendirir.

Benzer şekilde, oğluna öğüt veren Pers prensi Keykavus da seküler bir
gözlem yapar:
Servet kazanma yönünde kayıtsız kalma fakat onun uğruna kendini tehlikeye de atma. Aldığın
her şeyin en kalitelisi olduğundan ve sana memnuniyet verdiğinden emin ol.

Yaşamı İbn-i Hâldun’unkiyle örtüşen İbn-i Taimiya çok derin olmamasına
rağmen arz ve talebin rolünü tasvip etmektedir:
İnsanların arzuları farklı türdedir ve sıklıkla değişir. Bu, malın talebinin bolluğuna ya da azlığına göre değişir. Bir mal bol bulunduğu zamandan daha ziyâde nâdir bulunur olduğunda arzu
edilir. Bu ayrıca talep edenlerin sayısına bağlı olarak da değişir. Bir malı talep eden kişi sayısı
fazlaysa talep sayısının az olduğu duruma oranla fiyatı yükselir. Ayrıca, mala duyulan ihtiyacın
kuvvetliliğinden ya da zayıflığından da etkilenir ve ihtiyacın kapsamından da etkilenir. İhtiyaç
büyük ve güçlüyse fiyat ihtiyacın küçük ve zayıf olduğu duruma göre daha fazla yükselecektir.

Tefecilik Problemi
Yoruma bağlı olarak Kuran ya bütünüyle fâizi ya da sâdece alınan krediye fahiş fâiz uygulama anlamına gelen tefeciliği yasaklar. Kelime anlamıyla ifrat
(aşırılık) ya da fazladan demek olan Riba defalarca lânetlenir:
Riba uygulayanlar (mahşerde) şeytanın etkisiyle hareket edenlerle aynı pozisyondadır. Bu, onların, “Zaten riba da alışveriş gibidir” demelerindendir. Oysa Allah alışverişi helâl, ribayı haram
kıldı. Kim Rabb’inden gelen emre kulak verir ve ribadan geri durursa, geçmişi (kazançları) kendisinedir, onun işi Allah’a aittir. Kim ribaya dönerse, işte onlar ebediyen sonucuna katlanmak
zorunda kalırlar (cehennemliktir, onlar orada temelli kalacaklardır). (Bakara 2/275)
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Görünüşe bakılırsa bu açık emir ekonomik faaliyetler üzerinde tahmin
edildiği ölçüde bir engel teşkil etmemiştir. İslâm ve Kapitalizm’de Maxime
Rodinson’un belirttiği gibi fâizli finansal kredi uygulaması İslâmın doğuşundan önce Mekke toplumunda oldukça yerleşmişti ve sonrasında da İslâmî
ticaretin bir özelliği olarak kalmıştı. Buna zorla bir son vermek yerine İslâm
âlimlerinin yardımıyla Müslüman kredi verenler ve tüccarlar riba yasağından kaçınmak için bir dizi yasal araç (dolaylı yollar ya da hiyal) geliştirdiler.
Şiî hukukunda, ribayı hem kınayıp hem de destekleyici bir şekilde anlatılan tekniklerden biri bu yasağın çok ciddiye alınmadığını gösteriyor:
Ribadan sakınmanın bir yolu vardır. Örneğin, Emru bir mal karşılığında Zeid’a iki kile buğday
satarken Zeid başka bir mal karşılığında Emru’ya bir kile buğday satmaktadır. Mallar az bir değeri olan buğday ile mübadele edilmektedir ve buğday ile ödeme yapılmaktadır, burada takas
edilen şeylerin ne ağırlığı ne de cinsleri birbiriyle aynı olduğundan riba yoktur.

Bu hukukî metnin çevirmeni ‘hiç kimsenin kanunu ihlâl etmenin yasal
yolunu daha naif bir şekilde öneremeyeceğini’ ifade etmiştir. Daha sofistike
teknikler Kaçışlar ve Hileler/Dolaylı Yollar (Escapes and Ruses) kitabında detaylandırılmıştır. İslâmî ticarette riba yasağının ne ölçüde uygulandığına ya da
her türlü fâize mi yoksa sâdece aşırı fâize mi işaret edildiğine bakılmaksızın
tefecilik problemi abartılmamalıdır. Tefecilik karşıtı yasaklar Yahudilik, Hıristiyanlık, Hinduizm ve Budizm de dâhil bütün kültürlerde vardır. Tefeciliği
“şeytanî” ve mahşerin büyük “fahişesi” olarak addeden ve tefecilik yapanları
“ölüme lâyık” gören 15. Yüzyıl Dominik Başrahibi Saint Antonino ile bu konuda yarışmak zordur. Antonino’nun öfkesine rağmen Hıristiyan bankacılığı
da onun muhalefetinden mustarip olmadı.

Modern İslâmda Liberal Alanlar
Bu tartışmaların hiçbiri İslâm dininin tutarlı bir şekilde ya da doğası itibarıyla liberal olduğunu ya da muhakkak ölçüde serbest piyasacı olduğunu imâ
etmemektedir. İslâmdaki liberal geleneği fark etme süreci teolojinin öznel
doğasını yani bireylerin kutsal metinler tarafından kontrol edilmekten çok
onları yorumlama eğiliminde olduğunu teyit eder.
Ayrıca yazarlar başka bir kültürün dinini yorumlarken her zaman dikkatli olmalıdır. Bu makalede, İslâmın Batı’da pek incelenmemiş bir perspektifi
vurgulanmaktadır. Dünya çapında ne yazık ki mâlî olarak yeterince desteklenmeyen az sayıda serbest piyasacı düşünce kuruluşu İslâmî dünyaya liberal bir fikriyatla katkıda bulunmak için çalışıyor. Özgürlük Minaresi Enstitüsü (Minaret of Freedom Institute) ve İslâmî Serbest Piyasa Enstitüsü (Islamic
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Free Market Institute) gibi kuruluşlar küçük olabilir fakat bu yüzyılın en büyük meselelerinden biri olan İslâmî liberalizmin gelişmesi için İslâmın sâhip
olduğu serbest piyasa geleneği mirası çok önemlidir.

İslâm’da Modernleşme, 1839-1939
Üzerine Notlar*
Tanel Demirel
Prof. Dr. | Çankaya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
LDT Yönetim Kurulu Üyesi

libe ral düşünce, Yıl 18, Sayı 69-70, Kış-Bahar 2013, s. 81-105

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Bedri Gencer, tartışmalar yaratabilecek bir esere imza atmış. 2008 yılında yayımlanan 2012 yılında da
ikinci baskısı yapılan İslâm’da Modernleşme1 kapsamlı ve çok iddialı bir çalışma. Kitap her şeyden önce İslâm dünyasında modernleşme algısı ve modernliğin meydan okumasına karşı çeşitli coğrafyalarda geliştirilmeye çalışılan
düşünsel tepkiler ve bunlar arasındaki farklılıklar üzerinde duruyor. Osmanlı,
Mısır ve İran tecrübelerinden neşet eden fikirleri değerlendirmeye bunları
karşılaştırmaya çalışıyor. Eser, Batı dünyasında filizlenen modernist düşüncenin kaynakları konusunda da ilginç tezler ileri sürüyor, Batı modernliğinin
fikri altyapısı ile temel varsayımlarını sorguluyor. Geleneksel ile modern fikir ve olguları, bunların dönüşüm tarzları(nı) ve modern dünyadaki tezâhür
biçimlerini karşılaştırıyor ve gelenekselin üstünlüğünü imâ ediyor.
Gencer Müslüman kimliğini öne çıkaran biri. Akademik kariyer arzusuyla
yazmıyor, anlama ve açıklamayla yetinmiyor, “misyon” hissiyle hareket ederek, yanlış olduğuna inandığı algıları düzeltmeyi ve bir şeyleri değiştirebilmeyi hedefliyor. Gencer, Türkiye’deki İslâmcı çizgi içinde hâkim olduğunu
söylediği “modernist” İslâmcı geleneği,2 “neo-Gazaliyen” diyebileceğimiz bir
perspektiften eleştirmeye çalışıyor. Kitap, uzmanlaşma adı altında sosyal ger* Değerli eleştiri ve önerileri için Bedri Gencer, Atilla Yayla, Osman Aray, H. Bahadır Türk, Pınar Duran ve Liberal
Düşünce Dergisi’nin hakemlerine teşekkür ederim.
1 Bedri Gencer, İslâm’da Modernleşme, 1839-1939, 2 Baskı, Ankara, Doğu Batı, 2012 (Bundan sonra, İM)
2 İM, s, 806.
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çekliğin çoğu zaman ufak bir boyutuyla beraber, mesele olmayan meselelerini
gündeme getiren bürokratikleşmiş modern sosyal bilimlerde, artık çok seyrek
görülen “ilm-i küll” anlayışını, ne kadar başarılı olduğu tartışılabilir olsa da,
temsil etmeye çalışıyor. Yazarın sâhici bir “derdi” var ve sorulara cevap(lar)
aranırken dar disipliner kalıplar ve zihnî şablonların dışına çıkılmaya çalışılmış. Gencer klâsik Batı felsefesi ve sosyal/siyasal teorisinin temel kavram ve
tartışmalarından haberdar olduğu gibi, klâsik İslâm teorisi, kavramları ve bu
geleneği meşgûl eden esas tartışmalara da vakıf olduğu izlenimini veriyor.3
Çalışma geniş anlamda bir “Kavramlar sosyolojisi” veya “tarihsel anlambilim” olarak da okunabilir.4 Kelime ve kavramların zaman içinde geçirdiği
evrimin incelenmesi ve bunun sebepleri üzerinde düşünülmesi sosyal bilimlerin olmazsa olmazlarından. Kavramlar ve koşullar birbirinden ayrılamazlar.
Bu konudaki hassasiyeti ve farklı dillere olan hâkimiyeti ile yazar, bu metodun ne kadar vazgeçilmez ve aydınlatıcı olduğunun altını çiziyor.

Medeniyet ve Modernleşme
Gencer medeniyet ve modernleşme kavramlarıyla başlıyor. İslâm dünyasını
kendisiyle hesaplaşmaya iten şey, modernleşen Batı’nın, kendisini medeniyet
olarak resmetmesi ve kendisi dışındakileri egemenliği altına alma çabaları.
Yazara göre, Batı dünyasında medeniyet denilen şey, “tarihi denetim altına
alma azminin eseri olan Fransız devrimi ile, doğayı denetim alma sürecinin
eseri Endüstri Devrimi’nin bileşenidir.”5 Gencer bize medine ve medeniyet
kelimelerinin din kökeninden geldiğini hatırlatıyor.6 Dinin kelime anlamının
hüküm, bunun ise hem kural (rule) hem de yargı (judgement) anlamına geldiği belirtilerek, dinin geleneksel dünyada ahlâkla hukukun içiçe geçtiği bir
düzeni anlattığı ifade ediliyor.7
Din ile medeniyet arasındaki bağlantılar üzerinde duran Arnold Toynbee
ve Stephen Toulmin gibi yazarlardan etkilenen Gencer’e göre, modernleşme,
Hırıstiyanlığa dayalı kozmopolis ya da evrensel âdil düzen kurma düşüncesinin sekülerleşmesi sürecini ifade eder. Gencer’e göre çağımızda sekülerleş3 Mimar Sinan Üniversitesi’nde aldığı Sosyoloji lisans eğitiminden sonra, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktorasını tamamlamış olan Gencer, özel hocalardan tarzda Arapça ve
İslâmî ilimler tahsil etme fırsatına da sâhip olmuş birisi. Bu yönüyle İslâma hem içeriden hem dışarıdan bakabilme
gibi –az bulunur– bir özelliğe sâhip olduğu söylenebilir. Şerif Mardin, Gencer’in “vukuflu bir İslâm i” olduğunu belirtiyor.
Şerif Mardin, “Sunuş– Bedri Gencer’in Çığır Açıcı İslâmda Modernleşme İncelemesi” İM, ss, 9-14.
4 İM, s, 110.
5 İM, s, 319.
6 İM, s, 39. Gencer, bu anlamda medeniyeti, “ yaşayışın estetik kalıbı” olarak görüyor.
7 İM, s,112.
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me, artık dinden uzaklaşma değil, onun dönüştürülmesine delalet eden bir
kavram olarak anlaşılmaktadır. Batı’da modernleşme=sekülerleşme sürecinde dinin medeniyete dönüşmesi sonucunda “hak/bâtıl” dinler ayrımı, “Doğulu/Batılı medeniyet” ayrımına, geleneksel Hırıstiyanlaştırma (evangelizing)
misyonu da “medenîleştirme” misyonuna dönüşmüştür.8
Gencer, modernist düşüncenin ortaya çıkışında bir din olarak Hırıstiyanlığın iç tutarsızlıkları ve yetersizliklerinin altını kalın çizgilerle çizer. Modernist düşüncenin Hırıstiyanlık eleştirisinden beslendiğini belirten yazar, Locke ve Hume’un ön-modernizmin, Hobbes ve Voltaire’ın pasif modernizmin,
Kant ve Hegel’in aktif modernizmin temsilcileri olarak görülebileceklerini
ifade eder.9 Ön-modernizm teizmi, pasif modernizm deizmi, aktif modernizm
ise ateizm ve agnostisizmi beslemiştir.
Gencer’e göre, Hırıstiyanlık, –ilâhî düstur ile beşerî pratik arasındaki
uyumsuzluk– olarak ifade ettiği teodisi problemine10 doyurucu bir yanıt verememiştir. Teodisi problemi, her şeye muktedir olan tanrının nasıl olup da
kötülüğe izin verdiği sorusuna cevap arar. Hıristiyanlık, “ilim ile ameli din
ile dünyayı birbirinden ayırdığı” için meşruiyet krizine düşmüştür.11 Hıristiyanlık, insanı doğuştan günahkâr görmekte ve insanın kendi kurtuluşuna
katkıda bulunabileceği düşüncesine sıcak bakmamaktadır. Özünde bir iktidar
aygıtına dönüşen Roma Katolik Kilisesi’nin eleştirisi, modernist düşünceyi
besleyen kaynaklardan biri olmuştur.12 Sürekliliği olan hiyerarşik bir kurum
olarak kilisenin en önemli esin kaynaklarından birini oluşturduğu, tüzel kişilik olarak devlet anlayışı, da modernizmin kendi kendine işleyen mekanik
bir dünya anlayışından neşet etmiştir.13 Hıristiyanlığın bu hâli dinin bizatihi
kendisinin reformasyona tâbi tutulmasını/değişmesini ve hatta bazen reddini
gerektiren, “normatif” ya da “organik bir sekülerleşme”yi zorunlu kılmıştır.
Modernist düşünce Hırıstiyanlığı eleştirirken, onun düşünce mantığı ve
sistemini sekülerleştirerek yeniden üretmiştir. Gencer, Crane Brinton’a referansla, modernist düşüncenin temelindeki “ilerleme fikrinin, Hırıstiyanlığın
ebedî kurtuluş ideolojisini dünyevîleştiren cenneti yeryüzüne indiren modern bir mesiyanizmitemsil” ettiğini,14 “Anayasalcılığın seküler mesihçiliğin
ılımlı sağ versiyonu, devrimciliğin ise seküler mesihçiliğin radikal sol versi8 İM, s, 30.
9 İM, s, 349-350.
10 Konuya iyi bir giriş için bkz, Michael L. Peterson, God and Evil– An Introduction to Issues, Westview, Colorado, 1998.
11 İM, s, 315
12 İM, s, 758.
13 İM, s, 642.
14 İM, s, 435.
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yonu” olduğu belirtir. Modernist düşünce, Hırıstiyanlık yerine, “kurucu aklın
kılavuzluğunda gelecek inşası”15 amaçlamıştır. Kilise dogmaları yüzünden
tarihten dışlanmışlık hissedenler, bir diğer uca savrularak “tarihi denetlemeye dönük uç bir aktifliği” (yani modernizmi) savunmaya meyletmişlerdi.16
Dolayısıyla, Hırıstiyanlığın açmazlarından beslenen modernist düşünce de
insanlığa vaad ettiği mutluluğu verememiştir.
Modernizm eleştirisinin temelinde, bilgiye akılcı/rasyonel temel arama çabalarının (temelcilik/foundationalism) hiçbir yere varamayacağı iddiası yatar.
Tarihî ortamın ürünü olup, onunla kayıtlı olan insan aklı ancak bir kılavuza
bağlı olarak işler.17 İnsanın, “akıl yoluyla doğrudan hakikâtin tarih-ötesi kaynağında yatan objektif anlama ulaşması mümkün değildir”18 “Tamamen beşerî
akla dayalı düzen kula kulluğu” getirir diyen yazara göre, “Batı kaynaklı sekülerizmin doğasında faşizm” vardır.”19 Gencer, kılavuz ya da tutanak noktası
olarak ilâhî vahyi önerir. Bu da, diğer tek tanrılı dinler olmayıp İslâmda aranmalıdır. Gencer, “İslâmda birincisi, vahyin inişi, ikincisi dinin sünnete şeriatın
fıkha dönüşmesi sürecinde mutlak ile izafi, evrensel ile tarihî, ilâhî ile beşerî,
tekst ile konteks arasındaki bağ, meşruiyet optimal olarak kurulmuştu,” der.20
Gencer’in çalışmalarında geleneksel dünya görüşü ile modernist görüş
ayrımını çok net bir biçimde çizilir. Yazara göre, dünya görüşleri arasındaki “hakikî” ayrım, ‘Hıristiyan/İslâmî’ veya Batılı/Doğulu şeklindeki ayrımları çapraz kesen geleneksel/modern ayrımıdır.21 “Geleneksel dünya görüşü,
modern dünyada olduğu gibi, ‘teori/pratik’ denen, ‘ilim/amel’ ve dolayısıyla
‘ideal/reel’ veya ‘normatif/deskriptif’ ayrımını tanımaz.”22 “Bir bütün olarak
geleneksel dünya görüşü ortak bir “hikmet”e dayanır.”23 Buradaki hikmet seküleri konu alır. “Burada ve şimdi” ile ilgilenir. “Kur’an’da hikmet, helâl ve
haramın öğrenilmesi yani fıkıh anlamına gelir.”24 “Geleneksel ahlâk, ‘ilim/

15 İM, s, 117
16 İM, s, 56. Bu anlayışta değişim de başlı başına öne çıkan bir değer.
17 İM,s, 496
18 İM, s,496
19 İM, s, 35.
20 İM, s, 498.
21 Bedri Gencer, Hikmet Kavşağında Edmund Burke ile Ahmet Cevdet, İstanbul, Kapı, 2011, s. 30. (Bundan sonra HK)
Aristo, Plato, Çiçero, Ulpian gibi pagan düşünürler ya da Locke ve Burke gibi Hırıstiyan düşünürlerin Cevdet, ya da
Namık Kemal gibi isimlerle ortak noktalarının, Hobbes gibi modernistlerle olan bağlantısından çok daha fazla olduğu
da belirtiliyor.
22 HK, s, 14.
23 HK, s, 4.
24 HK, s, 69.
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amel bütünlüğü’ olarak ifade edilen hikmetle temeyyüz eder.”25 Geleneksel
dünya görüşüne göre, siyasetin amacı, “doğru bilgi ışığında evrensel olarak
geçerli bir düzen kurmak değil, adâleti sağlamaktır; önemli olan, hükümetin
kökeni ve şeklinden çok adâleti dağıtma işlevidir.”26
Yine, Gencer’e göre, geleneksel dünyada ana değer “güzellik”tir, adâlet ise
onun türevidir, modern dünya da olduğu gibi yarar ya da fayda değildir.27 Geleneksel dünyada, dünya (makro-kozmos) ile insan (mikro-kozmos) arasında
ontik uyum –ikisi aynı varlığın parçalarıdır– vardır. Bilgi dünyanın insana yansımasıdır. İlerlemeci tarih felsefesinin öngördüğü şekilde, başı ve sonu olmayan tekerrür ve çevrime dayalı bir tarih anlayışı söz konusudur.28 Tanrı-insan,
âlem-insan, zaman-mekân, dünya-ahret, yeryüzü-gökyüzü gibi düalizmler arasında birlik ve uyum vardır.29 Modern dünyada ise, Newton ile beraber, “mekanik bir sistem olarak işleyen evren,” anlayışı, Hegel’le beraber ise düz bir çizgi
üzerinde sürekli ilerleyen tarih anlayışı da hâkim olmaya başlamıştır.30
Hıristiyanlık eleştirisinin modernist düşüncenin ortaya çıkışındaki önemli
amillerden biri olduğu fikri ile medeniyet kavramının şekillenmesinde dinin
etkisinin vurgulanması Türkiyeli okuyucu için önemli. Türk düşünce dünyasında, “medeniyet”i din ile hiçbir biçimde bağlantısı olmayan ve hatta ona tepki olarak ortaya çıkmış sosyal/siyasal durum olarak algılama eğilimi yüksektir.
Batı kötü, geri olarak resmedilen Hırıstiyanlığın etkisini en aza indirebildiği
için medenîleşmiştir. Medeniyet/Hırıstiyanlık bağlantısı, hem Batılılaşmaya
yönelik tepkileri sınırlandırabilme, hem hedef Batı’yı idealize edebilmeyi kolaylaştırma ve hem de basitçe bilgisizlik yüzünden gözden kaçırılmıştır.
Diğer taraftan, okuyucuların “modernist düşünce” ile kapsamlı toplumsal
siyasal ve kültürel değişmeyi ifade eden “modernleşme”yi birbirine karıştırma riski var. Modernist düşünce Hırıstiyanlık eleştirisinden beslenmiştir fikri, modernleşmenin sâdece Hırıstiyanlığın açmazları yüzünden tetiklenmiş
olan bir süreç olduğu düşüncesini çağrıştırabilir. Diğer bir deyişle, modernlik
durumunun sosyo-ekonomik ve siyasî dinamiklerden ziyâde düşünce düzlemindeki açmazlara yanıt verme arayışlarının bir neticesi gibi görüldüğü izlenimi uyanabilir.
Hâlen modern çağı tetikleyen –ya da modernliği simgeleyen– Fransız dev25 HK, s, 15.
26 HK, s, 28.
27 İM,s, 605.
28 İM, s, 118.
29 İM,s, 120-1
30 İM, s, 118.
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rimi ve Sanayi Devrimi’nin sebepleri ve bu dönüşümlerin neden Avrupa kıtasında gerçekleştiği üzerindeki tartışma devam ediyor. Açıklamalar, inançlar
düzeyinde yaşanan krizlerin tetiklediği arayışlar yanında, kendi güç ve nüfuzunu pekiştirmeye çalışan modern devlet benzeri siyasî birimler arasındaki rekabeti ve üretim teknolojisi ve üretim ilişkilerindeki gelişmeleri –birini ya da diğerini kısmen öne çıkararak– vurguluyor, birbirini besleyen özü
itibarıyla üç esas dinamikten bahsediyorlar. Modernlik dediğimiz durumun,
yüzyıllara dağılan bütün büyük kapsamlı toplumsal dönüşümler gibi, insan
eylemlerinin ürünü olmakla beraber birilerinin bütün aşamalarını önceden
plânladığı, süreci kontrol ettiği, ya da başından itibaren öngörebildiği bir durum olmadığı da kabûl ediliyor.31 Dahası, Asya kıtasının ekonomik gelişme
yolunda aldığı mesafe, Batı dışı modernlik kavramını da gündeme getiriyor.
Böylece modernliğin Batı’ya özgü/tekrarlanamaz özellikleri ya da Batı tecrübesinin biricikliği vurgusunda da zayıflama görülüyor.32
Modernist düşünce ile modernleşmenin birbirine karıştırılması ve ya birbiri yerine kullanılması riski eserin özü itibarıyla bir sosyoloji çalışması olmaktan ziyâde siyasal fikirler tarihi çalışmasına daha yakın olmasına rağmen,
nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu coğrafya da, sâdece düşünsel değil, iktisadî, sosyal, kültürel boyutlarıyla da modernleşme sürecinin
ele alındığı izlenimini vermesinden kaynaklanıyor. Hem eserin başlığı,33 hem
de çalışma boyunca kullanılan dil bu çağrışımı destekleyebiliyor. Her iyi siyasî
düşünce ya da siyaset teorisi çalışmasında olması gerektiği gibi, bu eserde de
sosyolojik/siyasî boyut var. Fakat kitabın asıl odak noktası İslâm dünyasında
modern Batı’nın tahaddisine karşı ne gibi sosyolojik, siyasî, kültürel dönüşümler yaşandığı değil, Müslüman düşünürlerin modernist fikirlere ve o fikirleri taşıyan Batı dünyasına nasıl ve neden öyle tepki verdikleri üzerine.
Gencer, geleneksel dünya görüşünü ve dolayısıyla geleneksel dünyayı
olumlayan ifadelerinin, eskiye dönüşü arzulayan, “altın çağ” arayışında modernlikle gelenlerin reddine dayalı bir çizgiye kayma anlamına gelmediğini
belirtiyor. Fundamentalizm ile modernizmin mesihçilik ve ütopyacılık ortak
paydasında buluşan; birinin geçmiş ilkel çağ diğerinin ise gelecek medenî
çağda yaşamayı amaçlayan bir elmanın iki yüzü gibi oldukları iddia edil-

31 İyi bir özet için bkz, Matthew J. Lauzon, “Modernity”, The Oxford Handbook of World History, der, Jerry H. Bentley,
Oxford, Oxford University Press, 2011, ss, 72-89.
32 Bkz, Ian Morris, Why the West Rules –for Now: the patterns of history and what they reveal for the future, New York,
Farrar, Straux and Giroux, 2010; Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest, New York, Penguin, 2011.
33 Gencer de zaten, kitapta modernleşmeden kast edilen şeyin, İslâm dininde yenilenme anlamında modernleşme
olmayıp “Müslüman aydınların düşünüşündeki modernleşme” olduğunu ifade ediyor. “Muslim modernism” in karşılığı
olarak “Müslüman Modernizmi”nin de kulağa hoş gelmediği için tercih edilmediğini belirtiyor. İM, s, 22.
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miş.34 Yazar, modernliğin kaçınılmaz meydan okumasına karşı “özüne paradigmasına dokunmadan yaşatmak üzere geleneği dönüştürmek” anlamında
“diskörsif modernizm”den bahsediyor.35

Medenîleştirme Söylemi, İslâm Dünyasının Tepkileri ve
Osmanlı-Türk İslâmı
Modernist düşüncenin gelişimi ve modernlik durumuna ilişkin açıklamalardan sonra, Gencer, “medenîleştirme” söylemiyle dünya üzerindeki etki alanlarını genişletmeye çalışan Batılı devletlere karşı Osmanlı ve Mısır örneğinde İslâm dünyasının verdiği cevapları tartışmaya başlıyor. Yazara göre, “din
tek ve evrensel tedeyyünler ise çoğul ve tikeldir.” “Din, insana rehberlik eden
şaşmaz bir düsturu, ‘din yorumu’ denebilecek tedeyyün ise insanların belli bir
zaman ve mekânda dini algılayış ve yaşayış tarzlarını ifade eder.” 36
Gencer’e göre, Osmanlı’nın kendine özgü dinamik İslâm yorumu, Arap ya
da Şiî İslâm yorumlarından farklılaşır ve “sömürge sonrası paradigmalara
meydan okuyan tek örnektir.”37 Şiî İran geleneği çoğunluğu oluşturan Sünnî
İslâm ortodoksisinden bir sapma, Arap (Mısır) İslâm yorumunu ise, modernist düşünceye gerektiği (ve lâyık olduğu gibi) yanıt veremeyen ve hakikî
İslâmın farklılaşmış versiyonudur. Gencer, Osmanlı İslâm yorumunun özgüllüğünü ortaya koymak için İslâm tarihindeki geleneksel mezhebî Sünnîlik/
Şîîlik (ortodoksi/heterodoksi) ayrımı yerine tarih felsefesi açısından “nomoloji/eskatoloji” şeklinde bir ayrım önerir. Mezhebî ayrımı çapraz kesen bu
ayrıma göre Osmanlı, Keçeci-zâde İzzet Molla’nın en tipik ifadesine kavuşturduğu nomolojik din/tarih anlayışının bayraktarı olarak belirirken, Sünnî
Arap ile Şî’î Müslüman dünya Cemaleddin Afgânî ile Muhammed ‘Abduh’un
temsil ettiği eskatolojik bir din/tarih anlayışında buluşmuştur.
Gencer’e göre, Sünnî İslâmın Hanefî geleneğinden beslenen Osmanlı– İslâm yorumunun tek bir temsilcisi yoktur. İmam-ı A’zam Ebû Hanife ile İmam-ı
Gazali bu anlayışın temellerini besleyen isimlerdir. 18. Yüzyıl’dan sonra, Namık Kemal, Tunuslu Hayreddin gibi düşünürler, ulemâdan gelen Ahmed Cevdet gibi isimlerle, İzmirli İsmail Hakkı, Zâhid Kevserî, Şeyhülİslâm Mustafa
Sabri gibi pek az bilinen isimler geleneği modern zamanlarda, şu ya da bu
şekilde, temsil etmişlerdir. Bu anlayışın temel özelliklerinin başında tarih/coğ34 İM, s, 509.
35 İM, s, 351. Gencer, sonraki eserinde, “Modern, lafzen geleneksel olmayan anlamına geldiğine göre, modern-sonrası,
doğrudan geleneksel değil, ancak ‘geleneksele dönüş arayışındaki’ şeyi belirtir” der. HK, s, 31. (/vurgular yazara âit).
36 İM, s, 148.
37 İM, s, 23.
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rafya bilinci gelir. Gencer, İbni Hâldun’un nesep ve sebeb asabiyetleri ayrımından yola çıkar. Nesep asabiyeti, “etnisitenin sağladığı birincil bağdır,” sebeb
asabiyeti ise, “farklı din ve soy gruplarını medeniyet denilen daha gelişmiş sosyal organizmalar gerçekleştirmeye sevkeden ikincil psikolojik bağdır.”38 Anadolu’ya gelen Türkler dar nesep bağlarını İslâm ile aşarak farklı bir kozmopolis
idealini gerçekleştirmeye soyunmuşlar, “İslâmla tam özdeşleşerek,” “kalıcı bir
kozmopolis projesi için, Çinli medeniyet ideali ile İranlı emperyal kültürü, İslâmî tevhit inancıyla terkip” fırsatını bulmuşlardır.39 Böylelikle, dar nesep ya
da ırka bağlı bir anlayış yerine geniş ufuklu evrensel âdil düzen kurma (ya da
kozmopolitanizmi) öne çıkaran, Osmanlı-Türk İslâm yorumunun şekillenmesine giden yol açılacaktır. Bu anlayışta, zamanın ve mekânının özelliklerini
dikkate alan tarih ve coğrafya bilinci vurgulanırken, Hanefî/Maturidî geleneğin esnek/pragmatik dinin özüne dokunmadan “bidat-ı hasene” (güzel yenilik)
diyebileceğimiz yorumlara izin veren düşünsel eğilimleri de öne çıkar.40
Gencer’e göre, Şeriat =tabiî hukuk, fıkıh= pozitif hukuk özdeşliği kurularak Şeriatın özüne dokunmadan değişen koşullara uygun yorumların önü
açılmıştır.41 “Fıkıh Şeriatın beşerî tercümesi”dir.42 Fıkıh (ve farklı fıkıh mezhepleri) spekülasyon veya manipülasyondan değil, farklı coğrafyalar (ve yaşam tarzlarına) özgü toplumsal/siyasal problemlere çözüm arayışının ürünüdürler.43 Bilgiyi sentezleyerek herkesin ulaşabileceği bir hâle getirme ya da
“İlm-i Hâl” geleneği ile, ortak bir İslâmî anlayışın yaşatılması/hayata geçirilmesi, amellere yansıması, arzusu bir diğer özelliktir. Eskatalojik beklentilerle
hayatın ertelenmesi yerine, “asıl olan hayattır, bugündür, dinin herhâlükârda
anlamlandırmayı, sürdürmeyi hedeflediği beşerî yolculuktur”44 anlayışı egemendir. Hayata katılmayı teşvik eden esnek ve dinamik bu yorum, “tarihî
eylem” duygusunu da beraberinde getirir. İslâm, günün birinde uyulması gereken ideal olarak ‘ideoloji’ hâline getirilmez ve fakat gündelik hayat içinde,
onun bir ayrılmaz bir parçası olarak “yaşanır.”45
Osmanlı-İslâm anlayışının tersine, “Arap Müslümanları parlak geçmiş
nostaljisiyle onun bir gün yeniden uygulanacağı ütopyası arasına sıkışarak,”
“ya dün ya da gelecekte yaşayarak” bugünü ihmâl etmiş, tarihî eylem duygu38 İM, s, 155.
39 İM, s, 155.
40 Osmanlı ile Osmanlı dışı (Mısır ve İran) İslâm anlayışları arasındaki farklılıkların şematik ifadesi için, bkz, İM, s, 359.
41 İM, s, 131
42 İM, s, 504.
43 İM, s, 515.
44 İM, s, 159.
45 Gencer, “Şeriat istenmez, işlenir” diyen stırlı İsmail Hakkı’ya referans verir. İM, s, 236.
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sundan koparak soyut ve romantik bir İslâm anlayışına sürüklenmişlerdir.46
Gerileme ve çöküş döneminde bile sömürgeleştirilmeyen ve dünya politikasında her zaman önemli bir yer işgâl eden Osmanlı, “tarih yapan” olma bilincini taşırken, İran/Arap İslâmı “tarih seyreden” konumundadır.47 Osmanlı
yorumunda, başarıdan kaynaklanan köklü bir kendine ve değerlerine güven
duygusu söz konusu iken, Arap İslâmında, nesneleştirilmiş olmaktan kaynaklanan, kendine/ve klâsik İslâmî değerlere şüpheyle bakma ve güvensizlik
gözlenir. Osmanlı Batı medeniyetini “adâlet değerince anlamlandırılan, meşrulaştırılan ideal islâmî düzenin madden geliştirildiği hâlde manen yozlaşmış bir kopyası” olarak görürken, Araplar ise “aklileştirmeyle ezici bir güç
kazanarak özgürlükleri tehdit eder hâle gelen insanlık tarihinde emsâlsiz bir
maddî medeniyet” olarak görmüşlerdir.48
Gencer, Arap/Mısır İslâmının temsilcisi olarak Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh ile, Osmanlı-İslâm yorumunun temsilcisi olarak Namık Kemal ve Ahmed Cevdet’in düşüncelerini karşılaştırır. Modernleşme sürecinde cizvit-protestan papazlarının geliştirdikleri “Katolisizm mâni-i terakkîdir”
tezinin, bilahare Batı oryantalizmi tarafından İslâma yöneltildiğini belirtir.
Amaç, medeniyet ile uzlaşamaz İslâm algısı yaratarak, Batı’nın İslâm dünyası
üzerinde hâkimiyet kurma çabalarını meşrulaştırabilmektir. Burada Avrupa
iç siyasî dengelerinden de neşet eden çok ince bir ayrım daha vardır. Gencer’e
göre, İslâm dünyasının ayakta kalan siyaseten sömürgeleştirilemeyen tek kalesi Osmanlı’yı zayıflatmak güdüsü öne çıkmış ve Batı oryantalizmi ilermeye
elverişli “Medeniyet olarak Arap İslâmı”nın karşısına, ilerlemeye engel “din
olarak Osmanlı-Türk İslâmını” çıkarmıştır.49
Oryantalistlere göre, sorun fiilen yaşanan dinde ve yaşanan dinin en başta
gelen temsilcilerinde yani beş yüzyıldır İslâmın bayraktarlığını Araplardan
devralmış olan, Osmanlı-Türk İslâm anlayışındaydı. Problem eğer İslâmın
özünde olsaydı, Müslüman Araplar geçmişte en parlak medeniyetlerden birini kuramazlardı. Böylece, bir taşla iki kuş vurulmakta hem Osmanlı kötülenmekte hem de “gerçek İslâm”ın Osmanlı’da yaşanan olmadığından yola
çıkılarak, yeni ve –Gencer’in iddiasına göre– hakikî İslâmın özüyle çatışan
yeni yorumlara fırsat verilmekteydi.
Gencer’e göre, “modernist” İslâmcılar bu yorumun etkisi altında kaldılar.
İslâm modernizmi “İslâm ilerlemeye karşı değildir” anti tezinden doğdu.50
46 İM, s, 308.
47 İM, s, 311.
48 İM, s, 32 Bunun sonucunda da, kusur bulunan/yetersiz görülen, İslâmî gelenek eleştirilip/yenilenmeye çalışılmıştır.
49 İM, s, 31
50 İM, s, 32.
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Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh oryantalizme cevap verebilmek
için, “geleneği özüne paradigmasına bağlı kalarak dönüştürmek” yerine, apolojetik bir tavırla, İslâmı bilim ve felsefe yoluyla meşrulaştırma yoluna gittiler. İslâm aklın ışığında yeniden düşünülmeliydi. Muhammed Abduh, vahiy
karşısında aklı vurgularken, “ilâhî dinden, aklî, tabiî ve pozitif dine kaymış”
sünnet ile icmayı inkâr ederek, kıyasa dayalı içtihadı savunmuştu.51 İslâmın
Luther’e ihtiyacı olduğunu düşünen Afgani ise, “vahyin değeri felsefeye basamak olmasındadır” diyebilmişti.52 İran toplumunda bir Türk, Sünnî/İslâm
toplumunda Şiî olması dolayısıyla bir çifte marjinal olan Afgani, mümin/kâfir
ayrımı yerine şarklı/garplı ayrımını yerleştirmeye çalışmıştı.53
Modernist İslâmcılar, İslâmı bir kurtuluş ideolojisi hâline getirdiler. Yorumlama mecburen ideolojileştirme anlamına da geliyordu. “Âlimden aydına
fıkıh ve edebiyattan sosyolojiye geçiş”54 sürecinde, aydınlar “ideoloji ile teolojiyi ikâme etmeye” başladılar.55 Şeriat işlenilen, yaşanılan, gündelik hayatın
içinde olan, ona yön veren ilkeler olmaktan çıkıp, uğrunda savaş verilmesi gereken bir ideal manzumeler silsilesine dönüştürüldü. Geleneksel dinî
normlar ve anlayışlar, çağa –ve akla– uydurma gerekçesiyle özlerinden saptırıldılar. Böylece, “ahlâkî özünü kaybetmiş militan din anlayışı” ortaya çıktı.
En net “(siyasal) İslâmcı” tanımı belki de, “namaz kılmadığı hâlde İslâmî bir
düzeni savunan Müslüman” idi.56 Oysa, hakikî ilmin amacı, Namık Kemal’in
de vurguladığı gibi, “insanın kendisini ve rabbini tanıyarak ebedî mutluluğu
kazanmasını sağlayacak marifet ve hikmet” idi. 57
Hiçbir zaman siyasî sömürge olmayan bir ülkede yaşadıkları için kendilerine güvenleri yüksek olan Osmanlı-Türk İslâmcıları, Batı medeniyetini,
gerçek İslâmî değerlerin hayata geçirilmesinin bozulmuş bir kopyası olarak
görmüşlerdi. Onlara göre sorun, modernistlerin iddia ettikleri gibi İslâmda
değildi. Yeni bir yoruma ihtiyaç yoktu. Yapılan, “en büyük müceddid” olarak
ânılan Gazali’yi tâkiben, “kemale ermiş dinin aslının korunması”, “yozlaşmaya karşı İslâm düşüncesini tekrar aslî içeriğine kavuşturma” anlamına gelen
“tecdit” idi.58 İlâhî mutlak yasa anlamında Şeriat kusursuz, “Şeriatın –lafzen–
51 İM, s, 34.
52 İM, s, 464-5, 468
53 İM, s, 466-7 ve 472. Gencer, Marx’ın radikalliğinin anlaşılmasında da benzer bir çifte marjinalliğin etkisi olduğu
indedir. Marx, Katolik Avrupa’da hem Yahudi hem de Alman olarak çifte marijnaldir. s, 465.
54 İM, s, 31
55 İM, s, 180.
56 İM, s, 237
57 İM, s, 589.
58 İM, s, 135-7
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anlaşılması” anlamına gelen ya da “Şeriatın beşerî entelektüel çaba ile beşerî realiteye uygulanmış versiyonu” olarak fıkıh belli sınırlar içinde yoruma
açıktı. Şeriat tabiî hukuka, fıkıh ise pozitif hukuka benzetilebilirdi. 59 Namık
Kemal, Batı’nın zaten İslâmda var olan “âdil idare” fikrinin yansıması olan
meşrutiyet gibi değer ve kurumları aldığı için üstünlük kazandığını ve fakat
bunları da kötüye kullandığını belirtiyordu. Batı’nın bilimi Doğu’nun/İslâmın
ahlâkının sentezi ile ifade edilen eklektik yaklaşım yerinde değildi.60 Batı’nın
aklileştirme yoluna gittiği için güçlü olduğunu iddia ederek, bilimle İslâmın
çatışacağı imasını taşıyan bu tez problemin gerçek nedenlerini gizliyordu.
Sorun, hem geleneğin aşınması ve hem de geleneğin özüne paradigmasına dokunmadan yeni koşullara uyum sağlamayı mümkün kılabilecek çabaların çeşitli sebeplerle gösterilmemesindeydi. Apolojetik bir tutumla, İslâmın
geçerliği ve modern dünyaya uygunluğunu bilimsel metotlarla kanıtlamaya
ya da dinin bilimle uygun olduğunu göstermeye çalışmak, oryantalist iddiaları kabûl etmek, vahyin doğruluğu konusunda şüpheye düşmek anlamına
geliyordu. İslâmın temel kaynaklarından olan Sünnet ve Kelâmı da aklın ışığında yeniden süzgeçten geçirerek gerekirse reddetmek gibi yollara da gidilmemeliydi. Dinin tek doğru kaynağı olarak “Kur’an’a dönüş” fikri hâlife,
ulemâ, peygamber otoritesinin reddi anlamına gelirdi. 61

Modernist İslâmcılığın Eleştirisi ve Hakikî İslâm
Gencer, modernist düşüncenin meydan okumasına karşı Müslümanın alması
gereken tutum ve tavıra ilişkin anlamlı ve ilâhiyat câmiası dışında pek de
işlenmemiş tezler ileri sürer. Tezler hiç bilinmedik değildir ancak bu tezlerin modernlikle beraber gelen sorulara göre yeniden formülasyonu sözkonusudur. Geleneksel-hikemî dünya görüşünün karakteristiği olarak sekülerliği
modern sekülerizmden ayıran Gencer’e göre, modernlik projesine üç din arasında en dirençli çıkan İslâmdır.62 “Sekülerliğin zirveye çıktığı bir din” olarak
İslâm, “dini dünyevîleştirmektedir.”63 Nietzsche’nin terimleriyle konuşursak,
“hayat-karşıtı” değildir. Onda insanın doğasını zorlayan, zahitliğe iten, içe
kapanmayı gerektiren hiçbir emir yoktur. İnsan, tanrının sunduğu her türlü
dünya nimetinden dinin kurallarına uygun bir biçimde faydalanmalıdır, bunlar öteki dünyada sunulacak nimetlerin sâdece ufak bir yansımasıdır. Hıristi59 İM, s, 131
60 İM, s, 341-3. Abduh’un Türkiye’deki taşıyıcısı Mehmet Akif bile, aynı çizgiyi savunmuştu, s, 342.
61 İM, s, 619
62 İM, s, 321.
63 İM, s, 157.
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yanlıkta olduğu gibi katı din dünya ayrımı yoktur; dünya âhiretin tarlasıdır.
Gencer’e göre, İslâm dinî, kişinin kendi kurtuluşuna hiçbir katkı yapamayacağını ileri süren Hırıstiyanlığın hâkim eğilimlerinde olduğu gibi bireyi tamamen güçsüz iradesiz bir konuma düşürmez.64 İslâm, “cüz-i irade”ye verdiği
önemle, “izafi beşerî hürriyeti” sağlar.65 Ancak bu noktada dikkatli olunmalıdır,
“Nihâî anlamda hür bir beşerî irade yoktur. Küllî iradenin cüz’i beşerî iradeyi
etkileme tarzı ise ilelebet çözülemeyecek bir sır olarak kalacaktır.”66 Mutlak
ilâhî iradeye bağlı sonuçların nihâî yönü ve neticesini bilmediği için insana düşen, “alışılagelmiş sebeb sonuç ilişkisince umulan olumlu sonuca ulaşmak için
cüzî iradesiyle sebeplere sarılarak çalışmaktır.”67 Keza, İslâmiyet sâdece tanrı
tarafından seçilmiş bir azınlığın kurtuluşa erebileceği düşüncesini de reddeder.
Bir bütün olarak geleneksel dünyada olduğu gibi İslâmiyette de, ilk olarak
Makyavel’in net bir biçimde tanımladığı varlık sebebi kendisi olan, kendi kendine işleyen bir iktidar aygıtı ve tüzel kişi olarak devlet de tanınmamıştır. “Hükümet,” “ilâhî hükmün (mecazi) yasayıcı ve yürütücü olarak ulemâ ve umera
aracılığıyla harekete geçirilmesidir,” “yöneticiler, halka, ulemâ yöneticilere,
ilâhî kanun ise ulemâya hâkimdir”68 Yöneticilerin ya da organizasyon olarak
devletin ilâhî hükmü hayata geçirmek dışında herhangi bir amacı olamaz. Yöneticiler esasen, ilâhî hükme göre görev ve sorumlulukları belirlenmiş olan,
halkın hizmetkarlarıdır.69 Bu durumu garanti altına almak için ilâhî hükmün
ne olduğunu bilen ve gerektiğinde yöneticilere hatırlatan ulemâya yer verilmiş, böylece bir çeşit kontrol ve denge sistemi de kurulmuştur. Gencer, Osmanlı/İslâm siyaset pratiğini, Namık Kemal ve Ahmet Cevdet paşa üzerinden
yürüyen bir tartışma ile açıklamayı dener. Osmanlı siyaset sözlüğünde adâlet,
“kozmostaki düzenin nomos sayesinde yeryüzüne yansıması” olarak görülüyordu. Doğal düzenin korunması herkese hakkının verilmesi olarak adâlet, real
politik için işe yarar bir yönetim ilkesi değil, “ahlâkî sosyal” ilkeydi.70
Gencer, İslâmda buyurma hakkı (right to command) veya haklı iktidar (just
power) diye bir sorunun da olmadığı kanaâtindedir. İslâmda yöneticinin nasıl
geldiğinden ve hatta dindar olup olmadığından ziyâde, âdil davranıp davran-

64 yye ekolü olmak üzere.
65 İM, s, 749.
66 İM, s, 750
67 İM, s, 749
68 İM, s, 660-1
69 İM, s, 665.
70 İM, s, 636.
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madığı önemlidir. Bu sorun “genel değil modern Batı dünyası”na özgüdür.71
Ne Hırıstiyanlık ne de ona tepki olarak gelişen modernist düşünce bu soruya cevap verememiştir. Gencer, siyaset teorisinde –John Locke gibi isimlerle
özdeşleştirilmiş– “ikili sözleşme” kavramının İslâmiyette de var olduğunu
söyler ve Yeni Osmanlılar üzerinden bu kavramı açar. Buna göre, otoritenin,
yasa koyma ve buyurma hakkının nihâî sâhibi tanrıdır. Tanrı ile insan arasında birinci dikey sözleşmeye ahit (testamentum), hükümdar cemaat ya da insan/
insan arasındaki ikinci yatay sözleşmeye de akit (pactum) denilir.72
Tanrı yaratıcı olarak, insanlar üzerinde doğrudan buyurma hakkına sâhiptir. Fakat hükümdar ancak yönetilenlerin onayı ile buyurma hakkını meşru
kılabilir. “İslâm da birincil otorite Allah’a, ikincil otorite ise halka aittir,” Peygamber ile ümmet arasında birinci yatay sözleşme mîsak (covenant), İmam ile
ümmet arasında ikinci sözleşme ise akit (pactum) adını alır. 73 Teokraside –ve
Şiî İmamet anlayışında– yöneticiler buyurma hakkını doğrudan Tanrıdan aldıklarını iddia ederler. (vurgu benim). Oysa İslâm, Thomas Aquinas’ın “bütün
iktidar Tanrıdan gelir ancak halk yoluyla kullanılır” düsturuna uygun bir yaklaşıma sâhiptir. “Laikliğin orijinal bir ifadesi” 74 olan bu ilke, Kanunî Sultan
Süleyman sonrasında Osmanlı siyasetini de karakterize ediyordu. Osmanlı
Şeyhülİslâmlık makamını oluşturarak, hükümet tarafından yapılanların meşrulaştırılmasını mümkün kılıyor, hem devlet hem din adamları birbirlerinin
alanlarına girmeme konusunda hassasiyet gösterdikleri gibi, birbirlerini de
–Kanunî ile Ebussuud arasındaki ilişkide olduğu gibi– kolluyorlardı.75
Bütün bu farklılıklar sebebiyle, “İslâm dünyasında ne insanları doğuştan
günahkâr yaratan bir tanrı, ne de kilise ve devlet gibi özünde iktidar aygıtları
vardı. Dolayısıyla, İslâm dünyasında modern anlamda ne hürriyet, ne serbesti, ne iradî, ne de yasal özgürlük arayışı söz konusuydu.”76 Sünnî İslâm teodisi problemini hâlletmişti. Sâdece (ve sâdece) Allah’a kul olarak insan ontik
hürriyetini kazanıyordu.77 “Özgürlük arayışına yol açacak içsel değil sâdece
dışşal Batılı tehdit vardı.”78 Dolayısıyla, İslâm dünyasında, “organik bir sekü-

71 İM, s, 649-650.
72 İM, s, 651.
73 İM,s, 652.
74 İM, s, 652. ‘Halk yoluyla’ ifadesi de “halkı işin içine katarak,” “onun rızasını alarak” anlamında kullanılmış olsa
gerektir.
75 İM, s, 172.
76 İM, s, 758.
77 İM, s, 762.
78 İM, s, 310
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lerleşmenin bünyevi bir gerekçesi” de yoktu, olan sâdece, “kurumsal düzenleme anlamında laiklik olarak mekanik bir sekülerleşme” idi.79
Gencer’e göre, İslâm dünyasının bunalımının özünde İslâm modernistlerinin düşündüğünün aksine, “bilgiden ziyâde ahlâk ve irade kusuru” yatar.80
Yazar, İslâm dünyasının modernlikle imtihanında, İslâmın yeterliliğinden hiç
kuşku duymuyor. Sorunun modernistlerin yapmaya çalıştığı gibi sünnet, fıkıh gibi alanlarda yenilikler getirme değil, bir ahlâk buhranı olduğunu belirtiyor. Buna göre, İslâmın modernizme karşı verecek cevapları vardır ve
hep vardı. Fakat o gelenek, oryantalizmin de büyük katkısıyla unutturuldu.
İslâmın krizi, vahy edilmiş bilginin bulunması anlamında “epistemolojik” bir
kriz değil. İslâmda sınırlı beşerî aklın sorabileceği soruların cevapları var.
Sorun, bu bilginin “icazete sâhip âlimler eliyle/sayesinde korunması problemiyle ilgili pedagojik bir krizdir.”81 İmam Gazali misyonunu sürdürecek “icazete sâhip” âlimlerin yokluğu var olanların da görevlerini çeşitli sebeplerle
görevlerini yapamamalarıdır. Bu âlimler, sâdece bilgiyi aktarma işi ile yetinmeyecekler fakat bir Müslümanın âlimin nasıl olması/yaşaması gerektiğini
de tüm tutum ve davranışlarıyla gösterecek, özü ve sözü bir olan, bilgi eylem
kopukluğunu gidermiş, ahlâklı âlimler olacaklardır. Gencer, inandığı gibi yaşayamayanlar, yaşadıkları gibi inanırlar diyor ve “tedeyyüne dönüşmeyen din
kaybolmaya mahkûmdur” diye ekliyor.82

Değerlendirmeler
Gencer’in burada ancak kabaca ifade edebildiğimiz tezlerinin iddialı oldukları
açıktır. İlk olarak Osmanlı-Türkiye Müslümanlığı üzerinde duralım. Osmanlı/
Türkiye Müslümanlığının ne olduğu ve nasıl şekillendiği/biçimlendiği hakkında bildiklerimiz çok sınırlı.83 Osmanlı-Türk ya da Türkiye Müslümanlığı

79 İM, s, 36.
80 İM, s, 25
81 İM, s, 807.
82 İM, s, 793.
83 Basitleştime riskine rağmen, Türkiye lığı denildiğinde esneklik/pragmatizm, farklılıklara –diğer İslâm toplumlarına
kıyasla– tahammül düzeyinin yüksekliği, kendine güven duygusu ve devlete verilen önem akla gelir. Bu anlayışın
şekillenmesinde dünyası ile hep yakın ilişki içinde olmuş olma ile beraber kendine has Türk laikliğinin etkisi öne
çıkarılır. Teolojik temeller söz konusu olduğunda ise İnancı ve mezhebi vurgulanır. Nakşibendilik ve kollarının Türkiye
lığı üzerindeki etkisi de kabûl edilir. örnek için, bkz, Ahmet Yaşar Ocak, “Değişen Dünyada İslâmın a Dönük Yüzü:
Günümüz Türkiye Müslümanlığına Genel Bir Bakış”, Türkiye, Türkler ve İslâm (İstanbul, İletişim, 1999). M. Hakan
Yavuz, “Is there a Turkish Islam? The Emergence of Convergence and Consensus,” Journal of Muslim Minority Affairs,
vol 24, no 2, (2004) ss, 213-232; Şerif Mardin, “Turkish Islamic Exceptionalism Yesterday and Today: Continuity,
Rupture and Reconstruction in Operational Codes,” Turkish Studies, vol 6, no 2, pp 145-165. Rıaz Hassan’ın Mısır,
Endonezya, Pakistan, Türkiye, İran, Malezya ve Kazakistan’ da ların çeşitli meseleler üzerindeki fikirleri hakkındaki
empirik araştırması da zihin açıcıdır. Bkz, Rıaz Hassan, Müslüman Zihinler, çev, Ergin Çenebaşı, İstanbul, Doğan, 2010.
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kavramının bir yandan Türkiye’nin İslâm dünyasında olumlu anlamda farklılığını öne çıkarmak için kullanılırken, diğer taraftan da, “özcü” Türk/İslâm
sentezi fikriyatını desteklemek için kullanıldığını da biliyoruz.84 Elizabeth
Özdalga, Türk Müslümanlığının farklılığı vurgulanmak istenirken, oryantalist söylemin tezlerinin tekrar edilmesi riski ile birlikte, Arap ya da İran’ın
açık ya da gizli bir biçimde ötekileştirilmesi riski üzerinde de durmuştur.
Tüm bu risklerin varlığı, kavramı kullanırken, çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor. Gencer’in sözü edilen risklerden kaçınabildiğini söylemek kolay değil. Hakikî İslâm olarak Osmanlı-Türk İslâmı kavramlaştırması,
kavram dondurularak ve tarihsellikten uzaklaştırılarak gündelik siyasetin bir
parçası hâline dönüştürülebilir. Milliyetçi muhafazakâr düşünce ve siyaset
geleneği bu eğilime hiç de uzak değil. Osman Turan’ın Büyük Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi85 burada anılmalı. Gencer, İslâmiyetin evrenselci mesajını
benimsemiş olması hasebiyle, özcü milliyetçilik riskinin farkında olan birisi.
Ancak bu, eserde özcü milliyetçi çağrışımlar yapan cümlelerin kurulmasına
engel olamamış gibi görünüyor.86
Öte yandan, Gencer’in analizi Türkiye Müslümanlığının özellikleri meselenin bir boyutunu aydınlatma potansiyeline de sâhip. Osmanlı-Türk Müslümanlığının dünyevîliği, geçmiş ya da gelecek yerine bugünü öne çıkarması,
kritik anlarda ortaya çıkan kendine güven duygusu, gündelik hayatta âdil olmayı, denge, ölçü ve itidali öne çıkarması toplumumuzda çokça gözlemleyebildiğimiz birçok tutum ve davranışın kaynakları konusunda ipuçları sunmaktadır. Şerif Mardin’in değindiği, Osmanlı-Türk aydınında “demonik” ruh
eksikliğini “hadd” kavramı ve onun yaygınlık derecesini geniş bir çerçeveye
oturtabiliyoruz. İş yapma ve bitirme, spekülasyondan ziyâde sonuç odaklı düşünme eğilimi ile beraber, ütopyacı, iyimser fikir ve hareketlere de mesafeli
duran, her türlü aşırılıktan kaçınmayı öğütleyen kültürel iklimimizi de daha
iyi anlamlandırabiliyoruz.
Dini bir siyasal ideoloji olarak benimsenen değil de, yaşamın içinde deneyimlenen yaşanan, işlenen bir olgu olarak görme eğilimin sıradan Müslümanlar arasında yankı bulmadığını söylemek de kolay değil. Dünyevîlik ve
pragmatizmi öne çıkaran Osmanlı-İslâm yorumunun, “kamu maslahatının gözetilmesini öngören siyasî kültür”ü besleyip, din ile devletin alanlarının ni84 Elisabeth Özdalga, “A Hidden Arab: A Critical Reading of the Notion of ‘Turkish Islam,’” Middle Eastern Studies, 42,
4, (2006), ss, 551-570.
85 Osman Turan, Türk Cihan iyeti Mefkuresi – Türk Dünya Nizamının , İslami ve Esasları, 9 basım, İstanbul, Boğaziçi,
1996.
86 örnek, “İslâma bağlılıklarındaki ciddiyet ve samimiyet açısından başka hiçbir kavim Türklere uyamaz” (İM, s, 153);
“Türkiye’nin kaderi İslâm dünyasının kaderi demektir” (İM, s, 25).
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tel ayrılığı anlayışının derinlere kök salmasını kolaylaştırdığı da söylenebilir.
Osmanlı-İslâm yorumunun 19. Yüzyıl’daki temsilcileri olan ulemâ, “seküler
siyasetin otonomisini zımnen tanımak,” “duymadım görmedim tutumu” ile
pervâsız bir muhalefet ortaya koymaktan kaçınıyorlar.87 Devlet güçlü olmazsa
din de olmaz düşüncesine dayalı, sistem içinde kalmayı zorlama kültürü güçlü. Din ile siyaset arasında Cevdet Paşa’nın yaptığı nitel farklılık dinin “değişen
siyasî mülâhazaların üzerinde tutulmasının” önemine işaret edilmesi bilincinin kitle düzeyinde benimsenmediği söylenemez. Nesep asabiyetinden beslenen –İslâmı dışlayan– ırkçı damarın, Türk milliyetçiliği içinde hep azınlıkta
kalmasının sebeplerinden birini yine sebeb asabiyeti ve kozmopolis idealinde
arama önerisi de zihin açıcı. Osmanlı-İslâmî kültürü dışlama söylemine rağmen, Cumhuriyeti’n milliyetçilik politikalarının belirlenmesinde saf ırkçılığın
kısmen zayıf olmasıyla beraber, ağırlıklı olarak gayri Müslimler üzerinden bir
ötekileştirmeye gitmesini de daha iyi anlayabiliyoruz. Hemen belirtelim, İslâm, İslâm kültürü ve ahlâkı, Türkiye toplumunun biçimlendiren en hayatî
amil olma noktasından en azından 1923 sonrasında çıkmış durumda. Bugünün
Türkiye toplumunu anlamak bunu yaparken de, iyiyken bozulmuş/çürümüş
toplum kavramlaştırması tuzağına düşmemek için eski ile yeninin karmaşık
etkileşim biçimleri üzerinde durmak gerekiyor.
Osmanlı-Türk İslâmının karşısına çıkarılan modernist İslâm konusunda
da eleştiriye açık birçok nokta var. Gencer’in çizdiği Cemaleddin Afgani ve
Muhammed Abduh portrelerinin kabûl edilebilirliği üzerine, konunun uzmanları çok farklı veçhelerden itirazlar getirebileceklerdir. Afgani ve Abduh
hakkında sözü edilen yorumlar paylaşılsa bile, bu iki ismin ne ölçüde ve nereceye kadar Arap/Mısır ve İran İslâmını temsil ettikleri tartışma götürür.
Arap/Mısır ve İran İslâmı üzerinde, Gencer’in konuştuğu kesinlikle konuşabilmek için, çok daha ayrıntılı ve nüanslara dikkat eden bir yaklaşıma ihtiyaç
olduğu söylenebilir. Bu anlamda Gencer’in konuya ilişkin iddialı tezleri, çok
iyi temellendirilmiş olmaktan ziyâdesiyle köşeli bir biçimde ifade edilmiş,
kışkırtıcı hipotezler olarak görülmeli.
İkinci olarak, Gencer’in geleneksel dünya görüşünü ve bir adım öteye gidildiğinde geleneksel dünyayı olumlayan ifadelerine başta geleneksel toplum genellemesinin çok farklı zamanlar ve farklı toplumlar için kullanıldığı
ve açıklayıcı gücünü yitirdiği değerlendirmesi olmak üzere itiraz edilebilecektir. Geleneksel dünya görüşü olarak ifade edilmeye çalışılan görüşler bütününe daha yakından bakıldığında, modern denilen dünya görüşünün meydan okuduğu, eleştirdiği ve reddettiği fikirlerden oluştuğu ve bu anlamda
87 İM, s, 383-4
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moderne göre konumlandırılmış/inşa edilmiş düşünceler yumağı olduğu
söylenebilir. Modernitenin olumsuz yönlerini öne çıkarma saikiyle geleneksel dünyanın, tarihsel olgularla desteklenmesi güç bir biçimde, idealize edildiği de söylenebilecektir.
Üçüncü bir eleştiri, “hürriyet” meselesinde gündeme gelmeli. İnsan, sâdece
Allah’a kul olarak ontik hürriyetini kazanır görüşü daha çok insan tanrı ilişkileri
üzerinde durur. İnsanın fiziksel koşulları ne olursa olsun eğer evrensel düzen/
akıl/ya da tabiî hukuka uygun davranıyorsa hür olabileceği şeklindeki Stoik
hürriyet anlayışına benzer. Eserde hürriyet meselesi sâdece bu Stoik anlayışa
indirgenmiş gibi bir hava hissedilmektedir. İnsanın diğer insanlarla ve tabiî
siyasî otorite ile ilişkilerinin niteliği bu ilişkilerdeki “zorlama” nın varlığı ve
yokluğu ya da doğası üzerine bir şeyler söylemeyen bir hürriyet tanımı, liberal
(ve negatif özgürlüğün pozitif özgürlükle tamamlanmasını savunan sosyalist)
felsefe için meselenin özüne temas etmeyen bir tanım olarak algılanacaktır.88
Sâdece Allah’a kul olarak ontik hürriyet kazanılır görüşü, başkasına (bir
diğer insana) kul olmamayı tavsiye ettiği ölçüde olumludur. Gencer’in, sınırlandırılmış hükümet etme yetkisi, rızaya dayalı hükümet, yönetilenlere karşı âdil olma zorunluluğu gibi ilkelerin İslâmî hükümet etme anlayışında da
yeri olduğunun altını bir kez daha çizmesi açısından önemli. Fakat, Gencer’in
yazdıklarından, sırf Allah’a ve sâdece ona kulluk ile hürriyet meselesi çözülmüş olur gibi bir anlam çıkıyor. Eser, iktidar tarafından zulmedilse bile, ben
sâdece tanrıya kulluk ettiğim için özgürüm şeklindeki –pasif kalmayı tavsiye
eden– bir yorumu yeterince dışlamıyor.
İslâmda, Hırıstiyanlıkta olduğu gibi “insanlar şehrinin,” ki o şehrin her
ürünü gibi eksiklikle malûldur, şeytani bir ürünü olarak “devlet” kavramlaştırması ve dolayısıyla siyasî iktidarın doğası üzerine aynı düzeyde tartışmalar olmaması, yanlış yapabilecek/kendisine şüpheyle bakılması gereken
devlet anlayışının yerleşmesini de zorlaştırmıştır. Osmanlı-Türk siyasî gelneğinde, yöneticilerin yanlış yapmalarını, belli yapısal faktörlerin bir neticesi
olmaktan ziyâde şahıslardan kaynaklanan bir ârıza olarak algılama eğilimini
yüksektir. İktidarın yozlaşması sâdece inanç sistemleri ya da iyi yöneticilikle ilgili olmayıp iktidar ilişkilerinin doğası ile ilgilidir. Muktedirleri iktidarlarını kötüye kullanmaya iten sosyal, siyasî –ve psikolojiık– dinamikler söz
konusudur. Bu dinamikler ikinci plâna itilip, inanç sistemleri öne çıkarılırsa,
resmi bütün boyutlarıyla görebilmek imkânsız hâle gelir. Örneğin, tüzel kişi
olarak devletin tanınmadığı geleneksel toplumlarda da, iktidar ilişkileri ve

88 Frederick A. Hayek, The Constitution of Liberty, Routledge, Londra ve New York, 2009, s, 12.
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insanın insana zulmü söz konusuydu.89 İnsanın insana zarar vermesi olgusu,
modern dünya ile başlamadı. Modern dünya ve onun bir parçası olarak iktidar
aygıtına dönüşen devlet, –ki gelişmiş teknoloji ve bürokratik örgütlenme bu
yeni durumun iki önemli özelliğiydi– bu iki özelliğin sayesinde sâdece insanın diğerlerine (ve çevreye) zarar verme kapasitesini artırdı.
İktidar aygıtına dönüşen devlet anlayışının İslâmda –ve geleneksel toplumlarda– yeri olmadığı gerekçesi ile devleti kontrol etmek için insanlığın
bugüne kadar bulabildiği yolların altı kalın çizgilerle çizilmeli. Eser, nasılsa
İslâmda devlet yok, o devleti sınırlandırmak için –Batı dünyasında– tecrübe
edilmiş bütün bir kuramlar/gelenekler/pratikler bütününe de gerek yok şeklindeki bir akıl yürütmeyi desteklemek için kullanılmaya fazlasıyla müsait.
Bu, devletlerin siz Allah’a kulluk ediyorsunuz ben de sizin daha iyi kulluk etmenizi (daha iyi Müslüman olmanızı) sağlayacak ortamı yaratmak için “âdil
hükümdar” portresinden uzaklaşmak zorunda kalıyorum demesine imkân verebilen bir anlayış.90 İslâmda (ve genel olarak geleneksel toplumlarda) teorik
olarak devlet olmadığı kabûl edilse bile, Müslüman toplumlarda yine İslâm
adına, zulm eden keyfî davranan yöneticiler/devletler var.
Genç Osmanlılar anayasalı bir rejim ve onun getirdiği parlamento ideali
ile hakikî İslâmî düzen arasında bağlantı kurdular. Gencer’in bu tezi daha
da güçlü bir biçimde ifade ederek geliştirdiği açık. Genç Osmanlıların –demokratik çoğulculuk meselesi– üzerinde durmalarını beklemek anakronizm
olurdu. Fakat hemen belirtelim insanlığın yaşadığı bunalımlara bir çözüm
olarak İslâm anlayışını savunan bir fikir adamının, İslâmî denilebilecek bir
düzende farklı din ya da dinlere inananların, inanmayanların ya da İslâmdan
dönenlerin statüsü ve özgürlüklerinin sınırları ile ilgili kritik sorular hakkındaki fikirlerini, bu konudaki bilindik söylemle farklılaşıp/farklılaşmadığını
öğrenmek iyi olurdu. Gencer’in ilerleyen yıllarda bu konularda da yazacağını
beklemek doğru olur.
Yüz yılı aşkın bir süredir, üretim ve iletişim biçimleri ile yaşam tarzlarının
da sürekli değiştiği hızlanmış/hızlandırılmış bir dünyada yaşıyoruz. Emek,
sermâye ve fikirlerin çok hızlı bir biçimde dünyayı dolaşabildiği, farklı sosyal/siyasî grup ve güçlerin farklı düzeylerde var olma mücadelesi güttüğü
bir “maddî dünya” ve ona uygun çeşitli yaşam ve düşünce biçimleri var. Bizi
çevreleyen bu maddî dünyayı reddetme şansımız sınırlı. İnsanlar tarihi ya-

89 Bkz, Georges Balandier, Siyasal Antropoloji, çev, Devrim Çetinkasap, İstanbul, İş Bankası Yayınları, 2010, s, 35, vd
(ilk basım 1967).
90 Osmanlı İmparatorluğunda “kardeş katli,” “pâdişahların nikâh kıymamaları” gibi uygulamalar uzun süreler bu akıl
yürütme ile meşrulaştırılmıştır.
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parlar ama bunu kendi seçtiği koşullarda yapamazlar diyen Karl Marx’ı hatırlamakta fayda var. Bu böyle bir dünyada “geleneği özüne dokunmadan dönüştürmek” hedefinin somut içeriğinin neler olabileceği sorusu akla geliyor.
Kuvvetli bir “misyon” duygusuyla hareket ettiğini açıkça belirten Gencer için
bu daha da böyle.
Dördüncüsü, Gencer’in yaklaşımının gerçek İslâm bu değildir, bütün sorunlar, gerçek İslâm yaşanmaya başlandığında çözülür şeklindeki maksimalist –ve sinik– anlayışa destek şeklinde anlaşılma riski söz konusudur. Maksimalist anlayışın, liberal demokrasi burjuva diktatörlüğüdür, çoğunluğun
diktatörlüğü olan proleterya diktatörlüğünde, burjuva hak ve hürriyetlerine
de ihtiyaç olmayacaktır şeklindeki, Leninist meşrulaştırma ile de benzerlikler
taşıdığı söylenebilir. Gencer, tabiî ki, her iki muhtemel meşrulaştırma biçimini de savunmuyor. Ancak, eserinin bu şekilde yorumlanma ihtimâline karşı
güçlü bir savunma geliştirebildiğini söylemek de kolay değil. Bir düşünürün
yazdıklarının nasıl kullanılabileceği konusunda hiçbir sorumluluğunun ol(a)
mayacağı söylenebilir. Bu görüşe katılamıyoruz. Fikirler daha iyi bir toplum
düzeni adına ifade ediliyorsa, özellikle 20. Yüzyıl’ın devlet merkezli şiddetinden ve bu şiddeti farkında olmayarak da olsa destek veren iyiniyetli ve fakat
olması gereken ile tarihsel tecrübeden çıkarılabilecek olan arasındaki farkı
görmeyen ya da göremeyen düşünürler eleştirilmeyi hakediyorlar.91 Özel
mülkiyete dayalı bir toplumsal yapılanmada, herhangi bir siyasî iktidarın
yozlaşma/bozulma eğilimi içine girmesinin sosyolojik ve siyasî dinamikleri
söz konusudur. Sorunun kaynağında sâdece inançlar ve ideolojiler yatmaz.
Marksizm, özel mülkiyet ve piyasa sistemi ortadan kaldırılınca, sorunun çözüleceğini iddia etti. Özel mülkiyet devlet mülkiyetine dönüşüp, bürokratik
bir kapitalizm ortaya çıkınca en büyük zulüm makinalarından biri ortaya çıktı. Bu önemli eserin, sorunun kaynağının ideolojik olduğu çıkarımına dayanan Müslüman idareciler başa gelince bu sorun çözülür şeklinde anlaşılması
ihtimâline karşı bu nedenle uyanık olmak gerekiyor.
Gencer, İslâmın beşerî aklın sorabileceği tüm sorulara yanıt verebileceğinden ve kurulabilecek en iyi düzenin ilkelerini ortaya koyduğundan en ufak
bir şüphe taşımadığı gibi, doğru İslâmî çizginin ne olduğu konusunda da kendinden emin. Aynı kesinlik İslâmın teodisi (ilâhî adâlet) problemini hâllettiği
iddiasında da sözkonusu. Gencer’e göre, İslâmda beşerî aklın kabûl etmeyeceği/ona ters gelen hiçbir şey yok, ancak Tanrının varlığı gibi meselelerin
akıl yoluyla çözülemez. Ona göre bu türlü tartışmalar oryantalistlerin eleş-

91 Berlin bu konuda yeterli hassasiyet göstermeyenleri özgürlüğe “ihanet” etmekle itham eder. Bkz, Isıaah Berlin,
Freedom and Its Betrayal –Six Enemies of Liberty, Oxford, Oxford University Press, 2002.
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tirilerine karşı savunma psikolojisi ve apolojetik tutumun bir parçasıdır. Bu
tartışma hem hiçbir yere varamayacaktır, hem de inanca saygısızlık anlamına
gelecektir. Afgani ve Abduh, bu tuzağa düşmekle de eleştiriliyorlar. Gencer’e
göre, Gazali ile beraber, “meşruiyet krizi giderilmiş ve kelâmla bütünleşen
felsefenin varlık sebebi kalmamıştır.”92 Batı’nın gelişimi, keşifleri ve atılımının arkaplanında, sonunun ne olacağını öğrenme merakı yatar. İslâmda ise,
insanlığın sonunun ne olacağına dâir “merak endişe ve arayışa gerek kalmamış” kendinden emin olan İslâm, merak (tecessüs) ve başarı yerine yerine
tedebbür (duruma uygun davranış) ve “takva”yı (imandaki kalite) öne çıkarmıştır.93 Gencer, İsmail Hakkı İzmirli’ye referansla, şüphelerin dinin özüne
yönelik olamayacağını, dinin mükemmel olduğunu bilimle desteklenmesine
gerek olmadığını ifade eder. Dinin değişim ve yenilenmesi de kâbil değildir.
Sorun onu anlamayan, anlatmayan ve yaşatmayanlardadır.94
Hakikâtin tekliği ya da insan aklının ulaşılabilecek bütün cevaplara ulaşılabildiği iddiası, başka hakikâtler arama motifinin varlığını kategorik olarak
reddetmeye ve bir başkasını kamu gücü kullanarak kendi hakikâtine inanmak
için zorlamaya varmadıkça büyük bir sorun oluşturmaz. Diğer bir deyişle,
inancın gereğidir diyerek belli dinî inanç ve pratiklerin doğası ve sınırları
hakkında inancı paylaşmayan diğerleriyle tartışma ve konuşmayı reddetme
raddesine varmadıkça bir sorun oluşturmayabilir.95 Peygamberin “görevi dinin tebliğidir; yani hakka çağırmaktan (dâvet) çok hakkı bildirmektir (tebliğ)”
düşüncesinden yola çıkarak, İslâm geleneğinde dikte etmek, propaganda yapmak yoktur diyen Gencer,96 kendi doğrusunu, “bilimsel” gerçek diye sunmuyor. Ancak, bir insan kendi hakikâtine ne kadar dogmatik bir biçimde inanıyorsa, diğerlerine tahammül düzeyinin yüksek olma ihtimâlinin de o kadar
düşük olacağı unutulmamalı.
Beşincisi, İslâm dünyasının bunalımının özünde “ahlâk ve irade kusuru”
yatar görüşünün –bizce– niyet edilenden farklı bir biçimde anlaşılması da
mümkün. Tüm insanlık için olduğu gibi, Müslümanların yaşadığı coğrafyada var olan yoksulluk, sefalet, keyfî idare ve diğer adâletsizlikler uzun bir
tarihsel süreç içinde ortaya çıkmış tek bir sebebe indirgenemeyecek kadar
karmaşık sosyolojik, siyasî ve kültürel süreçlerin ürünü. Ülkelerin dünya iktisadî sistemi içindeki konumlanmaları, Batı dünyasına karşı mücadele içinde
92 İM, s, 470
93 İM, s, 51.
94 İM, s, 246.
95 Richard Rorty, “Religion as Conversation-stopper,” Philosophy and Social Hope, , Penguin, 1999.
96 İM, s, 486.
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ortaya çıkan kültürel/siyasal travmalar, hegemonya peşindeki devletlerin bu
ülkelerdeki baskıcı rejimleri desteklemeleri, yönetici azınlığın direnişi ve o
yapıyı yeniden üreten süreçler ilk anda akla gelen faktörler.
Yazarın önermesi, bu ülkelerin içinde bulundukları durumu bilme, araştırma, anlamaya yönelik sosyolojik çalışmaları değersizleştirme riski ile beraber, sayılan sosyolojik/siyasî dinamikler kolaylıkla aşılabilir sorunlardır,
yeter ki ahlâklı/düzgün bozulmamış yol göstericiler olsun –Gencer’in kastı
bu olmasa da– şeklinde yorumlanabilir. Herhangi bir fikir akımı ya da inanç
sistemi için düşünce düzleminde bir sorun olmadığı iddia edilebilir. Fakat bu
yaklaşımın, pratikte yaşanan sorunlarla mücadele konusunda ne kadar açıklayıcı/yardımcı olacağı çok su götürür.
İslâm dünyasının geriliğinin din olarak İslâma atfederek, sosyal/siyasal
dinamikleri örten oryantalist düşünceyi eleştirirken, benzer düşünme ve yaklaşım biçimiyle, hayır sorun doğru İslâmın tatbik edilmemesinde denilirse,
bu dinamikleri basitleştirmeye giden yol teşvik edilebilecektir. Türk düşünce dünyası sosyal hastalıklar ve kötülükleri, karmaşık ve çoğu zaman hiçbir
gücün mutlak kontrolünde olmayan sosyo-ekonomik, siyasî ve kültürel dinamikler ve yapısal meselelerden ziyâde, idealist bir yaklaşımla yönetici tabakanın iyiniyeti/kötüniyeti ya da yanlış inançları/ideolojileri çerçevesinden
açıklama teşebbüslerinden tam olarak kopabilmiş değil.
Son olarak Gencer’in Osmanlı-Türk laikleşmesi üzerine tartışma yaratacak görüşleri üzerinde duralım. Daha önce tartışıldığı gibi, İslâm dünyasında
“organik sekülerleşme”ye ihtiyaç duyulmuyordu. Bunun yerine “...devletin fıkıhtan arındırılarak, pozitif seküler mevzuata dayandırılması şeklinde mekanik
sekülerleşme (laiklik) gerçekleşti.”97 Osmanlı-Türk modernleşmesine yön veren
milliyetçi ideoloji, tarihî devletin bekâsı kaygısıyla, ulustan çok devlete vurgu
yapmış, bu özellik Türk laikliğine de damgasını vurmuştu. Mekanik sekülerleşme, ya da laiklik, hayatta kalmak için atılması gereken bir adım, “tarihsel
bir zorunluluktu” ve Mustafa Reşit, Namık Kemal, Mustafa Kemal gibi isimler
bir zincirin değişik halkalarını temsil ettiler.98 Ahmet Cevdet Paşa, din ve devletin ayrılmasından değil, bu ikisi arasındaki “nitel” ayrımdan, “ebedî ve kararlı dinî kaidelerin değişen siyasî mülâhazaların üzerinde tutulması”ndan bahsetmişti.99 Bu sekülerleşme, “dinden uzaklaşma değil, aksine sofistike bir dinî

97 İM, s, 789.
98 “Kozmopolis idealinin geçici olarak rafa kaldırıldığı ulus devletleri döneminde hayatta kalma kaygısı, Türk kimlik
tanımını belirledi. Türk kimdir “ükrda ayakta kalabilen” şeklinde cevaplandırılır oldu.” İM, s, 785.
99 İM, s, 407
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dönüştürme” süreciydi.100 Gencer’e göre, “TBMM şeriatı tağyire girişmeksizin
sâdece tâtil etmişti.”101 “Tağyir anlamına gelebilecek normatif sekülerleşme
1933’te ezanın Türkçeleştirmesinin ötesine geçemedi, ki bu da daha sonra aslına döndü.”102 “Şeriatın temellerine dokunmadan radikal bir laikleşme” Türklerin “köklü İslâmî idealizm uyarınca herhâlükarda varlığını koruyarak İslâm
adına tarihî sürdürme azminden kaynaklanıyordu.”103
Hilâfetin kaldırılması, Şeriatın tağyiri demek değildi. Çünkü, “1258’den
sonra, hilâfetin yerine Gaza misyonu almış, kozmopolis idealinin ajanı hâlife,
İslâm yolunda şavaşan anlamına gelen gâzi’ye dönüşmüştü. “...Ulus-devletleri döneminde resmî geçerliliği kalmayan hilâfet, TBMM tarafından kaldırılırken, onun yerine gaza misyonu sürdürülüyordu. Osmanlı imparatorluğunun
kurucusu Osman Gâzi iken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gâzi Mustafa
Kemal oldu.”104 Cumhuriyet döneminde gündeme gelen, “’Türk İslâmı’ sivil
bir din anlayışı değil, Türk liderliğindeki kozmopolitan-yönelişli Sünnî İslâmı anlamına gelmektedir.”105 “....Mustafa Kemal doğru İslâm” bilincini geliştirecek güvenilir eserlerin yayınını hedefledi.”106 “Devlet alanında modernleşme ve sekülerleşme hızlanırken sivil alanda milleti bir arada tutan ortak
Sünnî inancın güçlendirilmesine özen gösterilmişti”107
Kendisini Şeriat ya İslâm devleti olarak tanımlamamakla beraber, dindarların özgürlüklerine fazlaca müdahale etmeyen bir devlet ile, Müslümanların
büyük bir sorunu olmayacağı Kur’an’a uygun olarak yaşabilecekleri düşüncesi ile karşı karşıyayız.108 Osmanlı’da ulemânın, din ancak güçlü devlet sayesinde ayakta kalır diyerek, emperyal rejimlere, ehven-i şer olarak baktığını
biliyoruz. Gencer’i bu gelenek çerçevesinde okumak mümkün. Kemalistler,
gerçek İslâm ile hurafe İslâmı arasında ayrım yaparak, laiklik adına yapılanların hurafe İslâmına karşı yapıldığını ileri sürmüşlerdi. Gencer’in tezleri bu
iddia ile bazı benzerlikler taşıyor.
Tek-parti döneminde dindarların temel hak ve hürriyetlerine müdahale100 İM, s, 218.
101 İM, s, 788. Şeriatın “tağyir”i ifadesini daha önce Namık Kemal kullanmıştır.
102 İM, s, 790.
103 İM, s, 790.
104 İM, s, 790.
105 İM, s, 790.
106 İM, s, 791.
107 İM, s, 790.
108 Kanadalı Wilfred Cantell Smith, Türk laikliğinin İslâmdan kopuş olarak yorumlanamayacağını fakat yeniden
yorumlama olarak görülebileceğini 1959 yılında ifade etmişti. (“Turks have not renounced Islam but re-viewed it”
Wilfred Cantwell Smith, Islam in Modern History, New York, Mentor Books, 1959, s, 166.
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nin resmedildiğinden çok daha az olduğunu kabûl etsek bile, Gencer’in ilginç
iddiasında bazı boşluklar var. Mustafa Kemal’in (ya da Cumhuriyetçilerin)
motiflerinin bu olduğundan emin olabilir miyiz? Başta Kemalistler, “köklü
İslâmî idealizm uğruna, İslâm adına tarihi sürdürme azmi” ile harekete geçtiklerini katî bir dille reddeceklerdir.109 Meselenin iktidar mücadelesi boyutu
önemli. İktidara oynayan siyasî güçler farklı siyasî idealleri benimsediklerini
söyleyebilir, farklı ideallerle flört edebilirler. Siyasal güç mücadelesi fikirler/ideallerden ziyâde iktidara gelmek için hangi söyleme başvurulması gerektiği üzerindeki hesaplamalardan etkilenir/biçimlenir. Kemalistler, sosyal
kontrol sağlama yolunda dinin önemini bilecek kadar sofistike idiler ve gereğini yaptılar denilebilir. İktidarı ele geçirme kurma ve yerleştirme sürecinde
pragmatik motiflerle rejime yönelik dindar muhalefeti bastırabilmek, dindarları yeni rejimin amaçları doğrultusunda rejime eklemleyebilmek, ya da hiç
değilse muhalefetlerini kırabilmek/yumuşatabilmek için kitaplar yazdırmak,
İslâmî söylemler kullanmaktan kaçınmadıkları söylenebilir.
“Şeriat tağyir edilmedi, tâtil edildi” ifadesi bir süre kısıtı anlamına gelir.
Bir süre için, zorunluluklar sebebiyle, aslında yapılması gereken uygulamadan vazgeçilmektedir. Tâtil durumu devam mı etmektedir? Yoksa din ve vidan hürriyeti üzerindeki kısıtlamaların tek-parti dönemine nazaran hafiflediği 1950 sonrasında sona mı ermiştir? Eğer sona ermişse, TC ulus-devleti,
Gencer’in eleştirdiği iktidar aygıtı/tüzel kişisi devleti olmaktan ne zaman ve
hangi sebeplerle çıkmıştır? Yoksa hiç mi öyle olmamıştı? Eğer değilsek, şeriat tâtil edilmeye devam ediyorsa, Kuran’ın öngördüğü siyasal/toplumsal düzen ne zaman kurulmuş sayılabilecek?

Sonuç
Kısaca tanıtmaya –ve söz söylemeye kendimizi yetkili gördüğümüz alanlarda değerlendirmeye çalıştığımız– bu kapsamlı eserin önemini buraya kadar
tâkip eden okuyucu da görmüş olsa gerektir. Gencer’in hakikî İslâmın ne olduğuna ilişkin –doğası gereği tartışmalı– tezlerini sorgulayanlar ya da bu
vurgunun eseri zayıflattığını iddia edenlerin olması doğaldır. Seküler aklın
inanç konusunda kendisini hakem pozisyonunda görmesinin sakıncalarını
görebilmek için Jurgen Habermas’ın uyarılarına ihtiyacımız olmamalı.110 Bu
kadar kapsamlı ve iddialı bir eserin bazı belirsizlikler, gerilimler ve tartışmalı
109 Gencer’in bir İslâm âlimi olarak çok beğendiği Şeyhülİslâm Mustafa Sabri, örneğin, ülkeyi terketmek zorunda
kalmış ve yeni rejimi tek adam diktatörlüğü kurmakla beraber, ladini ve dine karşı olmakla da suçlamıştır. Mustafa
Sabri’nin Gencer’in tek-parti dönemi ilgili yazdıklarını kabûl etmesine imkân yoktur. Türkçeye çevrilen yazılar için bkz,
Mustafa Sabri Efendi, Hilafetin İlgasının Arkaplanı, çev, Oktay Yılmaz, İstanbul, İnsan Yayınları, 1998.
110 Jurgen Habermas, An Awarenes of What is Missing: Faith and Reason in Post-Secular Age Oxford, Polity, 2010.
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ve bizce –yanlış anlaşılmaya müsait– varsayımlar içermesi çok doğal. Gencer’in çalışmasının, bugüne kadar hakettiği ayrıntılı, eleştiri ve değerlendirme sürecine tabiî tutulduğunu söylemek de zor.111 Daha ziyâdesiyle mültefit
açıklamalar söz konusu. Düşünmekten ziyâde, hap şeklinde bilgiye ulaşmayı
hedefleyen bir kültüre sâhibiz. Spekülatif düşünceye uzaklık, Osmanlı-Türk
toplumunun Gencer’in de belirttiği bir özelliği. Kitabın hakkıyla anlaşılması
ve değerlendirilmesinin kolay olmadığını belirtmiştik. Toplu bir eleştiriden
ziyâde, spesifik tezler üzerine eleştiri ve değerlendirmeler beklemek daha yerinde. Ümit edilir ki, mültefit açıklamalar yanında, kitap, farklı formasyonlara
sâhip kişiler tarafından daha değişik/farklı değerlendirmelere tabiî tutulur.
Eserin hakettiği ilgiyi dünya da da görmesi için ya İngilizceye çevrilmesi ya
da belli başlı temel tezlerinin farklı makaleler şeklinde önde gelen uluslararası dergilerde yayınlanması faydalı olacaktır.
Eserin kısa dönemde anlaşılmasının önünde başka/ideolojik kısıtlar da
var. Türk ilâhiyat câmiasında etkili olan “modernist” İslâmcı anlayış burada söylenilenlerin önemli çoğunluğunu meslekten ilâhiyatçı olmayan birinin
en iyi ihtimâlle ilginç tezleri diye nitelendirebileceklerdir. Bu kesimin –ve
daha genel olarak– İslâmcıların Gencer’in tek-parti dönemi ve Türk laikliği
konusundaki görüşlerini abartılı, devletçi (Sünnî İslâmın devletçiliğinin ve
milliyetçilikle flörtünün bir diğer yansıması) ve Türk milliyetçiliğine fazla
prim verdiğini düşünmeleri de mümkün. Gencer,112 “ahlâkî özünü kaybetmiş
militan din anlayışından”113 bahsediyor ve esas itibarıyla bu anlayışa meydan okuyor.114 Bu iddiaların abartılı olduğundan herhâlde söz edilemez. Dinin
özünün, iman yanında, güzel ahlâk olduğunun hatırlatılması önemli. Gencer’in tezleri, niyet bu olmasa da, tek-parti döneminin din politikalarının olabilecek en sofistike ve incelikli bir savunusu olarak da okunabilir. Kemalizm
adına konuşanların eseri anlayacak sofistikasyon derecesine gelmelerine –
eğer gelirlerse– daha çok zaman var gibi görünüyor.
Eser, rızaya dayalı yönetim ya da keyfî idare karşıtlığı, insanların farklılıklarına saygı gösterilmesi gibi temel liberal değerlerin sâdece Batı kültürünün
ürünü olmayıp, farklı biçimlerde meşrulaştırılsalarda farklı dinî kültürel ge111 Şerif Mardin’in kitaba yazdığı sunuşu daha çok tanıtma niteliği taşıyor.
112 İM s, 798.
113 İM, s, 236. Kitabın ilk baskısında yer alan “İslâmî toplumsal muhalefet potansiyelinden geçinen bir sözde aydın
(!) tipi” cümlesi (s, 798) ikinci baskıdan çıkarılmış.
114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 Daha farklı kaynaklardan beslenen benzer bir çizgi, Nevzat
Kösoğlu’nda da bulunabilir. Bkz, Osman Çakır, lar yahut Bir Vatan Kurtarma Hikâyesi, İstanbul, Ötüken, 2008, ss-443448. “Godo’yu bekler gibi İslâm beklemek, hadi ağır ler kullanmayayım ama, aptallıktır, tuzağa düşmektir” (s, 446), “…
İslâm devleti ya da devlet kavramı yok. Devletin şerife uygun davranması var” (s, 447) “ devletlerin din ile olan ilişkileri
çok farklı bir yapıda gelişmiştir; teokrasi ile uzak yakın ilgili değil, hatta aykırısıdır” (s, 448).
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leneklerde de var olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu değerleri, Batı’dan
gelmiş ve Batılılara hizmet eden virüsler olarak algılamaya yatkın baskın otoriter milliyetçiliğinin etkisi altındaki muhafazakâr gelenekte, böyle bir açılım
önemli. Liberal değerleri önemseyenler, Gencer’in dinsel referanslarını ya da
vardığı sonuçları sorunlu bulsalar bile, yerel kültürel düzlemdeki beslenme
kanalları üzerinde durmalı, bunlarla modern liberal değerler arasındaki yakınlıklar/mesafeleri incelemeli, ikisi arasında ilişki kurmanın yollarını aramalı.
Hulasâ, eleştirellik düzeyi yüksek bir bakış, Gencer’in iddialı genellemelerini abartılı bulabilir, yazarın tezini desteklemek saikiyle –eğer yanlış değilse– fazlasıyla zorlama yorumlara başvurduğunu iddia edebilir. Rahatlıkla
bu iddiaları destekleyecek birçok örnek de sunabilir. Bütün bunlar eseri değersiz kılmıyor. Zira, kitabı dikkatlice okuyan birinin bir şeyler öğrenmemesi,
kafasında soru işaretleri uyanmaması zor. Keza, Gencer’in kitabın her satırında hissedilen tutku, samimiyet ve entelektüel cesaretinden etkilenmemek
de kolay değil. Tüm bu yönleriyle, İslâmda Modernleşme ziyâdesiyle kurak
düşünce dünyamızda iz bırakma potansiyeline sâhip bir eser görünümünde.

Siyasî Hayatın Huzursuz Kuzenleri:
Liberaller ve Muhafazakârlar
Bengül Güngörmez
Dr. | Uludağ Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Elemanı

libe ral düşünce, Yıl 18, Sayı 69-70, Kış-Bahar 2013, s. 107-114

Özet
Bu makalede Türkiye’de politik girişimlerinde başlangıçta beraberken zaman geçtikçe yollarını
ayıran liberaller ve muhafazakârların, Batı’da ve Türkiye’deki tarihsel konumlarının kısa bir değerlendirilmesinin yanında, mevcut politik atmosferde birlikte var oluş koşulları ele alınmaya
çalışılacaktır. Batı’daki muhafazakârlar ve bizdeki muhafazakârların da mukayesesiyle politik
ve toplumsal hayatta muhafazakârların liberallere yaklaştığı ve onlardan uzaklaştığı önemli
noktalar irdelenecektir. Liberaller ve muhafazakârları birbirini dışlayan unsurlar olarak görmek yerine liberalizm ve muhafazakârlığın kesiştiği ortak noktalar vurgulanacak ve günümüzün Türkiyesi’nin eğitim, sağlık, Kürt sorunu gibi çok önemli sorunları çerçevesinde Türk muhafazakârlığının liberallerle yolunu ayırdığı ölçüde düştüğü açmaz ve otoriterleşme temayülü
sorgulanarak muhtemel çözüm yolları tartışılacaktır.

Giriş
Başlığımız “Siyasî Hayatın Huzursuz Kuzenleri: Liberaller ve Muhafazakârlar”. Başlıklar metinleri belirlerler. Öncelikle niçin böyle bir başlık seçtiğimiz
üzerine kısa bir değerlendirme yapılmalıdır. Niçin liberaller ve muhafazakârlara “huzursuz kuzenler” tâbirini yakıştırdık? Liberaller ve muhafazakârlar
farklı teorik ve pratik duruşlara sâhipken niçin onları “kuzenler” olarak çağırdık ve bu kuzenler niçin huzursuz? İlk olarak onlara kuzenler dedik çünkü
Batı siyasî ve entelektüel mirasına şöyle bir göz gezdirdiğimizde siyasal-toplumsal bir teori olarak liberalizmin yine siyasal-toplumsal bir teori olarak
muhafazakârlıkla – otoriteryen ve radikal muhafazakârlık belki bir istisna sa107
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yılmak kaydıyla – müşterek unsurları liberalizmin sosyalizmle yahut komünizmle müşterek unsurlarından çok daha fazla olduğunu görürüz.
Yani liberaller ve muhafazakârlar dayandıkları farklı ontolojik, epistemolojik veya ahlâkî temellere rağmen hem ekonomi hem de siyasî temayüllerinde, savundukları prensipler bakımından ve başka pek çok hususta sosyalizm
yahut komünizm karşısında âdeta kuzenler kadar birbirlerine yakındırlar.
Ancak bu yakınlığın devamında bir huzursuzluk, bir hoşnutsuzluk gizlidir.
Yani liberallerle muhafazakârların yakın oldukları kadar birbirlerinden hoşnutsuz oldukları hususlar da çoktur. Bu yakınlık ve ayrılık meselesini daha
iyi kavramak için liberaller ve muhafazakârların birleştikleri ve ayrıldıkları
hususları öncelikle tespit etmeliyiz. Bu tespit için öncelikle liberaller ve muhafazakârları birbirini dışlayan unsurlar olarak görmek yerine liberalizm ve
muhafazakârlığın kimi farklı temayülleri ve kesiştiği ortak noktalar genel
olarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeyi müteakip Batı’daki ve bizdeki muhafazakârlık kısaca mukayese edilecektir.

Huzursuz Kuzenler: Liberaller ve Muhafazakârlar
Hayek “Niçin Muhafazakâr Değilim?” başlıklı haklı olarak şöhrete sâhip yazısında “sosyalizmin yükselişine kadar muhafazakârlığın zıddı liberalizmdi”1
der. Gerçekten de muhafazakârlar ve liberaller birbirlerine tamamen muhalif
bir çizgideyken sosyalizmin yükselişi ve liberal değerleri tehdit etmesiyle beraber liberaller ve muhafazakârlar temel prensiplerde ittifak eder oldular. Batı
siyasal ve entelektüel geleneğine baktığımızda hem liberaller hem de muhafazakârlar sosyalistler gibi devletin tamamen ortadan kaldırılmasını değil,
mümkün olan asgarî ölçülere indirilmesini, üretim araçlarının tamamen devlet tekeline geçmesini değil, devletin üretim araçlarından mümkün olduğunca
elini çekmesini savunurlar. Bununla birlikte söz konusu talebin derecesi, yani
muhafazakârın devletin ekonomiye sınırlı müdahalesi isteğinin renginin koyu
mu açık mı olduğu muhafazakârın liberal muhafazakâr, muhafazakâr liberal,
radikal muhafazakâr yahut muhafazakâr demokrat gibi renklerin bulunduğu
bir yelpazenin neresinde durduğuna göre değişebilir. Ancak netice itibariyle
hem liberaller hem de muhafazakârlar sosyalist ve komünistlerle mukayese
edildiklerinde devletin kadir-i mutlak bir şekilde bütün üretim araçlarına sâhip olduğu ve özel mülkiyetin yasaklandığı bir siyasal-toplumsal düzeni tasvip
etmezler. Mülkiyeti her ikisi de savunur. Her ikisi de sınırlı devlet anlayışını
benimserler ve bilhassa kıta Avrupası muhafazakârlığıyla mukayese edildi1 F. A. Hayek, “Niçin Muhafazakâr Değilim?”, “Muhafazakârlık: Bilinenin Huzuru, Bilinmeyenin Korkusu mu?” Liberal
Düşünce, Sayı: 34, Bahar 2004, s. 73
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ğinde Anglo-Sakson muhafazakârlığı son derece liberal bir devlet anlayışını
benimsemiş görünmektedir; hatta doğrudan doğruya denilebilir ki Amerikan
muhafazakârlığı Locke’un tesiri altındaki “liberal” bir muhafazakârlıktır.2 Bu
bağlamda, insanın özel alanına müdahale etmeyen sınırlı, küçük ama başka
devletlerle mücadele edebilecek kadar güçlü bir devlet anlayışı Batı’da muhafazakârlığın temel prensiplerinden birisidir.
Bununla birlikte aralarındaki akrabalığı gösterecek şekilde kuzen de sayılsalar liberaller ve muhafazakârlar son derece huzursuz, birbirinden hoşnutsuz kuzenlerdir çünkü liberalizm bireysel özgürlüğü temel değer kabûl ederek her türden kolektivist, cemaatçi görüşe karşı çıkar. Değerler ilâhî temelde
değil, tamamen dünyevî temelde belirlenir. Batı da muhafazakârlar kolektivist ideolojileri şiddetle reddettikleri (sözgelimi komünizm bu türden kolektivist ideolojilerden biridir) hâlde cemaat fenomeni hakkında farklı bir görüşe
sâhiptirler. Bu görüşe göre, toplumlar cemaatleri olmadan yaşayamaz. İnsan yalnızca kendisine verilen soyut haklarla birey olarak yaşayamaz. Böyle
bir birey atomize, yalnız ve köksüzdür. Böyle bir birey kendisine, çevresine,
yaptığı işe ve köklerine yabancılaşmıştır. Bu türden bireylerden oluşan bir
toplum olsa olsa “kitle toplumu”dur. Russel Kirk’ün belirttiği üzere “bireycilik toplumsal atomizm”3 demektir. İnsanlar ruhsal ve sosyal ihtiyaçları nedeniyle cemaate ihtiyaç duyarlar ve insanın cemaate girme, cemaatte yaşama
hakkı engellenemez. Elbette burada şu düşüncenin altı çizilmelidir: liberallerin kolektivizme ve cemaatçiliğe muarızlığı onların din karşıtı birer militan
oldukları anlamına gelmez. Bilakis liberaller bireylerin hoşgörüyü merkeze
alarak özgürce dinî inançlarını yaşamalarını savunurlar. Onların karşı çıktığı şey bir insanın diğer insanı kendi inançları doğrultusunda zorlaması yahut cemaatin üyelerini veya diğer bireyleri kendi düşünceleri ve inançları
doğrultusunda baskı altına almaya çalışmasıdır. Klâsik liberaller bireylerin
özgürlüğünün ve özerkliğinin ne devlet ne de cemaatler tarafından kısıtlanmasını kabûllenmezler. Bu özgürlüğün kısıtlanması ve bireysel otonominin
yok edilişi bireyin daha komplike bir örgüt yahut oluşum tarafından araçsallaştırılmasına ve kullanılmasına hizmet eder. Netice olarak liberalizm bütün
bunlara karşı özgürlük tarafgirliğidir. (Sosyal liberaller ise klâsik liberallerin
aksine özgürlüğü bireye âit değil, devletin geliştireceği topluma âit bir şey
olarak kabûl eder ve devlet müdahalesini olumlu görür/pozitif özgürlük)4
Yine liberallerle muhafazakârların ayrıldıkları bir diğer nokta her biri2 a.g.e., s.73 ve bkz. Mustafa Erdoğan, “Liberalizm ve Muhafazakârlık”, Liberal Toplum, Liberal Siyaset, Siyasal Kitabevi,
Ankara, 1998, s.47-48
3 Russell Kirk, The Conservative Mind – From Burke to Eliot, Regnery Publishing, Seventh Revised Edition, Washington,
1995, s.242
4 Mustafa Erdoğan, a.g.e., s.64
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nin “değişim” karşısındaki farklı tutumlarıdır. Muhafazakârlar, sosyalistlerin
onaylayacağı tarzda radikal bir değişimi hiçbir şekilde tasvip etmedikleri gibi,
liberallerin tasvip edeceği türden hızlı bir değişime karşı da ihtiyatlı yaklaşırlar. Bu dirençlerinin nedeni yeni olan her şeye karşı güvensizlik beslemeleri,
risklerden korkmaları ve değişmenin tedricî ve yavaş olmasını istemeleridir.
Bununla birlikte Batı’da muhafazakârların altını çizdikleri temel prensip değişime tamamen karşıtlık değil, “korunmaya değer şeylerin korunması”dır.
Nitekim Nisbet’in deyişiyle “muhafazakârlığın peygamberi”5 Burke, değişime
olan ihtiyacı vurgulamak için “Kendini değiştirmenin araçlarından yoksun bir
devlet kendisini korumanın araçlarından da yoksundur” demiştir.
Başka bir yol ayrımı da liberallerle muhafazakârların toplumsal ve siyasal düzenin dayandığı temellere ilişkin temayüllerinden çıkar. Toplumsal ve
siyasal düzenin insan aklına dayanan rasyonel sözleşmeci bir proje olduğu
fikri liberaller tarafından kabûl görürken muhafazakârlar toplumsal siyasal
düzenin geçmişten devralınan geleneksel değerler etrafında yükselen, devletle halk arasında aracı cemiyetleri oluşturan dinsel cemaat, mesleki cemiyet
ve teşekküllerden mürekkep,6 Nisbet’in deyişiyle soyut akıl ile değil, “tarihsel akıl” (rasyonel bilgi değil, hikmet) ile yönetilen uyumlu ve “düzenli” bir
birlik olduğu fikrinde birleşirler. Muhafazakârlar geleceğe ilişkin ütopyalar
kurmak yerine geçmişe dönerler. Nisbet’in dediği üzere rasyonal bir projeye
inanmak yerine, “ilham almak ve hâlihazırdaki politikayı üzerine bina etmek
üzere model edinmek için geçmişe yönelen bu dönüş muhafazakâr geleneğin içine iyice işlemiştir ve liberallerin ve radikallerin ‘gerici’ ve ‘geri kafalı’
lâkaplarına mâruz kalmak için yeterli bir nedendir.”7 Muhafazakârlar geçmişe bakarlar çünkü geleneksel, dinsel ve ahlâkî değerler toplumun bireylerini
birbirine yapıştıran ve dayanışmayı sağlayan güçlerdir. Toplumun temelinde
soyut akıl değil, gelenek ve tecrübe vardır.
Gelenek ve tecrübenin bu merkeze alınışı muhafazakâr teorinin “birey” ve
“toplum” hakkındaki görüşleriyle temellendirilir. Muhafazakârlara göre “birey” değil, toplum önce gelir. Çünkü Bonald’ın düşündüğü gibi bireyi yaratan
toplum toplumun yazarı ise Tanrı’dır. Doğa durumu düşünürlerin bir varsayımıdır insan tarihte hep toplumlar hâlinde yaşamıştır. Toplum mükemmel
olduğu düşünülen rasyonalist bir projeye dayandırılamaz çünkü insanın kendisi mükemmel bir varlık değil, kusurlu bir varlıktır. Batı’da muhafazakârlar
“düşüş doktrini” gereğince insanın kusurlu ve eksik bir yaratık olarak mü5 Robert Nisbet, Muhafazakârlık: Düş ve Gerçek, Kadim Yayınları, Ankara, 2011, s.23
6 Cemaat meselesi için bkz. Nisbet, Robert A., Community and Power, Oxford University Press, New York, 1968
7 Robert Nisbet, Muhafazakârlık: Düş ve Gerçek, s.46
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kemmel bir toplumu inşa edebileceğini düşünmesini haddini bilmezlik olarak değerlendirirler. Bu bir tür toplumsal mühendisliktir.
Bütün bu değerlendirmelerin ışığında tekrarlamak gerekirse her ne kadar farklı ve ayrıldıkları hususlar çok olsa da liberaller ve muhafazakârlar en
nihâyetinde Batı’da birbirlerini tamamen “dışlayıcı” ve “ötekileştirici” değil,
birbirlerini “düzeltici” bir siyaset anlayışını benimsemişlerdir. Sol karşısında kimi zaman birleşerek, liberal muhafazakâr, muhafazakâr liberal, seküler
muhafazakârlık, yeni muhafazakârlık.. türünde yeni sentezlerle akrabalıklarını sürdürmüşler ve Batı politikalarına yön vermişlerdir. Yine bu bağlamda,
teorik bakımdan düşünürler tarafından Oakeshott gibi muhafazakârların düşüncelerinden hareketle liberallerle muhafazakârlar arasında bir “orta yol”un
aranması ve bu temelde her ikisinin de dünyevî ütopyalara karşı birleştiğinin8
vurgulanması söz konusu olmuştur. Bununla birlikte totalitarizm tehdidinin
geriletilmesi liberaller ve muhafazakârların tekrar yol ayrımına düştükleri hissiyatını yaratsa da kimi düşünürler başka ortak noktaları vurgulamaya devam etmişlerdir. Frank S. Meyer’in girişimini bu bağlamda zikretmek
önemlidir. Meyer, editörlüğünü kendisinin yaptığı ve hem liberallerin hem
de muhafazakârların makalelerine birlikte yer verdiği Muhafazakârlık Nedir?
adlı kitaba bir sonuç bölümü yazmış ve burada liberaller ve muhafazakârlar
arasındaki ortak felsefî temelleri vurgulamıştır. Bunlar sırasıyla, objektif bir
ahlâkî düzenin varlığı, “insan şahsiyeti”ne vurgu ve devletin onun üzerine
ideolojik modeller empoze etmesine karşıtlık, plânlamacılığa ve gücü merkezîleştirmeye karşıtlıktır.9

Muhafazakâr Demokrattan Kolektivist Muhafazakârlığa
Ülkemizde yakın dönem siyasî pratiğimizde kendisini “muhafazakâr demokrat” bir kimlikle sunan Ak Parti, kendisini “sol ve ilerici” gören kesimin aksine kendisine destek olan liberallerle birlikte toplumsal ve siyasal değişimin
motoru ve temel dinamiği oldu. Cumhuriyetin toplumu toptan dönüştürme
gayesi güden toplumsal mühendislik projesiyle devletin elitist, halkı tanımayan, jakoben ve zorlayıcı yapısını pek çok reformla değiştirme yönünde adım
atan Ak Parti, sivil ve temel insanî haklar bakımından geçmişe nazaran çok
önemli ilerlemeler kaydetti. Gerçekten de Tanıl Bora’nın deyişiyle başlangıçtaki “liberal muhafazakâr” politikalarıyla Ak Parti sayesinde en azından ordunun sivil hükümetleri baskı altına alarak siyasette aktif olarak rol aldığı ve
8 Sam Roggeven, “Neden Liberal Değilim?”, Liberal Düşünce, s.86 Oakeshott’un düşünceleri için bkz. Oakeshott,
Michael, Rationalism in Politics and Other Essays, J. W. Arrowsmith Ltd, New York, 1962
9 Bekir Berat Özipek, Muhafazakârlık; Akıl, Toplum, Siyaset, Liberte Yayınları, Ankara, 2004, s.185
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politikaları belirlediği darbe devri sona erdi ve yeni darbeleri önlemek adına
darbelerin sorumlularını cezalandırma yönünde kayda değer adımlar atıldı.
Yine Kürt sorununun kabûlü ekseninde gerçekleştirilen Kürt açılımıyla bugüne kadarki inkâr ve ret politikaları terk edilerek Kürt vatandaşlara kimi haklar
verildi ve verilmeye devam ediliyor.
Bununla birlikte bilhassa ustalık dönemi olarak adlandırdığı dönemde liberallerle büyük ölçüde yolunu ayıran Ak Parti’nin son dönem politikalarına
baktığımızda bu politikaların, Batı’da gördüğümüz şekliyle bir muhafazakâr
siyaset pratiğini bilhassa da “liberal muhafazakâr” bir siyaset pratiğini tatbik
etmekten çok gittikçe kolektivist, milliyetçi ve devletçi muhafazakârlık diyebileceğimiz bir çizgiye doğru kaydığı görülmektedir. Uludere’den, Afyon’daki
patlamaya kadar muhtelif toplumsal felâketler hakkındaki korumacı ve milliyetçi bir çizgiyle bütünleşen izahatlara yahut eğitim ve sağlık sistemindeki
bireyselliği öldüren devletçi ve kolektivist politikalara (ordunun denetlenememesi ve meydana gelen olaylardaki sorumluluğundan ötürü hesap sorulabilirliğinin olmaması, okullarda kitap-süt-tablet vb dağıtımı, okula başlama yaşında ve genel olarak okul pratiğinde aileye hiçbir söz hakkı tanınmaması, ailenin
dinsel temayülüne göre din eğitiminin hiçbir şekilde desteklenmeyip okullarda
“devletin dini”nin öğretilmesi, dershanelerin kapatılması talebi ve dershanelerin özel okula dönüştürülerek öğrenci garantisini “devlet”in vermesi isteği,
harçların kaldırılması, eğitim mâliyetlerinin hepsini devletin üstlenmesi, ulusalcı ve ezberci bir eğitim sisteminin devam ettirilmesi, Yök’ün akademisyenlerin değil, devletin lehine düzenlemeler yapması, bilim adamı yetiştirmede
usta çırak ilişkilerine son verilip Yök’ün “misyoner”leri ile bu işin gerçekleştirilmek istenmesi; öypliler ve öyp sistemi, kürtaj, sezaryen vb konulardaki sağlık politikaları..) baktığımızda Batı’da gördüğümüz muhafazakâr-liberal yahut
liberal-muhafazakâr bir siyasetin tam anlamıyla uygulanmadığını bunun yerine “bireyi” ve hatta onun sâhip olduğu “aileyi” öldüren kolektivist ve devletçi
bir anlayışın hâkim olduğunu görüyoruz. Batı’da hikmeti ve tecrübeyi merkeze
alan, sivil olanı ön plâna çıkaran, devletin mümkün olduğunca bireyin özel hayatından elini eteğini çekmesini savunan liberal bir muhafazakârlık anlayışını
tâkip etmek yerine siyasal sorumluluğu üzerine almayan ve muhafazakârlığı
romantik ve milliyetçi bir çizgide anlayan kimi zaman da entelektüel, siyasî ve
estetik bir muhafazakârlığı değil, din eksenli kültürel ve romantik bir muhafazakârlığı yücelten bir yaklaşımı görüyoruz. İnsanlar milliyetçi ve romantik
olabilirler ama devlet milliyetçi ve romantik olduğunda durum değişir.
Bu bağlamda liberallerin duruşları çok önem arz ediyor. Gerçekten de liberaller ve muhafazakârlar birlikte olmaya ama birbirinden hoşnutsuz olmaya
devam etmelidir. Onlar huzursuz kuzenler olmalıdırlar çünkü ülkemizde Batılı
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anlamda muhafazakârlık, siyasî entelektüel bir gelenek olarak muhafazakârlık
henüz yoktur. Kendimize özgü muhafazakâr bir teorileştirmeden yoksun olduğumuz gibi Batı’daki gibi yüzlerce yıllık siyasî tecrübelerden, yüzlerce kez
denenmiş sınanmış siyasî pratiklerden de yoksunuz. Bu yoksunluk ülkemizdeki muhafazakâr partinin kendine özgü bir muhafazakârlığı yaratmasından
çok, mevcut Kemalist sistemin kimi amentülerini – söz gelimi, Uludere, Afyon
felâketlerinde gördüğümüz üzere kanunların bireyi ve haklarını değil, bireye
karşı devleti koruması, yahut Kemalist sistemin yukardan halka buyurucu, ben
yaptım oldu anlayışı gibi – devralıp sürdürmesine yol açıyor. Kemalist ideolojinin belirlediği kurumlardaki anayasal ve kurumsal reformların hızla gerçekleştirilememesi de bunu perçinleyen bir olgu olarak karşımızda durmaktadır.
Bunun yanında ülkemizdeki muhafazakârın devletle bir hesaplaşması da
yoktur. Onun hesaplaşması devletin rejimiyle ilgiliydi ve o rejim temelinden
sarsıldı. Rejimler değişir ancak “devlet” bakidir. Türkiye’de muhafazakârların,
muhafazakârlığın şahı Edmund Burke’ten öğrenecek çok şeyleri var: “Burke
bir milletvekili olarak, siyasî kariyeri boyunca, aşikâr siyasî risklere rağmen,
İrlandalı Katolikleri açıkça savundu, homoseksüellere zulmedilmesini eleştirdi
ve köleliğin kaldırılması için mücadele etti.”10 Burke’ün muhafazakârlığı devletin değil, mazlumların hakkını savunuyordu. Türkiye’de siyasete tesir edecek
böyle bir muhafazakâr duyarlılık henüz tam anlamıyla ortaya çıkmamıştır. Bu
yüzden devletle bütünleşen yahut milliyetçi çığlıklar atan bir muhafazakârlığı
sınırlayacak, insan hakları, özgürlük, bireysel otonomi, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, özel hayat ve özerkliği, tarafsız devlet, sınırlı devlet ve
adâlet gibi evrensel liberal değerlerden uzaklaşıldığında devleti ikaz edecek
olanlar yine liberallerdir. Liberaller muhafazakârlarla bağlarını asla koparmadan hoşnutsuz olmaya devam etmelidirler. Yıkıcı değil, yapıcı eleştirilerle iktidarın politikalarını etkilemeye çalışmalıdırlar. Liberaller muhafazakâr politikalar milliyetçi yahut otoriter bir çizgiye doğru kaydığında yani tren raydan
çıktığında treni tekrardan rayına sokacak bir siyaseti üretmeye devam etmelidirler. Ülkemizde mevcut siyasî duruma baktığımızda bir kitle partisi olarak
Ak Parti ve onun her yaptığına karşı çıkan bir “sözde” muhalefetin siyaseti belirlediğini görüyoruz. Doğru şeyleri tasvip edip destek olacak ancak yanlışlara
da karşı çıkacak “hakikî” bir muhalefete ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı giderecek
olan yine büyük ölçüde liberallerdir. Mümkün mertebe farklı kesimleri tatmin
edici, hiçbir kesimi “ötekileştirme”den uzlaşmacı ve diyaloga dayalı bir siyasal toplumsal düzen için liberallerin muhafazakâr politikaların aşırılıklarını
dizginleyici bir misyon edinmeleri mümkündür. Elbette bunun ifade edilmesi ile liberallere bir misyon yüklemek, onlara bir vazife biçmek gibi bir hedef
güdülmüyor. Böyle bir hedef, herkes için geçerli sayılsa bile bir “liberal” için
10 Sam Roggeven, a.g.e., s. 88
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geçerli sayılamaz. Çünkü liberalliğin ölçüsü “özgürlük” ve “özgürlük talebi”dir.
Liberal istediğini düşünür ve söyler. Hayek’in sözünü hatırlatmak gerekirse,
liberali muhafazakârdan ayıran şey, liberalin “kendi manevî ihtiyaçları ne kadar kuvvetli olursa olsun, hiçbir zaman kendisinin bu inançları diğer insanlara
empoze etmeye hakkı olduğunu düşünmeyecek olması ve onun için manevî
olanla dünyevî olanın karıştırılmaması gereken farklı safhalar olmasıdır.”11 Bu
liberallerin mottosuysa Hayek’in sözünden çıkaracağımız önemli dersler var
çünkü bir liberalin de aynı şeyi, yani başkalarının inançlarını kendisine empoze
etmemesini karşı taraftan beklemeye hakkı vardır. Zira tecrübeyle sâbittir ki,
kendi fikrini tek “hakikât” olarak gören militan ve otoriter bir laikçilik nasıl bu
ülkeye fayda değil, zarar getirdiyse militan ve otoriter bir muhafazakârlık da
fayda değil, zarar getirecektir.
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libe ral düşünce, Yıl 18, Sayı 69-70, Kış-Bahar 2013, s. 115-119

Füzyonalizm; 1960’lı yıllarda Frank Meyer’in liberteryenler (klâsik veya orijinal liberalizm) ile muhafazakârlar arasında var olan olumlu, yapıcı ancak mesafeli ilişkileri geliştirmek veya pratikte uyumlu bu fikriyatı teoride birleştirmek
üzere ortaya attığı düşüncedir. Biri bireyci, evrenselci, Aydınlanmacı (Fransız
değil İskoç Aydınlanması) ve rasyonel (rasyonalist değil); öteki ise Aydınlanmacı düşünceye karşı, gelenekçi, anti-evrenselci ve nispeten daha cemiyetçi
niteliklere sâhip bu iki ekolü birleştirme amaçlı bir çabadır. Bu amaç, nihâyetinde gerçekleşmese de bu akım yeni sağ veya neo-liberal politikacı liderleri etkilemiştir. Nitekim, “erdem bireye içseldir bu nedenle devlet ve diğer bireyler
tarafından bireyin özgürlüklerine saygı duyulmalı, öncelik verilmelidir” diyen
Meyer aslında ne bir muhafazakâr ne de bir füzyonisttir. Rothbard’ın deyimiyle artık o, welcome on board bir liberteryendir. Liberteryenizm ve muhafazakârlık arasındaki teorik mesafeye rağmen bu düşüncelerin tâkipçileri arasındaki oldukça yakın ilişkiler sâdece füzyonistlerin değil pek çok insanın zihnini
kurcalamaya devam etmektedir. Bu yazıda bu sorunsala “özgürlük ve erdem”
kavramları çerçevesinde bakacağım. Devamında ise bu iki düşünce ve savunucuları arasındaki paradoksal ilişkiyi anlamlandırmaya çalışacağım.
Öncelikle “özgürlük ve erdem” kavramlarını nasıl algıladığıma ve oradan
hareketle yukarıda bahsedilen soruya ikna edici bir cevap geliştirmeye çalışacağım. Özgürlükler her iki düşünce sistemi için de dolaylı bir gerçekleşmedir.
Bir insana “bu kadar itaatkâr olma, özgür ol” dediğimizde o kişi “hayır, Füzyonalizm; 1960’lı yıllarda Frank Meyer’in liberteryenler (klâsik veya orijinal
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liberalizm) ile muhafazakârlar arasında var olan olumlu, yapıcı ancak mesafeli
ilişkileri geliştirmek veya pratikte uyumlu bu fikriyatı teoride birleştirmek
üzere ortaya attığı düşüncedir. Biri bireyci, evrenselci, Aydınlanmacı (Fransız
değil İskoç Aydınlanması) ve rasyonel (rasyonalist değil); öteki ise Aydınlanmacı düşünceye karşı, gelenekçi, anti-evrenselci ve nispeten daha cemiyetçi
niteliklere sâhip bu iki ekolü birleştirme amaçlı bir çabadır. Bu amaç, nihâyetinde gerçekleşmese de bu akım yeni sağ veya neo-liberal politikacı liderleri
etkilemiştir. Nitekim, “erdem bireye içseldir bu nedenle devlet ve diğer bireyler tarafından bireyin özgürlüklerine saygı duyulmalı, öncelik verilmelidir”
diyen Meyer aslında ne bir muhafazakâr ne de bir füzyonisttir. Rothbard’ın
deyimiyle artık o, welcome on board bir liberteryendir. Liberteryenizm ve
muhafazakârlık arasındaki teorik mesafeye rağmen bu düşüncelerin tâkipçileri arasındaki oldukça yakın ilişkiler sâdece füzyonistlerin değil pek çok insanın zihnini kurcalamaya devam etmektedir. Bu yazıda bu sorunsala “özgürlük
ve erdem” kavramları çerçevesinde bakacağım. Devamında ise bu iki düşünce
ve savunucuları arasındaki paradoksal ilişkiyi anlamlandırmaya çalışacağım.
Öncelikle “özgürlük ve erdem” kavramlarını nasıl algıladığıma ve oradan
hareketle yukarıda bahsedilen soruya ikna edici bir cevap geliştirmeye çalışacağım. Özgürlükler her iki düşünce sistemi için de dolaylı bir gerçekleşmedir. Bir insana “bu kadar itaatkâr olma, özgür ol” dediğimizde o kişi “hayır,
ben özgür olmayacağım” dediğinde mi, yoksa “tamamdır, bundan sonra itaat
etmeyeceğim” dediğinde mi daha özgürdür? (John Elster’in Ekşi Üzümler’ de
verdiği bir örnek). Her iki muhtemel karşılık, emrin kendisi kadar saçmadır.
Yani özgürlük, hiçbir davranışın amacı olamaz. Aynı şekilde bir insan erdemli
olmak istediği için erdemli olamaz. Aristo’nun erdem anlayışına göre kişi ancak erdemli gibi davranarak, erdemli insanları taklit ederek erdemli olabilir.
Erdemli bir asker düşmanla karşılaştığında savaşmak veya savaşmamak gibi
bir seçeneğe (özgürlüğe) veya kararsızlığa sâhip olamaz. Erdemli olmak kişinin ne yapması gerektiğini bilmesidir. Aynı şekilde, rasyonalite bir karara
varmak için gerekli koşuldur ama yeter koşul değildir. İki seçenek arasından
hangisini tercih etmemiz gerektiğine dâir sonsuza kadar kanıt toplayabiliriz.
Karar ânı geldiğinde değerler, inançlar ve nihâyetinde bir teslimiyet gerekir.
Bir düşünürün dediği gibi “karar ânı delilik ânıdır”. Rasyonalitenin yüzde
98’inin duygular olduğunu doğrulayan psikolojik araştırmalar olduğunu duyuyoruz. Bir insan, kararının sonucunda üzüntü mü yoksa mutluluk mu duyacağını bilmeden karar veremez. Örneğin, beyninin duyguları kontrol eden
kısmı kaza sonucu zarar gören insanların hesap etme kabiliyetlerini yitirmedikleri hâlde tercih etmede veya karar vermede güçlük çektiklerini biliyoruz.
Kısacası, akıl erdemli olmak veya karar vermek için “gerekli” ancak “yeter
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koşul” değildir; duygular, hisler ve inançlar ise yeter koşuldur. Bu paragraftaki hususları aşağıdaki argümanları geliştirirken akılda tuttuğumu bildirmek
için ifade ettim.
Bir anlamda özgürlük; içsel olarak iradenin gücü, dışsal olarak ise kısıtlamaların biçimsel anlamda yokluğudur. Erdem bu irade gücünü ve biçimsel
olarak kısıtlanmamışlığı nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgilidir. Farklı özgürlük ve erdem tanımları yapılabilir. Özgür olmak da erdemli olmak da bir
mânâda yetkinlik ve kabiliyettir. Ama aynı zamanda özgürlük ve erdem toplumsal bir olgudur. Sosyal psikoloji alanında yapılan çalışmalar bireylerin
çoğunluğunun ancak bir toplum veya topluluğun batını veya zâhiri varlığını
göz önüne aldıklarında (hatırlatıldıklarında) daha hakkaniyetli davrandıklarını göstermektedir. Bireysel ve toplumsal karakterinden dolayı ve bu iki boyutu kapsayacak bir tanımın yapılmasındaki zorluklar nedeniyle daha ayrıntılı
bir tanımlama yapmaktan ve tartışmayı uzatmaktan kaçınıyorum.
En önemli değerler veya amaçlar sıralamasında liberteryenler özgürlüğü,
muhafazakârlar ise erdemi en yüce değer olarak kabûl etmektedirler. Muhafazakârlık ve Liberteryenizmin kuramsal düzeyde aralarını açan en önemli
sorun budur. Paradoksal bir şekilde onları yakınlaştıran da bu kavramların
veya “iyi” lerin dolaylı son olduğuna dâir inançlarıdır.
Liberteryenizm ile Muhafazakârlığın teoride birleşmesi beklenemez. Peki,
öyleyse bu pratikteki yakınlık neden ve nereden gelmektedir? Muhafazakârlar ile liberteryenler bu kuramsal ayrıklığa rağmen, nasıl olur da pratikte
veya siyasalarda benzer şeyleri savunurlar? Meselâ neden Muhafazakârlar
ile liberteryenler hürriyetin minimal yani müdahaleci olmayan devlet ile en
iyi şekilde sağlanacağına inanırlar? Bu soruları yanıtlamaya çalışırken kullanacağım anahtar kelimeler: Rasyonel tercih yaklaşımının “yan ürün”, John S.
Mill’in “dolaylı sonuçsalcılık”, Edmund Burke’ün “entailed inheritance” (şartlı miras veya emanet) kavramlarıdır.
Yukarıdaki paragrafta yer alan soruların cevabı kanımca şudur: Her iki düşünce tarzı da erdem ve özgürlüğe dolaylı sonuç veya yan ürün olarak değer
verirler. Özgürlük ve erdem hatalı bir şekilde davranışı yönlendiren “ilkeler,
prensipler” olarak düşünülür. Oysa, erdem ve özgürlük bir davranışın veya
politikanın doğrudan amacı olamaz. Liberteryenler veya klâsik liberalizm
hürriyetleri negatif özgürlükler olarak algılar. Hürriyet, dışsal bir zorlama
olmadan kişinin tercihte bulunma özgürlüğüdür. Sol liberaller bu hürriyet
tanımının sâdece piyasanın sunduğu tercihler arasında bir seçim yapmaktan
ibaret olduğunu düşünerek küçümserler ve liberteryenlere nispet yaparcasına, pozitif özgürlükleri ya da otonomi-özerklik kavramını savunurlar. Otono-
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mi kişinin kendi tercihlerini belirleme veya yaratabilme yetkinliğidir. Kişi,
kurum ve kolektif grupları otonom hâle getirmek için devlet veya hükümetler tarafından dışsal desteklerin verilmesi gerekmektedir. Burada bir düşünürün “bir insanı hapse atarak özgürlüğünü elinden alabilirsiniz ama onu
köleleştirmek istiyorsanız sarayda beslemeniz gerekir” sözünü hatırlatmak
yerinde olacaktır sanırım. Pozitif özgürlükler yaşam kalitesini artırabilir ama
insanları daha hür yapmaz, onları devlete bağımlı kılabilir. Örneğin Sünnî
Müslümanlara Diyanet İşleri ve devlet kaynaklarını tahsis ederek dinî özgürlüklerini artıramazsınız sâdece ayrımcı bir politika sergilemiş olursunuz.
Liberteryenlerin hürriyeti piyasa mekanizmasının bir yan ürünü veya dolaylı sonucudur. Tercih olarak hürriyet seçeneklerin çokluğuyla gelişir. En
fazla seçenek sunan toplumsal etkileşim mekanizması piyasadır. Hiyerarşi
ve cemaat ise insanlara daha az seçenek sunarken mutlaka baskıcı olmak zorunda değildir ancak seçenek sunmaya gelince piyasanın yerini alamaz. Bununla beraber piyasanın seçenek sunmak gibi bir telosu olmadığı gibi insanlar piyasa ilişkilerine özgür olmak için girmezler. Piyasada gereksinimlerini
gidermek ve kar elde etmek için değiş-tokuş yaparlar. Seçenek çokluğu veya
özgürlük piyasa mekanizmasının bir “yan ürünüdür”.
Erdem bir başka deyişle doğru argüman veya doğru tercih ise liberteryenlere göre ancak rasyonel argümanlar geliştirmeyle mümkün olmaktadır. Rasyonel veya ötekine dönük duygu, düşünce ve davranışlar ancak fikir ve ifade
özgürlüğünün dolaylı bir sonucu veya yan ürünüdür. Erdem neden kısıtlanmamış tartışmaların bir yan ürünü veya dolaylı sonucu olmaktadır? Çünkü
kimse bir tartışmaya kaybetmek için girmez, çoğu zaman insanlar doğruyu
bulmayı değil karşıt fikri çürütmeyi amaçlarlar. Yani hiç kimse söylediğinin
yanlış veya erdem dışı olduğunu düşünmez, herkes kendisinin haklı olduğunu
düşünerek bunu ispatlamaya çalışır. Düşünceler, fikirler ve muhtemelen empati bu serbest konuşma ortamında gelişir. Ve insanlar erdeme daha fazla yaklaşırlar. Habermas’ın iletişimsel rasyonalite veya ideal konuşma ortamı adını
verdiği mefhumlar Mill’in bir asırdan daha evvel söylediklerinin sosyolojik
bir yansımasıdır. İletişimsel rasyonalite de bir nevi; bir yan ürün, dolaylı veya
interdependent rasyonalite veya faydadır. Peki, erdem özgürlüklere katkı sağlar
mı? Erdemli bir toplum daha fazla özgürdür, diyebilir miyiz? Elbette. Erdemli
bir toplumda; erdemli insanlar aralarındaki çıkar, düşünce ve fikir ayrılıklarını çözümlemek için üçüncü bir tarafın, hakemin, hâkimin, devletin veya bir
patronun müdahalesine daha az gereksinim duyulmaktadır. Zaten hürriyet de,
başkalarının doğrudan müdahalesinden bağımsız olmak demektir.
Liberteryenlerin; haklar yani mülkiyet, hürriyet ve yaşama hakkı olarak
târif ettiği temel haklar, doğrudan özgürlükler veya doğrudan yasaklar değil
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daha çok “yan veya dolaylı kısıtlardır”. Diğer bir deyişle haklar; devletin, toplumun veya başkalarının bireyin özgürlüklerine engel olmasına veya birinin
özgürlüğünün başkasının onur ve haysiyetine zarar vermesine engel olan dolaylı kısıtlardır. Mill’in zarar ilkesinden bu anlaşılabilir. Madison’ın federalist
papers’da belirttiği gibi, tutkular başka tutkularla, özgürlükler başka özgürlüklerle sınırlanabilir; baskıyla değil.
Gelelim muhafazakâr düşüncenin dolaylı yaklaşımına. Muhafazakârlar
için haklar, özgürlükler ve erdemler evrensel veya rasyonel kurgular olmanın ötesinde, Burke’un ifadesiyle “entailed inheritance” yani koşullu-şartlı
mirastır, daha açık bir ifadeyle “emanetlerdir”. Haklar ve özgürlükler bireyin
sâhip olduğu şeyler değil; tarihsel bir süreçte insanlar arası etkileşimlerin
sonucu oluşan gelenekler veya kültür içinde yeni nesillere geliştirilerek devredilen, muhafaza edilen veya ilâhî kaynaktan gelen preskriptif veya proskriptif (yap veya yapma şeklindeki) emirler olarak emanettirler, akıl yoluyla
çıkarılamazlar. Richard Weaver’ın deyişiyle muhafazakâr “kendi iradesini kanun yapmaktan” kaçınan kişidir. Özgürlükler ve haklar ahlâk, din, gelenek ve
değerlerin dolaylı bir sonucu olan veya bunlardan meşruiyet ve güç alan otoritelerin çokluğu vasıtasıyla korunurlar. Bir otorite ancak başka bir otoritenin varlığıyla ve kuvvetler ayrımı ile sınırlandırılabilir. Bu kuvvetler yasama,
yürütme ve yargıya ek olarak, kilise, lonca, dernek, vakıf ve cemaat gibi toplumsal kurumların otoriteleridir. Zaten toplum denilen şey muhafazakârlara
göre bireylerin oluşturduğu bir cemiyet değil, community of communities,
yani cemaatlerden oluşan bir cemaattir. Muhafazakârlar için piyasa önemlidir ancak hiyerarşi ve cemaat kendiliğinden oluşan diğer doğal ve meşru etkileşim mekanizmalarıdır. Muhafazakârlar toplumun, piyasa kadar hiyerarşi ve
cemaat gibi farklı sosyal etkileşim mekanizmalarının varlığına dayandığını
kabûl ederler. Toplum, cemaat (sivil toplum), hiyerarşi (devlet) ve piyasa (iktisadî) kurumlarının dengeli bir kombinasyonudur.
Görüldüğü gibi erdem, hak, özgürlük, düzen ve otorite gibi kavramlar
muhafazakârlar için bir amaç, bir hedef, bir ilke değil, sâdece kendiliğinden
oluşan kurumlardır. Bu kurumlar; bir devrimin, zorlamanın veya rasyonel
kurguların sonucu olmadıkları için meşrudurlar. Kanımca, muhafazakâr-liberteryen sembiyozunu mümkün kılan gerçek budur. Bu ilk bakışta problemli-çelişkili bir ilişkidir ama “asalak bir ilişki” değildir. Bu kaçınılamaz, doğal,
pazarlıksız, sözleşmesiz olduğu için sembiyotiktir. Sembiyotik ilişki, farklı
değer ve dünya görüşlerine (yaşam stratejilerine) sâhip iki varlığın bir arada
mütekabil katkı sağladıkları bir yaşam biçimidir.
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Özet
Fikir akımlarının ortaya çıkıp, geliştikleri coğrafî konjonktürden bağımsız bir rota çizmeleri ve
çıkış koşullarından bağımsız şekillenmeleri sosyal bilimlerde çok sık rastlanan bir durum değildir. Bahsedilen akım, liberalizm gibi küresel kabûl görmüş ve belli birtakım ana temaları olan
bir düşünce olsa dahi, siyasî düşünceler konjonktürel olarak bulundukları coğrafyada yeniden
anlam kazanmakta ve yeniden üretilmektedirler. Liberalizmin Türkiye serüvenine baktığımızda ise, başka alternatif ekoller bulunmakla birlikte, devletin geçmiş yıllarda yapmış olduğu
dine yönelik baskı ve psikolojik şiddet politikalarının etkisinde kalan, bu uygulamaları yakından
gözlemleyen ve kendilerinin “liberal” bir eğilim geliştirdiğini savunan ciddî bir kesimin olduğu
kabûl gören bir gerçektir. Bahsedilen dindar liberallerin bir kısmı liberalizmi daha kapsamlı
özümseyerek, bütüncül bir özgürlük anlayışı sergilemekte, hatırı sayılır bir çoğunlukta olan diğer kısmı ise, “kendine Müslüman” bir tavır sergileyerek, liberalizmi indirgemeci bir yaklaşımla
kendi gereksinim duyduğu özgürlük olanlarından ibaret saymakta ve Türkiye’nin konservatif
liberal ironisini düşün dünyasına armağan etmektedir. İkinci grupta yer alan konservatif liberallerin duyarsız kalmakta ısrar ettiği özgürlük alanlarının başında ise, cinsiyet eşitliği ve cinsel
özgürlükler gelmektedir.

Liberal kavramının yalnızca bir ideolojiye mensup olan kişi olarak değil,
aynı zamanda liberal-muhafazakâr siyasî düzleminde (1)objektif bilgilere dayanan bilişsel bir değerleme biçimi ve aynı zamanda (2) sembollerin etkisiyle
oluşan değerlendirme fonksiyonu olduğu özellikle 1980’lerden sonra kabûl
gören bir gerçektir (Cobb ve Elder, 1973:313). Yani, liberal olmak ya da olmamak gibi katı ve keskin bir ayrışmadan ziyâde, “ne kadar” ya da “ne ölçüde”
liberal olmak ve yine ne ölçüde “muhafazakâr olmak” diğer bir deyişle “liberal olmamak” kavramsallaştırması öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, liberal ve
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konservatif kavramlarının sağ-sol gibi iki-kutuplu politik bir düzlemin birbirine en az benzeyen hatta kimi zaman antagonistik olduğu düşünülen iki
uç noktasında bulunduğu varsayılmaktadır. Bireylerin liberal-muhafazakâr
düzlemindeki kavramsal duruşlarının, onların oy verme ve belli konularda
fikir geliştirme gibi alanlarda etkili olduğu, yapılan birçok araştırma ile doğrulanmıştır (Nie, Verba ve Petrocik: 1979; Stimson, 1975; Knight, 1985; Jacoby 1986, Conover ve Feldman 1981). Liberal ve Muhafazakâr bu bağlamda
birbirinin zıttı iki ideolojik ölçüt gibi görünse de, Kerlinger (1967:112) gibi
bazı düşünürler de meseleyi zıtlıktan çok, aynı düzlemin birbirine en az benzeyen iki ucu olarak değerlendirmektedir. Kısacası, denilebilir ki liberal ya da
muhafazakâr kavramları özellikle davranışçı yaklaşımlarda hep ya da hiçten
ziyâde, “ne derece?” sorusu ile ölçülmektedir. Türkiye’de de siyasî liberalizm
ve kapsayıcı liberalizm gibi iki ana eksen oluşmuştur ve bu iki ana eksenden
ilki bütüncül olmayan liberalleri de içermektedir (Erdoğan 2005:25-26). Diğer yandan da Atilla Yayla’nın da belirttiği gibi Türkiye’de birbirinden farklı
birçok liberal ekol bulunmakta ve bunların pek azı katı bir liberal duruş sergileyebilmektedir (Özipek 2005:623; Yayla 2003:122). Bu bağlamda liberalizmin Türkiye serüvenine ilişkin yapılan analizlerde “ne ölçüde” sorusunun
sorulmasının gerekliliği kuşku götürmez bir gerçektir.
Bir yandan liberal ve konservatif birbirine en uzak iki nokta gibi görülürken, diğer taraftan liberal-muhafazakâr ya da muhafazakâr-liberal gibi melez
kimliklerin de oluştuğu gözlenmektedir. Bu çerçevede Müller liberal muhafazakâr kavramını Burke ve Tocqueville gibi liberalizmle muhafazakârlığı
harmanlamış düşünürler diğer liberallerden sosyal nominalizm konusunda
ayrıldıkları için kullanmaktadır (Müller 1982; Cristi 1989:718) Diğer yandan
Hayek de ekonomi alanındaki geniş liberal algısının yanında, rasyonalizme
karşı geliştirdiği kuşkucu tavır nedeniyle konservatif liberal olarak anılan bir
düşünürdür (Cristi 1989). Sonrasında da ekonomi ve sosyal konularda geliştirilen tavırların birçok bireyde farklı şekillenebildiği ve esasında ekonomik
konuların kendi içinde, sosyal konuların da kendi içinde ölçülmesi gerektiğini savunan yaklaşımlar gelişmiştir (Asher, 1980; Weisberg and Rusk, 1970,
Conover and Feldman 1981). Dünya çapında güvenilir bir özgürlük indeksi
çalışması olarak kabûl edilen Freedom House da özgürlükleri kendi içinde
üçe ayırarak incelemektedir: ekonomik özgürlükler, bireysel özgürlükler ve
hükümetlerarası ilişkilere dâir özgürlükler. Elbette metodolojik olarak böyle
bir ayrım yapmak birtakım pratik sonuçlar doğursa da, esasında özgürlüklerin bir bütün olduğunu ve aslında bir alanda özgür olmama durumunun diğer
alanlara da yansıyacağının altını çizmek gereklidir. Ne var ki, ortaya çıkan
sonuçlara göre, birçok örnekte gerçek durum ideal olandan farklı olmakta ve
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genelde ekonomik özgürlüklere yaklaşım ile bireysel özgürlüklere yaklaşımlar arasında farklılıklar ortaya çıkabilmektedir.
Türkiye örneğine bakıldığında ise, azınlıkta kalan liberal sol düşüncesini saymazsak, Türkiye’de sol düşünce genel olarak Kemalizm düşüncesi ile
harmanlandığı için, devletçilikten beslenen ekonomi algısının yanısıra, etnik
meselelere, dinî özgürlüklere ve farklı kimliklere karşı kuşkucu bir bakış açısı
geliştirmek suretiyle, ulus-devlet felsefesi çevresinde şekillenerek, hem sosyal hem de ekonomik meselelere karşı benzer bir tutum sergilemektedir. Diğer bir deyişle, dönemler arasında farklılık göstermekle birlikte genel olarak
Türkiye’de özgürlükler konusunda tutucu bir yaklaşım sergileyen sol düşüncenin, ekonomide de benzer eğilimi sürdürdüğü söylenebilir. Örneğin, Orhan
Koloğlu Bülent Ecevit’in anlatıldığı Kim Bu Ecevit? kitabında, Ecevit’in ekonomiye bakış açısının, 1990’ların sonu ve 2000’li yılların başında 1970’lerdeki
yoğun devletçi söylemden çıkarak, daha çok piyasa ekonomisine yakın bir
hâle geldiğini ileri sürer. Diğer taraftan, Kemalizmin gölgesinde siyaset yapan CHP ve merkez sol ekolünün karşısında yer alan merkez sağ partiler hem
ekonomik hem de bireysel özgürlükler alanlarında görece daha liberal bir
eğilim geliştirmişlerdir. Liberalizmin devlet nezdinde çok makbul bir ideoloji
olmaması, özellikle de altı okun Anayasa’ya girdiği 1937 yılında Liberalizmin
de yasaklanması (Yılmaz 2005), liberal eğilimlerin Türkiye serüveninde genel olarak diğer eğilimlerle iç içe geçerek daha eklektik biçimde gelişmesine
neden olmuştur. Devletin din ve etnisite konusundaki katı ve kararlı tavrı,
uzun yıllar boyunca kendilerini “öteki” olarak hissetmiş özellikle dindar, gayri Müslim, Türk olmayan gibi sıralanabilecek “mâkûl olmayan” kesimlerin
özgürlük mücadelesi içine girerek, liberalizme yaklaşan bir tavır geliştirmesine zemin hazırlamıştır.
Tüm bu gruplar içinde liberal düşüncede sayısal çoğunluğu teşkil eden
kuşkusuz dindar kesimdir. İstiklâl Mahkemeleri, Türkçe ezan, kılık-kıyafete
ilişkin devlet düzenlemeleri, parti kapatmalar ve darbelerle bastırılmış olan
dindar kesimin hatırı sayılır bir kısmı, bilhassa 28 Şubat ertesinde kendilerini
daha liberal bir yaklaşım geliştirirken bulmuşlardır. Bu durumu Soli Özel ve
Ali Sarıkaya çok güzel özetlemektedir: 28 Şubat travmasının ardından “Kemalistlerin gazabından kurtulabilmek için hukuk devletine, dolayısıyla AB’ye
ihtiyaç duyma noktasına” hızla gelen İslâmcıların, liberalizmle flörtü de kaçınılmaz hâle geldiği söylenebilir (Özel ve Sarıkaya 2005:467). Bu bağlamda,
Millî Görüş çizgisinin katı Avrupa karşıtı, millî ekonomici, anti-Semitist ve
milliyetçi-ümmetçi yapısı yavaş yavaş terk edilerek, yerine daha özgürlükçü,
Avrupa Birliği’ne sırtını dayayan bir yaklaşım benimsenmeye başlanmıştır.
28 Şubat sürecinde Refah Partisi’nin kapatılması ile yerini alan Fazilet Parti-
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si, bu bağlamda programında daha serbest piyasa yanlısı, AB’yi destekleyen
ve görece daha özgürlükçü bir yaklaşım çizerek, liberal-muhafazakâr bir parti olarak tanımlanmaya başlanmıştır (Yıldız 2003:22). Meseleyi yalnızca kurumsal bir liberalleşme eğiliminden ibaret saymak kuşkusuz eksik kalacaktır.
Toplumsal eğilimlerin ölçüldüğü çalışmalarda da görüldüğü gibi, (Sayarı ve
Esmer 2002; Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu 2007) İslâma yakın partilerdeki dönüşüm kitlelerden bağımsız olmamış ve tabanda da benzer bir dönüşüm göze
çarpmıştır.
Meseleyi yalnızca araçsal bir yaklaşımla değerlendirmek ve “Türkiye’de
dindar insanlar baskı gördüler ve bu baskıdan kurtulmanın tek yolu olarak liberalleşmeyi seçtiler” demek, amacını aşan, eksik bir iddia olacaktır. Mustafa
Edoğan’ın da belirttiği gibi, liberalizmin mutlak akılcılığa karşı ölçülü akılcı
bir yaklaşım geliştirmiş olması ve Hayek tarafından “eleştirel akılcılık” olarak adlandırılan bu tutumun, aynı zamanda toplum için en iyiyi bilen bir egemen ideolojiye ve toplumsal mühendislik projelerine tereddütle yaklaşması
ve bu eğilimlerin totalitarizme yol açacağı ön kabûlü (Erdoğan 2005:24) kuşkusuz konservatiflerle liberaller arasında felsefî bir yakınlık da kurmaktadır.
Türkiye’de konservatif diye niteleyebileceğimiz ve Kemalist devletin yoğun
akılcı toplumsal mühendislik projelerinden payını almış bireyler için, liberal
düşünceyi benimsemek, felsefî olarak çok zor görünmemektedir. Şerif Mardin’in Kemalizm tahlilinde kullandığı insanların Kutsal Kitap’a bakarak iş
yapmalarının önüne geçerek, onları rasyonel vatandaşlar olarak görme ısrarı
(Mardin 2011), inanan kesimlerin kendilerini “rasyonel olan” – “dinî olan”
dikotomisinde konuşlanmak zorunda hissetmelerine yol açmıştır. Sonuç olarak, felsefî açıdan da birbirine çok uzak olmayan liberal ve muhafazakâr kesim, bilhassa 28 Şubat süreci sonrasında Millî Görüş’ün yoğun devletçi, millî
ekonomici ve ümmetçi eğilimlerinin daha özgürlükçü bir zihniyete evrilmesiyle daha yoğun bir ittifak içine girmişlerdir. Öte yandan, ana akım sol, belli
dönemlerdeki birkaç istisna dışında hem ekonomik hem de sosyal meselelerde devletin otoriter bakış açısının yılmaz bir temsilcisi olmuştur.
Türkiye’de bu yüzden mevcut duruma ilişkin “ne ölçüde?” sorusunu yöneltirken, özellikle de konservatif liberaller açısından ekonomik-sosyal meseleler şeklinde ayrıştırmak pek anlamlı bir sonuç çıkarmamaktadır çünkü taleplerin birçoğu sosyal alanda yoğunlaşmışken, ilgilenilmeyen,
önemsenmeyen ve belki de içten içe çözülmesi istenmeyen problemler de
yine sosyal alan çerçevesinde yer almaktadır. Yani Türkiye’nin konservatif
liberalleri için ayrışma unsuru ekonomik meselelerden çok, sosyal nitelikli
bir seyir izlemekte ve özellikle “cinsiyet ilişkileri ve eşitliği, cinsel özgürlükler” alanından oluşmaktadır.
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Grafik 1. 5 Eylül 2012-15 Ekim 2012 tarihleri arasında Star gazetesinin
internet sitesinde yer alan 104 makale incelenmiştir. Bu makaleler son
dönemde basılmış olup, sonrasında elektronik ortama aktarılmıştır.
Grafik 2. 15.08.2012-15.10.2012 tarihleri arasında Zaman gazetesi
internet sayfasındaki 113 Yorum incelenerek yukarıdaki tablo
oluşturulmuştur.
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Grafik 3. 01,07.2012-15.10,2012 tarihleri arasında Yeni Şafak
gazetesinin internet sayfasında yer alan 55 yorum incelenerek yukarıdaki
tablo oluşturulmuştur.

Foucault, söylemin her şey olduğuna inanır. Söylem, yalnızca konuşulan
sözler ya da yazılar değil, dağıtılmış ya da kazanılmış toplumsal rollere uygun olarak söyleyenin perspektifini ve ön kabûllerini de yansıtan bir bilgi ve
anlam üretme biçimidir. Söylemin gücü, söyledikleri kadar, dışarıda bıraktıklarında da gizlidir. Yani bir şeyi ifade ederken, birçok başka şeyi yok saymak,
aslında sizin güç ve iktidar denkleminde oluşturduğunuz söylemin niteliğini
belirler (1980). Bu çalışmayı yaparken, Türkiye’de yayınlanan konservatif-liberal tandanslı 3 gazetenin yorum bölümlerinin son dönemlerde hangi konulara eğildiğine ve eğilmediğine yani söylemlerine bakarak, konservatif liberal kesimin genel olarak problematiklerinin ne olduğunu ortaya koymak
amaçlandı. Bu yazılar incelenirken, hangi konulara değinildiği kadar, nelerin
görmezden gelindiği de önemsendi. Çalışmaya esas olan yorumların yazarları, gazetelerin dâimî köşe yazarları tarafından değil, çoğunluğu akademisyen
olan entelektüellerden oluşmaktaydı1. Bu bağlamda, yorum bölümlerinin gazetelerin diğer bölümlerine kıyasla popüler olma kaygısından biraz daha uzak
ve köşe yazılarına kıyasla daha analitik yazılar olduğunu öne sürmek yanlış
olmayacaktır. Ne var ki, hangi yazıların yayımlanacağı, yazarların eğilimle1 Yorum bölümlerine yazı gönderen entelektüelleri bütünüyle konservatif liberal olarak tanımlamak yanlış olur; çok
farklı kesimlerden yazan kişilere bu gazetelerin yorum bölümlerinde rastlamak mümkündür.
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ri kadar gazetelerin pozisyonuna uygun yürütülen bir editörlük aşamasından
geçtikten sonra netleşmektedir. Bununla birlikte, bu gazetelerin okur kitlelerinin çoğunluğunun, bazı dinî hassasiyetleri olan konservatif liberallerden
oluştuğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Aslında gazetelerin meselelere
karşı geliştirdikleri tutum ile genel okuyucu profilinin yani müşterilerinin tutumları arasında bir paralellik olduğu açıktır. Bu bağlamda, konservatif liberal
eğilimli bu üç gazetenin entelektüellerin gönderdiği yazılardan yaptıkları seçkilere baktığımızda, aşağıdaki konuların ağırlıkla ele alındığını görmekteyiz.
Grafiklerde de görüldüğü gibi, konservatif liberal kesimin Suriye ile yaşanan sıcak gündem başta olmak üzere dış politikaya duyarsız kalmadığı, dinî
özgürlüklere özellikle önem atfettiği, Kürt meselesine ilişkin önceki yıllarda
sürdürdüğü ketum tavrından vazgeçip, meselenin siyasal eksende tartışılabilir hâle gelmesi ile artık daha proaktif ve özgürlükçü bir yaklaşım sergilemeye başladığı görülmektedir. Özellikle 27 Nisan 2007 muhtırasına siyasî erkin
verdiği net tavır ve sonrasındaki gelişmeler, bir zamanlar konservatif-liberal
kesim için en ciddî demokratikleşme sorunlarından biri olarak görülen asker
ve darbe meselesinin gündemde daha az yer almaya başladığı göze çarpmaktadır. Dindar bireylerin ve grupların bundan bir on yıl kadar öncesine kadar
kronik meselesi hâline gelen üniversitelerdeki başörtüsü yasağı, İmam-Hatip liselerinin üniversite sınavlarındaki dezavantajlı durumu, camilerde ve
okullarda din derslerinin tatmin edici düzeylerde olmaması gibi dinle ilişkili
birçok sınırlamanın ortadan kalktığı günümüzde, konservatif-liberal kesimin
özgürlük gündeminde yine de din özgürlükleriyle ilgili konuların üst sıralarda yer alması, meselenin bu kesim açısından ne kadar hayatî olduğuna işaret
etmektedir. Yine bu yazılar arasında, dinî kurumların devletten bağımsızlaşması yönünde taleplerin dile getirilmesi ya da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
durumu gibi devletin din alanındaki etkinliklerini eleştiren yazılara pek rastlanmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, konservatif liberaller, devletin dine destek çıkmasından çok rahatsız görünmemektedirler. Dinî özgürlükler ve Kürt
meselesi dışında kalan ifade özgürlükleri ve yine genel olarak özgürlüklere
kurumsal bir çerçeve sunmayı vaat etmesi açısından yeni anayasa tartışmalarının gazetelerin yorum sayfalarında görece az bir yer bulması, konservatif-liberal kesimin kapsayıcı liberal anlayışa henüz tam olarak sâhip çıkamadığını
düşündürtmektedir. Parti kurultaylarının ağırlıkla işlendiği “İdeolojiler, Partiler” alanının, “Devlet Yapısı” ve “Dinî Özgürlükler”in hâricinde ve ayrı bir
başlık altında incelenen “İfade Özgürlükleri” alanlarından daha küçük yere
sâhip olduğu görülmektedir. Devlet Yapısı, Yeni Anayasa, Asker/Darbe ve Yargı Bağımsızlığı alanlarına ayrılan yazı sayısının toplamının neredeyse yalnızca “Dinî Kimlik/Dinî Özgürlükler” alanına ayrılan yazılara eşit durumda

128 | Gülsen Kaya

olduğu görülmektedir. Bir başka ilginç nokta ise, Kürt meselesi dışındaki konulara yoğunlaşma oranının bu üç gazetede birbirine yakın seyretmesidir.
Özetle, Kürt meselesi dışında konservatif-liberal kesimin öncelikleri birbirine
yakındır ve dinî kimlik ve özgürlüklerle ilgili meseleler, yapısal birçok özgürlük sorununun önüne geçmektedir.
Özgürlük ve liberalleşme düzeylerini ölçen çalışmalarda cinsiyet eşitliği
ve cinsel özgürlükler önemli bir yere sâhiptir. Bu bağlamda kürtaj, kadın-erkek eşitliği, eşcinsel hakları gibi cinsiyete ilişkin konular özellikle 1970’lerden sonra liberal-muhafazakâr çizginin ölçümünde belirleyici olmaya başlamıştır (Asher 1980). Bu açıdan, cinsiyet özgürlükleri alanına konservatif
liberallerin ne tür bir yaklaşım geliştirdiği, bu grubun özgürlükçülük düzeyini ölçmekte önemli bir değişkendir. Yukarıda bahsedilen zaman dilimleri
içinde adı geçen üç gazetenin internet sayfalarında yayımlanan yorumlar bu
gözle incelendiğinde, Yeni Şafak ve Zaman gazetelerinde cinsiyet eşitliği ve
cinsel özgürlükler alanına fazla girilmediği gözlenmiştir. Bu konuda Star gazetesinin Açık Görüş ekinde yayınlanan iki yazının bir tanesi kürtajın sakıncalarından bahsetmekte, diğeri ise Türk toplumunun cinsiyete yaklaşımını
analiz etmektedir. Diğer bir deyişle, incelenen yazılarda, kadın-erkek eşitliği,
kürtaj hakkının savunusu, eşcinsellere dâir problemler ya da çözüm önerilerinin dile getirilmesi, aile içi şiddetin önlenmesi gibi bireysel özgürlükler
kapsamına girebilecek birçok konu konservatif liberal yapı içinde gündem
dışı kalmıştır. Dünya Ekonomik Forumu’nun ekonomik katılım ve fırsatlar,
eğitime katılım, yaşam ve hayatta kalma ve politik güçlendirme gibi dört
ana ekseni inceleyerek oluşturduğu Küresel Cinsiyet Ayrımcılığı İndeksi’ne
göre, Türkiye, 2012 yılında, 2006 yılına göre 8 sıra gerileyerek, 135 ülke arasından 124. sırada yer almıştır (Global Gender Gap Report 2012:9). Cinsiyet
ayrımcılığındaki bu vahim tabloya, vücut dokunulmazlığının ihlâliyle ilgili
gazetelerde her gün çıkan haberlere, kronik aile içi şiddet problemlerine ve
güncel sayılabilecek kürtaj tartışmalarına rağmen konservatif liberal ekolün
bu konulara bu denli duyarsız kalması düşündürücüdür.
1973’te ABD’de Roe v. Wade adıyla bilinen ve yıllardır konservatif-liberal
ayrışmasındaki belirleyici unsurlardan biri olarak görülen kürtaj tartışmasında, liberaller genel olarak kadın haklarının korunması, bireysel özgürlükler
ve mahremiyetin kişinin inisiyatifinde olması gibi nedenlerle kürtaj hakkını
savunagelmektedirler. Diğer yandan yaşam hakkı savunucularının genellikle
daha muhafazakâr ve otoriter eğilimli oldukları görülmektedir. Bu konudaki
en belirgin örneklerden biri Almanya’da SS Nazi Lideri Heinrich Himmler’in,
1936 yılında kürtaj ve eşcinsellikle mücadele için Gestapo’nun merkez ofisini
kurarak, eşcinselleri ve kürtaj yaptıranları cezalandırmasıdır (Ataman 2010).

“Konservatif Liberalizm” | 129

Kürtajla birlikte eşcinsellik de yine cinsiyet eşitliği ve cinsel haklar noktasında oldukça ikircikli yaklaşım sergilenen ve dünya üzerinde de güncelliğini
koruyan meselelerden biridir. Eşcinsellik konusunda ülkelerin özgürlükçülüğünü ölçerken yüzeysel olarak bakılan birkaç unsur vardır. Bunlar, eşcinsel
ilişkinin yasak olup olmaması, eşcinsel bireylerin evlenebilme ve çocuk edinme hakkı ve ayrımcı yasaların olmamasıdır. Bu unsurlar ele alındığında, Türkiye; Kanada, İspanya, Belçika, İsveç, Norveç, Hollanda ve İzlanda gibi birçok
ülkenin oldukça gerisinde yer almaktadır. İlginç olan nokta ise, aynen kadınlara seçme ve seçilme hakkının birçok özgürlükçü ülkeye göre daha erken verilmesi gibi, Türkiye’de eşcinsellik 1858 yılından bu yana legal olmakla birlikte,
cinsiyet ayrımcılığına karşı 2010 yılı Mart ayında sunulan bir yasa tasarısı
da reddedilmiş ve 1858 yılından bu yana bu konuda kayda değer bir değişiklik görülmemiştir. Eşcinsellere yönelik tutumları inceleyen Larsen, Reed
ve Hoffman, bu olumsuz tutumun temel nedenlerinden birinin konformizm
olduğunu ileri sürer. Toplumsal olarak beğenilmeyen ve sosyal normlara uymadığı düşünülen bu gruplara karşı geliştirilen olumsuz ya da umursamaz
tavrın temelinde esasen yine toplumdan çekinme ve toplumla çatışma riskini
almak istememenin olduğu öne sürülmektedir (Larsen, Reed and Hoffman,
1980: 248). Genel olarak Türkiye’de konservatif liberallerin de cinsiyet eşitliği ve cinsel özgürlükler konusunda benzer bir konformizm içine girdiklerini
öne sürmek sanıyorum çok yanlış bir tespit olmaz. Burada söz konusu olan
konservatif liberallerin belki de kendileri için hiç ihtiyaç duymayacakları bir
özgürlük alanının savunusudur ve birçok konservatif liberal için kürtaj, eşcinsellik ve bunun gibi meseleler bu kimselerin bireysel olarak tercih etmeyeceği
durum ya da eylemlerdir. Bir düşünce ya da eylemin “yanlış” olduğuna inanan kişilerin, başkalarının bu “yanlış”ı yapmalarının önünü açan özgürlükleri
savunma olgunluğu, Türkiye’de birçok başka kesim gibi konservatif liberaller
için de henüz yerleşmemiştir.
Atilla Yayla’nın işaret ettiği gibi “Türkiye’de liberalizmin gelişmesi her
yerde geçerli genel şartlara ilâveten bazı mahâllî ve konjonktürel şartlara
da dayanmaktadır. Esas mesele aydınların seçici, parçalı ve eklektik tavrıdır. Bir konuda liberal olan başka bir konuda çok illiberal olabilmektedir”
(Yayla 2008). Özellikle 1980 sonrası dönemde liberal-muhafazakâr eksendeki
belirleyiciler daha çok sosyal meselelere kaymıştır. Her nasıl ki, Türkiye’de
solun gerçekten sosyal demokrat olup olmadığının turnusol kâğıdı din özgürlüklerine ve özel olarak da başörtüsüne geliştirdiği tepkiyle ölçülebiliyorsa,
konservatif liberallerin de geniş bir özgürlükçü bakış açısını içselleştirip içselleştirmediklerinin turnusol kâğıdı “cinsiyet eşitliği ve cinsel haklar” konusunda geliştirdikleri tavırda gizli olabilir. Bu konuda alınması gereken bir
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hayli yol olduğu açıktır. Geçmişte birçok konuda mazlum olmuş ve kendi
haklarına tecavüz edilmiş olan konservatif liberallerin, özgürlüklere ilişkin
daha bütüncül bir yaklaşım sergilemesi ve kendilerini birinci dereceden ilgilendirmediği düşünülen özgürlük alanlarının da savunucusu olması, Türkiye’de liberal düşüncenin gelişmesi ve tam anlamıyla yerleşebilmesi için
elzem görünmektedir.
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Giriş
Bugün demokrasinin en çok rağbet gören ve en çok yayılma istidadı gösteren
siyasal yönetim olduğuna dâir iddia ve bunun bu şekilde devam edeceğine
dâir öngörüler siyasal yazında hayli geniş bir yer işgâl etmektedir. Bu iddialara egemen olan söylem, bugün demokratik yönetim fikrinin her zamankinden daha çok popülariteye ulaşmış olduğu, 20. Yüzyıl’ın yeni bin yıla bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak demokrasinin yegâne meşru yönetim
sistemi olarak telâkki edildiği, zaten önüne konan “global”, “kozmopolitan”,
“uluslaraşırı” ve “uluslarüstü” gibi nitelemelerin de bunun bir göstergesi olduğu ve bunun genel, kararlı ve düzenli bir süreç olarak bu şekilde devam
edeceği şeklindedir.1
Demokratikleşme olgusu olarak adlandırılan bu süreci “dalga” metaforu
ile gündeme getiren meşhur siyaset bilimci Samuel P. Huntington’a2 göre, ilk
uzun dönemli demokrasi dalgası 1820’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde
erkek nüfusun büyük bir oranına oy hakkı verilmesiyle başlamış ve neredeyse
bir yüzyıl boyunca meyvesini vermeye devam etmiştir. Nitekim bu dönemde
29 ülke demokrasiye geçmiştir. Ancak, İtalya’da Mussolini’nin 1922’de iktidara gelmesi, “ters dalga” niteliğinde bir etki yaparak, bu ilk demokratikleş* Yazının birinci bölümü, Liberal Düşünce dergisinin 67. sayısında (Yaz 2012) yayınlanmıştır.
1 Holden, Barry (Ed.), Global Democracy: Key Debates (Florence, KY, USA: Roudledge, 1991), Introduction, s. 1-14.
2 Huntington, Samuel P., “Üçüncü Demokrasi Dalgası”, Siyasal & Sosyal Teori, Der., Atilla Yayla, Siyasal Kitabevi,
Ankara, 1993, s. 80 – 99.
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me dalgasını geriletmiş ve 1942 yılına kadar dünya üzerindeki demokratik
devletlerin sayısını 12’ye düşürmüştür. İkinci Dünya Savaşı’nın, müttefiklerin
zaferiyle sonuçlanması, ikinci bir demokrasi dalgası başlatmış ve 1962 yılına gelindiğinde, demokratik rejimle yönetilen ülke sayısı 36’ya yükselmiştir.
Ancak, bu dalga da kendi ters dalgasını yaratmış ve 1960 – 1975 yılları arasında demokratik ülke sayısı 30’a gerilemiştir. 1974 ile 1990 yılları arasında
en azından 30 ülkenin demokrasiye geçişi ise modern dünya tarihinde demokratikleşmenin üçüncü dalgasını teşkil etmektedir. Ayrıca, bu dalgalara bir de
2010’da Arap Dünyası’nda patlak veren ve hâlen devam etmekte olan olaylar
dizisinden hareketle “Arap Baharı” adı verilen olguyla gündeme gelen “dördüncü demokrasi dalgası” eklendiğinde, demokrasinin küresel düzeyde yaygınlığına dâir söylemlerde haklılık payı bulunduğu ortaya çıkacaktır.
Ancak, demokratik yönetimin başarı ve bekâsı hakkındaki bu iyimserlik
çok yakın tarihe kadar çokları tarafından paylaşılmamakta ve pek terennüm
edilmemekteydi. Pek de uzak olmayan bir geçmişte siyasal gözlemciler, demokratik yönetimin geleceğine ilişkin olarak kötümser gözlem ve mülâhazalarda bulunmuşlar, hayli karamsar bir tablo çizmişlerdir. Meselâ Willy Brand
görevinden ayrılmadan önce şu gözlemde bulunmuştur: “Batı Avrupa’da demokrasinin sâdece 20 ya da 30 yıllık ömrü kalmıştır. Ondan sonra diktatörlüklüğün kuşatması altına girecektir; diktanın politbüro veya cunta eliyle gelmesi durumu değiştirmeyecektir.” Bir İngiliz üst bürokrat da şunu ifade etmiştir:
“Şâyet İngiltere mevcut enflasyon ve depresyon sorunlarını çözemezse –ki çözemeyecekmiş gibi gözüküyor-, parlamenter demokrasi sonunda diktatörlükle
yer değiştirecektir.” Yine Japonya’dan Takeo Miki resmî görevine geldiği ilk
günde şu uyarıyı yapmıştır: “Temel reformlar yapılmadığı ve halkın siyasete
güven duyması sağlanmadığı taktirde, Japon demokrasisi çökecektir.”3
Bu ve benzeri yaklaşımların tasvir etmekte olduğu sosyo-politik ortam,
sivil düzenin dağılması, sosyal disiplinin bozulması, liderlerin yetersizliği ve
bütün bunların sonucu olarak vatandaşların sisteme yabancılaşmasıydı. Bütün bu şartlar altında, sanayileşmiş ülkelerin çoğunun mevcut imkânlarla bu
olumsuzlukların üstesinden gelemeyecekleri düşünülmekte ve sonuçta siyasal sistem olarak Amerikanın Vietnam’laşması ve İngilterenin İtalyalaşması
öngörülmekteydi. Demokrasinin geleceğiyle ilgili bu kötümserlik, ekonomik
durumun geleceği hakkındaki kötümserlikle birleştiğinde, tablo daha da vahim bir hâl almaktaydı.

3 Bkz. New York Times, Ekim 7, 1974, p. 12; Geoffrey Barraclough, “The End of an Era”, New York Review of Books,
Haziran 27, 1974, p. 14. Aktaran, Crozier, Michel J., Samuel P. Huntington ve Joji Watanuki, The Crisis of Democracy,
Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Comission, New York University Press, USA, 1975, s. s. 2.
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Crozier, Huntington ve Watanuki,4 yukarıda sözü edilen kötümser tablonun demokratik yönetim biçimine yöneltilen üç tip meydan okumadan
kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir. Bunlardan birincisi, bağlamsal meydan
okumalardır. Bunlar demokratik yönetimlerin hâricî çevrelerinden kaynaklanırlar ve aslında demokratik yönetimin işlerliğinin direkt bir ürünü değildirler. İkinci tip meydan okuma, sosyal yapı ve siyasal trendlerden gelmektedir. Bunlar, demokratik yönetimlerin kendi toplumlarının sosyal gelişme ve
siyasal dinamiklerinden kaynaklanan diğer ciddî problemlerle birleştikleri
dönemlerde çok etkili olabilirler. Bunlar arasında, toplumun bozulmasından
ve demokratik yönetimlerin “tekelci kapitalizm”in hizmetine girmiş olmasından bahisle, demokrasinin bunun üstesinden gelme konusundaki yetersizliğinden şikâyet eden aydın grupları ve diğer toplumsal grupların “muhalefet
kültürü” yer alır. Keza, “sosyal değerlerdeki değişmeler”i de bu gruba dâhil
etmek gerekir. Nitekim son dönemlerde, maddiyatçı eğilimler taşıyan çalışma biçiminden ve toplulukçu-halkçı bakış açılarından sıyrılıp kişisel tatmini,
boş zamanı, âit olma duygusunu ve entelektüel-estetik tatmini öne çıkaran
bir değer değişmesi yaşanmıştır. Bu yeni kültür ve değerlerle yetişen nesiller
siyasal liderlere güvenmemekte, siyasal kurum ve süreçlere şüphe ile bakmaktadır. Sonuç olarak siyaset bilimcilerin siyasal ilgisizlik (political apathy)
olarak adlandırdığı durum genel ve yaygın bir trend hâline gelmektedir. Doğal olarak, bu ilgisizlikten demokratik siyaset de nasibini almaktadır. Bugün
demokrasilerin karşılaştığı “temsil krizi”ni de bu bağlamda değerlendirmek
mümkündür. Nihâyet, demokratik yönetim biçiminin karşılaştığı üçüncü tip
–ve belki de en önemli– meydan okuma, direkt demokratik işleme tarzından
kaynaklan meydan okumalardır. Başka bir ifadeyle, bunlar demokratik yönetim biçimine özgü olan doğal (intrinsic) meydan okumalardır. Demokratik yönetim, kendi kendini idame ettiren ve doğruluğu kendinden menkûl kusursuz
bir düzen içinde işlemez. Aksine demokrasi, bazı hâricî etkenler tarafından
kontrol edilmediği takdirde, sonuçta demokratik düzenin altını oyacak olan
birtakım güç ve eğilimlerin oluşmasına izin verecek tarzda işler. Böyle işlemesi, “demokrasinin yumuşak karnı” olarak bilinir ve demokrasinin geleceği
ile ilgili kötümser yaklaşımların da temelini oluşturur.
Demokrasinin bu yumuşak tarafından kaynaklanabilecek olumsuzlukları
gidermeye ve performansını artırmaya yönelik bir öneriler demeti olan çoğulculuk, en güçlü ifadesini, aralarında Anthony H. Birch’in de bulunduğu
liberal düşünürlerin eserlerinde bulmuştur.

4 Crozier, Michel J., Samuel P. Huntington ve Joji Watanuki, The Crisis of Democracy, Report on the Governability of
Democracies to the Trilateral Comission, New York University Press, USA, 1975, s. 1-10).
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Anthony H. Birch’te Çoğulculuk
Anthony H. Birch5 çoğulculuğu “kesimler veya gruplar arası ihtilâfların siyasa
oluşturma üzerindeki etkisi ile ilgili Amerika’da ortaya çıkmış bir teori” şeklinde
tanımladıktan sonra bu kavram hakkında üç genel tespitle işe koyulur. Tespitlerden birincisi, çoğulculuğun siyasal tartışmalarda özellikle 1950’li ve
1960’lı yıllarda merkezî bir rol oynamış önemli bir gündem konusu olmasına
rağmen, son dönemlerde bu rağbet ve popülaritesinin hayli eksildiği; ikincisi,
çoğulculuğun genellikle Amerikan sağı tarafından şekillendirilmiş olan bir
kavram olmak itibariyle, sağ siyasete daha yakın durduğu, sonuncusu ise bu
kavramın kullanımının Amerika’dan diğer ülkelere yayılmış olması nedeniyle, bir “Amerikan entelektüel ihracı” sayılması gerektiğidir.6
Çoğulculukla ilgili ilk tespitlerini bu şekilde yaptıktan sonra kavramın
analizine geçen Birch’in iki tür çoğulculuk öngördüğü anlaşılıyor. Kendisi
bunlardan ilkine “bölgesel çoğulculuk”, diğerine ise “baskı grubu çoğulculuğu”
adını veriyor.

Bölgesel Çoğulculuk
Birch, bölgesel çoğulculuk (buna coğrafî çoğulculuk da denebilir) konusunu
ele aldığı “Amerikan Düşüncesinde Bölgesel Çoğulculuk” alt başlığı altında kavramla ilgili tarihsel çözümlemeler yapar. Daha çok R. A. Dahl’ın analizlerinin
etkisi altında yazdığını ifade ettiği7 bu bölümde, ağırlıkla ünlü Federalistlerden Madison ve Hamilton’un düşüncelerine yer verir. Dolayısıyla burada bu
düşünürlerin fikirlerini biraz açmak gerekmektedir.
Bu düşünürlerden Madison8, Amerikan sistemini açıklarken iki temel noktaya işaret etmiştir. Birinci olarak, halkın tüm güç, yetki ve iktidarı tek bir
siyasal örgütlenmeye devrettiği tek bünyeli bir cumhuriyette, bunların istismar ve sûiistimâlinden korunmak için devlet ayrı ve belirli organlara ayrılmıştır. Karma yapılı Amerikan cumhuriyetinde ise halkın temsil ettiği kudret
önce ayrı ayrı iki devlet sistemi arasında bölünmekte, sonra da bunların her
birine düşen pay ayrı ayrı organlara verilmektedir. Böylece halkın hakları

5 Birch, Anthony H., Concepts and Theories of Modern Democracy, Florence, KY, USA: Routledge, 1993. Bu makalede,
Birch’in çoğulculuk hakkındaki düşünceleri, kendisinin bu eseri temel alınarak analiz edilecektir.
6 a.g.e., s., 177.
7 Aynı yer.
8 Hamilton, A., J. Madison ve J. Say, Anayasa Üzerine Düşünceler, Federalistlerin Makalelerinden Seçmeler, Çev. Mümtaz
Soysal, Türk İlimler Derneği Yayınları, İstanbul, 1962, s. 29-30.
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çifte teminat altına alınmış olmaktadır: Muhtelif devletler birbirlerini denetleyecekler, aynı zamanda her biri de kendi kendini denetleyecektir.
İkinci olarak, bir cumhuriyette toplumu sâdece yönetenlerin zulmünden
korumak yetmez; ayrıca toplumun bir kesimini, diğer kesimin yapabileceği
haksızlıklardan korumak da gerekli ve önemlidir. Farklı sınıflara mensup vatandaşların doğal olarak farklı menfaatleri olacaktır. Toplumun çoğunluğu ortak bir menfaatte birleşmişse, azınlığın hakları güven ve teminat altında değil demektir. Bu olumsuz durumdan sakınmanın ancak iki yolu olabilir: Biri,
toplum içindeki çoğunluğa –yani toplumun kendisine– bağlı olmayan bir irade, öbürü de, toplumu ayrı ayrı kavramlara göre tanımlanmış vatandaşlardan
oluşturarak, bütün içinde haksızlık edecek bir çoğunluğun çıkmasını –imkânsız değilse bile– pek az muhtemel kılmak. Birinci yol, irsi veya kendi kendini tâyin ettirmiş bir otoritenin bulunduğu sosyal-siyasal sistemlerde cârî
olup, en iyi ihtimâlle iğreti bir tedbir/emniyet olabilir. Çünkü topluma bağlı
olmayan, toplum tarafından kontrol edilmeyen bir gücün her zaman mutlaka azınlığın haklı menfaatlerini savunacağının herhangi bir garantisi yoktur;
bu kudret azınlığın haklarını savunabileceği gibi çoğunluğun haksız görüş ve
tercihlerini de savunabilir. Bu tarzların her ikisi de önünde sonunda muhtemelen hem azınlıkların hem de çoğunluğun aleyhine döner. Bu nedenle ikinci
yol, (daha esen ve sâlim bir yol izlenimi vermekte olan) Birleşik Devletler’in
federal cumhuriyet sistemidir. Bu sistemde bütün otorite toplumdan kaynaklanacaktır. Toplumun kendisi bu otoriteye bağlı kalmakla birlikte, o kadar çok
kısımlara, çıkarlara ve sınıflara bölünmüş olacak ki, çoğunluğun menfaat terakümü, fertlerin veya azınlığın haklarını pek az tehlikeye sokabilecektir.
Madison grupları “hizip” (fraction) olarak adlandırmaktadır. Madison’a
göre grup, diğer vatandaşların haklarına ve halkın menfaatlerine aykırı olmak, ortak bir haz veya menfaat güdüsüyle birleşen ve harekete geçen, toplumun azınlığını veya çoğunluğunu oluşturan vatandaşlar topluluğudur.
Madison grupların temelden bozuk, kötü ve bencil olduğuna inanmaktadır.
Bunların ortaya çıkışlarının engellenmesinin mümkün olmadığını söyleyen Madison, etkilerinin azaltılabilmesi için gruplar arası rekabet ortamının
oluşturulmasını ve bu çerçevede özenle tasarlanmış bir denetim ve denge
sisteminin tesis edilmesini önermektedir.9
Madison’a göre hizip, “ister azınlık, isterse çoğunluk olsunlar, ortak bir
dürtünün veya diğer vatandaşların çıkarlarına ve topluluğun müterakim ve
9 Atalay, Esra, “Baskı Gruplarının Doğuşu ve Teorik Temelleri”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl, 55, S. 4., Ekim 1990, s. 85.
Baskı Gruplarıyla İlgili Teorik Yaklaşımlar, Tipolojileri, Türkiye’de Baskı Grupları içinde, xa.yimg.com/kq/groups, Erişim
tarihi, 07.19.2012.
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dâimî çıkarlarına aykırı bir çıkarın bir araya getirerek harekete geçirdiği belli
bir sayıdaki vatandaşlar topluluğu” olarak tanımlanır. Hizbin oluşmasına etki
eden faktörler, mülkiyetin eşitsiz dağılımı ve insan doğasının ve gruba özgü
kanaâtlerin farklılık göstermesidir. Hiziplerin oluşması engellenemez; varlıkları kaçınılmazdır. Çünkü var oluşlarının temeli olan özgürlük yok edilemez;
ayrıca, herkesin aynı şeyi düşünmesini, aynı şeylere inanmasını ve aynı çıkarlara sâhip olmalarını sağlamak da mümkün değildir. Bu nedenle çoğunluk
sultasının önüne geçmek için hiziplerin etkileri kontrol edilmelidir. Madison,
tam demokratik yönetimin üstünde büyük bir cumhuriyetten yanadır. Çünkü
cumhuriyet, vatandaşları farklı kavramlara göre tanımlanmış küçük gruplara
böler ve kamuoyunu âkil bir elitler topluluğunun filtresinden geçirerek sağlıklı oluşmasını sağlar. Hiziplerin etkisi ancak bu şekilde kontrol edilebilir.10
Amerikan eyaletlerinin zayıf bir konfederasyondan federal bir birliğe dönüştürülme önerisini destekler tarzda fikir beyan eden bu düşünürlerin Birleşik Devletler’deki ilk çoğulcu figürler olduğunu ileri süren Birch, bu iki
düşünürün ele aldıkları konuları dört ampirik hipotez, bir normatif öneri ve
bir sonuç hâlinde özetler. Ampirik hipotezler şunlardır:
• Politikacıları motive eden şey fedakârlık veya kamu yararı ile alâkalı
endişeler değildir. Aksine, politik şahsiyetler güç/gövde gösterisi yapmaktan veya iktidar icra etmekten zevk alırlar ve şartlar imkân verdiği
ölçüde bunu maksimize etmeye çalışırlar.
• Toplum içinde çıkar çatışması kaçınılmazdır; bu da zorunlu olarak fraksiyon/hizip kavgalarının ortaya çıkmasına yol açacaktır.
• Başkaları tarafından kontrol edilmedikleri takdirde, toplum içindeki hizipler, kendi çıkarlarını başkalarının aleyhine maksimize etmeye çalışacaklardır.
• Kuvvetle muhtemeldir ki, hizipleri temsil ve idare edecek olan siyasal
figürler, son tahlilde iktidarlarını kendi gruplarının çıkarlarını gözetmek
için kullanacaklardır.11
Madison ve Hamilton, bir grubun diğer grupları tahakküm altına almasının, baskı altına alınan grup açısından hak mahrumiyetine yol açacağını
düşündüklerinden, yönetim sisteminin, herhangi bir grubun diğerlerini tahakküm altına alma ihtimâlini en aza indirecek şekilde organize edilmesi
gerektiğini önermişlerdir. Bir başka ifadeyle, Birch’e göre, bu iki düşünürün
Amerikan siyasal sistemi için sundukları normatif öneri, bir grubun diğerini
veya diğerlerini baskı altına almasını önleyecek bir sistemin tesis edilmesidir.
 http://www.unet.brandeis.edu/~woll/pol14b3.htm#23. Madison, Fed 10. Erişim tarihi, 07.19.2012.
 Birch, a.g.e., 177-178.
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Böyle bir sistem tesis etmek için Hamilton ve Madison’ın ulaştıkları sonuç
ise şudur: Öncelikle yapılması gereken şey, hiziplerin sayısını çoğaltmak ve
çeşitlendirmektir. Bu, bir hizbin hâkim konum elde etme tehlikesini büyük
oranda bertaraf edecektir. O hâlde, bu çokluğun sağlanması için, on üç eyaletin federal birliğe katılması elzemdir. Yazar burada Madison’ın bununla ilgili
olarak Federalist’teki yukarıda zikredilen önerisine atıfta bulunur: (Böyle bir
yapıda) “toplum o kadar çok kesim, çıkar ve sınıfa bölünecektir ki, çoğunluğun
birleşmiş ortak çıkarları, bireylerin veya azınlıkların haklarını neredeyse hiç
tehdit edemeyecektir.”12
Birch, bölgesel çoğulculuk konusunu kapatmadan önce ünlü bir Güney’li
politikacı olan Calhoun’un görüşlerine yer verir. Başta A. Tocqueville ve Amerikan siyasal sisteminin “Kurucu Babaları” olmak üzere, birçok siyasal düşünür gibi Calhoun da sayısal çoğunluğun baskıcı bir yönetime yol açabileceğinden endişe duymaktaydı. Mesele, eğer ülkedeki çoğunluk kafasına eseni
veya canının istediğini yapmaya kalkışırsa, azınlığın haklarını kanunî güvence altına almanın yollarını bulup ortaya çıkarmaktı. Kurucuların bu mesele ile ilgili olarak geliştirdikleri formül, yukarıda Hamilton ve Madison’ın
görüşleri anlatılırken değinilen çözümlere ilâveten, Federal iktidar üzerinde
katı, sert ve kesin tahditler koymak ve bir Haklar Bildirgesi vücuda getirmekti. Bu tedbirleri de yetersiz bulan Calhoun’un sorunla ilgili olarak ileri sürdüğü çözüm, siyaset bilimi literatüründe önemli bir yere sâhip olan ve bugün
de kendisiyle birlikte anılmakta olan meşhur “örtüşen çoğunluk” (concurrent
majority) doktriniydi. Buna göre, eğer ülkedeki önemli bir azınlık, özellikle
de bir eyalet hükümeti, Federal Hükümet’in yetkilerini aştığına ve kendi hakkına tecavüz ettiğine inanırsa, bu aşırı yetki kullanımını veya yetki aşımını
anayasaya aykırı sayıp, onu veto etme hakkına sâhip olacaktı. Eyalet hükümetlerine uygulandığında, bu teori bir eyaletin yetki alanı içindeki bir Federal kanunun veya kararın “geçersiz sayılması” hakkını akla getirmekteydi.13
Demek ki, Calhoun’a göre temsilî hükümet ancak “örtüşen çoğunluklar” prensibine bağlı kaldığı takdirde coğrafî azınlıkların çıkarlarını koruyabilecektir.
Birch, Calhoun’un bu görüşünün çeşitli düzenlemeler yoluyla Birleşik Devletler Anayasası tarafından da bir ölçüde benimsendiğini belirtmektedir. Bu
düzenlemelerden biri, her bir eyaletin senatoda eşit temsilini öngören anayasal kural, diğeri ise herhangi bir anayasal tashih işleminin kabûl edilebilmesi
için eyaletlerden en az dörtte üçünün muvafakatini şart koşan maddedir.
Öte yandan Calhoun’a göre örtüşen çoğunluk prensibi, siyaset sosyoloji12 Hamilton, A., J. Jay ve J., The Federalist, New York: The Colonial Press, 1901, s. 46. Zikreden, Birch, a.g.e., s., 178.
 Rothbard, Murray N., “Devletin Anatomisi”, Çev., Mustafa Erdoğan, Liberal Düşünce, Sayı 36, Güz 2004, s. 267-284.
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sinin temel konularından olan çıkar grupları rekabeti ve siyasal bütünleşme
gibi meseleler açısından da önemli fonksiyonlar ifa edecektir. Meselâ, çatışan
çıkarların uyuşması için uzlaşma prensibi temel bir gereklilik olduğuna göre,
ancak örtüşen çoğunluk ilkesine riayet eden bir hükümet toplumu bir arada
tutmayı başarabilecektir. Sayısal çoğunluk prensibine göre işlemekte olan bir
siyasal sistemde, siyasal hayat kaçınılmaz olarak iktidarın kaynak ve imtiyazlarını ele geçirmek için biteviye yarışan iki büyük gruba/hizbe/partiye bölünecektir. Bu durum siyasal ortamın ısınması ve siyasal rekabetin kızışması
sonucunu doğuracağından, taraflar rakip veya muhalif partiye güçlü bir antipati duygusu beslemese bile, en azından kendi partilerine adanmışlık derecesinde çok güçlü bir bağlılık duygusuyla bağlanacaklardır. Kendini koruma
güdüsü ve gücü olan her bir çıkar çevresinin seçim öncesinde yapmış olduğu
iktidar yatırımından mütevellit masrafları çıkarma çabası gibi faktörlerin etkisiyle kızışan siyasal rekabet ortamında partiye adanmışlık, ülkeye adanmışlığın önüne geçer ve ondan daha fazla önem kazanır. Bu durumda, örtüşen
çoğunluklar prensibine itibar edildiği ve işlerlik kazandırıldığı takdirde, her
bir çıkar çevresi, kendi servet ve refahının ancak başkalarınınkilere saygı gösterilmesiyle korunabileceğini ve saygıya mazhar olabileceğini anlar.14
Birch’e15 göre sonuç olarak Calhoun’un verdiği mesaj temelde şuydu: “Örtüşen çoğunluklar” prensibi uzlaşma yoluyla yaygınlaştırılmalıdır ki, Kongre’de
sayısal çoğunluğu elinde bulunduran grup hiçbir zaman gücünü, bazı eyaletleri
huzur ve esenlikleri açısından hayatî olan birtakım haklardan mahrum edecek düzenlemeler yapmada kullanmasın.

Baskı Grubu Çoğulculuğu
İnsanların siyasal amaçlarına daha kolay ve etkin bir şekilde ulaşmak için insanlık tarihinin çok erken dönemlerinden beri örgütlü gruplar oluşturdukları
bilinmektedir. Meselâ İngiltere’de 17. Yüzyıl’dan beri parlamenter faaliyetler
yürütmek için organize edilmiş gruplara rastlamak mümkündür. O dönemde
hizip veya fraksiyon olarak adlandırılan grupların kraliyet nazarındaki imajları genellikle olumsuz olmuştur. Çünkü bunların krala ve kraliyet ailesine
karşı bir komplo hazırlığı içinde oldukları, tahtı devirmek için türlü entrika
ve dolaplar çevirdikleri düşünülmekteydi. Bununla birlikte kralların da, halk
kitlelerinden güvenilir sempatizan grupları oluşturmaya çalıştıkları bilinmektedir. Üstelik bunun çok tâze örnekleri de vardır. Hatırlanacağı gibi, Orta Slaughter, Cynthia, Calhuoun and Concurrent Majority: An Analysis of Conflict, (Texas Üniversitesi’ne sunulmuş ve
kabûl edilmiş olan bir master tezi), Texas Tech University, 1978, s. 34-35.
15 Birch, a.g.e., 178.
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doğu’da yakın dönemde meydana gelen ve “Arap Baharı” olarak adlandırılan
olaylar dizisinde Hüsnü Mubarek’ten Muammer Kaddafi’ye ve Beşar Esed’e
kadar tüm liderler, kendilerine bağlı halk kitlelerinden örgütlü gruplar oluşturmalarını ve mücadelelerini bu şekilde yürütmelerini istemişlerdir.
Grupların bazısı kısa ömürlü, bazısı nispeten daha uzun ömürlü olabileceği gibi bazıları da diğerlerine oranla daha faal ve etkili olabilmektedir. Siyaset sosyolojisi açısından burada asıl önemli olan nokta, grupların siyasal
iktidarı etkilemek gibi çok temel bir fonksiyonu yerine getiriyor olmalarıdır.
Az veya çok örgütlü insan grupları/birlikleri, siyasal iktidar üzerinde, bireylerin tek başına sâhip olduğundan çok daha fazla bir etkiye sâhiptirler. Kısaca, baskı grubu çoğulculuğu kavramına göre, toplumun tüm kesimleri sıkı bir
şekilde örgütlendikleri takdirde, hükümet politikalarını etkileme gücüne ve
kapasitesine sâhiptirler. Çünkü hükümet politikalarının genel hatları, gruplar
arasında cereyan eden pazarlık ve uzlaşı süreçleri sonucunda belirlenir. Burada devletin görevi, tıpkı bir hakem gibi, gruplar arasında eşit mesafede durarak, eşit şartlarda rekabeti öngören kuralların ihlâl edilmesini önlemektir.
Siyasal hayatta belli çıkarları paylaşan örgütlü gruplar arasında devletin
tarafsız hakemliğinde bir rekabetin varlığı, çoğulcu model özelliği taşıyan
liberal demokrasilerde en temel argümanlardan biridir. Sosyo-politik hayatta
böyle bir rekabet vardır var olmasına ama bunun olması çoğulculukla ilgili
olarak sunulan tüm önerme ve varsayımların kabûl edilmesini zorunlu kılar mı? Bu konuyla alâkalı birtakım ciddî problemler vardır. Akla gelen ilk
problemlerden biri, grupların nasıl iş görecekleri ve ne derece etkili olacaklarına dâir tartışmadır. Başka bir ifadeyle, belli çıkarların peşinde koşan bazı
gruplar siyasal karar mekanizmalarında kolayca yer alabilir ve buralarda çok
etkili olabilirken, diğerlerinin buralara girmeleri ve etkili olabilmeleri imkânsız değilse bile aşırı zordur. Bu nedenle de ya taleplerinden (çıkarlarını savunmaktan) vazgeçme ya da alışılageldik hak talep etme yöntemlerinin
dışına çıkma seçeneklerinden birini kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu
realite, şu soruyu önemli kılmaktadır: Örgütlü çıkarları savunmak, çoğulcuların ileri sürdükleri gibi, demokrasiyi güçlendirir mi veya en azından sanayi
toplumlarında demokrasiyi tesis etmenin yegâne gerçekçi yolu mudur yoksa
bu örgütlü grupların kendini halka hesap verme yükümlülüğünde olmayan
bürokratik yapılarla bütünleşmesi, halka hesap verme yükümlülüğünde olan
geleneksel demokratik yönetimler için bir tehdit midir?16 Bu soru/sorun birçok liberal düşünür gibi, Birch’i de düşündürmüştür.
Anthony H. Birch, bölgesel çoğulculuğu irdelerken Madison, Hamilton ve
16 Ponton, Geoffrey and Peter Gill, Indroduction to Politics, Basil Blackwell, Oxford, 1989, s. 128-129.
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Calhoun’un düşüncelerine ağırlık verdiği hâlde, baskı grubu çoğulculuğu konusunda daha çok Latham ve Truman’ın görüşlerine başvurmaktadır. Ona göre,
Amerika’da 1950’lere kadar siyasal ve entelektüel tartışmalardaki vurgu, ağırlıkla bölgesel veya coğrafî çoğulculuk üzerinde olduğu hâlde, bu tarihten sonra örgütlü baskı gruplarının giderek önem kazanmaya başladığı görülmektedir. Ancak baskı gruplarının siyasal tartışmalarda dikkatleri çeken, dolayısıyla
önem atfedilen tarafı, onların yönetimin karar alma faaliyeti üzerindeki etkileri
idi. Nitekim, baskı gruplarına ve onların siyasal sistem üzerindeki etkilerine
atfedilen bu önem, Birch’e göre Latham’ı şu ifadeleri kullanmaya sevk etmiştir: “Yasama organı, grup mücadelelerinde hakemlik yapar; kazanan tarafın zaferini
onaylar ve gâlibiyet, mâğlubiyet ve uzlaşı hükümlerini yasalar hâlinde kayda geçirir.
Yine yasama organı meselâ seçim esnasında yarışan gruplar arasındaki güç dengesi
gibi, güç kompozisyonunu temsil eden bir konuyu oylayıp karara bağlar. Kamu politikası, bu mücadelede herhangi bir anda varılan dengeye denir”.17 Birch, Latham’ın
burada baskı gruplarını siyasetin temeli olarak tanımladığını ve siyasal süreci
de esasen gruplar arasındaki mücadeleden ibaret gördüğünü ileri sürer.
Birch’in baskı grubu çoğulculuğu konusu ile ilgili olarak görüşlerine yer
verdiği diğer düşünür Truman’dır. Ona göre, 1950’li yıllarda baskı grupları ile
ilgili olarak benzeri vurguyla yayınlanmış olan çok sayıdaki kitap ve makaleler içinde en etkili olanı, Truman’ın The Govermental Process18 adlı kitabıdır.
Truman bu kitapta, “çıkar gruplarının siyasal süreç içindeki rollerinin sistematik bir izahını” yapabilmek için bu konuyla ilgili olarak yapılmış olan çok
sayıda araştırmanın sonuçlarını sentezlemeye çalışmıştır.
Truman’a göre “çıkar grubu”, bir veya daha fazla ortak tutum temelinde,
bu tutumların ifade ettiği davranış biçimlerinin oluşturulması, sürdürülmesi
ve geliştirilmesi için toplumdaki diğer gruplara talepler ileten bir grubu ifade
eder. Çıkar grubunun bu şekilde tanımlanması, bir yandan mevcut grupların
tebellür etmesine izin verirken, diğer yandan da Truman’ın siyaset bilimine ve
siyaset sosyolojisine kazandırdığı “potansiyel gruplar” kavramının göndermede
bulunduğu kesimlerin tespit edilmesine imkân tanır. Buna göre, insanlar, var
oldukları her yerde, bizim grup olarak adlandırdığımız hâl-i hazır bütünleşme
örüntülerine iştirak eden varlıklardır. Devlet kurumları, iktidara dayalı çıkar
merkezleridir; onların çıkar grupları ile olan bağlantıları, açık veya gizli olabilmekte ve faaliyetleri de politik karakter itibariyle farklılıklar gösterebilmektedir. Bu karakter zaman zaman yaygın kabûl görüp, istikrarlı olabilirken, zaman
zaman da istikrarsız ve çelişkili bir görünüm sergileyebilmektedir. Siyasal çı17 Latham, E., The Group Basis of Politics, New York, Octagon Books, 1965, s. 35-36. Aktaran, Birch, a.g.e., s. 180.
18 Truman, David B., The Govermental Process, New York, Knopf, 1951. Aktaran, Birch, a.g.e., s. 180.

Demokrasinin Performans İmkânı Olarak Çoğulculuk (2) | 143

kar grupları, hak talebinde bulunabilmek için, bu kurumların içindeki politik
kararların alındığı kilit noktalara giriş imkânlarını araştıracaklardır. Amerika
Birleşik Devletleri’nin yönetim sisteminin karakteristik özelliği, grupların siyasete katılmasına imkân tanıyacak çok sayıda giriş noktalarına sâhip olmasıdır. Federal sistem, merkezci olmayan, az veya çok bağımsız iktidar merkezleri
oluşturur. Çıkar gruplarının ulusal yönetime girişini mümkün kılan ve güven
altına alan noktalar da işte bu bağımsız iktidar merkezleridir. Bu kilit giriş noktaları, kurumsal yapının içinde serpiştirilmiş durumdadırlar ve sâdece yönetim
birimleri tarafından resmî olarak kurulmuş olanları değil, çeşitli tiplerdeki siyasal partileri ve yönetim birimleri ile diğer çıkar grupları arasındaki ilişkileri
de kapsar. Bu giriş noktalarının çokluğu ve çeşitliliği, anayasal kuvvetler ayrılığı doktrini, fren-denge sistemi ve hükümet görevlilerinin belli aralıklarla
yapılan seçimlerce belirlenmesi gibi sistemlerce desteklenir.19
Birch’e göre, Truman “baskı grubu” yerine “çıkar grubu” kavramını kullanmayı tercih etmiştir. Bunun nedeni, baskı grubu kavramının hâl-i hazırda
bir “siyasal istismar malzemesi” hâline gelmiş olmasına rağmen, çıkar grubu kavramının tarafsız bir kavram olma vasfını koruyor olmasıdır. En azından Truman böyle düşünmektedir.20 Ancak Birch, bunun belki Truman’ın The
Govermental Process’ı yazdığı 1951 yılı şartları için geçerli olabileceğini ve
bugün için aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını belirtmektedir. Çünkü ona göre, siyasal bilimciler tarafından kullanımlarına bakılırsa, tarafsızlık
açısından her iki kavram da eşit düzeydedir.
Birch buradan itibaren bu kavramlarla ilgili kendi analizine geçer. Ona
göre, “baskı grubu” kavramı, siyasaların oluşturulduğu ve uygulandığı süreç
üzerinde baskı kurmaya çalışan tüm örgütlü grupları tanımlamak için kullanılan genel bir kavramdır ve “çıkar grubu” ve “destek grubu” diye iki alt
kategoriden oluşur.
Birch’in kullanımına göre “çıkar grubu”, üyelerinin maddî çıkarlarını koruma ve geliştirme fonksiyonu gören bir grup iken, “destek grubu” belirli bir
gaye veya değeri savunmak ve yüceltmek için var olan gruptur. Bu yüzden
meselâ savunma sözleşmeleri üzerinde çalışan şirketlerin (ve bunların çalışanlarının) çıkarlarını savunan gruplar ile üyeleri siyasetin gerçek doğası
hakkında belli bir tutum veya ahlâkî kanaâti paylaşan nükleer enerjiye veya
nükleer ordulara muhalif gruplar arasında savunma politikası açısından bir
ayrım yapılabilir. Yine çocuk aldırma hukuku açısından doktorların, hemşirelerin ve klinik sâhiplerinin çıkarlarını temsil eden gruplar ile üyeleri sâdece
19 http://www.unet.brandeis.edu/~woll/trumanpp_files/frame.htm
20 Truman, a.g.e., s., 38. Aktaran, Birch, a.g.e., s. 180.
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çocuk aldırmanın doğru ve yanlış yönleri hakkında belli bir kanaât besleyen
diğer gruplar arasında da benzeri bir ayrım yapılabilir. Bu ayrım, finansal
kaynaklarda, grubun yararlanabileceği diğer kaynaklarda ve genellikle de kullandıkları baskı taktiklerinde kendini gösterir. Çıkar gruplarına genellikle hükümete âit birimler tarafından danışmanlık yapılması, bu yüzden de bunların
karar oluşturma sürecinde dâhilî bir rota izlemeleri muhtemeldir. Oysa destek
gruplarının genellikle halkla ilgili gösteri ve kampanyalara istinat etmeleri
daha muhtemeldir. Son tahlilde baskı gruplarının devlete, destek gruplarının
ise halka dayandıkları söylenebilir. Dolayısıyla, Birch’e göre Truman’ın aksine, “baskı grubu” çok açık bir şekilde en uygun genel kavramdır.21
Birch’e göre baskı grubu çoğulculuğu söylemi, 1950’li yıllarda metodolojik saik ve gerekçelerle geliştirilmiş ve siyasal bilimcilerin o dönemde onun
önemini görmezden gelme tutum ve eğilimlerine bir tepki olarak entelektüel
gündeme taşınmıştı. Çoğulcuların nazarında, o dönemin siyasal bilimcileri
baskı gruplarının rolünü izah ederken, önemlerini küçümser tarzda, sanki temel yönetim süreçlerinin dışında veya kenarında imişler gibi, pek de açıklayıcı ve ikna edici olmayan bir temayül sergilemekteydiler. Oysa çoğulculara göre, baskı grupları, siyasa oluşturma sürecinin tam odağında yer alırlar.
Meselâ bunlardan Truman şöyle der: “hükümetin kurumları, çıkara dayanan
iktidar merkezleridir”22 ve “Birleşik Devletler’in siyasî yapısı, ... yasama, yürütme
ve yargı özelliklerini, örgütlü çıkar gruplarının çabalarından edinmiştir”.23
Birch’e göre, 1950’li yılların siyaset bilimcilerinin baskı grubu çoğulculuğunu görmezden gelme eğilimleri belki tefrit olarak nitelendirilebilir ama
çoğulculuk teorisyenlerinin tutumu da aslında bir ifrat ve abartıdan başka bir
şey değildir. Dolayısıyla, ifrat ve terfidin egemen olduğu bir ortamda, metodolojik dengeye ulaşmak bir türlü mümkün olmamaktadır. Baskı grupları
elbette önemlidir ama ona siyasal sistemin tümü açısından belirleyicilik rolü
atfetmek sâdece abartı olacaktır. Ayrıca, Amerikan demokratik sisteminin, rakip ve muhalif baskı grupları arasında otomatikman denge kurduğu iddiası
da bir olgu/gerçekten ziyâde, siyasal sistem hakkında aşırı optimist bakışın
beslediği bir aşırı özgüvene ve rehavete işaret etmekteydi. Truman’ın “potansiyel çıkar grubu” kavramı, Adam Smith’in “görünmez el” kavramına benzer bir
fonksiyon (yani özel çıkar çatışmalarının sistemi bozacak sonuçlar üretmeyip, tersine sistemin dengesini garanti edecek bir fonksiyon) icra etmek üzere
takdim edilmişti. Diğer bir dengeleyici faktör ise mevcut ve potansiyel üye
çakışmalarını da kapsayacak şekilde, çıkar gruplarının çok üyelikli yapısıdır.

21 Birch, a.g.e., s., 180.
22 Truman, a.g.e., s., 506. Aktaran, Birch, a.g.e., s. 181.
23 Aynı yer.
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Meselâ Truman’ın grupların çok üyelikli yapısıyla ilgili olarak vardığı sonuçlardan biri şöyleydi: “Birleşik Devletler gibi bir siyasal sistemde denge unsuru
olarak işlev gören şey, genellikle benimsenen ve kabûl gören çıkarlara istinat eden
potansiyel grupların bu çok üyelikli yapısıdır”.24
Baskı gruplarının denge sağlayıcı kapasitelerinin bu şekilde abartılması ve bunda bir Amerikan demokrasisi teorisi inşa etme girişimlerine konu
edilecek kadar ileriye gidilmesi, Birch’e inandırıcı gelmemiştir. Ona göre bu
teoriler, kibirli bir iyimserlikle malûldürler. Meselâ Max Lerner, çoğulcu teorisyenlerin üslûplarına hâkim olan kibirli iyimserliğe iyi bir örnek teşkil
eder: “[Amerika’da iktidar] çoğulcu ve değişkendir. Tek değil, çok yüzlüdür ve
birçok grup arasında dağılmış vaziyettedir. Amerikan siyasal hayatının çoğulcu, pragmatist ve federalist karakteri, onu uzlaşma sanatını geliştirmeye
ve çekişen güçler arasında bir denge kurmaya zorlamıştır. Amerikan iktidar
sistemi, uzayda galaksiler arasındaki karşılıklı çekimlerin bir arada tuttuğu nebula
sistemine benzer bir durum arz eder”.25 Çoğulcu teorisyenlerin Amerikan siyasal
sistemi hakkındaki bu kibirli iyimserlikleri, çokça eleştirilmiştir ve bu eleştirilerin anlaşılır bir tarafı da vardır. Çünkü sistemin tâbir yerinde ise sigortası
mesabesindeki “denge” faktörü, öyle sanıldığı gibi kusursuz ve sorunsuz değildir. Amerikan siyasal hayatında faal olan grupların siyasal sistem üzerindeki baskı gücü hiçbir zaman eşit veya denk olmamıştır. Meselâ, 1950’lerde
Amerika’da çiftçi, doktor veya işadamı gibi çıkar grupları, diğer gruplardan
(gecekondu sâkinleri, etnik azınlıklar ve tıbbî veya hukukî hizmetlerden yararlananlar) çok daha etkili idiler. Gerçi çoğulcu teorisyenler bu apaçık dengesizliği inkâr etmemiş ama önemini minimize etmeye çalışmışlardır.26
Birch, kibirli bir iyimser üslûp ve abartılı bir söylem kullanmalarına rağmen, çoğulcu geleneğe mensup yazarların yine de Amerikan demokrasisinin
çok önemli bir yönüne işaret ettiklerini düşünmektedir. Meselâ, Truman’ın
“Amerikan siyasal hayatının göze çarpan karakteristiği, mükemmel ya da mükemmele yakın bir çoğunluğun yönetim süreçlerine dâhil olmasına imkân tanımasıdır”27
şeklindeki isabetli tespiti, dikkate şayan önemdedir. Keza, Robert A. Dahl’ın
“Amerikan siyasal kurumlarına bir bütün olarak bakıldığında ve bunlar diğer demokratik ülkelerin kurumlarıyla mukayese edildiğinde, göze çarpan en önemli özellik, bu kurumların örgütlü bir azınlığa, kendisinin istemediği politikaları bloke etme,
24 Aynı yer.
 Lerner, Max, America as a Civilization, New York, Simon & Schuster, 1957, s. 398, 405 ve 406. Aktaran, Birch, a.g.e.,
s. 181-182.
26 Birch, a.g.e., s., 181.
27 Truman, a.g.e., s., 513. Aktaran, Birch, a.g.e., s. 182.
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değiştirme veya erteleme konusunda olağanüstü sayı ve çeşitlilikte fırsatlar sunmasıdır”28 şeklindeki ifadesi de Truman’ın tespitini destekler mahiyettedir.29

Dahl ve New Haven
Birch, baskı grubu çoğulculuğu konusunu irdelerken, Robert A. Dahl’a özel bir
önem verir. Ona göre, 1960’lı yıllarda Dahl’ın Kim Yönetiyor30 adlı araştırmasının dikkatleri Kongre’deki baskı gruplarından yerel yönetimlerdeki güç dağılımına çevirmesi sonucunda, genelde çoğulculukla ve özelde de baskı grubu
çoğulculuğuyla ilgili o zamana kadarki görüş, teori ve açıklama biçimleri yeniden değişmiştir. Gerçi mezkûr araştırmanın bir evveliyatı vardı; arka plânında toplumun iktidar yapısına ilişkin olarak sosyologlar tarafından yapılmış
yedi veya sekiz tane yayın vardı. Bu yayınların tümünde neredeyse ittifak hâlinde ulaşılan sonuç, üst sınıfa mensup vatandaşlardan oluşan bir elitin Amerikan şehirlerinde hâkim konumda olduğuydu. Diğer bir ifadeyle, sonuçlar, bir
elit kesimin diğer toplumsal grupları domine ettiği bir yönetim sisteminin
hüküm sürdüğüne işaret etmekteydi. Yine bu yayınlarda (muhtelif şekillerde
tanımlanmış olan) bu üst sınıfın 1– mahâllî toplumda yönetici konumda olduğu,
2– bu bölgelerde seçilmiş siyasetçilerin bu sınıfın tâlimâtlarına göre hareket ettikleri
ve 3– sonuç olarak her bir topluluğun, iktidarı elinde bulunduran bir elit tarafından kontrol edildiği belirtilmişti. Dahl ve genç meslektaşı Nelson Polsby, bu
araştırmalarda kullanılan metodolojinin hatalı, dolayısıyla ulaşılan sonuçların
da yanlış olduğu fikrindeydiler. Dahl, New Haven’daki iktidar yapısına ilişkin
bir araştırma düzenlerken, Polsby de bu araştırmaların doğruluğu ile ilgili derin şüpheler içeren detaylı ve sorgulayıcı analizler ortaya koymuştur.31
Birch, normal bilimsel kriterlerle ele alındığında, Dahl ve meslektaşlarının
benimsemiş olduğu metodolojinin, sosyolojik seleflerininkinden üstün olduğu kanaâtindedir. Ancak New Haven araştırmasının kapsama alanında, yani
bu araştırmaya nelerin dâhil edilip nelerin ihmâl edildiği veya nelerin gösterilip nelerin gösterilmediği konusunda bazı problemler vardır. Meselâ, yönetim meselesinin New Haven’daki küçük grup ve hizipler arasında bir ihtilâf
mevzusu olduğu ve burada farklı siyasa alanlarında farklı hiziplerin ortaya
çıktığı araştırmada gösterilmiştir. Keza, en azından ele alınan alanlar itibariyle, şehrin sosyal elitinin, aynı zamanda siyasal elit olarak vasıflandırılacak ka Dahl, Robert A., Pluralist Democracy in the United States, Chicago, Rand McNally, 1967, s. 326. Aktaran, Birch, a.g.e.,
s. 182.
29 Birch, a.g.e., s., 182.
 Dahl, Robert A., Who Governs?, New Haven, Yale University Press, 1961. Zikreden, Birch, a.g.e., s. 182.
 Bkz., Dahl, a.g.e. ve Polsby, Community Power and Political Theory, New Haven, Yale University Press, 1963. Zikreden,
Birch, a.g.e., s. 183.
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dar aktif veya güçlü olmadıkları da araştırmada gösterilmiştir. Ancak, meselâ
New Haven’daki sınıf ve grupların eşit güç veya iktidara ya da iktidar alanlarına girmede eşit imtiyazlara sâhip olup olmadıkları ne gösterilmiş, ne de
ileri sürülmüştür. Keza, karar mercilerinin kabaca “orta sınıf değerleri” olarak
adlandırabileceğimiz değerler tarafından domine edilip edilmediği de araştırmada gösterilmemiştir. Yine, araştırma evrenini teşkil eden şehirde siyasal
gündem mertebesine ulaşmamış olan önemli başka potansiyel ihtilâf alanlarının olup olmadığına da değinilmemiştir. Bunun iki nedeni olabilir: 1– ya bu
alanlardaki yenilikçiler meseleyi siyasal gündeme taşıyacak kaynakları yeterince seferber edememişlerdir; ya da 2– değişim karşıtları, meseleyi başarıyla
gündemin dışında tutabilmişlerdir. Son olarak, New Haven’ın tüm Amerikan
şehirlerinin tipik bir numunesi olup olmadığı, dolayısıyla onun siyasal yapısının, tüm Amerikan siyasal yapısının küçük bir örneği olarak ele alınmasını
gerektirip gerektirmediği araştırmada ne belirtilmiş ne de ileri sürülmüştür.
New Haven araştırması ve beraberindeki Nelson Polsby’e âit metodolojik
analizler, daha önceki sosyal tabalaşma teorisyenlerinin, toplumun iktidar
yapısına ilişkin araştırmalarının zayıflığını ortaya koymuş ve siyasal iktidarın mahiyeti ile ilgili hayli öğretici bir tartışma başlatmıştır. Ancak Dahl’ın
kitabın sonlarında işaret ettiği gibi, Dahl ve Polsby bu çalışmalarında, kendilerinden önceki bazı çoğulcu yazarların rahatlığını sergilememişlerdir. Sözü
edilen yazarlar, grupların veya örgütlerin çokluğunu sorun etmezken, sorun
etme bir yana, bunu bir imkân olarak görme eğilimindeyken, Dahl burada,
örgütsel çoğulculuğun, siyasal eşitsizliklerin sürdürülmesine katkı sunma
ihtimâlinden bahsetmiştir.32

Çoğulculuk ve Demokrasi
Birch, çoğulculuk ile demokrasi arasındaki ilişki meselesini, konuyu tam
odaktan kavrayan can alıcı bir soruyla irdelemeye33 koyulur: Çoğulcu yönetim sistemleri zorunlu olarak demokratik midir veya tersine, demokratik yönetim sistemleri zorunlu olarak çoğulcu mudur? Bu zaviyeden bakıldığında,
çoğulcu yönetim sistemlerinin demokratik olmak gibi bir mecburiyetlerinin
olmadığını belirtmek gerekir. Tarihin farklı dönemlerinde ve farklı toplumlarda bunu doğrulayan bol miktarda örneğe rastlamak mümkündür. Meselâ,
1688-1867 yılları arasında İngiltere, Bismark yönetimindeki Almanya ve
İkinci Cumhuriyet dönemindeki Fransa gibi ülkeler, çoğulcu yönetimlerin
ille de demokratik olmayabilecekleri savına uygun birer örnek teşkil etmek Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy, New Haven, Yale University Press, 1982. Zikreden, Birch, a.g.e., s. 183.
33 Birch, a.g.e., s., 183-186.
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tedirler. Keza, daha da gerilere bakarak, vatandaşlar siyasal güçten mahrum
oldukları hâlde kiliseler, toprak sâhipleri, çiftçiler ve tâcirler arasındaki siyasal mücadelelerle karakterize edilen birçok modern öncesi yönetim sistemlerinin, demokratik olmaksızın çoğulcu olduklarını söylemek mümkündür.
Sorunun ikinci kısmına, yani demokratik sistemlerin zorunlu olarak çoğulcu olup olmadıkları meselesine gelince, burada çoğulculuk kavramının tanımı önem kazanmaktadır. Hatta biraz daha ileri giderek, sorunun cevabının
bu kavramın nasıl tanımlandığına bağlı olduğu bile söylenebilir. Hatırlanacağı üzere, Birch çoğulculuk kavramını, biri “coğrafî çoğulculuk”, diğeri “baskı
grubu çoğulculuğu” olmak üzere, iki şekilde tanımlamıştı. Dolayısıyla konuyu
bu iki tanım üzerinden giderek irdelemek gerekecektir.
Şüphesiz dünya üzerindeki bütün demokrasilerin temel özelliği, Madison
ve Hamilton’ın öngördüğü ve Amerika’daki durumun da resmettiği gibi, coğrafî temele dayalı kesimsel çoğulculuk değildir. Aksine, Avrupa’da hüküm süren birçok demokratik yönetim sâdece daha küçük değil, aynı zamanda daha
homojendir de. Ayrıca, (İsviçre hâriç) bu ülkeler merkezî yönetim sistemlerine
sâhiptirler ve böyle sistemlerde sosyal grup ve kesimlerin siyasal sisteme
dâhil olabilecekleri giriş kanalları çok azdır. Oysa Truman’ın da işaret ettiği
gibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu kanallar hayli çoktur. Mamafih, buna
bakarak İngiltere, Fransa, Almanya ve İsveç gibi ülkelerin Amerika Birleşik
Devletleri’nden daha az demokratik olduklarını söylemek pek de mantıklı değildir. Sonuç olarak, Birch’e göre çoğulculuk kavramı coğrafî veya bölgesel
terimlerle tanımlandığında, demokratik sistemlerin çoğulcu olmak zorunda
olmadıkları, coğrafî veya bölgesel açıdan çoğulcu olmayan toplumların da
pekâlâ demokratik bir siyasal sisteme sâhip olabilecekleri anlaşılmaktadır.
Öte yandan, çoğulculuk kavramı Truman ve Latham’ın ele aldığı gibi,
yani “baskı gruplarının hükümet kararlarını etkilemek için mücadele ettiği bir siyasal sistem” olarak tanımlanırsa, bütün modern demokrasilerin çoğulcu bir
tarafının var olduğu görülecektir. Baskı grupları bazı demokratik sistemlerde, diğerlerinde olduğundan daha fazla göze çarparlar ve örgüt yapıları,
kaynakları ve siyasî taktikleri açısından büyük farklılıklar arz ederler. Fakat
siyasal iletişim ve örgütlenme özgürlüğünün var olduğu sistemlerde, baskı
gruplarının varlığı kaçınılmazdır. Baskı gruplarının yürüttükleri faaliyetlerin kamu yararına olup olmadığı veya kamu yararı açısından ne derece yararlı veya zararlı olduğu meselesi ile ilgili hayli önemli pratik sorunlar vardır. Fakat bunları, genel ve yuvarlak cevaplarla geçiştirilemeyecek mevzî ve
özel sorunlar telâkki etmek en iyisidir. Meselâ, 1960’lı ve 1970’li yıllarda
sendikaların kullandıkları yetkilerin İngiliz ekonomisini zarara uğrattığı,
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sanayi örgütlerinin İtalya’nın yeterli derecede çevre denetimi yapmasını
engelledikleri ve tarım çevrelerinin 1980’lerde Avrupa Toplumunda ürün
fiyatlarını gereksiz yere yüksek tuttukları, gayet ikna edici bir biçimde ifade edilmiştir. Bazısı mâkûl, bazısı güdümlü olmak üzere, benzeri birçok genelleme yapılabilir ama bunların tümünün belli ölçülerde bir değer yargısı
ihtiva etmesi kaçınılmazdır. Aslında bu tarz sorunlar, kavramsal veya teorik analizler yoluyla çözümlenebilecek sorunlar olmayıp, daha çok politik
yargılama ameliyesinin spesifik tatbikat sahalarıdır. Sonuç olarak, Birch’e
göre, çoğulculuk kavramı baskı grupları temelinde tanımlandığında, demokratik sistemlerin çoğulcu tabiatlarının öne çıktığını, yani demokratik olduğunu iddia eden siyasal sistemlerin çoğulcu bir yapı ve karakter taşımaları
gerektiğini söylemek mümkündür.
Yukarıda ifade edilenlere şunu ilâve etmek gerekir ki, bazı demokratik sistemler diğerlerinden çok daha çoğulcudurlar. Birleşik Devletler bu açıdan uç
bir örnek teşkil etmektedir. Bunun nedeni sâdece onun coğrafî bölgeciliğinden ve merkezci olmayan yönetim sisteminden değil, aynı zamanda Washington’daki millî hükümetin yönetim organının diğer demokrasilerdeki muadillerinden daha zayıf oluşundandır. Amerikan siyasal sisteminde kuvvetler
ayrılığı prensibi, zayıf parti disiplini ile yan yana geldiğinde, etkili grupların
muhalefeti, yürütmenin çalışmasını çok zorlaştırabilmektedir. Hatta Amerika’da yürütme organı, parlamenter demokrasilerin çoğunda deyim yerinde
ise “çantada keklik” sayılan yıllık bütçenin onaylanmasından bile emin değildir. Birch burada, Dahl’ın federal hükümetle ilgili kendisinin de hemfikir
olduğu bir değerlendirmesine yer verir: “Herhangi bir ortak faaliyeti yürütme
konusunda sayısal çoğunluk büyük oranda yetersiz kalır. İcraatı mümkün kılan
şey –sayısal çoğunluk değil-, sayısal çoğunluğun muhtelif bileşenleridir”.34
Buraya kadarki yorumlar İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç veya Avustralya’nın ulusal hükümetleri için yapılmış değildir. Bu ülkelerde baskı grupları çok
etkilidir ve çoğu zaman da yönetime dolaysız olarak katılabilirler. Yine bu ülkelerde faaliyet yürüten bazı gruplar, siyasî arenada Amerika’daki muadillerinden
daha çok etkiye sâhiptirler. Fakat bu grupların baskılarının sonuçları parlamentodaki oylamalarda nâdiren karşılık bulur ve bunların parlamento çoğunluğuna
sâhip olan hükümeti, kendi kolektif aklının ürünü olan bir politikayı izlemekten
veya uygulamaktan alıkoymaları da çokça rastlanan bir durum değildir. Amerikalı siyaset bilimcilerini çoğulculuk kavramına başka herhangi bir yerdeki meslektaşlarından daha fazla vurgu yapmaya iten şey, onların teorik endişelerindeki

 Dahl, R. A., A Preface to Democratic Theory, Chicaco, University of Chicaco Press, 1956, s. 146. Aktaran, Birch, a.g.e.,
s. 185.
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farklılıklar kadar, bu kurumsal farklılıklardır. Yine de çoğulculuk kavramı hemen her hükümet sisteminin analizinde kullanılabilir.35

Sonuç Yerine: Çoğulculuk ve Demokratik Performans
Bu çalışmanın birinci bölümü, çoğulculuğun liberalizm ile ilişkisini konu
edinen bir sonuç bölümüyle sona ermişti. Bu bölümü ise Birch’in sistematiğine uygun bir şekilde, çoğulculuk ile demokrasi arasındaki ilişkiye ve çoğulculuğun demokratik performansa sunduğu katkılara dâir bir analizle bitirmek
daha uygun olacaktır. Kaldı ki, demokrasi deyince bugün akıllara ilk anda
genellikle “liberal” demokrasi geldiğine göre, her iki sonuç bölümü birbirini
tamamlar nitelikte olacaktır.
Demokrasinin performansı meselesi, siyaset biliminde zengin bir literatür
oluşumuna kaynaklık eden ilginç bir meseledir. Demokrasinin performansını
belli bir ekonomik refah/zenginlik düzeyiyle,36 belli bir sosyo-ekonomik modernleşme düzeyiyle,37 belli bir sosyo-politik gelişme düzeyiyle38 ve nihâyet
belli başlı alanlardaki başarı derecesiyle39 bağlantılı olarak açıklama girişimleri bilinmektedir. Bunların içerisinde Lipset’in analizi, çoğulculuk-demokratik performans ilişkisi açısından özellikle önemlidir. Çünkü Lipset’e40 göre,
bir demokrasinin istikrarı, sâdece ekonomik gelişme durumuna değil, ayrıca onun siyasal sisteminin etkililiğine ve meşruluğuna da bağlıdır. Etkililik
siyasal başarı profiline bakarak, ilgili sosyo-politik örgütlenmede, özellikle
hükümet sisteminin temel işlevlerini nüfusun çoğunluğunun ve güçlü çıkar
gruplarının beklentilerine uygun bir tarzda yerine getirip getirmediğine ilişkin bir fikir sâhibi olunur. Buna karşın meşruluk, siyasal sistemin dinî ve sınıfsal bağlantılı çatışma çizgileri ve orta ve alt toplumsal tabakaların siyasal
bütünleşmesi gibi toplumsal sistemi bölen yapısal çatışmaların üstesinden
 Birch, a.g.e., s. 185.
36 Pourgerami, Abbas, “The Political Economy of Development: An Empirical Examination of the Wealth Theory of
Democracy”, Joumal of Theoretical Politics 3, 1991, 189-211; Bollen, Kenneth A.ve, Robert W. Jackman, “Democracy,
Stability and Dichotomies”, American Sociological Review 54, 1989, 612-621.
37 Lerner, Daniel, The Passing of Traditional Society, Imprint New York, The Free Press, 1964; DIAMOND, Larry,
“Economic Development and Democracy Reconsidered”, Marks, Gary ve Larry Diamond, Reexamining Democracy,
içinde, Newbury Park, 1992, 93-139.
38 Lipset, Seymour M., Siyasal İnsan, Çev., Mete Tunçay, Teori Yatınları, Ankara, 1986, s. 59 ve “Reflections on
Capitalism, Socialism and Democracy”, Joumal of Democracy V. 4, No. 2, 1993, 43-55; Dahl, Robert A, Polyarchy.
Participation and Opposition, New Haven/Londra, 1971; Huntington, Samuel P., Üçüncü Dalga: Geç 20. Yüzyılda
Demokratikleşme, Çev. Ergun Özbudun, Kilit Yayınları, Ankara, 2011 ve S. P. Huntington ve J.I. Dominquez, Siyasal
Gelişme, Çev. Ergun Özbudun, Siyasi İlimler Derneği Yayınları, Ankara, 1985.
39 Powell, G. Bingham, Jr., G. Bingham Powell, Çağdaş Demokrasiler: Katılma, İstikrar ve Şiddet, Çev. Mehmet Turhan,
S Yayınları, Ankara, 1980.
40 Lipset, a.g.e., s. 59.
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gelip gelmediği ile alâkalı bir başarı profilidir. Bu açıklamalardan, Lipset’in
demokrasinin meşruluk sorununu, çoğulculuğun en önemli unsurlarından
olan toplumsal kesim, grup ve sınıflar temelinde ele aldığı görülmektedir.
Lipset’e ilâveten, aralarında Birch’in de yer aldığı çoğulcu teorisyenlerin,
çoğulculuğun demokratik performansa sunduğu hayatî katkılara ilişkin temel iddiaları, onun çatışma ve ihtilâf alanlarına direkt yönelerek, çoğulcu kurumlar ve demokratik forum ve müzakereler yoluyla bunları çözüme kavuşturma potansiyeline sâhip bir yöntem olduğu şeklindedir. Çoğulcu kurumlar
ile kastedilen, siyasal sistemin yapılanma ve örgütlenme yönünden çoklu bir
karakter taşıması, kuvvetler ayrılığı ve (“olmazsa olmaz” vasfı taşımamakla
birlikte) federatif bir sistemdir. Demokratik forum ve müzakereler ise siyasal çoğulculuğun en önemli ayağını oluşturan farklı çıkar gruplarını öne çıkarmakta, bunların varlıklarının ve birbirleriyle olan ilişki tarzlarının siyasal süreç
üzerindeki pozitif veya negatif etkilerini imâ etmektedir.
Peki, gerçekten böyle midir? Çoğulcu teorisyenlerin iddia ettikleri gibi,
çoğulcu bir siyasal yapı demokratik performansa gerçekten olumlu katkılar
sağlar mı? Bu sorunun cevabı, büyük oranda, çoğulculuğun en önemli ayağını oluşturan çıkar gruplarının siyasal süreçler üzerindeki etki ve fonksiyonlarında yatmaktadır.
Modern çıkar gruplarının siyasal sistem ve süreçler üzerindeki etkisi meselesi, çağdaş demokrasilerde önemli problemler ortaya çıkarmaktadır. Hague ve Harrop’ın41 da belirttikleri gibi, ister büyük kütleleri isterse küçük
azınlıkları temsil etsinler, çıkar grupları siyasal hayatta ve siyasa oluşturma
süreçlerinde çok faal rol oynamaktadırlar. Bu rollerden biri temsil ile alâkalıdır. Çıkar grubu faaliyeti, seçimsel temsil ile paralel işleyen bir fonksiyonel
temsil sistemi yaratır. Ancak grupların siyasal sistem için böyle hayatî önem
taşımaları da birtakım soru ve sorunların doğmasına yol açmaktadır. Meselâ,
siyaseten hesap vermek zorunda olmayan bir çıkar grubu gerçek iktidar sâhibi olabilir mi, ne oranda? Bu sorunun cevabı olumlu ise, bu kez akıllara başka
sorular gelmektedir: Bir toplumda çıkar gruplarının çok ve çeşitli olması ve
bunların siyasal sitem üzerinde bâriz şekilde etkili olmaları, esasen demokratik yönetimin kokuşması, bozulması veya yozlaşması anlamına mı gelir? Yoksa sâdece bazı spesifik amaç ve çıkarların savunulması açısından örgütlenme
hakkını mı ifade eder? Kısaca, çıkar grupları demokrasiye destek mi yoksa
köstek midirler? Bu soru –daha doğrusu bu sorunun cevabı– siyasal çoğulculuğun demokratik performans üzerindeki etkisi açısından çok önemlidir.

41 Hague, Rod & Martin Harrop, Political Science a Comparative Introduction, Palgrave Macmillan, UK, 2007, s. 213.
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Öte yandan çoğulculuk, özgürce örgütlenmiş gruplar arasındaki rekabeti,
demokrasinin yokluğu veya zaafı olarak görmekten ziyâde, onun bir formu
telâkki etmekle, baskı veya çıkar gruplarının liberal demokrasilerde oynadıkları rol hakkında farklı ve önemli bir perspektif sunmaktadır. Böylece, çoğulculuk
sâdece çıkar gruplarının nasıl faaliyet yürüttükleri hakkında açıklama sunmakla kalmaz, ayrıca liberal demokrasinin kendisi hakkında da bir perspektif sâhibi
olunmasına yardım eder. Daha önce de belirtildiği gibi, çoğulculuğun baş tacı
edildiği bir siyasal sistemde devlet, gruplar arasındaki rekabette aktif veya kurucu bir irade olarak değil, bir hakem olarak yer alır. Devletin her gruba eşit
mesafede olduğu böyle bir sistemde her türlü çıkarın temsil ve talep edilme
hakkı vardır. Toplumda yeni çıkar ve kimlikler ortaya çıktıkça, onları temsil
etmek üzere derhâl gruplar oluşur ve bunların sesi çok geçmeden iktidar katından yankı bulur.42 Bu ise, çoğulcu bir siyasal örgütlenmede, gruplar açısından
siyasete giriş kanallarının tıkalı olmadığını ve rekabetçi bir piyasanın oluşmasını sağlamaya çalışan açık ve özgürlükçü tavrın egemen olduğunu gösterir.
Bunun yanında, çoğulculuğun demokrasinin başarılı bir şekilde işlemesine
katkıda bulunmasını sağlayan çok önemli iki özelliği daha var: Çıkarların lokalizasyonu ve –bu sayede– iktidar temerküzünün engellenmesi. Çoğulcu sistemde
çıkarların her birinin âit olduğu siyasa alanına tâbi ve onunla sınırlı (çıkar lokalizasyonu) olmasından ötürü, yönetimler faaliyetlerinin bir bölümünü o alana tahsis etmek zorunda kalmakta, böylece iktidarın kümülatif bir karakter kazanarak yoğunlaşma imkânı ortadan kalkmakta, aksine dağılması, yayılması ve
sağlıklı bir şekilde bölünmesi mümkün olmaktadır. Bu sistemde, çoğulculuğun
temel prensiplerinden biri olan tek bir grubun yönetimin tüm alanlarını domine
etmemesi ilkesine uygun olarak, tüccarlar ticaret, tıpçılar sağlık, öğretmenler
ise eğitim politikalarıyla ilgilidirler ve talepleri de o alanlarla sınırlıdır. Sonuç
olarak çoğulculuk, toplumsal grupların sâdece ekonomik çıkarlarının değil,
aynı zamanda uzmanlıklarının da yankı bulup değerlendirildiği bölünmüş bir
siyasa oluşturma sürecinin oluşumuna katkıda bulunur. Ayrıca, çoğulcu bir siyasal yapıda çıkar ve baskı grupları, yönetimin icraat ve faaliyetlerinin detaylı
bir şekilde incelenmesine neden olur. Meselâ, iktidarın vaat ve taahhütlerini
yerine getirip getirmediği, gruplar eliyle ortaya çıkarılır.43
Demokratik işleyiş ve performansa sunduğu bu katkılara rağmen, çoğulculuğun bazı yönlerden yoğun eleştirilere tâbi tutulduğu da bir vâkıadır. Hague ve Harrop, bu eleştirileri beş madde altında toplamaktadırlar:
• (Birch’in de işaret ettiği gibi), çıkar ve baskı grupları eşit şartlar altında
42 Hague ve Harrop, a.g.e., s. 213.
43 Aynı yer.
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ve eşit bir alanda rekabet etmezler. Meselâ işadamları gibi bazı gruplar
diğerlerinden çok daha güçlüdürler. Keza, meslekten siyasetçiler de politikaların uygulanmasında merkezî rol oynarlar. Esasen gruplar, yönetime katkıları açısından, düzenli bir etkinlik hiyerarşisi oluştururlar.
• Çoğulculuk, siyasal kültürün veya siyasal sistemin fonksiyonunu çoğunlukla ihmâl eder. Oysa bu fonksiyon, genellikle bazı grupların lehine ve diğer bazılarının aleyhine tezâhür eder. Meselâ müesses nizamın
nazarında, mutedil değişiklik veya yenilikleri savunan gruplar, radikal
reformları savunan devrimcilere oranla daha sempatik ve tercihe şayandırlar.
• Devlet her zaman tarafsız bir hakem olamamakta, çoğu zaman bir gruba
veya bazı gruplara diğerlerinden daha yakın durmakta veya bu izlenimi
vermektedir. Hangi grubun veya grupların daha fazla önemseneceğine
veya nazar-ı itibara alınacağına karar vermenin yanında, bazı grupların faaliyetlerini yönlendirmekte, hatta varlığı gerekli görülen alanlarda
grupların kurulmasına bizzat önayak bile olabilmektedir.
• Çoğulcu bir yapının teşvik ettiği çatışma, genellikle ana akım grup liderlerinin tümü tarafından paylaşılan çıkarların üzerini örterek, aslında
ortak olan bu çıkarların farklı çıkarlar olduğu izlenimini yaratır. Meselâ
bunlardan ilk akla gelenler, aynı sınıfa veya etnik gruba mensup olmak
gibi ortak mensubiyetlerden kaynaklanan çıkarlardır.44
Muhtemelen bu eleştirilerin etkisiyle, gözden geçirilmiş veya neo-plüralizm,
modern toplumlarda iktidarın dağılımının mükemmel olmadığını ve grup rekabeti temelinde elit ve imtiyazlı çıkarların varlıklarını ısrarla koruduğunu
kabûl etmektedir. Bu açıdan Batılı demokrasilerin, büyük şirketlerin sistem
üzerinde oransız bir etkiye sâhip olduğu “bozulmuş poliarşiler” olduklarından söz edilmektedir.45
Yine de, çoğulcu demokratik bir yapının, şeffaf bir toplumun ve siyasal
süreçler üzerinde etkili olan aktif birey ve grupların oluşumuna önayak olmak suretiyle, bir yandan yönetilenlerin iktidarı kontrol etmelerine imkân
tanırken, öte yandan da yönetenlere yönettikleri kişi ve kesimlerin ilgi, istek ve çıkarları hakkında bilgi edinmelerine imkân sağladığı aşikârdır. Bellami’ye46 göre bu iki fonksiyon, demokratik performans açısından birbiriyle
alâkalı dört yarar sağlar. Birincisi, keyfî iktidarı kontrol etmek ve ortak iyiyi
yansıtan ortak yasaların formüle edilmesine ön ayak olmak suretiyle, bireysel hak ve özgürlüklerin hem tespit edilmesine hem de korunmasına yardım
44 Hague ve Harrop, a.g.e., s. 214.
45 Heywood, Andrew, Key Concepts in Politics, Palgrave, 2000, s. 176.
46 Bellamy, Richard, “Globalization and Democracy – an Afterworld”, Global Democracy: Key Debates, Barry Holden
(Ed.) içinde, Routledge, Florence, KY, USA, 1999, 202– 217.
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eder. İkincisi, demokratik mekanizmalar, sosyal eşitliğin gelişip kök salmasına önemli oranda katkıda bulunur. Çünkü demokratik çoğunluklar, –çoğulculuğa yöneltilen eleştirilerde de belirtildiği gibi– kaçınılmaz olarak imkân ve
imtiyazları sınırlı toplumsal kesimler içerecektir. Demokratik çoğulculuğun
hüküm sürdüğü bir sosyal siyasal örgütlenmede sosyo-ekonomik ve politik
açıdan imtiyazlı konumda olanlar, bundan mahrum olanları –sözgelimi fakirleri– görmezden gelme lüksüne sâhip olamayacak ve en azından bazı kaynakların bazı oranlarda yeniden dağıtılmasına razı olacaklar veya olmak zorunda
kalacaklardır. Üçüncüsü, demokrasi ortak iyinin tespit edilmesine, öğrenilmesine ve desteklenmesine yardım eder. Demokrasi, genel iradenin oluşması
için gereken mütekabiliyeti teşvik eder. Demokratik eşitlik, toplum üyelerini ortak sorunlar üzerinde, başkalarının çıkar ve tercihlerine saygı temelinde, pazarlık ve müzakereler yürütmeye zorlar. Bunlardan bir kısmının kendi
çözümlerini nihaî çözüm olarak diğerlerine empoze etmesine fırsat vermez.
Bütün bu süreçler, bireyi vatandaşa dönüştürmek suretiyle pür veya mutlak
kişisel çıkar argümanlarını elimine eder. Bu dönüşüm, meselâ savunma gibi
ortak yararların vücut bulmasına destek olurken, kirlilik gibi ortak zararların
izole edilmesini sağlar. Dahası, vatandaşların katılımı, toplumda dayanışma
ve güven ortamının oluşmasına katkıda bulunur. Demokratik bir sistemde
azınlıklar çoğunluğun kararlarını kabûl etmek zorunda olduklarına göre, bu
ortam önemlidir. Bundan da önemlisi, bu sistemde çoğunluklar, azınlıkların
çıkar ve tercihlerini dikkate almak için, kendi taleplerini gözden geçirmek
zorunda kalırlar. Dördüncüsü, demokratik performansın önemli kriterlerinden
biri olan şiddet unsuru göz önüne alındığında, çoğulcu demokrasinin çok açık
bir şekilde iç ve dış barışa katkıda bulunduğu görülmektedir. Çünkü çoğulcu
demokrasilerde insanlar kurşunları değil, kelimeleri piyasaya sürerler.
Sonuç olarak, çoğulculuğun demokratik performans açısından önemi, onun
çağdaş demokrasi anlayışı ve pratiği üzerindeki etkisinde ortaya çıkar. Çoğulcu teorisyenler, siyasal çoğunluğun yanlış bir yöntem olmamakla birlikte,
kusursuz da olmadığını ve pratikte ortaya çıkan veya çıkması muhtemel tüm
sorunları çözme kapasitesine sâhip hazır bir reçete sunmadığını kabûl ederler. Keza çoğulcular, azınlıkların da yönetime dâhil edilmesine ve bu suretle
sistemin güçlendirilmesine taraftardırlar. Bu sistemde, devletin hakemliğinde, azınlık gruplarından her biri kendi özel siyasa alanında faaliyet yürütecek
fakat aynı alanda faaliyet yürüten diğer grupları kontrol ederken, onların da
fren ve kontrolüne tâbi olacaktır. Çoğulcu bir demokratik siyasal sistem, siyasal partiler ve seçimler yoluyla vücut bulan siyasal temsile paralel bir çıkar
temsilî sistemi yaratarak, genel siyasete ilişkin en temel kararların, devlet kurumlarıyla, baskı veya çıkar grupları arasında cereyan eden müzakere süreci
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sonucunda alındığı çok aktörlü bir sistem öngörmektedir. Çoğulculuk, tercih
yoğunluğunu hesaba katarak, oylardan ziyâde çıkarları dikkate alır. Bunu yaparken, örgütlenmiş kanaâtin en çok paylaşılan kanaât olduğunu varsayar.47
Çoğulcu bir demokratik sistem içinde birbirleriyle yarışan çıkar grupları, siyasal partilerin oynadıkları rolü tamamlamak suretiyle, geleneksel bakış açısı
açısından bir çoğunluk yönetimi olan demokratik siyasal sistemlerde, azınlıkların da söz sâhibi olmasını sağlamakta ve demokratik yönetim üzerinde
genel bir konsensüsün oluşmasına katkıda bulunarak, sistemin performansına
olumlu katkılar sunan temel enstrümanlar hâline gelmektedirler.
Demokrasi kırılgan bir rejim, demokratikleşme –dalga metaforunda tasvir
edildiği gibi– med-cezîrli bir süreçtir. Sorun demokrasiyi muhkem kılmak,
demokratikleşmeyi konsolide ederek düzenli, kararlı ve istikrarlı bir trend hâline getirmektir. Hiç şüphesiz bunun en sağlıklı ve garantili yolu, çoğulculu
zihniyet, kurum, yapı ve örgütlenme tarzını içselleştirmekten geçer.

47 Hague ve Harrop, a.g.e., s. 213.
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Sosyalistler, ilerlemeciler ve siyasal solun benzer sâkinleri (denizen) merhametli oluşlarıyla övünmeyi severler. Bunun kendilerini sağdaki ‘zâlim’ politikacılardan ayırdığını ve onlara bütün siyasal tartışmalarda yüksek bir ahlâkî
konum kazandırdığını düşünürler. Kapitalistler çocukların açlıktan ölmesine
göz yumarlarken, sosyalistler fakir çocukları doyurmak ister. İlerlemeci politikacılar, hastaları rahat ettirmek ister; onların reaksiyoner emsâlleri ise hastaların ıstırap çekmesini seyredecektir. Solcular zulümle savaşmak ister; onların
sağdaki hasımları ise zulmün araçlarıdır. Ve böyle devam eder gider. Bunların
hepsini daha önceden işitmişsinizdir; bunlar bildik nakaratlardır– tartışmayı
solcuların programlarının daha iyi olduğu temelinde değil, fakat motivasyonlarının daha hâlis olduğu temelinde kazanmaya yönelik bir teşebbüs.
Bu kendiliğinden (öz) haklılık nakaratını, solcu radikalizmin neredeyse
bütün diğer temaları gibi, 18. Yüzyıl’ın korkunç yaramaz çocuğu ve Social
Contract, A Discourse on the Origins of Inequality ve diğer retorik bakımından
mükemmel fakat siyasal olarak sıhhatsiz denemelerin yazarı Jean-Jacques
Rousseau’ya borçluyuz. Merhamet, Rousseau’nun azamî ölçüde sâhip olduğuna inandığı ve toplum tarafından oburlaştırıldığını ve zâlimleştirildiğini
iddia ettiği bilgisiz, ıslah olmamış hem cinslerinin mahrum olduğunu düşündüğü bir erdemdi. Bu yüzden, onun merhametten ne anladığını ve onun için
ideal siyasal düzende merhamete ne rol tasavvur ettiğini keşfetmek öğretici
olacaktır. Göreceğimiz üzere, Rousseau’nun merhameti, gerçek merhametin
* “Compassion Without Charity, Freedom Without Liberty: The Political Fantasies of Jean– Jacques Rousseau’’, The
Independent Review, v. VIII, n.2, Fall 2003, s. 165– 191
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muhtevası olmayan bir gölgesiydi; o, merhametin yerine hatalı şekilde özgürlük diye adlandırdığı devlet zorunu yerleştirmek istedi.
Benim tartışmam iki parça. İlk parça merhametle, ikinci parça özgürlükle
ilişkili. Bunları birleştiren tema eşitlik, ki Rousseau, eşitliğin hem merhamet
hem de özgürlük için gerçekte bunların hiçbiriyle telif edilemez olmasına
rağmen elzem olduğuna inandı. Bir alt tema, Rousseau’nun, gerek akla gerekse mantığa az başvuran düşüncesinin narsist niteliğidir. Rousseau’da argüman olarak beyan edilen şey genellikle zekice bir kelime oyunundan fazlası
değildir. Bize, gayri şahsî kanıt yerine, kişisel duygu (seziş); üzerinde düşünülmüş siyasa yerine saf fantezi sunulur.1 Nihâî sonuç, taşkın bir şikâyet (The
Origins of Inequality) ile bir siyasal pornografi (Social Contract) çalışmasının
birleşimidir. Bu yüzden, şaşırtıcı olmayacak şekilde, Rousseau’nun etkisi hem
büyük hem de yıkıcı oldu.

Kısım 1: Hayırseverliksiz Merhamet
“Delikanlı başkan” William Jefferson Clinton, Rousseau’nun merhamet nosyonunu, belki biraz konuşma uslûbuyla, çoğu zaman yaptığı gibi, “acınızı
hissediyorum” sözüyle her ne vakit, bizi temin ettiyse, kesin olarak ifade etti.
Bu beyanlarda Clinton’ın vurgusunun kendi hisleri üzerinde olduğuna dikkat
edin. Onun kendi şahsî fedakârlığını veya zahmete girmesini gerektirecek
tarzlarda davranmaya yönlendirildiğine dâir hiçbir delil bilmiyorum. Ancak,
tesadüf değil, hislerini açıkça ifade etmesi Clinton’ı, gücü başkalarına yükler
bindirmede kullanabileceği ve sonra bu yöndeki çabalarını toplantı toplantı
gezip överek kendini zenginleştirecek şekilde emekli olacağı hükümet görevlerine seçtirtti. Bu davranış solun merhametinin iki özelliğini aydınlatır
–kişisel hayırseverliğe dâir herhangi bir kavramsal bağın yokluğu ve başka
insanların parasını dağıtarak merhametlerini siyasal olarak ifade edenlere
özel bir ödülün borçlu olunduğu inancı.
Bu kendi-kendine hizmet eden merhametin prototipi Rousseau idi. Kendisinin Confessions’ta ([1769] 1953) farkında olmadan ifade ettiği gibi, Rousseau’nun övülmüş kardeşlik duyguları, hayırseverlik davranışlarına ilham
vermek şöyle dursun en temel seviyede nezâketi temin etmekten de uzaktı.
Bir olayda, kısa bir süre önce beraber vardıkları bir İtalyan kasabasının bir
sokağında epilepsi krizi geçirmekte olan seyahat arkadaşını bırakıp gittti. Bir
başka olayda, kendisine yardım etmiş bir işverenin güvenine, iş arkadaşı bir
kızı, aslında kendisinin kıza hediye etmek için aşırdığı kurdelayı çalmakla
suçlayarak ihanet etti. Himâyesine sığındığı orta yaşlı kadının aşığı öldüğü
zaman Rousseau’nun ilk düşüncesi adamın elbiselerini almaktan hissedeceği
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hazdı. Dört çocuğundan her birini, doğduğu gün, bir daha görmemek üzere
bir yetimhaneye götürdü.2 Rousseau, bu davranışların hayran olunacak davranışlar olmadığını kabûl eder, fakat dâima bizi bu davranışların kurbanları
için hissettiği merhamete ikna etmek için çaba harcar ve çok defa onun kötü
olduğunu düşünenlerin eğer onun zayıf davranmasının ötesine geçip müşfik
kalbini görebilselerdi ne iyi bir kişi olduğunu anlayacaklarını beyan etmeye
yeltenir. O sorumsuzca, hatta kötü davranabilir, fakat bize sık sık ve övünerek
söylediği gibi davranışı hakkında bol göz yaşı dökecektir.

Rousseau’nun Tabiat Hâlinde Merhamet
İyi bilmeyen bir okuyucu Rousseau’nun pratik erdemin yerine göz yaşını ikâme etmesini siyasî felsefe açısından hiçbir önemi olmayan sırf bir karakter
kusuru olarak görebilir, fakat Rousseau’da siyasî felsefe otobiyografidir. Bu
yüzden, onun kişisel merhamet hissi (anlayışı), onun en erken ve en etkileyici eserlerinin birinde, A Discourse on the Origins of Inequality’de ([1754,
1762] 1977) yüksek ahlâkî ilkeye dönüştürülür.3 Bu devrimci broşürde, doğal
insanın –Rousseau’nun bir mitsel doğa hâlinde tahayyül ettiği insanın– doğuştan merhametli olduğu söylenir. Ancak, Rousseau’nun izah ettiği üzere
bu durum, muhakkak ki doğal insan aktif şekilde hemcinslerinin dertlerini
gidermeye eğilimli olur demek değildir; onlara pozitif nezâket davranışları
göstermesi demek hiç değildir. Bunun anlamı şudur: O “zarar vermekle sınırlıdır” (378). O, iblis olmaması anlamında gayet sınırlı bir biçimde iyidir; kötü
niyetli (hain) olmaması anlamında yardımseverdir. Rousseau’nun izahatında,
‘doğal insan’ın merhametinin yegâne fonksiyonu onu başka bir yaratığa acı
vermemekle, onun kendi vâkarının onun kurbanının şikâyetleri tarafından
bozulmasın diye sınırlamaktır. Rousseau’daki her şey gibi merhamet de tamamıyla kendine referanslıdır. Kendisinin izah ettiği gibi o, başkalarının ıstırap çekmesinden rahatsız oldu, çünkü bunu görmek onun da cefa çekmesine
sebep olmaktaydı. Rousseau kendisinin bu bakımdan tipik olduğunu düşündü. “Diğer herhangi bir akıl sâhibi varlığın, özellikle kendi hemcinslerimizden birinin açlıktan veya ölümden cefa çektiğini görmekte doğal bir tiksinti
duygusuna” sâhip olduğumuzu söyledi (378).
Bu tür narsistik merhamet Rousseau’nun doğa hâlinde var olan yegâne
merhamet türüydü zira, ona göre, o durumda gerekli olan yegâne türdü. Rousseau’nun onları tahayyül ettiği gibi, ilkel insanların –şimdi etolojistlerin bize
orangutanların yaşadığını söylediği şekilde– birbirlerinden az veya çok izole
şekilde, istedikleri her şey el uzatınca temin edilecek şekilde hazır olduğu için
ne refakata ne de yardıma ihtiyaçları vardı. “(Doğal insanın) açlığını ilk meşe
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ağacında giderdiğini, sussuzluğunu en yakın çayda dindirdiğini, yatağını ona
yemeğini sağlamış olan ağacın dibinde bulduğunu görüyorum… onun isteklerinin tümü [dünyanın] doğal mümbitlik [tarafından] karşılanır.” Binaenaleyh, “tabiat, insan cinsini karşılıklı isteklerle birleştirmekle çok az ilgilendi”
ve “[insanı] sosyal hâle getirmeye pek az katkıda bulundu” (390). Çünkü, “bir
doğa durumunda, bir insanın bir başka insanın yardımına, niçin bir maymunun veya bir kurdun kendi türünden bir başkasının yardımına ihtiyaç duymasından daha fazla ihtiyaç duyacağını veya ihtiyaç duyduğunu farzederek
diğerini ona yardım etmeye hangi müşevviklerin teşvik edeceğini anlamak
(tasavvur etmek) imkânsızdır” (390). İnsanların “birbirleriyle hîçbir türden
münasebeti yoktu” (393). Erkekler ve kadınlar arasındaki aşk dahi bilinmezdi.
Yalnızca çiftleşmekle ilgilenen doğal erkek için “her kadın, onun amacına eşit
derecede cevap verir”, ve bir erkek “kendi çocuklarını bile bilmez” (395).
Rousseau’nun ‘merhamet’ konsepti David Hume’un, daha sağlam his olan
çağdaş ‘doğal sempati’ kavramıyla belirgin bir zıtlık içindedir. Hume’a göre,
biz insanlar hemcinslerimizin yalnızca ıstıraplarını değil sevinçlerini ve neşelerini de paylaşma yolunda bir mizaçla doğuştan donatılmışızdır. Üstelik,
bu duygu sâdece hissedilmez aynı zamanda kendisini genellikle diğerine saygı (other-regarding) davranışında da açıkça gösterir. Bu, aslında, sosyal ahlâkın
–diğerleri için aktif saygının– temelidir. Hume’un doğal sempatisininRousseau’nun merhametinden daha dar kapsamlı olduğu doğrudur. En güçlü şekilde
ailelerimiz ve arkadaşlarımız için hissedilir vebaşkaları ve uzak yabancılar
için daha zayıf şekilde hissedilir ([1751] 1957, 18). Rousseau’nun pasif ve kendini-gözeten (self– regarding) ‘merhamet’i hayvanların ıstırap çekmeleri için
hissettiğimiz şey olacaktır, ki bununla, Hume’a göre, gerçek bir toplum olamayız (21).
Rousseau’nun ‘merhamet’i ve Hume’un ‘doğal sempati’si aynı zamanda
onların felsefelerinde farklı açıklayıcı fonksiyonlara hizmet etti. Rousseau’nun
diğer prensipleri gibi, doğal merhamet önermesi de (postulation) bir içe bakıştan (introspection) çıkarsamadır. Diğer kimselerde merhametin pek az işaretini (delilini) görmüş olmasına rağmen, Rousseau bunu muhakeme etmiş
(reasoned) görünür: Kendisi merhamet hissettiğinden, diğerleri de, eğer toplum
tarafından yozlaştırılmamış olmasalardı, merhamet hissetmiş olacaklardı. Bunun tersine Hume, doğal sempatiye inandı çünkü bu kavram, ona, insanların
diğer insanlara karşı niçin cömertçe (bencilce olmayan şekilde) davrandığını
izah eder göründü ve ayrıca Thomas Hobbes’un insanların doğal olarak anti-sosyal olacak kadar bencil olduğu varsayımı üzerinde toplumun nasıl bir
arada tutulabileceğini anlayamazdı ([1751] 1957, 43). Hiç kuşkusuz, Hume,
Rousseau’nun kendine-atıflı insanların asosyal olacak ölçüde ben-merkezli ol-
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duğu fikrini benzer bir şekilde değerlendirmiş olacaktı. Hem Hobbes’un hem
de Rousseau’nun görüşünde, insanların, toplum adını verdiğimiz karmaşık işbirliği ve karşılıklı yardım kalıplarını oluşturmayı nasıl becerdiğini anlamak
zordur. Hume’un teorisinin, bunun tersine, böyle bir problemi yoktur.

Eşitsizliğin Varsayılı Sebebi Olarak Mülkiyet
Rousseau’nun hikâyesinde, doğal insanın hemcinslerine duyduğu topluma
bir temel oluşturamayacak kadar zayıf sempati, toplumun oluşmasından sonra daha da zayıf hâle gelir. “Bir insanın başkalarının yardımına muhtaç hâle
gelmeye başladığı andan itibaren” der Rousseau (401), “güçlüler zayıflara hizmet etmek için teslim olmak durumuna geldi” (380), “her insan kendini bir
diğerinin felâketinde kendi kârını (menfaatini) [buldu] (414) ve “tatmin edilemez hırs” (403) ve “hükmetmenin zevki” (404) şefkatin yerini aldı. Kısaca,
uysal orangutanı, “onu daha nâzik (ılımlı) hâle getirecek sivil kurumlara” ihtiyacı olan para canlısı hayvana çevirdi (401).
Bu felâketli Cennetten düşüşün sebebi, mülkiyet günahıydı. Rousseau’nun
tabiat hâlinde, insan, eşyalara sâhipti fakat sâhiplik henüz akıl edilmemiş,
yabancı bir fikirdi. İhtiyaç duyulan her şey yalnızca yararlanmak için sâhiplenilmek mecburiyetinde olduğundan, hiçkimse nesneler üzerinde dışlayıcı
haklar iddiasında bulunmadı. Bu yüzden, doğal insanlar, bütün yaratılanların
en naziği; Tanrı’nın onlar için yarattığı, mülkiyet için kullanımı olmayan hediyelerden yararlanarak, uyum/âhenk içinde değilse bile, barış (huzur) içinde
yaşadılar (401). Mülkiyet, bu Cenneti sona erdirdi. Rousseau’nun meşhur ifadesiyle, “problem, bir toprak parçasını kapatmış olan ilk insanın ‘bu benim’
demeyi akıl etmesiyle ve buna inanacak kadar saf insanlar bulmasıyla” başladı (397). Bu gelişmenin nasıl vuku bulmuş olduğu açık değil. Rousseau’nun
önermeleri düşünüldüğünde, bu imkânsız olmuş olmalıydı. Rousseau’ya göre
ilk insanı, yapmak için bir kavrayışa (akıl edişe) sâhip olmadığı bir şeyi yapmaya ne itmiş olabilir? Bir mülkiyet konseptine sâhip olamayacak kadar basit
insanlar ona yönelik bir talebi nasıl idrak etmiş olabilir, ona inanmaya nasıl
ikna edilmiş olabilir?
Soru cevaplandırılamaz görünmektedir, fakat Rousseau İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma’da (Discourse) bu korkunç değişimi meydana getirdiğini tahmin ettiği ‘mucizeler serisi’ni tetkik
etmeye girişir (380). ‘Tahmin’ diyorum, çünkü şüphesiz, ilgili olayların vuku
bulduğuna dâir hiçbir kayıt yok. Ancak, bu kanıt yokluğu Rousseau’yu duraksatmadı; o, ‘aklın ışığı’na başvurmanın olgular (gerçekler) için delil ihtiyacını
ortadan kaldıracağına emindi (414). Kendisinin, bu uzun süre önce kaybol-
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muş cennet önerisini, –Rousseau buna ‘tahmin’ (conjecture) adını verdi– insanoğlunun mevcut günahkârlığının yegâne mümkün açıklaması olduğunu
ileri sürerek haklılaştıracaktı (396). Burada yine insanın iyilik severliğini
açıklamayı istemiş olan Hume ile bir zıtlık görürüz.

Doğal ve Aslî Olarak Mülkiyet
Rousseau’nun izahı, çok geçmeden Fransız Devrimi’nin parolası olmasına ve
daha sonra diğer devrimler için ilham kaynağı teşkil etmesine rağmen, şimdi
biliyoruz ki, hemen hemen her bakımdan yanlıştı.
Mülkiyetle başlayalım. Rousseau, mülkiyetin –ki şeyleri içine almaz (consist in) fakat şeylere ilişkin hakları içine alır– sosyal ve legal konvansiyonlarla sâdece tasvip edilmediğine fakat aynı zamanda oluşturulduğuna işaret
etmekle bilgimize ciddî bir katkıda bulundu. Tabiat hâli gibi bir şey mevcut
olabilseydi, bu, zilyetlikleri (possesions) kapsayacak fakat mülkiyet (property)
olarak tavsif edilebilir hiçbir şeyi kapsamayacaktı. Bu yüzden, Robinson Crusoe kendi ‘adasına sâhip değildi, yalnızca ona zilyetlik etti (fiilî tasarrufu elinde tuttu) ve onu işgâl etti (occupied).
Ancak, Rousseau zilyetliğin ve işgâlin, mülkiyetin doğal habercisi olduğunu unuttu. Genellikle mülkiyeti tanımlayan gelenekler (conventions) –meselâ ilk sâhiplikler– doğal davranış biçimlerini yansıtır. Hayvan davranışları
üzerindeki en dikkatsiz gözlemler bile gösterir ki şeyleri kendisinin ilân etme
güdüsü yaradılıştandır. Bir eş, bir parça yiyecek veya bir toprak parçası bir
defa bir hayvanın sâhipliği altına girerse, o hayvan onu muhafaza etmek için
dövüşecektir; yalnızca ona üstün bir güç o şeyi başkasının mülkü yapacaktır.
Rousseau bu gerçeği biliyordu, fakat onu konuyla ilgisiz diye görmezden geldi. Dedi ki, biz ‘dövüşen horozlar’ ve ‘kızışan geyikler (394)’ temeline insanlar
için bir neticeyi (conclusion) yerleştiremeyiz (395). Ancak bu akıllı çürütme
bir başka ilkeye ters düşmektedir. Eğer bazı türlerin davranışını onun doğal
olduğu temelinde izah etmeliysek, bilimsel hassasiyet aynı izahı insanlardaki
aynı davranışa da uygulamamızı gerektirir.
Rousseau bu mecburiyeti kabûl etmedi, çünkü onun düşüncesi bilimsel ve
analitik değil duygusal ve teolojikti. Mülkiyetin konvansiyonel (conventional)
olduğu yolundaki beyanına rağmen, Rousseau, bir bütün olarak insan cinsine
ilâhî bir hediye olan dünyanın, bireysel şahıslar tarafından sâhiplenme için
bölünemeyeceği dogmasını harfi harfine kabûl etmiş görünüyor (397). Bu tamamiyle temelsiz fikre bir âşık olursan, dünyanın bir parçasının ayrılmasının
ve onun birinin olduğunun iddia edilmesinin herkese âit olanın bir ‘gaspı’,
İlâhî Kanun’unun bir ihlâli olarak kınanmaya lâyık bir davranış olduğu, onun
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peşinden gelir. Bu önermeyi paylaşan Locke, bu sonuçtan Tanrı’nın kanununa, insanlara ilk sâhip oldukları, emekleriyle karıştırdıkları, âdil mübadele ile
elde ettikleri şeylere hak kazandıran bir şart (provision) ekleyerek kurtulmaya
çalışmıştı. Maalesef, Rousseau bunu yapmadı. Dedi ki, sâhiplik bir hak meselesi değil bir zor meselesidir ve diğer insanlar onlardan birinin onlardan
zorla aldığı şeye saygı duymak için, özellikle alınan şey sâhiplenenin kişisel
varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğundan daha fazlaysa, hiçbir iyi sebebe sâhip değildir (404).
Rousseau, mülkiyet kurumunun tabiatta bir temelinin bulunduğunu itirafa isteksiz, başka bir izah aradı ve mülkiyetin zenginlerin komplosuyla
doğduğunda karar kıldı. Bunu “insanın şimdiye kadar aklına gelen en büyük
plân” diye adlandırarak, şunu söyledi:
Böylesi, fakire yeni prangalar vuran ve zengine yeni güçler veren; doğal özgürlüğü telâfi edilemez biçimde tahrip eden, eşitsizlik ve mülkiyet kanununu ebediyen sâbitleştirmiş olan, akıllı
gaspı değiştirilemez hakka çevirmiş olan ve birkaç hırslı bireyin avantajı için bütün insanlığı
dâimî meşakkate, köleliğe ve sefilliğe mâruz kılan toplum ve hukukun orijiniydi veya orijini
olmuş olabilir (405).

Bu belgesiz komploya kesin inancıyla, Rousseau niçin mutlaka var olmuş
her toplumun mülkiyeti koruyan kanunlar tesis etmeyi gerekli bulmuş olduğunu veya niçin adâlet konseptinin mülkiyet konseptine onsuz anlamsız
olacak kadar bağlı olduğunu sormayı akıl etmedi. Bu soru, basitçe, çok uygunsuz olacaktı.
Ancak, cevap onu arayan herkese açıktır. Sağduyunun söylediği ve tecrübenin doğruladığı üzere, mülkiyet için korumalar, eğer mülkiyet onu en iyi
şekilde kullanabileceklerin elinde kalacaksa, gereklidir. Özel mülkiyet, onun
iyi yönetiminden faydalanmayı veya ihmâl edilmesinden zarar görmeyi bekleyerek, onu muhtemelen iyi kullanacak kimseler tarafından sâhiplenilir. Ve
Adam Smith’in işaret ettiği fakat Rousseau’nun göremediği şekilde, etkin kullanılan mülkiyet yalnızca onun sâhibine değil fakat diğer insanlara da faydalı olur ([1759] 1976, 184). Bu yüzden, geri kalanlarımız çiftçinin yetiştirdiği
şeylerî yeriz ve fabrika sâhibinin fabrikasında iş buluruz. Hobbes’un gösterdiği üzere, tabiat hâlinde bunların hiçbiri mümkün olmayacaktı.
Rousseau parçalanmış toprak sâhipliği olmasaydı tarımın mümkün olamayacağını kabûl eder (402), fakat mülkiyete karşı öylesine şartlanmıştır ki,
bu mecburiyeti tarımı da kınamak için bir sebep olarak görür. Onu ve diğer
‘sanatları’ (yani teknolojileri) artığın (surplus) ve lüksün sebebi olarak ilân
ederek, sonrakini, “tedavi etmek istediği hastalıktan çok daha kötü bir çare
(ilâç) veya daha ziyâde, kendi başına bütün kötülüklerin en büyüğü” (417)
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olarak kınar. Rousseau’nun yorgun fikrine göre, eğer biz hâlâ ormanda meşe
palamutları topluyor ve soğuğa karşı hayvan postları giyiyor olsaydık insanlar daha iyi durumda olurdu. Ancak, not etmeye değer ki, bu fikir, üzerine
basa basa ve uzun uzadıya ifade edilmesine rağmen, Rousseau’nun kişisel
davranışında kendini hiç açığa vurmadı. O hiçbir zaman kendisinin yararlanma şansına sâhip olduğu bol miktardaki lüksten vazgeçmedi. Savunucularının ona uygun olarak yaşamayı istemediği felsefelerden şüphe etmek gerekir.

Zenginlik ve Toprak
Biraz önce gördüğümüz üzere, Rousseau mülkiyetin tabiatta bir temele ve
faydalılıkta bir haklılığa (justification) sâhip olduğunu inkâr etmede haksızdı.
Mülkiyetten kaynaklanan zenginlik hakkında benzer bir hayâlî (gerçekçi olmayan) görüşe sâhipti.
Rousseau mütemadiyen bazı insanların başka bazı insanlardan, onlara yeterince şey bırakmayarak, şeylerden âdil paylarından daha fazlasını kapmaları yüzünden daha zengin olduğunu düşünürmüş gibi konuştu. Bu yüzden,
“bir insanın kaybı dâima bir diğerinin refahını teşkil eder (constitute)” dedi
(415). Bu beyan, dünyanın zenginliğinin, meşe palamutları gibi toplanmak
için etrafa dağılmış, sâbit ve sınırlı –yalnızca bütün ihtiyaçları karşılamaya
yeterli– bir miktarda olduğunu, bu yüzden, zenginlik elde etmenin, A için
daha fazlanın mecburen B için daha az anlamına geleceği bir sıfır toplamlı oyun olduğunu varsayar. Sıra dışı edebî kabiliyetlerine rağmen ekonomi
konusunda câhil kalan bir otodidakt (öğretici) olan Rousseau burada talebin,
kıtlığın (shortage) giderilmesine nasıl katkıda bulunduğunu anladığına dâir
hiçbir işaret vermez. Talebin yanında, bir sâbit ve kesin ihtiyaç tanımı olmadığını anlamada da başarısızlık gösterir.
Değişmeye başlamış olmakla birlikte hâlâ büyük ölçüde tarımsal olan bir
toplumda yaşayan Rousseau zenginliği, onun en aşikâr kaynağı olan toprak
ile karıştırma hatasını da yapmış olabilir. Ekilen toprak miktarı sınırlı olduğundan, onun bir parçasının sâhiplenilmesi diğerleri tarafından talep (claim)
edilebilecek miktarı azaltır. Bundan çıkardığı netice hatalı olmasına rağmen
Rousseau, bazıları tarafından toprağın sâhiplenilmesinin diğerleri tarafından sâhip olunabilecek serveti azalttığına inanmanın akla uygun olduğunu
düşünmüş görünüyor. Bu mütalaa, kesinlikle, Rousseau’nun retoriğinden etkilenmiş olarak, devrim sonrası Fransa’nın problemlerini, büyük toprakları
köylülere yeniden dağıtmak üzere küçük parsellere ayırmayı teklif eden kimselerin ulaşacağı sonuçtu. Bu politika işe yaramadı, fakat aynı hata, şimdi, bir
zamanlar yiyecek fazlası üretmiş bölgelerde çok sayıda insanın açlık çekmesi
bütünüyle tahmin edilebilir sonucuyla astropikal (subtropical) Afrika’da uy-
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gulanıyor. Bunlar ekonomik politikayı yanlış fikirlere ve iyi niyetlere dayandırmaktan çıkan trajedilerdir.
Bu gözlemler Rousseau’ya haksızlık gibi görülebilir, fakat o yapamadıysa da başkaları onun düşüncesindeki hatayı gördü Milletlerin Zenginliği’nde
([1776] 1981), Rousseau’nun İskoçyalı çağdaşı Adam Smith millî servetteki
farklılıkların toprak kadar üretim metodlarından da kaynaklandığını gösterdi: Julian Simon’ın (1990) iki asır sonra vurgulayacağı üzere önemli olan bir
ülkenin fiziksel kaynakları değil, daha ziyâde insan kaynaklarıdır. Enerjik ve
erdemli bir halk, eğer devletleri onları sırf yeteneklerini geliştirmekte ve heveslerinin peşinden gitmekte serbest bırakırsa, zenginleşecek ve bin çiçek açtırtacaktır. 18. Yüzyıl Fransası’nın ekonomik problemleri toprak sâhipliğinden
çok, sefil hâle gelmiş, servetini harcamakla onu artırmaktan daha fazla ilgili
olan bir ırsî aristokrasinin toprağı kötü idare etmesiyle alâkalı olmuş olmalıydı. 19. Yüzyıl’da, Alexis de Tocquueville ([1856] 1959), bozuldukça ve çöktükçe küstahlaşmış ve gaddarlaşmış olan bu aristokrasinin, daha o zamandan
atalarından kalan toprakları daha temkinli, ihtiyatlı ve çalışkan köylülere ve
Endüstriyel Devrimi’n şafağında yeni zengin imâlâtçılara kaybetmeye başladığını gördü. Eğer Smith veya Tocqueville kadar soğukkanlı bir gözlemci olmuş olsaydı, Rousseau da kendi zamanındaki bu gelişmeyi görmüş olabilirdi.

Sanat ve Emek
Servet konusunda yanlış olmasına rağmen, Rousseau’nun, fikirlerini nereden
aldığını görmek kolaydır. Hayatının çoğunu zenginlerin ve ‘yüksek sınıf’ın
(high bred) himâyesinde yaşadı, ara ara edebî meşgûliyetlerle ve müzik kopyalamakla uğraştı, fakat hiçbir zaman uzun süreli istikrarlı bir işte çalışmadı, dolayısıyla hiçbir zaman ciddî sorumluluklar almadı. John Locke’tan farklı olarak, –Locke emeği mülkiyet haklarının temeli olarak gördü– Rousseau, emek
ile zenginlik arasındaki yakın ilişki (connection) hakkında hiçbir sağlam fikre
sâhip değildi, ki bu ilişki sonraları Ricardo ve Marx’ı –yanlış şekilde– nesnelerin kıymetini onları üretmek için harcanan emeğin miktarıyla ölçmeyi teklif
etmeye itti. Şüphesiz, Rousseau onlar arasında bir ilişkinin olduğunu biliyordu fakat, öyle görünüyor ki, bu konu hakkında asla ciddî şekilde düşünmedi.
Her ne sebepleyse, aşikârdır ki, Rousseau servetin nasıl üretildiğine çok az
dikkat etti. Kısım 2’de daha geniş şekilde tartışıldığı üzere, Rousseau’nun Sosyal Sözleşme’si insanların hayatlarını nasıl kazandığı mühim sorusu hakkında
yalnızca kısa yorumlar kapsar: Bu onlara bırakılacak ve onların şartları tarafından belirlenecektir (440). Onun zihnî, servetin nasıl dağıtıldığıyla meşgûldür. Rousseau’ya göre hiç kimse çok zengin veya çok fakir olmamalıdır (441)
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ve bütün ‘aşırı’ servet, ‘özel bireyler tarafından israf edilmeyecek’ (454) şekilde ‘devlet tarafından emilmelidir’. Bu geri –ve felâket yaratıcı– öncelikler serisi o zamandan beri sol politikanın öncelikler seti oldu.4 Eğer yalnızca tavuklar
yumurtlayana kadar sayılmamalıysa, başarılı toplumlar önce üretim hakkında
kaygılanırlar. Böyle yapmayanlar genellikle dağıtacak çok az şeye sâhiptir.

Huysuz Varlık Olarak İnsan
Rousseau’nun servet hakkındaki fikirlerinin saçma olması yanında, onun insan tabiatı konsepti daha da yanlıştı.
İki milenyumdan daha uzun bir zaman önce, Aristoteles insanların doğal
olarak toplu yaşayan hayvanlar olduğunu kabûl etmişti; şimdi biliyoruz ki, insanlar yalnız fakat sâkin orangutanlardan ziyâde arkadaş canlısı (sociable) fakat
kavgacı şempazelere benzerler. Anneden tüketici talepleri ile birlikte tabiattaki en uzun çocukluk bağımlılığı periyodu, insanların, yetişkin erkek üyelerinin, yiyeceği ve korumayı sağladığı rüşeym hâlindeki toplumlar olan ailelere
âit olmasını gerektirdi. Yaklaşık on bin yıl önce yerleşik tarımın doğmasından
evvel, yiyecek çoğu zaman et anlamına geldi, ki et akrabalık ve ihtiyaç tarafından bağlanan işbirliği hâlindeki organize gruplar tarafından yapılan avlarla
elde edildi. Bu birbirine sıkı sıkıya bağlı gruplar diğer hayvanları öldürmede
ya da rekabet eden gruplarla savaşmada tereddüt etmediler; bununla övündüler. Hayvan haklarının bir erken savunucusu, yufka yürekli Rousseau bu
düşünceye dayanamazdı, fakat, insanlar, muhtemelen, yiyecek için olduğu kadar, bugün spor avcılarının yaptığı gibi, zevk için de öldürüldü. Sâdece sosyal
varlıklar tarafından hissedilen merhamet, ilkel avcıların kalplerinde, yalnızca
kabilelerinin diğer üyelerinin ıstıraplarıyla (acılarıyla) ortaya çıktı.
Rousseau müdafiileri Rousseau’nun asla sâkin orangutan mitini literal
olarak ifade etmediğini söyleyerek cevap verecektir. Sözlerine inanırsak, böylesine akıllı ve kurnaz bir söz ustasıyla bunu yapmanın her zaman riskli olmasına rağmen, Rousseau tabiat hâline referansları bir düşünce tecrübesini
kolaylaştırmak için edebî bir âlet olarak gördü (380). Mâkûl olarak topluma
atfedilebilecek etkilerin karakterlerinden çıkartılmasıyla insanların nasıl görüneceğini tahayyül etmek isteyerek, Rousseau bu tür meselelerde (causes)
bir tür sezgisel regresyon (geri çekilme) analizine girişti. Rousseau, görünüşte (apparently) Hobbes’un da, insanların doğal olarak yırtıcı ve öldürücü
olduğu neticesine vardığı zaman aynı şeyi yaptığını düşündü (391). Gerçekte
Hobbes –kanunun ihlâl edilme sıklığından, şu anda onlara empoze edilen sınırların devletin dağılmasıyla âniden kaldırılması hâlinde, Hobbes’un korktuğu fakat Rousseau’nun ilham ettiği bir netice, insanların nasıl davranacağını
tahmin etmeye çalışarak– farklı bir tecrübeye girişmişti. Bu yüzden, Hobbes
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hukuk ve düzenin bütün iyilerden yararlanılması için vazgeçilmez olduğunu
göstermeye çalışırken Rousseau hukuk ve düzenden mahrum olduğumuz zaman bile barış ve âhenk içinde yaşadığımızı iddia etmeye hevesliydi.
Fransız Devrimi’ni tâkip eden terörün çok geçmeden ispatlayacağı üzere, Hobbes’un insan tabiatıyla ilgili tahmini, doğruya daha yakındı. İnsanlar
medenîleştikleri için birbirini öldürmez, birbirine tecavüz etmez ve birbirinden çalmazlar; yeterince medenîleşmedikleri için bunları yaparlar. Bu durum,Hobbes’a aşikârdı ve Rousseau da bu durumu görmeye muvaffak olmuş
olmalıydı, fakat Rousseau şâhit olduğu şeyi anlamayı arzu eden bir ayrı (detached) gözlemci perspektifinfen mahrumdu. Bunun yerine, sevmediği şeyi
hislerine mâğlup olmadan analiz etmekten ziyâde onu kınayan bir tutuklu
(arrested) gencin mutsuz ve yıkıcı görünüşüne sâhipti: ‘Ben mükemmelim,
geri kalan her şeyi değiştirin’.

Rousseau’nun Düşüncesinin Teolojik Temeli
Şüphesiz, Rousseau kendisinin hoşnutsuzluğu için bolca kişisel sebebe sâhipti. İlk karısı çoçuk doğururken ölmüş ve ikinci karısı oğulları Jean– Jacques Rousseau’yu ergenlik çağına ulaşmadan evden atan İsveçli bir saat
yapımcısının oğlu olarak doğan Rousseau, yetişkin hayatının çoğunu, onların kendisine verdikleri yatağı, yiyeceği ve harçlığı kabûl etmesine rağmen
servetlerini kıskandığı ve kişisel taleplerinden ve kibirli üstünlüklerinden
hoşnutsuz olduğu orta yaşlı kadınlar topluluğunun kapatılmış adamı olarak
harcadı. Yetenekli ve hünerli bir adam olarak Rousseau’nun, entelektüel bakımdan kendisinden aşağı olan ve kocalarının veya uzaktaki sevgilerinin servetleriyle tembelce ve savurganca yaşayan, Rousseau’nun gördüğü kadarıyla
iyi talihlerini hak etmek için hiçbir şey yapmamış olan kadınlara yiyecek ve
barınak bakımından bağımlı olmak zorunda olmaktan rahatsızlık duymuş olması gerekirdi. Discourse on the Origins of Inequality, Rousseau’nun alçaltılmasını ve utandırılmasını tamamlayan bu topluma karşı bir figanıydı.
Rousseau’nun ihtiyaç duyduğu tek şey kuramı için objektif bir temeldi ve
o bunu teolojide buldu. İnançlarını kendi üslûbunca seçmiş ve benimsemiş
bir hissî kişi, heterodoks Hıristiyan Rousseau, tabiatın (insan tabiatı dâhil)
Tanrı tarafından yaratılmış olduğu için bir zamanlar iyi olmuş ve sonra her
nasılsa kötüye dönmüş olması gerektiği yolunda müphem bir kanaâte sâhipti. Rousseau’nun bu görüşü açıkça ifade ettiği bir pasaj bilmiyorum, fakat bu
onun bütün görüşünün temelidir.5 Bu apriori kanaât veri alındığında, Rousseau karşı delilleri ihmâl etti ve bütün müteakip radikalizmin temeli olmuş
olan düşünceyi formüle etti –insanın toplum tarafından uygarlaştırılmadığı
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fakat yozlaştırıldığı inancı, veya, aynı kapıya çıkacak şekilde, uygarlığın kendisinin bir tür çürüme olduğu inancı.6

Rousseau’nun Sosyalist Tâkipçileri
Rousseau’dan sonra, Marx ve diğerleri insan toplumundan ayrı düşünülen
insan tabiatı diye bir şeyin var olduğunu inkârda Hegel’i tâkip edecekti ve
bunlar arasında daha mâkûl olanlar, kendilerini, iyi insanların akıllı ve kendi
menfaatini düşünmeyen sosyalistler tarafından kurulmuş iyi toplumlar tarafından yaratılabileceği inancını teşvik ederken, kötü insanların kötü toplumların mahsûlleri olduğunu iddia etmeye sınırladı. Bu görüşte, toplum tarafından oluşturuluncaya kadar, iyi veya kötü, insan tabiatı diye bir şey yoktur.
Ölçülü anlarda, Rousseau (bununla) hemfikir olmuş olabilirdi, fakat, toplumun aslî olarak iyi insanları kötüleştirdiği, çünkü onun kendisinin aslî olarak
kötü olduğu, kendi retoriği tarafından meftun kılınmış, doktrinini tercih etti.
Bu sonuç Rousseau’nun retoriğinin ihtişamı tarafından mâkûl hâle getirildi, fakat metodundaki hata tarafından mümkün kılındı. Diğer düşünürler insanın aslî iyiliğini, eğer neyin iyi olduğunu keşfetmek istersek önce neyin doğal olduğunu anlamamız gerektiği anlamına gelecek şekilde yorumlamışken,
Rousseau açıkça prosedürü tersine çevirebileceğini ve doğal olanı keşfetmek
için iyi olanla başlayabileceğini düşündü. Daha önceden toplumun kötü olduğuna karar vermiş olarak, Rousseau, bu yüzden, doğal insanın, eğer anti-sosyal değilse, asosyal bir yaratık olduğunu –kendisi gibi– düşündü. Çünkü, insan
tabiatı, az veya çok, bir ortak biyoloji tarafından sâbitlenmişken, iyi ve kötü kişisel terchilerle değişeceğinden –benim sevmediğimi sen sevmezsin– Rousseau’nun metodu bilimsel zihinli okuyuculara ilkel (geri– backward) gelecektir
ve bu metot kesinlikle yanlış sonuçlar vermiştir. Ancak, ‘romantizm’in babası,
çıplak gerçeklerin duyguları tarafından dikte edilmiş düşüncelerin önüne dikilmesine izin vermeyecek tam bir his adamıydı (sentimentalist).
Yazık ki, Rousseau’nun tâkipçileri bu tavrı benimsedi. Solcuların biyolojinin davranışla bağını sert şekilde inkârının gösterdiği üzere, bugüne kadar
davalarını olgudan (gerçekten) çok hisse dayandırdılar. David Glertner yakınlarda işaret etti ki, soldaki iyi-niyetli insanlar bazen “doğru ve yanlışla öyle
derinlemesine alâkadardırlar ki, hakikâti (truth) yalan olandan (falsity) ayırmaya hiç vakitleri yoktur’ (2002, 24). Sosyalist rejimlerin her yerde çoküşü
gibi –acı bir gerçek tarafından hayâl kırıklığına uğratılmış vaziyette, birçoğu
gerçek veya realite diye bir şey olduğunu dahi inkâr etmeye yöneldiler. Onun
yerine, derler ki, şeylerin gayet farklı ve karşılıklı olarak zıt yorumları vardır,
bunların her biri onu düşünen (feel) kişi için doğrudur, fakat hiçbiri mutlak
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anlamda doğru değildir. Bu şekilde, sosyalizm epistemolojik relativizme sürükler. Rousseau’nun Fransız hayranları, onların her yerdeki İngiliz edebiyatı
departmanlarındaki tâkipçileri, bu öldürücü saçmalığa bilhassa mütemayildir.
Karl Popper The Open Society and Its Enemies’de (1962) gösterdi ve bu nihilist tavrın, solcuların mevcut siyasal ve ekonomik düzenlerde, bu düzenler ne
kadar uzun süre yaşamış veya ne ölçüde başarılı olmuş olursa olsun, herhangi bir değer görmesini engellediğini gösterdi ve F. A. Hayek Law, Legislation,
and Liberty’de bunu teyit etti. Bir toplumun ahlâkî ve siyasî geleneklerinde
gönüllü (tecessüm eden) bilgeliğe (hikmete – wisdom) saygı göstermeyerek,
solcular kafalarından daha iyi bir şey tasavvur edebileceklerine ve onu hayâllerindeki kumaşla yapabileceklerine kanidirler. İdealler yetecektir, gerçeklere
boş verin.

Siyasal Olarak Kişisel
Kibirin öteki dünya işlerine dalışla karşılaştırılması sâdece Rousseau’nun
Confessions’ının ([1765] 1953) değil fakat aynı zamanda siyasal broşürlerinin
otobiyografik kalitesini de izah eder, ki bu broşürler sâdece onun şahsî hoşnutsuzluklarını ve özel fantezilerini gayri şahsî felsefe ve kendi menfaatini
düşünmeyen sosyal siyasa olacak şeye dönüştürdü.
En fazla nefret ettiği şeyle –yani, onunla kıyaklarına dayandığı kişiler arasındaki servet, güç ve imtiyaz eşitsizliğiyle– başlayarak, Rousseau insanların
sınıf bakımından eşit olduğunu çünkü herkesin eşit derecede mülkiyetsiz olduğu pastoral bir geçmişin yaşandığını varsaydı. Bazı insanların diğer insanlardan doğal olarak daha güçlü, akıllı veya çevik olduğunu kabûl etmesine
rağmen, bu tür eşitsizliklerin tabiat hâlinde hiçbir fark yaratmadığında ısrar
etti. Bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak kadar yeterli ürün olduğundan
doğal zekâ, çeviklik ve güç farkları ne herhangi bir insana diğerleri karşısında
rekabetçi bir avantaj verdi ne de sınıf için bir avantaj sağladı. İnsanlar Tanrı’nın
gözlerinde olduğu gibi birbirlerinin gözlerinde de eşitti (403). Rousseau’nun
görüşüne göre, biz şimdi insanlar arasındaki farkları sâdece toplum onları insanlar arasında farklılık için, ‘diğerlerini aşma (surpass) arzusu’ için çabalama
cinneti yaratarak önemli görünür hâle getirdiği için önemli sayarız (403).
Karşı hipotezi –sosyal hiyerarşinin köklerinin doğal farklılıklarda bulunduğunu– Rousseau “efendileri tarafından dinlenmede belki köleler tarafından
tartışılmaya uygun fakat gerçek arayışı içinde olan mâkûl ve özgür insanlara
gayet uygunsuz olan bir soru” (konu) olarak bertaraf eder (379-80). Kaynakları böylesine hünerlice kirletmiş olarak, Rousseau, kanıtları tetkik etmek için
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bir an bile duraksamaz –onun metodunun mükemmel bir izahı. Tabiatın mecburen iyi ve sınıf ve servet farklılıklarının mecburen kötü olduğuyla başlayın.
Sonra, sınıf ve servet farklılıklarının tabiat yüzünden olamayacağı ve bu yüzden bütünüyle suni olması ve geri çevrilmesi gereği fikrine bağlı olursunuz.
O zaman bu teorinin soğuk gerçeklere uyup uymadığını soruşturmaya hiç ihtiyacımız olmaz. Zaten buna yalnızca onun bizim samimî hislerimize uyması
temelinde karar vermişizdir. Rousseau için eşitsizliğin adâletsizliği hiçbir delile ihtiyacı olmayacak şekilde yeterince aşikârdı. Eşitsizliğin muhtaç olduğu
şey kınamaydı ve Rousseau bu unsuru tam olarak sağlamanın peşinde koştu.

Eşitsizliğin Kaçınılmazlığı
Rousseau’nun kınamasındaki problem onun öncülünün (premise) hatalı olmasıdır. Eşitsizlik sâdece doğal değildir, aynı zamanda kaçınılmazdır –daha üstün tabakalara, avantaja, şansa veya kabiliyete sâhip olanlara gıpta edilmesi
de açıkça öyledir. Alt-üst düzeninin bulunmadığı hiçbir toplumun asla var
olmadığı bu realiteyi en az zeki eşitlikçi için bile aşikâr kılmış olmalıdır.
Rousseau’nun kendisinin işaret ettiği gibi, “şöhret, onur ve ilerleme arzusu…
bizim hepimizi alevlendirir” (411). Böylesine genel (universal) bir motif (saik)
ancak biyolojinin bir ürünü olabilir. Çünkü, yalnızca az sayıda kimse, diğerlerini hayâl kırıklığı içinde bırakarak, zirveye yükselebileceğinden, Rousseau
üstünlük arzusunu esef verici buldu.
Ancak, Rousseau bir kere daha hatalıydı. Üstünlük arzusu, kendisini ispat etmek ve diğerleriyle rekabette kapasitesini göstermek zorunda olanları
cesaretlendirerek sosyal organizasyonu kolaylaştırır. Bu yüzden, Rousseau
bile sonunda mertebelerin (ranks) zarurî olduğunu teslim eder. Yalnızca, bu
mertebelerin, becerikli politikacıların “iyi insanlarla kötü insanlar arasında
hiç ayrım yapmayan o gayri âdil eşitsizliği” kınaması (kovması – banish) gibi,
“kişisel meziyeti” yansıtmasını ister (419). Dolayısıyla, Discourse’de eşitsizliği şiddetle kınamasına rağmen Rousseau Social Contract’ta bazı eşitliklerin müsaade edilebilir olduğu noktasına varır. İtiraz edilebilir olan çok aşırı
eşitsizliklerdir: “Hiçbir vatandaş bir başka vatandaşı satın almaya muktedir
olacak kadar zengin ve hiç kimse kendini satmaya mecbur kalacak kadar fakir
olmamalıdır” (441). Bu alıntıların gösterdiği üzere, Rousseau, eşitsizliğin aslî
olarak kötü olduğu aşırı görüşüyle başlamış fakat, nereye doğru hareket ettiğinin farkında olmaksızın, belirli şartlar altında eşitsizliğin kabûl edilebilir
olduğu daha mutedil görüşüne geçmiş görünüyor. Böyle yapmakla, o, birçok
tâkipçisine nispetle bir ilerleme kaydetmiştir. Eşitliği (equality) hakkaniyet
(fairness) ile karıştırmış vaziyette Rousseau’nun tâkipçilerinin çoğu bütün
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eşitsizliklerin, tanımı gereği mutlaka, gayri âdil, bundan dolayı kötü olduğuna inanma noktasına geldi.
Ancak –yalnızca, Rousseau’nun bütün diğer eşitsizliklerin kendisine indirgenebileceğini söylediği servet eşitsizlikleri üzerinde düşünmek için– en zengin vatandaşların en fakirlerin servetinin birkaç katı servete sâhip olduğu,
(fakat) en fakirlerin, buna râğmen, filî veya muhtemel başka her toplumdaki
muadillerinden daha iyi durumda olduğu bir sosyal düzen düşünün. (Okuyucu bu varsayımın o kadar da farazî olmadığını görecektir: Özgür toplumların
en fakir üyeleri, kendi toplumlarının en zenginleriyle kıyaslandığında değilse bile, diğer ülkelerdeki muadilleriyle kıyaslandığında, zengindir). Müteveffa
John Rawls bile, Pareto optimali ilkesini zikrederek, bu hipotez altında fakirlerin şikâyet edecek neyinin olduğunu anlamanın zor olacağını kabûl etti (1971,
66-67, 144– 48). Eğer bu kadar tercih edilir bir düzenlemeyle mutsuzlarsa,
izah kıskançlık (haset) –cesaretlendirilmemesi gereken bir öz tahripçi ve sosyal olarak çürütücü duygu– olmak zorunda. Bu gerçek, aşikâr olmasına rağmen, çok defa, mevcut toplumu bilinen alternatiflere değil fakat hiçbir zaman
var olmamış ve fiilî gerçeklikte asla realize edilemeyecek bütünüyle hayâlî
bir toplumla kıyaslama yanıltıcı cihazı tarafından gözden saklanır (karartılır).
Bu konuya Kısım 2’de tekrar döneceğim. Kısım 2’de Rousseau’nun eşitsizlik sâbit fikrinin, özgürlüğün mânâsı hakkındaki kafa karışıklığının ve realiteyle temas eksikliğinin onu nasıl insan tabiatının deşiştirilebileceği ve
vatandaşların, hepsinin bir diğerinin çıkarlarını kalbinde taşıması sayesinde,
gönüllü olarak uyum içinde hareket edeceği bir politik düzenin kurulabileceği hülyasını kurmaya yönlendirdiğini tartışacağım.

Kısım 2: Hürriyetsiz Özgürlük
Kısım 1’de incelenen A Discourse on the Origins of Inequality’de Rousseau,
mülklere bazıları tarafından el konulmasının diğerlerini –hepsi de aynı şekilde en temel ihtiyaçların tatmini için bile kendilerinin yeni ortaya çıkmış
efendilerine bağımlı– serflere (toprağa bağlı uşaklara), kölelere ve tabilere
çevirdiğini iddia etti. Bu şekilde, herkes için mülkiyetin yokluğunun herkes
için özgürlük ve eşitlik demek olduğunu, mülkiyet eşitsizliğinin pekçok kimse için özgürlüğün kaybı anlamına geldiğini iddia etti.
Rousseau bu iddiayı Social Contract’ın başlangıcına yakın bir yerde tekrarlar. Burada, meşhur bir ifadeyle, şöyle der: “İnsan özgür doğar ama her yerde
zincirler içindedir” (420). Bu mükemmel mecazla Rousseau’nun kastettiği insanların tabiat hâlinde özgür oldukları, çünkü kendi kendilerine yeterli olduk-
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larıydı. Sonra açgözlü az sayıda kişi, Tanrı’nın herkesin istifade etmesi için
yarattığı zenginliği kendisine mâl etti, böylece geri kalanları kendilerinin eski
nafakalarından mahrum bıraktı. Bu gelişme, mülkiyetliler ve mülkiyetsizler
arasında, sonrakini ilkine bağımlı kılarak, bir sınıf farklılığına vücut verdi.
Bir zamanlar toprağın bereketli ürünüyle zenginleşmiş olanlar (artık) kendini
nafaka için başkaları hesabına çalışma mecburiyetinde buldu. Bu yüzden, mülkiyet bağımlılığa yol verdi –eşitlik kaybı kadar özgürlük kaybına da. Bu analizi
yaptığım Kısım 1’de bu fikirlerde neyin yanlış olduğunu da görmüştük.
Bu bölümde, Rousseau’nun, nasıl, bir kimsenin başka bir kimseye asimetrik bağımlılığını, herkesi devlete bağımlı kılarak, böylece onları birbirine eşit
derecede bağımlı hâle getirerek, düzeltmeyi umduğunu ele alacağım. Bağımlılık çoğaltılarak elimine edilecektir (442).

Özgürlük ve Güç (Kapasite)
Bu paradoksal teklifi tetkikimize onun karışık bir özgürlük fikri teşkil ettiğine
işaret ederek başlayalım. Mütemadiyen özgürlükten bahsetmesine rağmen
Rousseau açıkça fakirlerin istedikleri şeyi yapma özgürlüğünden mahrum
olmalarından değil, istediği şeyi yapma gücünden veya aracından mahrum
olmalarından şikâyet ediyordu. Ayrımı (ki Hocutt 1975’te daha geniş şekilde
açıklanmaktadır) görmek için şu ifadeleri karşılaştırın: (1) 500 kiloyu kaldırmada veya Trump Towers’ı satın almada özgürüm. (2) 500 kiloyu kaldırmaya veya
Trump Towers’ı almaya muktedirim. İlk ifade, ki doğru bir ifadedir, müsaade,
–ne yapmaya izinliyim (what I may do)– ile ilgilidir; ikincisi, ki yanlış bir ifadedir, güç (power) –ne yapabilirim (what I can do)– ile ilgilidir. Rousseau iki konsepti sistematik olarak birleştirmiştir (karıştırmıştır). O, özgürlük kaybından
–ki mülkiyetin kurumsallaşmasını tâkip ettiğine inanmıştı– şikâyetçi olduğu
zaman, müsade yokluğundan şikâyeti kastetmedi, fakat gücün yokluğundan
şikâyeti kastetti. Rousseau’nun konuşma biçimiyle, yalnızca yapma kapasitesine veya araçlarına sâhip olduğunuz şeyi yapmada özgürsünüz.
Sosyalistlerin onu takviye etmesine ve dâimî hâle getirmesine rağmen, bu
konuşma biçimi yanlışa sürükleyicidir. Hobbes’un zaten söylemiş ve Hume’un
zaten tekrarlamış olduğu gibi, doğru adlandırılan özgürlük sâdece davranış
üzerinden insan-yapımı engellerin ve kısaltmaların namevcudiyetidir. Tam
mânâsıyla, yapmada özgür olduğumuz şeyi yapmak için özgürüz, onu yapma araçlarından mahrum olsak bile. Bu yüzden, Trump Towers’ı satın almada veya 500 kilogramı kaldırmada, böyle yapmaktan engellenmem için tatbik
edilebilir bir yasaklama altında olmadığım sürece özgürüm. İlkini yapmak
için paradan, ikincisini yapmak için kastan mahrum olmam bir şey ifade et-
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mez. Özgürlük güç ile karıştırılmamalıdır. Tekrar etmek için: Eğer başka kimsenin iradesinin keyfî kısıtlamalarından özgürseniz (âzâdeysiniz) özgürsünüz.
Bu truizm (herkesçe bilinen hakikâti tekrarlamak) özgürlük kelimesinin
iki farklı kullanımı tarafından karartılmıştır: Biri özgürlüğe delalet eden, diğeri güce (kapasiteye) delalet eden iki kullanım. Böylece Karl Marx muntazaman burjuva özgürlüğü sosyalist özgürlük ile zıtlaştırdı ve Isaiah Berlin
meşhur biçimde negatif özgürlüğü pozitif özgürlükten ayırdı. Bu ayrımlar, gerçek ve önemli olmalarına rağmen, özgürlük türleriyle alâkalı değildirler. Berlin’in bildiği üzere özgürlük ismini hak eden yegâne özgürlük türü hürriyettir. Pozitif ve sosyalist özgürlük deniz atlarının at türleri olmalarından daha
fazla özgürlük türleri değildir. ‘İhtiyaçtan özgürlük’ iyi bir şeye delalet eder,
fakat harfi harfine alınması gerekmeyen bir metafordur; aynı şeyi ifade etmede ‘ihtiyaç yokluğu’ (‘absence of want’) kavramı daha uygun olacaktır. Harfi
harfine öyle adlandırılan özgürlük daha dar bir şekilde tanımlanır.
Bu yaklaşıma, özgürlüğün, onu kullanacak araçlara sâhip değilseniz, fazla
değer taşımadığı cevabı verilebilir. Marx, muntazaman “burjuva özgürlüğü”nü değersiz diye küçümsedi ve Anatole France meşhur benzetmesiyle zenginlerin ve fakirlerin köprü altında uyumaktan aynı şekilde yasaklandığını
(yani bunu yapmaya özgür olmadığını) kötüleyici biçimde söyleyerek (gözlemleyerek) onunla alay etti. İnsanlara, gerçek mülkiyet edinebilecekleri bir
ülke ile mülkiyet edinmekten yasaklandıkları bir ülke arasında tercih yapma
imkânı verin, çok geçmeden mutsuz fakat umutlu kimselerin ikincisini terk
edip birincisine katıldıklarını göreceksinizdir, eski Sovyetler Birliği’nin ve
onun kasvetli uydularının kederli tarihinin teyit ettiği üzere. İnsanlar siyasal
hapishanelerinde ancak dikenli teller ve silâhlı muhafızlarla tutulabilirler.
Sebepler açıktır: Özgürlük yalnızca aslî olarak iyi değildir; aynı zamanda
araçsal olarak da değerlidir. Bir şeyi yapma özgürlüğünün olduğu yerde genellikle onu yapmak için gerekli araçları elde etme özgürlüğü de vardır. Bu
yüzden, sosyalist inancın tersine, en özgür insanlar özgürlüklerini kullanma araçlarına muhtemelen en çok sâhip olabilecek insanlardır –zenginliğin
özgürlüğü artıracak olmasından değil, fakat özgürlüğün zenginliği artıracak
olmasından. Bu ilişki özgürlük ile güç (kapasite) ayrımının niçin böylesine
önemli olduğunu izah eder. Bunu akılda tutmak bizi önemli şeyleri yerine
koymaya muvaffak kılar.
Siyasal ikiye ayrılma yalnızca özgürlüğün önemli olduğunu düşünen insanlarla yalnızca gücün önemli olduğunu düşünen insanlar arasında değildir.
Aklî dengesi sağlam herkes her ikisine de değer verir. Ancak, insanlar hangi
konseptin öncelik taşıması gerektiğinde farklılaşır. Bir tarafta bazıları, Rous-
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seau gibi özgürlüğün yalnızca gücü (kapasiteyi) artırarak arttırılabileceğini
düşünür, ki bu kimseler bunu zenginliği eşitsizliği azaltacak şekilde yeniden dağıtarak yapmaya çalışır. Diğer tarafta bazıları, Adam Smith gibi gücü
artırmak için önce özgürlüğü artırmak gerektiğine inanır, böyle yapmanın
sonuçlarından biri eşitsizliği artırmak olsa bile. Binaenaleyh, Rousseau’nun
özgürlükle ilgili kafa karışıklığı sâdece hangi kelimenin kullanacağı meselesi
değildir. O, siyasal meselenin (konunun) kalbindedir.

Rousseau’nun Kafa Karışıklığının Orijini
Rousseau’nun özgürlük konusunda kafasının karışık olduğu, onun kişisel problemini nasıl yanlış teşhis ettiğini gördüğümüz zaman sarih hâle gelir. Özgürlüğün özünün başkalarından gelen zorlama ve kısıtlamanın yokluğu olmasına
rağmen, hiç kimsenin Rousseau’ya yaşadığı hayatı yaşamaya zorlamamış veya
başka bir hayat tarzını seçmesini engellememiş olması çarpıcı bir gerçektir.
Confessions’ın ifşa ettiği gibi, kendi yolunu kendisi, kendi iradesiyle seçti çünkü
onu alternatiflere tercih etti. Zengin dulların cömertliğini reddetme yerine, rutin şekilde onların cömertliklerinin peşinde koştu, onları, lükslerin masraflarını
karşılamasını sağladığı ve onu bir işin sınırlamalarından ve aile sorumluluklarından âzâde kıldığı için memmuniyetle karşıladı. Hayatının çoğu boyunca,
otobiyografisinde Paris’te en büyük evlerde yaşamış olmayla övünen, kitapları
çok satan bir yazardı. Bir seferinde kendisinden çaldırdığı otuz fantezi gömleğe
sâhip olacak kadar iyi yaşadı. Eğer yaşama standartlarını düşünmeyi, muntazam bir işte çalışmayı veya masraflarını daha tedbirli idare etmeyi istemiş olmasaydı, en çok değer verdiğini itiraf ettiği bağımsızlığa sâhip olmuş olabilirdi. Onun yerine, pratikte sözde kınadığı patronajı tercih etti.
Rousseau’nun Confessions’ın sonuna yakın naklettiği bir olayı hatırlayın.
Rousseau orada, kadın hâmîsine komşu bir yatak odasıyla, Paris’teki evinde
müştemilât (demirbaş) olarak kaldığı bir kadın tarafından sağlanan bir evi ve
bahçeleri nasıl kullandığını anlatır. Birkaç ay sonra, yeni hoş ikâmetgâhını
terk etmeye zorlandı, çünkü bu kadına sağlığı için gerçekleştirdiği bir gezide
refakât etmeyi reddetmişti. Rousseau’yu meşhur Encyclopedia’sı için müzik
hakkında yazmak üzere cömertçe istihdam etmiş olan Diderot, Rousseau’ya
zengin velinimetine karşı görevlerini hatırlattığı zaman, Rousseau onunla da
bağlarını koparttı. Rousseau aşikârca kadının evini yükümlülüklerden azâde
kullanmayı beklemişti. Rousseau’nun bu imtiyazı, kabiliyetli bir kişi olarak
ona, kendisine bir sıkıntı veya kişisel hizmet yükümlülüğü olmaksızın sağlanması gereken doğal bir hak olarak görmüş olduğu anlaşılıyor.7
Bu olay Rousseau’nun tavrını mükemmelen tasvir eder. Zenginlere hakir
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görülmüş bağımlılığından kurtulmak için somut adımlar atmak yerine, Rousseau, fiiliyatta seçtiği şeyi sözde kınadı ve fanteziye başvurarak telâfi etme
hayat boyu alışkanlığını tâkip etti.8 İşler istediği gibi gitmeyince, iyi hayatı
yaşamak için, iyi hayat için gerekli her şeyin, onun istediği şeyler için diğer bireylere hizmet etmesini gereksiz kılarak, devlet tarafından sağlanması
sayesinde, emirler almasına veya bağışlar (ihsanlar) kabûl etmesine ihtiyaç
kalmayacak ihtilâfsız bir dünya tahayyül etti –sosyalistlerin o zamandan beri
heryerde insanlığın zararına olacak şekilde devam ettirdiği bir ayartıcı fantezi.
Kesinlikle, Rousseau’nun problemi doğru olarak öyle adlandırılmış özgürlük kadar ekonomik bağımsızlık ve otonomi de istemesiydi (441). Böylece o ne
yasaklara, emirlere ve diğer insanların isteklerine karşı sorumlu olmak ne
de amaçlarını gerçekleştirmede yetersiz maddî araçlar tarafından sınırlandırılmış olmak istedi. Kısaca, o, bizim hepimizin istediği şeyleri istedi –yani
özgürlük ve kimseye hesap verme zorunda olmaksızın istediğimizi dilediğimiz zaman yapmak için araç gereçler. Problem Rousseau’nun bu durumun
kendisine, sanki bu doğal bir hakla ona aitmiş gibi bedava ve bir sorumluluğu
olmaksızın sağlanmasını istemesiydi, bu daha önce, onun, ebeveyn kısıtlamalarının sona ermesini isteyen fakat ebeveyn desteğinin kesilmesini arzu
etmeyen ergen genç tavrına sâhip olduğunu söylememin sebebiydi.

Fantezi Olarak Felsefe
Rousseau böyle bir nimeti (deal) nerede bulacaktı? Aşikârdır ki onu Sosyal
Sözleşme olarak tasvir ettiği yarı-ütopyada bulmayı umdu. Bu eserde Rousseau amacını iki yolla ifade eder. En başında şöyle der: “İnsanları oldukları
gibi ve kanunları olabilecekleri gibi alarak, sivil (civil) ilişkilerde bazı meşru
ve katî idare kurallarına sâhip olmanın mümkün olup olmadığını tetkik etmek istiyorum” (420). Bu ifadeyi Rousseau’nun daha sonraki “konvansiyonlar insanlar arasında bütün meşru otoritenin temeli olarak kalmaya devam
eder” doğru ısrarıyla uzlaştırmak zordur. Bu görüş esas alındığında bir toplumun kanunlarının kendileri gayri meşru (illegitimate) olamazlar çünkü bunlar
onun (toplumun) meşruluğunun tam ölçüsüdür. Bu ifade Rousseau’nun, ilâhî
olarak tesis edildiği için doğal olan bir adâlet ölçüsü olduğu yolundaki sık
fakat daha az ısrarlı önerisiyle (suggestion) daha iyi uzlaşır. Maalesef, “Bütün
adâletin Tanrı’dan gelmesine” rağmen, adâletin, onu insanlar arasında etkili
olmak için, konvansiyonlarda bir teyide (sanction) ihtiyacı olduğunu beyan
ettiği zaman meseleyi daha da eline yüzüne bulaştırmaktadır (434). Bulmacaya çözüm Rousseau’nun meşruluk testinin kabûl edilebilirlik olması gerçeğinde yatabilir: Bir “meşru” sisyasal yapı (polity) vatandaşların kabûl ettiği
bir siyasal yapıdır. Vatandaşlar, varsayımsal olarak, kendilerine Tanrı tarafın-
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dan verilmiş tabiatlarına aykırı olan şeyi kabûl etmeyeceklerdir.
Aynı belgede biraz ileride Rousseau tetkikinin amacını, istediği şeyin
“Toplumun bütün gücüyle bireyi ve her toplum üyesinin iyilerini savunan ve
koruyan, onunla her birinin, hepsiyle bütünleşerek, yine de kendine itaat ettiği ve önceki kadar özgür kaldığı bir birlik biçimi bulmak” olduğunu söyleyerek, bir şekilde farklı olarak ifade eder (425). İkinci ifade anlamı bakımından
ilkinden farklı olarak görülmeye muhtaç değildir. Eğer bir özgürlük kaybı
olmaksızın bir koruma garantisi bir siyasal düzeni çoğu insan için kabûl edilebilir kılmayacaksa, o zaman neyin bunu yapacağını anlamak zor. Maalesef,
ilerlemeden önce göreceğimiz gibi, Rousseau kişileri ve mülkleri insanları
ekonomik ve politik olarak eşit kılarak, ki bu onların özgürlüklerinin sınırlandırılmasını gerektirecektir, korumayı vaat eder. Ama sırayla gitmeliyim.
Birçok okuyucu Rousseau’nun Social Contract’taki bir özgürlük garantisi
olarak vatandaşın iyilerini (mallarını – goods) koruma vaadine kapılmıştır –ki
bu onun Discourse’u yazdıktan beridir kalbinde belirgin bir değişiklikten ıstırap
çektiği (suffered) anlamına gelir. Bu izlenim, Rousseau devletin “gasbı gerçek
hakka; faydalanmayı sâhipliğe çevireceğini” (428) söylediği zaman kuvvetlendirilir. Ancak, bir süre sonra ortaya çıkar ki, yalnızca, eğer bir şeyse, vatandaşın
kişisel eşyaları gasptan korunacaktır. Geçek mülkiyet sâhiplerine açıkça (apparently) titles (tasarruf hakları) bırakılacaktır ve tam da sonraki sayfada Rousseau
“her bireyin kendi mülkiyeti üzerinde sâhip olduğu hakkın dâima toplumun
hepsi üzerinde sâhip olduğu hakka tâbi (ikincil) olduğunu” beyan ederek (429)
ve bütün “aşırı” zenginliği toplama niyetini açıklayarak bu tasarruf haklarını
değersiz (geçersiz) kılar. Devletin, mülkiyetin meyveleri üzerinde gücünü eline
aldığı zaman, mülkiyeti fiilen aldığını ihmâl eder. Bireylerin ellerinde kalan bu
tasarruf hakları gerçek değil yalnızca nominal hakları garanti eder.
Daha kötüsü, eğer tasarruf haklarını ellerinde tutanlar şimdi eski mülkiyetlerini kendi menfaatlerinden ziyâde devletin veya diğer insanların yararı
için kullanma yeni sorumluluğuna sâhipseler, mülkiyetin faydalarından yararlanmayı sona erdirirken mülkiyetin yüklerinden sıkıntı çekmeye devam
edeceklerdir. Bu rejim –yararlanmaksızın sâhiplik– altında zenginlerin ve
yeteneklilerin eskiden esas itibariyle kendileri için çalışmışken artık hemcinsleri vatandaşları için çalışmaları gerekecektir. Böylece, Discourse’da not
edildiği gibi, “devletin üyeleri ona yeteneklerine oranlı hizmetlerini borçludurlar” (419). Devlet, çoğunluk oyu tarafından yönetileceğinden, eski efendiler yeni hizmetkârlar ve eski hizmetkârlar yeni efendiler olmuş olacaktır.
Kölelik, ki Rousseau onu tabiata karşı diye dobra dobra kınar (422), ortadan
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kalkmış olmayacak, sâdece biçimlerini değiştirmiş olacaktır. Azın çoğu bir
zamanlar köleleştirilmiş olduğu yerde, şimdi çok azı köleleştirecektir.

Çoğunluk Oyu ve Genel Refah
Ancak, Rousseau devletin mülkiyeti almasının ve regüle etmesinin ne bir
hırsızlık eylemi olacağında ne de mülk sâhibinin özgürlüğünü azaltacağında
ısrar eder (428). Bunun yerine, vatandaşlık haklarından yararlanmayı uman
herkesin katılmasının gerektiği bir anlaşma, Toplumsal Sözleşme tarafından
meşrulaştırılacağını söyler (425). Mülkiyet sâhipleri bu yeni dağıtmayı (tertibi) niye kabûl etsinler? Hakları yapan önermeyi kuvvetle reddetmiş olarak (422) Rousseau mülkiyetin devlet tarafından kontrolünün, sâhiplerce,
devletin, her bireyden daha kuvvetli olarak, ‘onların mülklerini’ (possessions)
onların yapabileceklerinden daha iyi koruyabileceği için kabûl edilebilir olduğunu ileri sürer (425). Mamafih, Social Contract’taki diğer ifadelerden, bu
garantinin ne kadar az değerli olduğunu biliyoruz, bu yüzden Rousseau onun
üzerinde durmaz. Onun yerine, devlet kontrolü altında bütün vatandaşların
menfaatlerine demokratik siyasî yönetime eşit katılımları tarafından hizmet
edileceğini öne sürer. Detayların çıldırtırcasına müphem olmasına rağmen,
öyle görünüyor ki, yeni devlette kanunlar toplanan (assembled) vatandaşların çoğunluk oyu tarafından çıkartılacak (enacted) ve bu vatandaşların kendi
hemcinsleri arasından seçecekleri yöneticiler (magistrates) tarafından idare
edilecektir (466). Rousseau bu prosedürün devlet tarafından yapılan eylemlerin, onun genel irade adını verdiği, her zaman genel refah olarak adlandırdığı
şeye niyet eden şeyi ifade etme şanslarını artıracağını söyler. Bu düşünce
tarzının etkili olmaya devam etmesine rağmen, onu merkezî konseptleri, eğer
bütünüyle anlamsız değilse, umutsuz şekilde müphemdir. Her ne zaman bir
vatandaş çoğunluğu, azınlığın kendisinin refahına zararlı olduğu için karşı
çıktığı bir yasama parçası (kanun) çıkartır veya bir yönetici seçerse, sonucun,
ondan sıkıntı çeken azınlığın iradesinin bir ifadesi olduğunun söylenebileceği hiçbir anlamlı düşünce yoktur. Kamu tercihi teorisyenleri James Buchanan
ve Gordon Tullock’un (1962) bize hatırlattığı gibi, çoğunluklar bütün taraflara
(parties) hizmet etmezler; onlar yalnızca, ortak bir özel (particular) amaca sâhip olarak, zıt menfaatlere sâhip bir azınlığı oyla aşmaya muktedir koalisyon
partilerine hizmet ederler. Böylece, basit bir örnek almış olmak için, üç kişiden müştekil bir toplum düşünün: A, B ve C. A ve B, C’nin pahasına bir yolun
inşa edilmesini istesin, C buna yalnızca yoldan yararlanmayacağı için değil
fakat aynı zamanda onun mâliyetleri üzerine bindirileceği için karşı çıksın.
Çoğunluk yönetimi prensibine göre, sonuç bütünüyle tahmin edilebilir: C’ye
yalnızca A ve B’nin yararlanacağı yolun mâliyeti ödettirilecektir.
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Şüphesiz, Rousseau bu tür şeylerin vuku bulmayacağı bir ideali tasvir etmeye çalışıyordu. Bu yüzden onun bu ideali tasviri ne A’nın ne B’nin ne de
C’nin onların hepsinin menfaatine aynı şekilde hizmet etmeyecek bir şeye oy
vermeyecektiğini bir tanım meselesi yapmaktadır. Sıkıntı şu ki hiçbir zaman
böyle bir toplum olmamıştır ve olmayacaktır. Onun mevcudiyetini farzetmek
insanın kendisini aşma kapasitesini, çoğu insanın basitçe sâhip olmadığı bir
kapasiteyi, varsayar; Rousseau burada yalnızca “oldukları gibi insanlar”dan
değil fakat aynı zamanda “olabilecekleri gibi kanunlar”dan da çok uzaktadır.
Şurası doğrudur ki yakın arkadaşlar ve aynı ailenin üyeleri, öyle yapmak kendi
şahsî heveslerini feda etmelerini gerektirse bile, birbirlerinin mnefaatlerine
kendilerinin menfaatleriymiş gibi muamele ederler ve gruptaki diğer kimselerin iyiliği için hareket ederler, fakat siyasal devletle aileyi birbirine karıştırma
(ayırt edememe) yolundaki sosyalist eğilimlere rağmen bu ikisi birbirinden
tamamen farklıdır. Devlet zorun ürünüdür, aile sevginin (aşkın) mahsûlüdür.

Siyasal Altruizm ve İnsan Tabiatı
Kuşkusuz, Rousseau bizi –yani, her yerde herkesi– birbirimizi kardeşlerin
yaptığı gibi sevmeye teşvik ediyordu, fakat o teklifinin realize edilemeyecek
kadar hayâlci olduğunu biliyordu. Onun hakkında düşündüğü zaman itiraf
ettiği gibi, bir Hıristiyanlar toplumunun hukuka ihtiyacı olmayacaktır (479).
Hobbes’un açıkça ortaya koyduğu üzere, hukuk, duyguları İsa peygamberinkine uymayan insanların davranışlarını engellemek için gereklidir.
Eğer Rousseau bu düşünce tarafından caydırılmadıysa, bunun sebebi,
ümitle, insanların, doğru kurumlar tarafından şekillendirilmesi hâlinde, toplumun onlara empoze etmek isteyeceği her şekli almaya ikna edilebileceğine
inanmasıydı. Bu yüzden, o, etkili bir biçimde şunu söyler: “Bir halkı kurmaya
girişmeye cesaret eden, öyleymiş gibi, kendisini insan tabiatını değiştirmeye, kendi başına bir mükemmel ve yalnız bütün olan her bireyi, bu bireyin
hayatını ve varlığını kendisinden alacağı daha büyük bir bütünün parçasına
dönüştürmeye muktedir hissetmelidir” (436)9.
Bu cürret (zan), siyasal solun büyük hülyası, her şeyi geriye götürür (Pinker, 2002). Gerçek, aksine, şudur: İnsan tabiatı insan biyolojisine gömülüdür
(rooted) ve insan toplumu değişken şartlarda değiştirilemez (insan) ihtiyaçları(nı) karşılama insan çabaları tarafından verilecek her şekli alacaktır. İnsanlar bütün yaratılmışların en fazla intibak edebilenidir, fakat asla başkalarını-gözeten meleklere çevrilmemişlerdir ve çevrilemeyeceklerdir. Bu gerçeğin
inkârı tahayyül edilebilecek en korkunç sonuçları vermiştir, bir ütopyanın
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peşinden bir başka ütopyanın gösterdiği gibi en vahşî ve gayri insanî tedbirler bile insan tabiatını değiştiremez.

Anlamsız Bir Kavram Olarak Genel İrade
Şüphesiz, insanların onun siyasal yapısının gerektireceği özünü feda eden
azizler hâline getirilemeyeceğini idrak ederek, Rousseau, realitelerden, üzerlerinde daha büyük kontrole sâhip olduğu kelimelerle kurtulmaya çalışır.
Tekrar, sosyal sözleşme bir defa kabûl edilince, birey ile genel iradenin artık
ayrı olmayacağını bir tanım meselesi yapar (426). Der ki, bu denklik (aynılık) sağlanacaktır (obtain), çünkü sözleşmeyi kabûl eden birey bir organik bütünün bölünmez parçası olmayı kabûl edecektir (430) –iyi vatandaşın kendi
menfaatlerini onun menfaatleriyle birleştireceği, bu yüzden ikisi arasında ihtilâfı (conflict) tasavvur olunamaz hâle getireceği bir “kamu kişisi” (425). Böylece, aynen, bir insanın bacağının eylemlerinin bacağın sâhibi olan insanın
eylemlerinden ayırt edilmesinin olanaksız olması gibi, tekil (bireysel) vatandaşların menfaatlerinin devletin –vatandaşların birleşmesiyle yaratılmış “politik yapı”nın– menfaatlerinden ayırt edilebilir olması sona erecektir (425).
Kısaca, özel menfaatler artık mevcut olmayacağından, tanım icabı devletin
her eyleminin hizmet edeceği genel menfaatten başka hiçbir şey kalmayacaktır. Doğru, Rousseau, ayrı bireylerin kişiler olarak özgül menfaatlere sâhip olmayı sürüdüreceğini kabûl eder ve bu menfaatlerin çoğu zaman birbirleriyle
çatışacağını itiraf eder (426). Yine de bütün vatandaşların vatandaşlar olarak
aynı menfaatlere sâhip olacağına bizi temin eder.
Problem, bilgili-görünen bu ayrımın lastikli bir söz olmasıdır. Vatandaşlar, her zaman en başta kişiler olacaklarından, dâima diğer vatandaşların
menfaatleriyle çatışacak menfaatlere sâhip olacaklardır. Bu yüzden spesiyal
(özel) menfaatler her zaman bizimledir. Sâdece bir olgu meselesi olarak değil
fakat aynı zamanda bir mecburiyet meselesi olarak anlamdan mahrum olan
genel çıkar –bağdaştırılamaz olanlar dâhil bütün menfaatlerin bir birleşimi–
konseptidir. Bir çoğunluk bir politikayı (policy) desteklediği zaman, onun iradesi gerçektir, fakat bir çoğunluk sâdece bir değişen azınlıklar koalisyonudur
ve çoğunluk tarafından hizmet edilen menfaatler, sırf, bütünüyle geçici varlık
süresinde onu (çoğunluğu) oluşturan azınlıkların birleşik menfaatleridir. Bu
yüzden, her zaman bir azınlıklar koalisyonu geri kalanlara karşı bir çoğunluk
oluşturmaya yetecek kadar büyük olursa azınlıkların çatışan menfaatleri mucizevî şekilde var olmayı sona erdirecekmiş gibi yapmak gülünçtür.
Herkesin önceden çoğunluğun idaresini kabûl ettiği postülası da başka
anlama gelemez.10 Çoğunluğun idaresine uymayı kabûl etmek çoğunluğun
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her istediğini tasdik etmekle aynı şey değildir, ne isterse onu istemek hiç
değildir. Eğer bu sonuç sosyal mukavelenin temin edeceği varsayılan şeyse,
o zaman asla böyle bir şey var olmamıştır ve var olmayacaktır. Bireyler ve
gruplar ortak amaçlara yönelik olarak işbirliği yapabilir ve çatışan amaçlar
üzerinde kavga etmemekte anlaşabilir, fakat bir çoğunluk onları tercih eder
etmez diğerlerinin amaçlarının otamatikmen senin amaçların olacağı bir anlaşma var olamaz. Bir çoğunluğun davranışında kabûllenme onunla, bir haydutun taleplerinin haydutla bir anlaşmayı icap ettirmesinden daha fazla bir
anlaşmayı (uzlaşmayı) icap ettirmez.
Prudhon yanlıştı. Mülkiyet hırsızlık değildir, fakat bir grup üzerine başka bir grup tarafından oylamayla yüklenen vergileme hırsızlıktır. Bu gerçek,
vergilenen grubun ona karşı oy kullanmasına müsaade edildiğine işaret edilerek ne değiştirilebilir ne de gizlenebilir. Demokrasiyi özgürlükle karıştırmak bir hatadır.

Demokrasi versus Genel İrade
Rousseau’nun eserlerinin dikkatli okuyucuları onun asla formel olarak çoğunluk oyunu genel irade ile özleştirmediği cevabını vereceklerdir. Genel
iradeyi açıkça hür bireysel vatandaşın iradesiyle eşitlemediğini de ekleyeceklerdir. Haklılar. Rousseau’nun sisyasal yazılarında vurgu fert üzerinde değil
kolekti (topluk – collective) üzerindedir. Gerçekte, sosyalistlere kolektif tâbirlerle konuşmayı –akıl (intellect) tarihinde karışıklığın en kötü kaynaklarından
biri– ögreten Rousseau’ydu.
Maalesef, bu düşünme tarzı aslî olarak –ancak, kolektivistler için münasip
şekilde– müphemdir. Democracy and Liberty’de, tarihçi William Lecky Rousseau’yu sisyasal yazarların en tutarsızı olarak tasvir eder ([1896] 1981, ii, 204).
O aynı zamanda en kurnaz siyasal yazarlardan biriydi. Rousseau, benzersiz
bir retorikci, istediği zaman mükemmelen kesin olabilirdi, fakat o, amaçlarına hizmet etmesi hâlinde müphem ve muğlâk da olabilirdi. Böyle bir yazar
hem genel iradenin, demokratik araçlara keşfedildiği için, bütün menfaatlere
hizmet ettiğini kuvvetle ifade etmeye hem de bu önermeyi reddetmeye kabiliyetlidir (muktedirdir). Böylece, Rousseau, kurnazca, bir çoğunluk oyunun
genel iradeyi teşkil edeceğini söyleyerek işe başlar, fakat bize hiçbir siyasal
prosedürün böyle yapamayacağını söyleyerek bitirir(430).
Niçin olmasın? Çünkü, bütün çoğunluk oyu laflarına rağmen, Rousseau genel irade adını verdiği şeyi insanların gerçekte onun için oy verdiği şey olarak
değil, fakat, eğer menfaatlerine neyin hizmet edeceğini bilseydiler onun için oy verecekleri şey olarak tanımlar (431). İnsanlar kendileri için neyin iyi olduğunu
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her zaman bilmeyeceğinden, “[ö]nce gelen şeyden, genel iradenin her zaman
doğru olacağı ve dâima kamu yararına doğru meyledeceği çıkar; fakat insanların müzakerelerinden her zaman aynı dürüstlüğe (doğruluğa-rectitude) sâhip olacağı çıkmaz” (430), çünkü “halk asla yozlaşmış olmamasına ‘rağmen’,
çok defa aldatılmıştır (deceived)” (431). Bu yüzden, sanmış olabileceğimiz şeyin
tersine, vatandaşlar genel iradeyi oylarıyla belirlemezler; yalnızca onun ne
olduğuna dâir yanlış olabilir görüşlerini ifade ederler. Dolayısıyla, oy birliği
(ittifak) bile genel iradenin bulunduğunu ve ifade edildiğini garanti etmez.
Rousseau genel iradenin dâima “münasip şekilde enforme edilmiş bir halkın” müzakerelerinden çıkmadığını söyler (431), fakat hiçbir yerde bu deyimi
tanımlamadığından, lâyıkıyla enforme edilmiş bir halkın gerçekten menfaatlerini bilen bir halk olduğundan şüphe duymak bağışlanabilir, ki bu, iddiayı
totolojik hâle getirecektir. Bundan şu netice çıkar: Eğer genel irade bilinir hâle
gelecekse, o, hemen neyin kamu yararına olduğunu bilmeye yetecek kadar
zeki, onu (kamu yararını) tercih edecek kadar menfaatini düşünmeyen ve başka herkesi ona ikna edecek kadar ikna edici bir entelektüel ve siyasal öncü
(kolu) tarafından keşfedilmek mecburiyetinde olacaktır. Rousseau filozof krallardan veya komünist partilerden bahsediyordu. Onun açık demokrasi tasdiki
bu türden bir şey olmaktan çıkar. Daha derinden bakar ve daha fazla okursak,
onun gerçekten istediği şeyin, bir seçici aristokrasi (elective aristocracy), “en iyi
ve en doğal düzen” olduğunu görürüz (449). Şüphesiz, bu hüküm doğrudur,
fakat, Discourse tarafından teklif edilen sıkı eşitlikle uzlaştırılamaz. Bu yüzden,
bize “bir sert eşitklik yersiz olacaktır” dendiği zaman, eşitliği terkeder (449).

Rousseau’nun Konseptlerinde Kusurlar
İddiadan vazgeçme, geç kalmış olsa bile, hayat verici (refreshing). Bu aynı
zamanda (ifade edilmiş olmasına rağmen) bir yeni bulunan Aydınlanma’yı
gösterir fakat, eğer Rousseau biri mantıksal diğeri pratik iki hata yapmamış
olsaydı, hiç te gerekli olmayacaktı.
Mantık hatası, vatandaşların bir bölümünden müştekkil devleti kolektif
olarak düşünülen bütün vatandaşlarla karıştırmak, sonra şahsî olarak düşünülen (cosidered) vatandaşlar hakkında sonuçlar (conclusions) çıkarmaktı. Sonuç daha şimdi tartıştığımız zırva fikirdi – devlete hizmet eden şeyin aynı
zamanda bütün vatandaşlara hizmet etmesi gerektiği fikri ve vice versa. Pratik
problem Rousseau’nun seçici aristokrasisinin gerektireceği akıllı ve aziz benzeri yöneticileri seçmektir. Rousseau devletin yeterince küçük olduğu yerde
vatandaşların göreve getireceği kimseleri iyi karakterli, kendi menfaatini düşünmeyen kimseleri seçmeye yetecek kadar iyi tanıyacağını söyler, ve daha
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büyük devletler için sorunlu olmayı reddeder (370). Fakat bu durum bizi çoğunluk yönetimine geri getirir ve prosedürel soruyu cevaplanmamış bırakır.
İnsanlar, eğer kendi menfaatlerini bilmiyorlarsa, kanunları nasıl yapacaklar
ve onlara hizmet edecek yöneticileri nasıl seçecekler?
Diğer birçok entelektüel gibi, Rousseau bu sorunun kendi kendini cevaplayıcı olduğunu düşünmüş olabilir: Kesin olarak Rousseau gibi entelektüellerin
liderliğini kabûl edin. Zengin oldukları için böyle entelektüeller merhametli
olacaklardır. Fakir oldukları için zenginleri kıskanmak için daha az sebebe sâhip olacaklardır. Bilgili oldukları için, işlerin nasıl iyileştirileceğini bileceklerdir; kendi menfaatlerini düşünmedikleri için herkesin refahının artırmasının peşinde koşacaklardır. Fakat, uzmanlığı kelimelerde olan entelektüellerin
pratik meselelerde de uzman olacaklarını niye varsayalım? Ve niçin entelektüellerin, aynen diğer insanların yaptığı gibi, ilk önce kendi menfaatlerinin
peşinde koşma eğiliminden muaf olacaklarını beklemeliyiz? Bir üniversite
civarında vakit geçirmiş hiç kimse Rousseau’nun plânının işe yarar bir plân
olduğuna inanmaz.
Sosyal yozlaşmanın yalnızca bir tehlike değil fakat bir kaçınılmazlık olduğunu kabûl etmesine rağmen (456), Rousseau, asla, Montaigne’in yaptığı
gibi, ona sınırlar koyma yolları önermez. Onun yerine, mütemadiyen istediği
şeyleri yapma gücü sınırsız halkın (people) egemenliğinden söz ederek, devlet gücü üzerinde hiçbir sınırlamanın gerekli olmadığını imâ eder. Böylece,
onun cumhuriyet’inde halkın, sınırsız otoriteye sâhip olacak ve, yalnızca, hatalı şekilde genel refah zannedeceği, kendi iyileri tarafından rehberlik edilecek bir kendi-kendini öven entelektüel sınıf tarafından yönetileceğini hemen
hemen garanti etme noktasına ulaşır. O zaman, tabiî, Rousseau’nun eleştirmenleri bazen bu sözümona özgürlük ve demokrasi dostunu, daha yeni geride bıraktığımız yüzyıl boyunca dünyanın başına belâ olan faşist ve komünist
totaliteryen diktatörlükler için sahneyi hazırlamakla suçladılar.11

Sosyal Sözleşme Üzerinde John Rawls
Daha büyük soruya hâlâ cevabımız yok: İmtiyazlı sınıflar servetlerinin gaspedileceği ve enerjilerinin diğerleri tarafından kullanılmak için ellerinden
alınacağı (conscripted) bir düzenlemeye niçin rıza göstersinler? Hatırlayın,
Rousseau sosyal sözleşmenin ittifaksız (agreement) meşru olmayacağını söyler. “Çokluk Kanunu” (law of popularity) en azından bir defa ittifak (oy birliği)
farzeder’ (425). Bu yüzden, Rousseau’nun sosyal sözleşmenin bu oybirliğini
nasıl elde edeceği sorusuna bir cevaba ihtiyacı vardır.
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Rousseau’nun bu soruya bir cevabı olmadığı için, onun 20. Yüzyıl tâkipçisi
(acolyte) John Rawls bu soruyu tekrar en meşhur eseri A Theory of Justice’de
(1971) ele alır ve kitapta der ki, herkes servet ve gücün bir sosyalist yeniden
dağıtımına razı olmalıdır çünkü, onları sonuç olarak doğacak sosyal düzende
nasipleri olacak statü bilgisinden mahrum kılan (conceal) bir bilmezlik perdesi ardında onu (sosyalist) yeniden dağıtıma razı olacaklardı. Bundan korkarak,
eşitlikçi sosyalizm korumaları (sığınakları) olmadan, bir kara günde onlar
kendilerini toplumun en az-talihli üyeleri arasında bulabilirler, zenginler ve
güçlüler bile yeniden dağıtımcı devletin talihsizliğe karşı sosyal ve ekonomik
sigorta vaadini kabûl etmek için hemfikir olacaktır.
Maalesef, John Rawls niçin birinin bir şeye sâdece onu daha iyi bilmezse
rıza göstereceğini açıklamada başarısız oldu. Problemi görmek için, sanırım
Ronald Dworkin’e borçlu olduğumuz bir örneği ele alalım. Varsayın ki sâhip
olduğum bir tablonun 5 bin dolar piyasa değeri var. Değerini bilmeseydim
onu 500 dolara satmaya razı olacak olmam daha iyi enforme olduğum şu
anda onu bu miktar için satmam gerektiği anlamına gelmez. Benzer şekilde,
zengin olan veya zengin olmayı bekleyen bir adamın, sosyalizme, eğer sosyalizmsiz daha iyi geçineceğini bilmezse razı olacağı, diğerleri meyvelerini toplarken kendisinin mâliyetlere katlanacağını gayet iyi bilirken de böyle
yapması gerektiği düşüncesine varmak için hiçbir sebep sağlamaz.
Rawls böyle bir tavrın bir “aksettirici denge” (reflective equlibrium) durumunda adâletsiz (unfair) olarak görüleceğini söyler, fakat, bu cevap, şaşırtıcı
derecede belirsiz olmasına rağmen, açıkça şu soruyu doğurur: Sosyalist “âdillik” idealinin doğruluğu tam da şüphede olan şeydir. Kuşkusuz, bu şüphe,
bireysel insanların, eğer yalnız onunla değilse de, esas itibariyle kendi kişisel
iyilikleriyle ilgili olduğunu varsayar; ancak bu hem Rawls’un hem Rousseau’nun ileri sürdüğü bir argüman olduğundan, burada bizim de bunu yapmaya hakkımız vardır.
Aşikâr sonuç şudur: Zenginlerin, kabiliyetlilerin, enerjik olanların, heycanlıların veya hayat yarışında bir rekabetçi avantaja sâhip olan diğerlerinin,
Rousseau’nun (veya Rawls’un) yöneten sınıfıın parçası olarak tepeye geçmeyi beceren az sayıda kişi hâricinde herkese zorlanmış (enforced) eşitlik vaadi
yapan sosyal sözleşmesini gönüllü olarak (isteyerek) imzalaması için hiçbir
icbar edici sebep yoktur. Eğer daha iyi şartlara doğanlar ve yetenekliler imzalamaya ikna edileceklerse bu zor veya hile ile olmak mecburiyetinde olacaktır.
İnsan tabiatı veri alındığında, hiç kimsenin bir avantajı isteyerek teslim etmesi beklenemez, bu avantaj büyük ölçüde müstakbel (gelecekte ortaya çıkacak)
bir avantaj olsa da. Yalnızca bir argumentum ad baculum onu böyle yapmaya
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ikna edebilir, ki bu Rousseau’nun tâkipçilerinin çok geçmeden eğer rejimlerde
bir değişiklik olacaksa, bunun kanlı bir devrimde ezici bir güçle empoze edilmek mecburiyetinde olacak olmasını idrak etmelerinin sebebiydi.

“Özgürlük” Olarak Zor
Rousseau da bu mecburiyeti anladı. Birdenbire dürüst olmayan hileyi terkederek, bazı inatçı kimselerin ‘özgür olmaya zorlanma’ mecburiyetinde olacağını söylediği zaman bunu ziyâdesiyle teslim eder (427). Hiç şüphe yok ki
mülkiyeti gasbetmeye ve yeteneği müsadere etmeye adanmış bir toplumda
politik ayrılıktan (uyumsuzluktan–disunity) kaçınmak için zorun gerekli olacağında Rousseau haklıydı, fakat ancak özgürlüğü çok az anlamış ve ona çok
az değer veren biri bu tür zorlamanın özgürlük teşkil edeceğini ileri sürebilirdi. Burada Rousseau en azından iddiasını argümanlarla desteklemek için tipik
olmayan (uncharacteristic) bir çaba sarfetmektedir.
Rousseau’nun ilk argümanını hâlihazırda tetkik etmiş durumdayız –kolektif yapının parçası olarak ve kanunların yapılması ile yöneticilerin seçilmesine katılarak, her vatandaşın iradesini bütünün iradesiyle kaplamaya ve onun
hâkimiyetini kendi hâkimiyeti (emirlerini kendi emirleri) olarak kabûl etmeye
rıza gösterdiği (kabûl ettiği) tezi. Bu sözde anlaşma, Rousseau’ya göre, devlete
itaatin hiçbir özgürlük kaybı icap ettirmemesinin sebebidir. Devletin emirlerine itaat eden bir vatandaş yalnızca kendi kendisine yapmayı emrettiği şeyi
yapmaktadır; bu yüzden sonuç olarak hiçbir özgürlük kaybıyla karşılaşmaz.
Devletin ona yapmak istemediği bir şeyi yapmasını emretmesi bir problem
teşkil etmez. Rousseau bizi temin eder ki, özgürlük yapmak istediğimiz şeyi
yapmakta yatmaz, fakat arzularımızı kontrol etmekte yatar (427).12 Bu lastikli–
sözde bir kere daha Rousseau’nun özgürlükle ilgili kafa karışıklığının derinliğini görürüz. Normal olarak terimi kullandığımız üzere, yapmak istedikleri
şeyi yapan insanlar onu kendi serbest iradeleriyle yapıyorlar (Hocutt, 1975).
Rousseau’nun tersine iddiası yalnızca yanlış değil, (aynı zamanda) tutarsız.
Rousseau şunu der: Sosyal sözleşmeyi imzalayan her kişi, doğal özgürlüklerin kaybı için, yeni sözleşme çerçevesinde sağlanacak daha kuvvetli özgürlüklerle tazmin edilecektir. Böylece, “kendisini herkese vermekle, [her bir
vatandaş] kendini hiç kimseye vermemiş olur; ve üzerinde aynı hakları kazanmadığımız hiçbir toplum üyesi olmaz… kaybettiğimiz bütün şeylerin denklerini kazanırız” (425). Ancak, kaybedeceğimiz özgürlükler, mübadelede kazanacağımız özgürlüklerden daha açıktır. Rousseau’nun belirttiği yegâne avantaj
–zor günler yaşayan herkesin yardımına devletin koşacağı vaadi– bir özgürlük türü değildir, fakat daha ziyâde bir [sosyal] güvenlik garantisidir. Burada
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devletin bu garantiyi sağlamasından şüphe etmenin ekonomik sebeplerinden
bahsetmeyeceğim, fakat Sovyetler Birliği’nin ve onun uydularının muhteşem
çöküşü bizi en azından duraksatmalı. Yetmiş yıl önce çöküşü tahmin etmiş
olan Ludwig von Mises (1981) bunun sebeplerini açıkça izah eder.
Sıkı sosyalistler Sovyetler Birliği’ne ve peyklerinin hiçbir zaman “gerçek sosyalizmi” yaşamadığı cevabını vereceklerdir. Belki yaşamadılar, fakat
ona herhangi bir devletin muktedir olmasını beklemenin mâkûl olduğu kadar yaklaştılar ve onların başarısızlığı ikrar ettikleri fakat, ifşa edici şekilde,
asla pratiğe koymadıkları prensipler veri alındığında, kaçınılmazdı. Merkezî
bakımdan önemli olan gerçek şudur: İnsanlar kabiliyetler ve ilgiler (menfaatler) bakımından çok farklılaştığından, eşitsizliğin olmadığı hiçbir toplum
asla olmamıştır ve hiçbir zaman olmayacaktır. Tecrübenin gösterdiği üzere, eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik her teşebbüs kuvvetli bir direnişle
karşılaşacak veya gizlice ifsad edilecektir ve totaliteryen güçler bu realize
edilemez fakat kutsal davayı kazanmak için, insan hayatı dâhil, her şeyi feda
etme istekliliği gerektirecektir. O zaman, hiç şaşırtıcı değildir ki, sosyalist
ülkelerde insanların kaybettikleri şeyler için elde ettiği eşitlik değil terör ve
kitle katliamıydı (Pipes 2001)
Sosyalizmin refah devletleri tarafından benimsenen ılımlı versiyonlarının hâlâ yaşadığı ve kişisel hayırseverliği kurumsal merhametle (compassion) ikâme etmeleriyle övündüğü doğrudur. Fakirler için organize yardımın
(provision) kesinlikle insan tabiatıyla tutarlı olmasına ve optimal olmadığı
zaman bile yapılabilir olmasına rağmen, bu, herkesi eşit yapma idealinden
ayırtedilmelidir –tutarlı olarak tanımlanamayacak, pratikte çok daha az elde
edilebilecek bir ideal. Ayrıca, kurumsal refah üzerinde pratik sınırlar vardır.
Dünyanın refah devletlerinin en cömertleri fonlanmamış borç şeklinde ciddî
finansal krizlerle karşılaşıyor. Üzerinde parazit olarak yaşadıkları kapitalist
ekonomiler olmasaydı çoktan çökmüş olurlardı.13 Son olarak, devlet refahına
bağımlılık otonomiyi ve vâkıarı artırmaz. Charles Murray’nin (1984) Loosing
Ground’da gösterdiği üzere, onları azaltır. “Refah kraliçesinden (welfare queen)
ve onun evlâtlarından daha bağımsız kimse yoktur”.14

Kötülük Olarak Eşitlik
Bu görüşe cevap, özgür ekonomilerin merhameti tahrip eden rekabeti, kendini geçindirmeye en az muktedir olanları kendi geçimlerini sağlamaya terkederek, teşvik ettiği olabilir. Bu cevap hayırseverliğin kapitalist ülkelerde
hayırseverliği teşvik etme değil, ona olan ihtiyacı onu kolektifleştirerek ve
kurumsallaştırarak elimine etme arayışında olan sosyalist ülkelerdekinden
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daha yaygın olduğunu görmezden gelir. Sosyalist fikir şudur: Merhametli bir
devletin olduğu bir yerde bireylerin merhametli olmasına ihtiyaç yoktur; fakat devletin merhametli olacağını söylemenin bir anlamı varsa, bu, memurlar
(officers) böyle olacak demektir. Hâlihazırda ifade edilmiş sebepler yüzünden,
bu ümitli beklentiyi neyin garanti ettiği açık değildir. Tecrübenin gösterdiği
üzere, devlet görevlileri diğer insanlar gibi ilk kendi menfaatlerine, çoğu zaman kendilerinin resmî görevlerinin zararına, hizmet etmeye meyleder. Orta
Çağ Kilisesi’ni hatırlarsak iyi ederiz. Kilise ruhları kurtarmak üzere kurulmuştu, rahipleri zenginleştirme noktasına ulaştı. Devlet bürokratlarından niçin daha iyi davranış bekleyelim?
Sosyalistler sıklıkla bir başka savunma teklif eder: İnsanlar arasında eşitsizlik öylesine kötüdür ki, onu yok etmeye yönelik teşebbüsler işe yaramadıkları zaman bile değerlidir. Sosyalistler bunu kabûl etse bile, şimdiye kadar,
bütün sosyalist tedbirler başarısız oldular ve fayda sağlamaktan çok zarar
verdiler. Sosyalistlerin kafasında bu tecrübeler yalnızca başarılı olacak politikalar aramada ısrarlı olmaları gerektiğini ispatlar. Eğer bir devlet programı
tesirsiz çıkarsa, ona daha çok para harca veya bir başka programı dene. Sonunda bir şey işe yarayacaktır. Veya sosyalistler öyle ateşli bir biçimde inanır
ki –ve bu inançları, bir inanç olduğu için çürütülemez– diğer inançlar gibi,
kanıta dirençlidir. Öbür dünyadaki bir cennet için temelsiz bir umutsuz temel
üzerine kurulu Hıristiyanlık gibi, sosyalizm de bu dünyada cennet için temelsiz bir umut üzerine kuruludur.
Şimdiye kadar sosyalistler asla bir dünya cenneti yaratamadılar, fakat
kesinlikle birçok dünya cehennemini yarattılar veya onlara cesaret verdiler
(Pipes 2001). Onların cennet yaratma başarısızlıkları genellikle onların metotları kötü olsa bile niyetlerinin iyi olduğu temellerinde mazur gösterilir,
fakat bu özür kusurludur. Araçlar, onlara ulaşmada elde edilebilir araçları
mütalaa etmeden, doğru biçimde değerlendirilemez, ve eğer yalnızca kötü
araçlar elde edilebilirlerse (available) amaçlar da kötü olarak görülmelidir. Bu
yüzden, elde edilebilir araçlarla ilgili geniş bir araştırmaya girişmede sosyalist isteksizlik öngörülebilecek şekilde trajik oldu. Eşitliğe eleştirisiz adanma
bazen sosyalistlerin onu elde etmek için en gayri insanî araçları kullanmasına sebep oldu. Sosyalist “merhamet” Sovyetler Birliği’nin, Çin’in ve diğer ülkelerin liderlerini kendi vatandaşlarının milyonlarcasını öldürmekten, diğer
milyonlarcasını hapsetmekten ve geri kalanlarını terörize etmekten caydırmaya yeterli değildi.
Belki de, sosyalist araçların unutulan sonucun zati iyiliğine rağmen değil, fakat, gerçekleştirilemez eşitlik idealinin kendisi yüzünden kötü oldu-
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ğunu görme zamanıdır (Rothbard 2000). Hâlihazırda gözlemlendiği üzere,
statü için rekabet insanlar için doğaldır, bu yüzden rekabetten kaçınmaya
veya onu ilga etmeye yönelik teşebbüsler başarısızlığa mahkûmdur –bu sosyalist rejimlerin gerçekte hiyerarşiye muhalefet etmemesinin veya onu iptal etmek istememesinin, fakat yalnızca bu hedefi tâkip etmeyi dillendirerek
yozlaşmasının sebebidir. Rousseau, onun cumhuriyetinin yöneticilerinin sorumluluklarına uygun güç ve imtiyazlara sâhip olacağını etkili şekilde söyler
(provides). O, memurları dâima herkesçe ulaşılabilir olmayan zenginlikten ve
imtiyazlardan dâima yararlanacak devlet tarafından onaylanmayan ve kontrol edilmeyen sınıfları (ranks) meneder. Bu itirafın gösterdiği üzere, sosyalistler bile sınıfların feshedilemeyeceğini bilir. Keşke şimdi, herkesi eşit yapmaya çalışmayı bırakırsak ve onun yerine hepsini zenginleştirme peşinde
koşarsak, ki bunu ilk olarak onları özgür kılmakla yapabiliriz, daha çok insanı
mutlu hâle getirilebileceğimizi idrak etseydiler (Turner 2002).

Sonnotlar
1.

Bu özellikler ad hominem (önyargı ve tutkulara hitap eden) yorumları kaçınılmaz kılıyor ve okuyucu
onlardan kaçınmayacağımı görecektir.

2

Bunlar Rousseau’nun bize söylediği kendisi hakkındaki olaylardır. Ancak, çok sayıda utanç
verici olaydan –meselâ, Fransız devleti ülke dışına attığı zaman ona evini açan David Hume’a
muamelesinden bahsedilmemektedir. Açıkça paranoyak, Rousseau, neredeyse kesin olarak, bir
hırsız olduğu kadar patolojik bir yalancıdır da.

3

Bundan sonra bu çalışmaya, Rousseau discourse adını verdiği hâlde– meselâ, ödül kazanan
Discourse on the Arts and Sciences gibi, ki bazen ilk discourse olarak adlandırılır– Discourse olarak
işaret etmekteyim. A Discourse on the Origin of Inequality ve Social Contract’tan hem alıntılar hem
paragraflar şuradan: Collections in Modern Political Theory, ed. Stephen M. Cahn. Bu noktadan
sonra, bu yüzden Rousseau’yu yalnızca (1754 / 1762) 1977 sayfa numaralarıyla zikredeceğim.

4

Bununla beraber Platon’un Cumhuriyet’i –ütopyalar için model– serveti yeniden dağıtma hakkında
hiçbir konuşma kapsamaz, devletin ekonomik temeli hakkında da neredeyse hiçbir şey söylemez.
Fanteziler kuranlar aşikâr ki realitelerle mücadele etmeye pek ihtiyaç hissetmez-bir siyasal yazarda
felâket bir başarısızlık. Bir diğer berbat örnek olarak Charlotte Perkins Gilman’dan ([1915] 1998)
feminist ütopya Herland’i okuyun. Burada, yiyecek ağaçlardan gelir ve hiç ağlamayan çoçuklar
erkeklerin yardımı olmaksızın, cinsi münasebetsiz üretilir.

5

Rousseau’nun teolojisinin en tam tartışması, onun eğitim üzerine romanımsı denemesi olan
Emile’de ([1762] 1979) Savoyard Vicar ile konuşmasıdır.

6

Bu müphem fikir aynı zamanda radikal çevreciliğin de kaynağıdır, buna göre bir kutsal tabiatta
insan düzeltmeleri (alterations), insan refahını teşvik etseler bile, ilâhî güce karşı hürmetsizlik
biçimleridir. Kırlarda uzun yürüyüşler yapmayı seven, bu arada kırları yanlış şekilde ekilmeyen
topraklar zanneden Rousseau’nun kendisi bu aşırı görüşü onaylamadı, fakat bozulmuş tabiata
birçok şarkılar yazmış olarak, onun babası olarak kabûl edilebilir.

7

Social Conract’ta bir yerde “Tabiat itibariyle her insan onun için zarurî olana bir hak sâhibidir” (428)
der, ihtiyaçlarla haklar arasında, tek kriter arzu olduğu zaman daha da itiraz edilebilir hâle gelen, bir
karışıklık. Bu düşüncesiz doktrin insanların istedikleri her şeye, onun bir başkasının pahasına olması
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gerekse bile, doğal bir hak sâhibi oldukları mankafalı nosyonuna yol açtı.
8

Confessions’da, Rousseau bir oğlan çoçuğu olarak babasıyla sonradan aynı türden olanlarını yazdığı
kederli hikâyeler okuduğu zaman fanteziye alışmış olduğunu söyler.

9

Bu ifade Sosyal Sözleşme’nin fantezilerinin, onun açılış ifadesinden, ki burada Rousseau “insanları
oldukları gibi ve kanunları olabilecekleri gibi aldığını” söyler (420), daha doğru bir tasviridir.

10 Rousseau bir toplumda yaşamaya devam eden herkesin bu yüzden onun kanunlarını kabûl ettiğini
söyler: “Devlet tesis edildiği zaman, rıza ikâmet etmededir; bir bölgede yaşamak kendisini onun
kanunlarına teslim etmektir” (466).
11 Bertrand Russell (1945– 685) bu ithamı yapar. Bu eleştirinin bir değeri olmakla beraber,
Rousseau’nun bir okunması vardır, ki buna göre devletin gücü ciddî biçimde sınırlanacaktır. Bir
pasajda, Rousseau genel iradeyi çatışan belirli iradeler, “farklılıkların toplamı”nı bırakarak, çarpıldığı
zaman geriye kalan olarak tanımlar. Eğer devlet bu şekilde sınırlansaydı, gayet sınırlı bir güçler
setine sâhip olacaktı. Söylemeye ihtiyaç yok ki, bu okuma Rousseau’nun görüşlerinin mutat yorumu
değildir, bunu söylediklerinin geri kalanıyla da bağdaştırmak kolay değildir.
12 Burada Rousseau Plato’ya kadar giden yanlış fikre kurban düşer, ki Plato yapmak istediği bir
şeyi yapmakta olan bir insanın özgür olmadığını,, çünkü Arzunun –Plato’nun aşikâr şekilde harfi
harfine aldığı bir metofor– diktelerini tâkip etmekte olduğunu ileri sürdü. Bunun sonucu olan
görüşte, özgürlük siyasal olmayı sona erdirir ve metafizik olur: ‘Özgür’ birey arzuları tarafından
kontrol edilmekten ziryade arzularını kontrol eden bireydir. Maalesef, bu konseptin tasvir ettiği şey,
özgürlük değil fakat öz-kontroldür. İki konsept genellikle aynı otonomi başlığı altına yerleştirilerek
birbirleriyle karşılaştırılmaktadır, ki otonomi öz-yönetim demektir. Fakat bu alternatif bir başkası
tarafından literal olarak yönetilmek midir yoksa yalnızca kişinin arzuları tarafından metaforik olarak
yönetilmesi midir sorusunu hâlletmez. Bu karışıklık tam da özgür irade hakkında uzun-zamandır var
olan bir belirsizliğin parçasıdır, özgür irade, çok defa, indirgenemez biçimde siyasal olan özgürlükle
karıştırılan fakat karıştırılmaması gereken bir metafizik fikirdir.
13 Batı Avrupa’nın cömert refah sistemi aynı zamanda ABD’nin, oradaki ülkelerde iç programlarda
daha fazla harcama şansı vererek, geçmiş yarım asır boyunca onların savunma masraflarını
üstlenmiş olması gerçeği tarafından mümkün kılınmıştır..
14 Murray’nin bu mütalaa için sâde istatistiksel argümanlarına Theodere Dalrymple tarafın anlatılan
hikâyelerde canlılık kazandırır (2001).

Teşekkürler: James Otterson’a stil hakkında faydalı öneriler için; Joe Willingham’a bana Rousseau’nun hatalarını eleştirirken, az da olsalar, ferasetlerini de kabûl etmemi hatırlatması için; ve Alan Kors’a Rousseau hakkında
okunmaya değer çok az şey yazıldığını söyleyerek beni Rousseau hakkında
yazmaya teşvik ettiği için teşekkür borçluyum.
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Özet
Aristokratik liberaller yaklaşımı benimseyen düşünürler, 18. Yüzyıl’ın başından itibaren gelişimini hızlandıran, modernliğe ve demokrasiye yönelik eleştirilere önemli katkılar sağladı. Montesquieu’den Alexis de Tocqueville’e kadar uzanan bu gelenek içinde geliştirilen eleştirel düşünceler 19. Yüzyıl’daki politik ve felsefî tartışmaların ana konu başlıklarındandır. Aristokratik
liberallerin başlıca kaygısı politik ve kültürel sistemin merkezîleşme eğilimiydi. Politik alanın
eş düzeye indirgenmiş bütün yurttaşları içerecek bir biçimde yapılandırılmasıyla tüm farklılık
ve özgürlüklerin ortadan kalkacağını düşünüyorlardı. Diğer yandan modernliğin kaçınılmaz bir
olgu olduğunun da farkındaydılar. Henri de Boulainvilliers gibi aristokratik liberaller eski toplumun yeniden kurumsallaşması gerektiğini düşünüyordu. Ancak Tocqueville başta olmak üzere, bu yazarların önemli bir bölümü, modernliğin kaçınılmazlığını kabûl ederek sistemin refah,
özgürlük ve çeşitliliği muhafaza edecek bir biçimde nasıl yapılandırılabileceğine odaklanmışlardı. Matthew Arnold ve Friedrich Nietzsche gibi aristokratik vizyonu paylaşan düşünürler ise
modern toplumun neden olduğu kültürel dönüşümleri eleştirdi. Günümüzde, AB’nin merkeziyetçi uygulamalarının bir sonucu olarak, aristokratik liberallerin modern devlete ve demokratik
topluma yönelik eleştirileri yeniden güncellik kazanmıştır. Tartışmanın kökenleri nominalizm
ile Aristotelesçilik arasında gerçekleşen teolojik tartışmalara kadar uzanmaktadır. Aristokratik liberallerin modern devlete ve demokratik topluma yönelik eleştirileri toplumsal istikrarın
temin edilebilmesi için devlet ile birey arasındaki ilişkinin nasıl bir biçimde kurumsallaşması
gerektiğine dâir tartışmalarda önemli referans kaynaklarındandır.
Anahtar kelimeler: merkezîleşme, modern devlet, demokrasi, modernlik, aristokratik liberalizm, pozitif özgürlük.
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Giriş
Modernlik, her ne kadar farklı zaman ve mekânlarda çeşitli uygulama tarzlarına sâhip olsa da, esasında, merkezîleşme ile demokratikleşme ikiliği tarafından biçimlendirilen bir olgudur. Ayrıca, modernlik ulus devletin inşasına
paralel olarak, bir yandan merkezîleşmeyi diğer yandan da demokratikleşmeyi arttıran bir tarzda karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun sosyal ve politik
etkileri tüm dönüşüm süreçlerinde gözlemlenmektedir. Modernliğin zaman
ve mekânları tek bir potada eriterek karşılıklı entegrasyon süreçlerinin gelişmesine önayak olması, neden olduğu sosyal ve kültürel etkilerin önde gelenlerindendir. Bu çerçevede, Henri de Boulainvilliers (1658-1722) ve Montesquieu’den (1689-1755) Alexis de Tocqueville’e (1805-1859) kadar uzanan
aristokratik liberal gelenek tarafından geliştirilen modernliğin kültür, sosyal
sistem ve iktidar mekanizmaları üzerindeki etkilerine yönelik eleştiriler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
Aristokratik liberal geleneğin 18. ve 19. Yüzyıllar’da Avrupa genelinde ve
Fransa özelinde gerçekleşen dönüşümlere yönelik eleştirilerini en sistematik tarzda dile getiren düşünür Tocqueville’dir. Gerçekten de Tocqueville’in
demokrasi eleştirisi modern politik görüşler üzerinde önemli bir etkiye sâhiptir. Amerikan demokrasisine yönelik yaklaşımı hem yapısal hem de kültürel eleştirileri içerdiğinden dikkate alınmasını kaçınılmaz hâle getirmektedir. Ayrıca, Fransız Devrimi’nin kökenlerine ve oluşum sürecine dâir teorisini
sunduğu The Old Regime and the Revolution1 adlı eseri de muhafazakâr politikaların biçimlenmesinde etkilidir. Bunun yanı sıra, Tocqueville’in kullandığı
metot modern sosyal bilimlerin problemleri ele alış tarzlarının biçimlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.2
20. Yüzyıl’da politik ve kültürel meselelerin artan merkezîleşme olgusuna
paralel olarak ele alınmaya başlanması aristokratik liberallerin ve Tocqueville’in önemini giderek arttırmıştır. Zira, Amerikan kültürü ekonomik belirleyiciliğine paralel olarak giderek tüm dünyadaki gelişmelerin merkezi hâline gelmiştir. Bu da, günümüzde de hâlâ geçerliliğini koruyan Tocqueville’in
Democracy in America’sının3 uluslararası siyasete yönelik çalışmaların başlıca
başvuru kaynağı olmasını sağlamıştır. Gerçektende, artan globalleşmeye bağlı
olarak herhangi bir mekânın diğer mekânlardan soyutlanarak incelenebilmesi
1 Alexis de Tocqueville, The Old Regime and the French Revolution, çev.. Stuart Gilbert, (New York: Doubleday Anchor,
1955).
2 Jon Elster, Alexis de Tocqueville, the First Social Scientist (New York: Cambridge University Press, 2009), 181-91.
3 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, ed. ve .çev.. Harvey C. Mansfield ve Delba Winthrop, (Chicago ve Londra:
University of Chicago Press, 2000).
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giderek olanaksızlaşmaktadır. Modernlik farklı zaman ve mekânları etkileşime zorlamaktadır. Bu nedenle herhangi bir yerellik incelenirken, bir yandan
özgün (authentic) özellikleri diğer yandan farklı mekânların neden olduğu politik, ekonomik ve kültürel dönüşümler, dikkate alınmalıdır.
Türkiye’de politika ve ekonomi, özellikle Tanzimat’tan itibaren, modern
dünya sistemindeki merkezî eğilimlere paralel bir biçimde şekillenmektedir.
Bu durum toplumsal yapının işleyişini derinden etkilemiştir. Türk toplumunda,
bir yandan geleneksel toplumsal işleyiş formlarından köklü bir kopuş yaşanırken, diğer yandan yeni modern hukuksal ve siyasal yapıların tesisine yönelik
yoğun bir çaba içine girilmiştir. Ancak, bunların gerçekleştirilmesi sürecinde,
yoğun uyum problemleri yaşanmıştır. Bu, biraz da siyasal aktörlerin geleneksel politik yapılardan devraldıkları ayrıcalıkları kaybetmeden modernleşme süreçlerini gerçekleştirmeye çalışmalarından kaynaklanmaktadır. Devlet ve toplum arasındaki hiyerarşik ilişki biçimi politik kültüre nüfuz etmiştir. Bu politik
biçimi muhafaza ederek modern demokratik toplumu inşa etme gayretleri çok
sayıda anomik (anomic) olgunun vuku bulmasına neden olmuştur.
Diğer yandan, özellikle Türkiye gibi ülkelerde, politika, özellikle İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra, giderek artan bir biçimde ulus devletler sistemine
paralel olarak biçimlenmeye başladıkça, devlet ve halk (people) arasında tesis
edilmiş hiyerarşik yapı daha fazla sorgulanır hâle gelmiştir. Fakat politik sistem, modern dünya sistemine paralel olarak yeniden yapılandırılmaya çalışıldıkça yeni problemlerle karşılaşmak kaçınılmaz hâle gelmiştir. Modernlik
kökenleri 13. Yüzyıl’da nominalistler ile Aristotelesçiler arasında gerçekleşen
teolojik tartışmalardan Hobbes ve Descartes arasında yaşanan özgür iradeye
(free will) dâir tartışmalara kadar yoğun bir düşünsel ve kültürel atmosferin
bir sonucu olarak ortaya çıkan bir olgudur.4 Doğu dünyası ise son derece farklı bir kültürel ve geleneksel arka plâna sâhiptir. 14. Yüzyıl’a kadar benzer bir
düşünsel atmosferi (aura) paylaşan Orta Doğu ve Batı Avrupa halkları giderek birbirlerinden ayrılmışlardır. Batı’nın dünya üzerindeki politik ve ekonomik belirleyiciliğinin artmasıyla kendini sorgular hâle gelen Doğu, kaçınılmaz bir biçimde, yeniden yapılanma sürecine girmiştir.
Modern dünya sisteminin merkezîleşme eğilimi, Doğu toplumlarını yeniden yapılanmaya zorlamıştır. Türkiye de, modernlik paralelinde yeniden
yapılanma hamleleri gerçekleştirirken, bunların neden olduğu politik ve kültürel sonuçlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu durum, Türkiye gibi
toplumların politik yapısını incelerken modernliğin kültürel ve politik özelliklerinin dikkate alınmasını gerektirmektedir. Ancak, diğer yandan, moder4 Michael Allen Gillespie, The Theological Origins of Modernity (Chicago: The University of Chicago Press, 2008).
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nleşmenin farklı mekânlarda değişik şekillerde etkide bulunduğu da dikkate
alınmalıdır. Her türlü etkinin neticesi etkilenen nesnenin yapısına bağımlıdır. Bu nedenle Türk toplumunun geleneksel ve kültürel yapısının modernliğin etkilerinin biçimlenmesini nasıl bir biçimde etkilediği de dikkate alınması gereken bir diğer husustur. Dolayısıyla, modernliğe yönelik ilk sistematik
eleştirileri yönelten aristokratik liberallerin yaklaşımlarının dikkatle değerlendirilmesi zarurîdir.

Aristokratik Liberalizm ve Tocqueville’de Modern Demokratik
Toplum
Son iki yüzyıllık dilimde siyasal düşünce tarihine dâir tartışmalarda Fransız Devrimi önemli ölçüde etkili oldu. Fransız Devrimi tüm Avrupa çapında devletlerin ve toplumların yeniden yapılanmalarına neden olan bir dizi
dönüşümün ateşleyicisiydi. Bu dönüşümler sâdece siyasal ve ekonomik sahayla sınırlı kalmadı. Ayrıca kültürel dönüşümlere de neden oldu. Devlet ve
toplumlarım modernlik paradigması çerçevesinde yapılanmaları, önce bütün
Avrupa’yı daha sonra da tüm yeryüzünü kapsayacak biçimde yaygınlaştı. Gelgelelim, merkeziyetçi devlete ve merkezîleşmiş topluma neden olan gelişmeleri sâdece Fransız Devrimi’ne endekslemek mümkün değildir. XIV. Louis’in
çeşitli uygulamaları, merkeziyetçi siyasetin Avrupa genelinde giderek güç
kazanmasını sağlamıştır. Zira, XIV. Louis feodal elitleri her açıdan krallığa
bağımlı hâle getiren uygulamalarıyla modern siyasal yapılanmaların biçimlenmesini temin eden bir zeminin oluşumuna önayak oldu. Böylece kendi
egemenlik alanlarında özerk bir biçimde davranma ayrıcalığına sâhip olan
feodal elitler giderek krallığın birer memuru hâline getirildiler. Refah ve ayrıcalıkları ise giderek bir hak olmaktan çıkarak krallığın kendilerine bahşettiği bir nitelik arz etmeye başladı.
Devletin, toplumun her kesimini, çeşitli şekillerde kendisine bağlayarak
her şeyi tekbir merkezden belirleme eğilimi, devlet ile kişiler arasında bir
tür çıkar ortaklığının düşünsel ve pratik olarak kurulmasını gerekli kılmıştır.
Modern demokrasi de, böylesi bir çıkar ortaklığının tesisi ve halkın çeşitli
yollarla devlete entegre edilmesi sürecinde, önemli bir işleve sâhip olmuştur.
Ayrıca, bu tür bir çıkar ortaklığı, ulusun ve ulusçuluğun ortaya çıkmasını
sağlayan temel faktördür. Sosyal sözleşmeci gelenek, toplumun devlete entegre olmasını sağlayan düşünsel zemini hazırlamıştır. Thomas Hobbes’tan
(1588-1679) Jean-Jacques Rousseau’ya (1712-1778) uzanan sosyal sözleşmeci geleneğin yaratacağı Leviathan karşısında aristokratik liberaller Boulainvilliers’ten itibaren son derece şüpheci bir duruş sergilediler.
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Boulainvilliers’ten devraldığı geleneği sürdüren Montesquieu, kişilerin
her türlü mahremiyetini ve özerkliğini ortadan kaldırma potansiyeline sâhip
olan iktidar yapılarının sınırlandırılmadığı durumlarda özgürlüğün var olamayacağı kaygısıyla düşüncelerini şekillendirdi. Gerçektende Esprit des lois’5
adlı eseri hem Fransız Devrimi’ne kadar vuku bulan çeşitli tartışmaların hem
de 19. Yüzyıl’daki çeşitli siyasal problemlerin anlaşılabilmesi açısından son
derece önemlidir. Eserindeki temel kaygı iktidarın nasıl bir biçimde sınırlandırıldığında keyfî idarenin engellenebileceğidir. Pozitif yasaların tesisi bunu
kısmen temin edebilir. Ancak, ona göre yasaların şekillenmesinde çok sayıda
faktör etkilidir. Gelenek, iklim, popülasyon, refah seviyesi, din ve ticaret gibi
faktörler dikkate alınmadan yasalar oluşturulacak olursa sürekliliklerinin
sağlanabilmesi mümkün değildir. Bu çerçevede, Fransa genelinde yaygın bir
çeşitliliği barındıran farklı bölgelerin, tek bir merkezin çatısı altında karşılıklı entegre olmalarıyla, daha önce sâhip oldukları özgünlükleri giderek yitirecekleri endişesi Esprit des lois’e ruh veren başlıca etkendir.
18. Yüzyıl başından itibaren, Avrupa devletleri, idarî yapının tek-biçimli
ve merkezî bir biçimde yapılanmasının, daha işlevsel ve güçlü iktidar yapılarına neden olduğu üzerinde daha dikkatle durmaya başladı. Modernleşme de
devletlerin egemenliği altında bulunan kitleleri tek-biçimli kılarak merkezî
iktidar yapılarını daha da kuvvetlendirme eğilimine paralel olarak gelişimini sürdürdü. Böylece Montesquieu’den itibaren politika felsefesinin merkezî
problemlerinden biri devletin karşı-ağırlıklarla nasıl dengelenebileceği üzerine kuruldu. Bu karşı ağırlıkların neler olabileceği tartışmalar ise siyasal
sistemlerin biçimlenmesinde etkili oldu.
Modernliğin sosyal ve politik gelişmeler üzerindeki etkilerine yönelik
ilk eleştirileri yapan aristokratik liberallerin geliştirdikleri düşünceler günümüzdeki politik tartışmaları da etkilemektedir. Siyasal ve kültürel merkezîleşmenin neden olacağı sonuçların çeşitli olumsuzlukları, bu liberallerin
başlıca kaygılarıdır. Ayrıca modern hümanist gelenek ile aristokratik liberallerin hümanizmi algılayışları arasında keskin bir farklılık söz konusudur.
Hümanist yaklaşımları arasındaki farklılıklar politika ve kültür sahasındaki
tartışmalarda karşıt kutuplarda yer almalarının başlıca sebebidir. Modern hümanizm demokratik niteliğinden dolayı kişilerin özgürlük sahalarını sınırlama eğilimindedir. Bunu, kişileri sosyal sözleşme vasıtasıyla sürekli olarak
belirli bir ortalamada yer almaya zorlayarak gerçekleştirir. Buna karşıt bir
biçimde aristokratik liberaller öz-gelişimi başlıca amaç olarak belirlerler. İn-

5 Baron de Montesquieu, The Spirit of the Laws, translated and edited by Anne M. Cohler, Basia Carolyn Miller and
Harold Samuel Stone, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
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sanın öz-gelişimi belirli bir ortalamada yer almaya zorlandığında gerçekleştirilemez. Bu nedenle öz-gelişimin temin edilebilmesi için kişilerin negatif özgürlükler vasıtasıyla otonomilerinin ve özgünlüklerinin güvenceye alınması
gerektiğini savunurlar. Bu çerçevede, aristokratik liberaller modernliği, her
şeyi merkezîleştirerek özgürlüğün olanaklarını kaldırıyor olmakla eleştirir.
Bu eleştirisi, merkezîleşmenin global bir ölçekte gerçekleşmekte olduğu günümüz koşullarında, geçerliliğini arttırarak sürdürmektedir.

Tocqueville’in Demokrasi Eleştirisi ve İktidar
Tocqueville eserlerini, modernliğin ve Avrupa toplumlarının yeniden kuruluşunun etkilerini tahrip edici bir biçimde sergiledikleri 19. Yüzyıl düşünce
dünyasının ikliminde yazdı. Diğer yandan Tocqueville’in, Boulainvilliers ve
Montesquieu’den kendisine kadar uzanan aristokratik liberal düşünce geleneğin en önemli temsilcisi olması da dikkat edilmesi gereken bir husustur.
Günümüzde modernleşme deneyimlerine yönelik eleştirilerin önemli bir bölümü aristokratik liberal düşünceden izler taşır. Zira aristokratik liberallerin
Fransız Devrimi’ne ve neden olduğu toplumsal dönüşümlere yönelik eleştirileri çağdaş gelişmelerin anlaşılabilmesi için önemli bir referans kaynağı
olma özelliğini muhafaza etmektedir.
Ayrıca, modern politik sistemler sürekli dönüşmektedirler. Özellikle globalleşme, ulus devletlerin iktidarı kullanma biçimlerini temelden dönüştürmüştür.6 Bu dönüşümler diğer mekânların neden olduğu zorunlulukların
yanı sıra gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel risk ve avantajlara karşı hazırlıklı olma çabalarından da kaynaklanmaktadır. Bu nedenle eleştiri sistemin
yeniden yapılanmasını sağlayan bir araç işlevi de görmektedir. Aristokratik
liberalizm modernliğe yönelik hem kültürel hem de sistemsel eleştirilerin en
nitelikli olanlarını dile getirmiştir. Bu çerçevede, 21. Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde
yeniden yapılanmanın dayattığı zorunlulukların dünya çapındaki sonuçlarını
sistemli bir biçimde ele alarak, süreci refah ve barışı istikrarlı kılacak bir biçimde işletebilmek için aristokratik liberallerin modernlik eleştirisine odaklamak gereklidir.
Aristokratik liberaller ile modernistlerin hümanizmi farklı tarzlarda ele
almalarından dolayı siyasal yönelimleri ve siyasal sitemi biçimlendiriş tarzları iki karşıt kutpa doğrudur. Aristokratik liberaller düşüncelerini, 19. Yüzyıl’da giderek egemen olan orta sınıf kültürüne karşı geliştirdiler. Özgürlüğü
(liberty), bireyselliği (individuality) ve çeşitliliği (diversity) tehdit etiğini dü6 Michael Drolet, Tocqueville, Democracy, and Social Reform (New York: Palgrave Macmillan, 2003), 2.
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şündükleri modern dönüşümlere karşı durdular. Bunun için özgürlük, bireysellik ve çeşitliliğin sosyal hayattaki varlığını istikrarlı kılacak yaklaşımlar
geliştirdiler. Zira modern demokratik toplumun hümanist değerleri tehdit
ettiğine inanıyorlardı. Bu noktada aristokratik liberallerin hümanizmi kavrayış tarzları modernist yaklaşımlardan ayrılır.7 Aristokratik liberaller Rönesans’tan 19. Yüzyıl’a kadar uzanan klâsik gelenekten hareketle öz-gelişimi
(self-development) hümanist yaklaşımlarına temel alır. Onlara göre insan öz
gelişimini gerçekleştirebilmek için sınırları belirgin bir otonomiye ihtiyaç
duyar. Böylesi bir otonomiye sâhip olmadı durumda ister istemez öz-benliğinden (self) tâviz vermek zorunda kalacaktır. Modern hümanistler ise Aristotelesçi (Aristotelian) yaklaşımlarından dolayı, insanı toplumu oluşturan
diğerleriyle sürekli bir eşgüdüm (coordination) hâlinde olan bir varlık biçiminde kavrarlar. Bu nedenle de, insanın varlığını tam mânâsıyla gerçekleştirebilmesi için sosyal hayatın harmonisine katılması gerektiğini düşünürler.
Fransız Devrimi’nde genel irade (general will) biçiminde karşımıza çıkan bu
yaklaşım aristokratik liberaller tarafından şiddetli bir biçimde eleştirilir. Zira
Tocqueville başta olmak üzere aristokratik liberal gelenek insanın böylesi bir
eşgüdüm ve harmoniye zorlanmasının öz-gelişimin gerçekleştirilebilmesini
engelleyeceğini düşünür. Onlara göre özgünlük sâdece bağımsız bir biçimde
insanın kendisini geliştirebildiği şartlarda temin edilebilir. Modern demokrasi ise insanı sürekli farklı mekânlardaki diğerleriyle eşgüdüme zorlamak
suretiyle devlete tâbi kılar. Bu nedenle aristokratik liberaller negatif özgürlüklerin (negative liberty) pozitif özgürlüklerden (positive liberty) daha önemli
olduğunu düşünür. Ayrıca aristokratik liberaller modernistlerin pozitif özgürlükler ile bireyleri devlete entegre etmeye çalıştıklarına inanır. Böylece,
bireylerin, ara kurumların da kaldırılmasıyla, devlete entegre edilerek merkezîleşmenin sağlandığını düşünürler.
Aristokratik liberaller ile modernistler arasında vuku bulan problemin
kökenleri Hobbes’a uzanır. Hobbes politikanın şiddetten arındırılması kaygısındaydı. Din savaşlarının yoğun bir biçimde yaşandığı 17. Yüzyıl’da politik
problemlerin, evrensel kutsal metinlerin referans kaynağı olarak kullanılmalarıyla çözülemeyeceğini inanıyordu. Bunun için doğa yasalarının referans
kaynağı olarak kullanılmasını önerdi.8 Ancak bu durum Kant’ın 18. Yüzyıl’da
çözümlemeye çalışacağı karşıtlıkların (antinomies) doğmasına neden oldu.
Aydınlanma doğa yasalarının bilimsel araştırmalarla keşfinin insanlığa arzu
ettiği özgürlüğü kazandıracağına inancın ifadesidir. Hâlbuki doğa yasalarının
7 Alan S. Kahan, Aristocratic Liberalism: The Social and Political Thought of Jacob Burckhardt, John Stuart Mill, and Alexis
de Tocqueville (New York: Oxford University Press, 1992), 81-110.
8 Robert P. Kraynak, “Hobbes on Barbarism and Civilization,” The Journal of Politics, 45, No. 1 (Feb., 1983), pp. 86-109.
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başlıca faktör olarak ele alınarak insan, Tanrı’nın egemenliğinden kurtarılmaya çalışılırken doğanın zorunluluklarına tâbi kılınmaktaydı. Böylece insan
dinsel metinlerin farklı yorumlanışlarının neden olduğu ikiliklerden (dichotomy) kurtulmaya çalışırken modernliğin akla bahşettiği rolün neden olduğu
karşıtlıklardan dolayı Humecu kuşkuculuğun boşluğuna düşme tehlikesiyle
karşı karşıya kalmaktaydı.9
Tocqueville esas itibariyle Descartes ve Hobbes arasında gerçekleşen tartışmayla başlayan ve Kant’ın çözmeye çalıştığı modern demokratik toplumları biçimlendiren karşıtlık karşısında son derece duyarlı bir duruş sergiler.
Tocqueville, Descartes’ın Kartezyen felsefesinin özellikle Amerika’da bir çeşit
kültüre dönüştüğünü gözlemler.10 Bu durumun neden olacağı sonuçlardan
endişe duyar. Descartes ile aralarındaki en önemli ayrım insan doğasının (human nature) ne olduğuna dâirdir. Descartes’ın felsefî bireyciliğinin (philosophic individualism) insanın dış dünya ile ilişkisini araçsal bir yapı kazanmasına
yol açtığını düşünür. Ona göre, Descartes’ın insan doğası nosyonu bireysel
insanı dış dünya ile sâdece öznel ilgiler ve faydalar çerçevesinde etkileşim
kurabilen bir varlığa indirger. Hâlbuki Tocqueville insan doğası hakkında
farklı bir nosyona sâhiptir. Tocqueville için insanî var oluş diğer şeylerle iletişim ve etkileşimde yaşamamıza neden olan özelliklere sâhiptir. Elbette, insan
mutluluk elde etmeyi arzular. Ancak bu sâdece öznel etkinliklerle gerçekleştirilebilecek bir şey değildir. Özne, özek sahasında özgünlüğünü gerçekleştirdiktin sonra kendisini ve eserlerini kamusal alanda sergilemeyi arzular.11 Var
oluşun tamamen kamusal faydanın arzuları çerçevesinde gerçekleştirilmesi
özgünlüğü ve bireyselliği tehlikeye atarken, bireyin özel alana hapsedilmesi
de insanın doğasına aykırıdır. Bu nedenle modern siyasetin merkezîleşme
eğilimlerine karşı öz-gelişim ideali korunurken, bireyi özel alnında izole ederek işlevsizleştirmeye yönelik yaklaşımlara da karşı çıkılmalıdır.

Sonuç
Modernizm siyaset, karşılıklı empatiyle yaşamın kurallarını sürekli yeniden
üreten bireylerin eşgüdüm ve müzakeresine indirgeme eğilimindedir. Bunun
sonuçları tahrip edicidir. Modern hayat, giderek artan bir biçimde, farklı zaman ve mekânları birbirleriyle etkileşime zorlamaktadır. Kişilerin hayatları
diğer mekânların çeşitli etkilerine karşı savunmasız hâle gelmektedir. Bu du9 Gillespie, The Theological Origins of Modernity, 259.
10 L. Joseph Hebert, Jr., “Individualism and Intellectual Liberty in Tocqueville and Descartes,” The Journal of Politics,
Cilt 69, No. 2 (Mayıs, 2007): 526.
11 a.g.e.
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rum karşısında, çözüm olarak birbirinden farklı ilgi, çıkar ve ihtiyaçlar tarafından biçimlendirilen ‘yerellik’leri merkezî bir eşgüdüme ve ‘genel irade’ye
uymaya zorlamanın, yeni tarz totalitarizmlerle neticelenmesi kaçınılmazdır.
Ahlâkî siyaset, insanları, evrensel referanslarını bir kenara bırakmaya, eşgüdüm ve harmoniye katılmaya zorlamamalıdır. Bundan dolayı Tocqueville
farklı mekânların sürekli birbirini kültürel ve ekonomik olarak çeşitli şekillerde etkilediği günümüz modern dünyasında kişilerin mekânlarının ve özgünlüklerinin, dış dünyanın etkilerine karşı liberal özgürlükler çerçevesinde
güvence alınması gerektiğini düşünür. Empati ve müzakereyle taraflardan
çeşitli ödünler kopartarak, her kesimi uzun süreçte kimliksiz, kültürsüz ve
geleneksiz bırakacak olan merkeziyetçi eğilimlere karşı tüm birey, grup ve
cemaatlerin kendi özgünlüklerini koruyabilecekleri alanların muhafaza edilebilmesi, sâdece liberal özgürlükler vasıtasıyla sağlanabilir.
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Giriş
Yargısal aktivizm, son yılların tartışmasız en popüler kavramlarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Yüksek Mahkeme’nin (Supreme
Court) siyaseti doğrudan ilgilendiren konularda aldığı cesur sayılabilecek kararları nitelemek için kullanılan yargısal aktivizm kavramı; anayasa yargısının küresel ölçekte yaygınlık kazanmasına paralel olarak dünyada da yaygın
bir kullanıma sâhip olmuştur. Kavramın ülkemizde yaygınlık kazanması ise
Türk Anayasa Mahkemesi’nin özellikle son yıllarda siyaset alanını kuşatan
ve demokratik karar alma sürecini etkisizleştiren bir tutum içine girmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kararı, anayasa değişikliklerinin esas bakımından denetimini gerçekleştirdiği kararlar ve Mahkeme üyelerinin önyargılı
bir tutum içinde hareket ettiği izlenimi uyandıran buna benzer pek çok karar,
yargısal aktivizm kavramının siyaset ve hukuk tartışmalarında giderek daha
ağırlıklı bir yer edinmesine yol açmıştır.
Yargısal aktivizm kavramının gördüğü bu ilgi, onun tanımı ve içeriği ile
ilgili temel konularda uzlaşma sağlanabildiği anlamına gelmez. Sosyal bilimlerde kullanılan pek çok kavram gibi, yargısal aktivizm kavramı da araştırmacıların üzerinde fikir birliğine vardığı net bir tanıma sâhip değildir.
Türk Anayasa Mahkemesi’nin siyasete müdahale niteliğindeki kararlarının
aktivist bir tutumu yansıttığına dâir yaygın bir kanaât söz konusudur; ancak
201
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hangi kararın, hangi gerekçelerle aktivist sayılması gerektiği konusunda tatmin edici çalışmalar yapılmamaktadır. Üstelik bu durum, yargısal aktivizmin
kavramsal içerik bakımından giderek daha olumsuz biçimde algılanmasına
yol açmakta ve aktivist yargı olgusuna dâir nesnel verilere dayalı bir tartışma
yapılabilmesinin önünü tıkamaktadır.1
Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, yargısal aktivizmin kavramsal içeriğini
belirgin kılmak ve aktivist yargı olgusuna dâir tartışmaların nesnel ölçüler çerçevesinde yapılabilmesine hizmet etmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda; özellikle yargısal aktivizm kavramının tarihçesi, tanımı
ve çeşitli görünüm biçimleri üzerinde durulacaktır. Türk Anayasa Mahkemesi’nin somut karar örneklerine ise yalnızca konunun gerektirdiği ölçüde yer
verilecektir. Zira gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, Türk Anayasa Mahkemesi’nin aktivist olup olmadığını tespit etmek veya belli konulardaki aktivizm
düzeyini ölçmek gibi bir iddiaya sâhip değildir.2

Anayasaya Uygunluk Denetiminde Yargısal Sınırların
Belirlenmesi Sorunu ve Yargısal Aktivizm Kavramının
Ortaya Çıkışı
Yargı organları tarafından yapılan anayasaya uygunluk denetimi, yasama işlemlerinin anayasal geçerlilik koşullarının yargısal usûllere göre tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Yasama işlemlerinin gerektiğinde yargı organları tarafından geçersiz kılınabilmesine yol açan böyle bir denetim, hukuk
ve siyasetin iç içe geçtiği bir alanda çözümü kolay olmayan pek çok sorunu
beraberinde getirmektedir. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi, anayasaya
uygunluk denetiminde yargısal sınırların nasıl belirleneceği sorunudur.
Modern anlamda anayasa yargısı kurumu ortaya çıktığı günden bu yana,
yargının hukukî denetim yetkileri ile yasamanın siyasî takdir yetkisi arasındaki sınırlar sürekli bir tartışma konusu olmuş; hatta bu tartışmalar zaman
zaman güncel siyasetin en önemli konu başlıklarından biri hâline gelmiştir.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanmak istenen New Deal politikalarına karşı Federal Yüksek Mahkeme’nin sergilediği tavır veya ülkemizde Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin
1 Yargısal aktivizmin tek boyutlu bir yaklaşımla ele alınmasına yol açan bu belirsizliğin yalnızca ülkemize özgü olmadığını
da özellikle belirtmek gerekir. Zira yargısal aktivizm kavramı, anavatanı sayılan Amerika Birleşik Devletleri’nde de
genel olarak olumsuz bir çağrışıma sâhiptir ve bu durum, anayasa yargısının sınırlarına ilişkin tartışmaların sağlıklı bir
zeminde yapılabilmesini engellemektedir.
2 Türk Anayasa Mahkemesi kararları bakımından böyle ayrıntılı bir incelemenin yapılması kuşkusuz ki önemlidir.
Ancak yargısal aktivizmin ne olduğunu kavramsal düzeyde netleştirmek, somut olgular üzerine yapılacak tartışmaların
sağlıklı bir zemine kavuşturulmasını sağlamak bakımından çok daha önemli ve öncelikli görülmelidir.
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ilk tur oylamasını iptal etmesi karşısında siyaset kurumunun verdiği tepki ve
buna bağlı olarak gelişen olaylar; anayasa yargısının sınırları üzerine yapılan
tartışmaların kimi durumlarda ne kadar önemli olabileceğini göstermektedir.
Bu nedenle; anayasa yargısı kurumunun ortaya çıktığı günden bu yana, yargısal denetimin olağan sınırlarının nasıl belirlenmesi gerektiği üzerine pek çok
çalışma yapılmış ve farklı kriterleri esas alan pek çok teori ortaya atılmıştır.
Anayasa yargısının sınırları üzerine uzun süreden beri yürütülen tartışmalar, yargısal sınırların aşılması durumunu ifade etmek üzere kullanılan
yargısal aktivizm kavramını gündeme getirmiştir. Ancak sanılanın aksine; bu
kavram ilk kez akademik bir çalışmada ortaya çıkmış değildir. Yargısal aktivizm kavramının bilinen ilk kullanımı, 1947 yılının Ocak ayında “Fortune”
dergisinde yayımlanan bir makaleyle olmuştur.3 Makalenin yazarı olan Arthur M. Schlesinger, anayasa yargısının işlevi ve sınırlarıyla ilgili Amerikan
kamuoyunda yapılan tartışmaları özetlemiş ve Federal Yüksek Mahkeme üyelerinin konuya ilişkin tutumunu belirgin kılmaya çalışmıştır.4 Toplumun gelişmesi amacıyla yargısal gücün kullanılabileceğine inanan Mahkeme üyelerini “yargısal aktivistler” olarak niteleyen Schlesinger; akademik bir iddiası
olmamasına rağmen, günümüzün en çok tartışılan kavramlarından birini siyaset ve hukuk literatürüne kazandıran isim olmuştur.
Modern anayasa yargısı kurumunun ortaya çıkışı ve yargısal denetimin
sınırları üzerine sürdürülen tartışmaların tarihi ile kıyaslandığında, yargısal
aktivizm kavramının oldukça yeni olduğu görülmektedir. Buna rağmen; Schlesinger’in kavramsallaştırmasından hemen sonra yargısal aktivizm konulu
pek çok makale ve bilimsel inceleme yayımlanmış; aktivist yargı olgusuna
ilişkin tartışmalar artık bu kavram üzerinden yürütülmeye başlanmıştır.5
Bununla birlikte; yargısal aktivizm kavramının ortaya çıktığı günden bu
yana yoğun bir ilgi görmesi, onun kolayca tanımlanabilen bir kavram olduğu
anlamına gelmez. Sosyal bilimlerde kullanılan pek çok kavram gibi, yargısal
aktivizm kavramı da içerik bakımından birbirinden çok farklı değerlendirmelere konu olabilmektedir. Anayasa yargısının işlevi, sınırları ve meşruluğu
3 Keenan D. Kmiec, “The Origin and Current Meanings of ‘Judicial Activism’”, California Law Review, Cilt 92, No. 5,
(2004), s. 1446.
4 Arthur M. Schlesinger Jr., “The Supreme Court: 1947”, Fortune, Ocak 1947.
5 Nitekim Kmiec’in Westlaw veri tabanına dayanarak yaptığı bir araştırmaya göre, 1990 ve 2000 yılları arasındaki
on yıllık dönemde yayımlanan yargısal aktivizm konulu makale sayısı 3815’tir. 2000 ve 2004 yılları arasındaki dört
yıllık dönemde yayımlanan makale sayısı ise 1817 olmuştur. Akademik ilginin bu kadar yoğun olduğu yargısal aktivizm
kavramının, güncel siyaset ve hukuk tartışmalarında da sıklıkla kullanılması şaşırtıcı değildir. Nitekim 1994 ve 2004
yılları arasındaki on yıllık dönemde, yargısal aktivizm kavramı Washington Post gazetesinde 163 kez; New York Times
gazetesinde 135 kez kullanılmıştır. (Bkz. Kmiec, [2004], dn. 5) Bu istatistiksel veri, Amerika Birleşik Devletleri’nde
yayımlanan önemli günlük gazetelerin yargısal aktivizm kavramına ayda en az bir kere yer verdiği anlamına gelmektedir.
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üzerine yapılan çalışmalardaki görüş farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan
bu durum nedeniyle, yargısal aktivizm kavramının doğası gereği tanımlama faaliyetine elverişli olmadığı ileri sürülebilmektedir.6 Oysaki anayasaya
uygunluk denetimine ilişkin bazı temel sorunların açıklığa kavuşturulması
durumunda, yargısal aktivizm kavramını nesnel bir yaklaşımla tanımlayabilmek ve sağlıklı bir aktivizm teorisi oluşturabilmek mümkündür.

Yargısal Aktivizmin Tanımı ve Görünüm Biçimleri
En genel hâliyle ele alındığında yargısal aktivizm, anayasaya uygunluk denetimi yapmakla görevli yargı organlarının olağan yargısal denetim sınırlarını
aşması durumudur. Yasamanın siyasî takdirlerine yargı organları tarafından
müdahale edilmesi veya genel olarak yargının siyasî nitelikli kararlar alması
durumunda genellikle aktivist bir tutumun varlığından söz etmek gerekir. Bu
yönüyle ele alındığında yargısal aktivizm, hukuku uygulamakla görevli mahkemelerin yargı organı gibi hareket etmek bakımından başarısız olmalarını ifade
eder.7 Bu hususu vurgulayan Kmiec de aktivist yargıçların, mahkemeden çok
yasama organı gibi hareket ettiklerini ifade etmektedir.8
Olağan yargısal sınırların aşılması durumu söz konusu olduğunda, genellikle yasama işlemlerine yönelik yargı müdahaleleri akla gelmektedir. Bu yönüyle ele alındığında yargısal aktivizm, toplumdaki siyasî karar alma sürecinin demokratik ilke ve değerlerden sapmasına yol açmakta ve demokrasinin
temel prensibi olan çoğunluğa dayalı yönetim anlayışını zedelemektedir. Yasama işlemlerini denetlemekle görevli yargı organlarının hukukî denetim sınırlarını aşmaları durumunda genellikle yasama işlemlerini geçersiz kılarak
çoğunluk karşıtı bir tutum içine girecekleri doğrudur ve bu nedenle yargısal
aktivizmin çoğunluk karşıtlığı ile özdeş görülmesini olağan karşılamak gerekir. Ancak kavramsal düzeyde ele alındığında, yargısal aktivizm ve çoğunluk karşıtlığı arasında böyle bir özdeşlik ilişkisi kurmak mümkün değildir.
Nitekim anayasa tarafından açıkça yasaklanan bir yasama işleminin geçersiz
kılınması gerektiği hâlde hiçbir yaptırıma uğramaması durumunda, alınan
yargı kararını hukukî denetim sınırları içinde kabûl etmek mümkün değildir. Anayasayı hazırlayan kurucu iradenin öngörmediği bir sonucun gerçekleşmesi veya uzun süreden beri uygulanmakta olan yerleşik içtihatların göz
ardı edilmesi gibi durumlarda da yargı organları tarafından gerçekleştirilen
6 Karşı görüş için bkz. Ozan, Ergül, “Berraklaştırılamayan Bir Kavram: Yargısal Aktivizm”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi,
S. 103, (2013), s. 39.
7 Frank B. Cross, – Stefanie A. Lindquist, “The Scientific Study of Judicial Activism”, Minnesota Law Review, Cilt 91,
No. 6, (2007), s. 1765.
8 Kmiec, (2004), s. 1471.

Yargısal Aktivizmin Kavramsal Analizi | 205

bir hukuk yaratma faaliyeti söz konusudur ve bu doğrultuda alınan kararları
olağan yargısal sınırlar içinde kabûl etmek mümkün değildir.
Yargı organlarının hukukî denetim sınırlarının dışına çıkarak kararlar alması
çeşitli biçimlerde söz konusu olabilir. Yani yargısal aktivizmin birden fazla görünüm biçimi bulunmaktadır. Bu görünüm biçimlerinin neler olduğu konusunda ise farklı görüşlere rastlanmaktadır. Yargısal aktivizmi kavramsal düzeyde
ele alan yazarlar yargısal aktivizmin görünüm biçimleri konusunda farklı ölçüleri göz önünde bulundurarak birbirinden farklı tasnif türleri ileri sürmüşlerdir.
Örneğin William Marshall, yargısal aktivizmin yedi ayrı görünüm biçimi
olduğundan söz etmektedir. Marshall’a göre bu görünüm biçimleri şunlardan oluşmaktadır: 1– Çoğunluk karşıtı aktivizm (counter-majoritarian activism);
2– Orijinalist olmayan aktivizm (non-originalist activism); 3– İçtihadî aktivizm
(precedential activism); 4– Yargılama yetkisi aktivizmi (jurisdictional activism);
5– Yargısal yaratıcılık (judicial creativity); 6– Telâfi edici aktivizm (remedial activism); 7– Partizan aktivizm (partisan activism).9
Marshall’a göre çoğunluk karşıtı aktivizm, seçilmiş halk temsilcileri tarafından alınan kararların yargı kararlarıyla geçersiz kılınması anlamına gelmektedir.10 Orijinalist olmayan aktivizm, anayasanın orijinal anlamının yargı
organları tarafından göz ardı edilmesiyle ortaya çıkmaktadır.11 İçtihadî aktivizm
mahkemelerin içtihatları göz ardı ederek karar almasını ifade etmektedir.12
Yargılama yetkisi aktivizmi, Amerika Birleşik Devletleri’nde federal yargılama
yetkisinin yargıçlar tarafından aşırı geniş biçimde kullanılması anlamına gelmektedir.13 Yargısal yaratıcılık, yargıçların karar alırken yeni bir teoriye dayanması veya yeni bir doktrin yaratmasıdır.14 Telâfi edici aktivizm, herhangi bir haksızlığın telâfisi amacıyla sâhip olunan yargısal gücün, devlete belli edimlerde
bulunma zorunluluğu yüklemek amacıyla kullanılmasıdır.15 Partizan aktivizm
ise yargısal gücün, belli bir partinin politikalarına destek olmak veya bu politikaların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılmasıdır.16
Ernest Young da Marshall’a yakın bir sınıflandırma yapmaktadır. Young’a
göre yargısal aktivizmin görünüm biçimleri şunlardır: 1– Federal politik dalla9 William P. Marshall, “Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism”, University of Colorado Law Review, Cilt
73, No. 4, (2002), s. 1220.
10 a.g.e., s. 1223.
11 a.g.e., s. 1229 vd.
12 a.g.e., s. 1232 vd.
13 a.g.e., s. 1236.
14 a.g.e., s. 1240.
15 a.g.e., s. 1242.
16 a.g.e., s. 1245.
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rın veya eyalet hükümetlerinin sorgulanması (second-guessing the federal political
branches or state governments); 2– Anayasa metni ve/veya tarihten sapmak (departing from text and/or history); 3– Yargısal içtihatlardan sapmak (departing from
judicial precedent); 4– Sınırlı veya “minimalist” kararlar almak yerine kapsamlı
veya “maximalist” kararlar vermek; (issuing broad or “maximalist” holdings rather
than narrow or “minimalist” ones); 5– Kapsamlı telâfi edici yetkiler kullanmak (exercising broad remedial powers); 6– Partizan politik referanslara göre karar vermek
(deciding cases according to the partisan political preferences of the judges).17
Kmiec ise yargısal aktivizmin beş görünüm biçimi olduğunu ileri sürmektedir. Kmiec’e göre bunlar; 1– Yasama ve yürütme işlemlerinin tartışmalı biçimde
geçersiz kılınması (striking down arguably constitutional actions of other branches); 2– İçtihatların göz ardı edilmesi (ignoring precedent); 3– Yargısal yasama (judicial legislation); 4– Kabûl görmüş yorum metodolojisinden sapmak (departures
from accepted interpretive methodology); 5– Sonuç odaklı yargılama (Result-oriented judging).18
Aktivist yargısal tutumun yalnızca çoğunluk karşıtlığından ibaret olmadığını savunan yazarların yapmış olduğu bu sınıflandırma biçimleri, yargısal
aktivizmin görünüm biçimlerini ortaya koyabilmek bakımından genel olarak
başarılıdır. Ancak bunlardan hiçbirinin bütünüyle sorunsuz olduğu söylenemez. Yapılan bu tasniflerin kimisi eksik ve hatalıdır; kimisi ise Amerikan yargı pratiğini esas alan, bu ülkeye özgü kavramsallaştırmalar içermektedir.
Örneğin anayasaya açıkça aykırı yasama işlemlerinin hiçbir yaptırıma uğramaması durumu, bu sınıflandırma türlerinin hiçbirinde yer almamaktadır.
Oysa Craig Green’in de vurguladığı gibi; “yasamaya aşırı uyum” anlamına gelen böyle bir durum olağan yargısal sınırlar içinde kabûl edilemez.19 Bu nedenle, yargısal aktivizmin “çoğunlukçu” görünüm biçimini dikkate almayan
tasnif türlerinin tamamının eksik veya yetersiz kabûl edilmesi gerekir.
Marshall’ın ileri sürdüğü yargılama yetkisi aktivizmi (jurisdictional activism) Amerika Birleşik Devletleri’nde federal yargı mercileri ile eyalet mercileri arasındaki görev dağılımına dayanan bir kavramsallaştırmadır. Marshall
ve Young tarafından ileri sürülen telâfi edici aktivizm (remedial activism) kavramı ise Amerikan yargı sisteminde yer alan özel bir hukukî talep türünü esas
almaktadır. Dolayısıyla yalnızca belli bir ülkeye özgü olan bu kavramların
yargısal aktivizm teorisi içinde yer alması doğru değildir.
17 Ernest A. Young, “Judicial Activism and Conservative Politics”, University of Colorado Law Review, Cilt 73, No. 4,
(2002), s. 1144.
18 Kmiec, (2004), s. 1463-1476.
19 Craig Green, “An Intellectual History of Judicial Activism”, Emory Law Journal, Cilt 58, No. 5, (2009), s.1228.
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Yargısal aktivizmi kavramsal düzeyde ele alan yazarların yapmış olduğu
tasnif türleriyle ilgili değinilmesi gereken bir diğer husus; bu tasniflerde yer
alan bazı kavramların, diğer bazı kavramların varlığını gereksiz kılmasıdır.
Örneğin Marshall’ın sınıflandırma biçiminde yer alan ve yargıçların yeni bir
hukukî doktrin yaratması anlamına gelen yargısal yaratıcılık; anayasayı hazırlayan kurucu iradenin göz ardı edilmesi veya bu iradeye tamamen aykırı biçimde hareket edilmesiyle ortaya çıkabilir. Dolayısıyla anayasayı hazırlayan
kurucu iradenin göz ardı edilmesiyle ortaya çıkan bir aktivizm türünün yer
aldığı herhangi bir sınıflandırma biçiminde yargısal yaratıcılık gibi bir kavramın varlığı gereksizdir. Aynı şekilde; çoğunluk karşıtı aktivizm ve çoğunlukçu
aktivizm gibi kavramların yer aldığı bir sınıflandırma biçiminde de partizan
aktivizm veya sonuç odaklı yargılama gibi kavramların varlığına gerek yoktur.
Zira hem partizan aktivizm, hem de sonuç odaklı yargılama; yargıçların çoğunlukçu veya çoğunluk karşıtı bir tutum içine girmeleriyle ortaya çıkabilir.
Amerikan yargı sistemine özgü unsurlar ayıklanıp, eksik ve hatalı sayılabilecek kavramsallaştırmalar yeniden gözden geçirildiğinde yargısal aktivizmin
temel olarak şu görünüm biçimlerinden oluştuğu görülmektedir: 1– Çoğunluk
karşıtı aktivizm; 2– çoğunlukçu aktivizm; 3– içtihadî maksimalizm; 4– anayasanın
orijinal anlamının göz ardı edilmesi; 5– içtihatların göz ardı edilmesi.

Çoğunluk Karşıtı Aktivizm
Yargı organları tarafından siyasî karar alma süreçlerine müdahale edilmesi
ve demokrasinin temel prensibi olan çoğunluğa dayalı yönetim anlayışının
zedelenmesi yargısal aktivizmin en yaygın görünüm biçimlerinden birini
oluşturmaktadır.20 Hatta kimi yazarlar aktivist yargı olgusunu sırf bu yönüyle ele almakta ve aktivizmi yasama çoğunluğuyla yargı arasındaki uyumsuzluktan ibaret bir kavram olarak sunmaktadırlar.
Eğer anayasa yargısını bütünüyle demokrasiye aykırı bir kurum olarak
kabûl edecek olursak, çoğunluk karşıtı aktivizmin tespiti amacıyla geçersiz
kılınan kanun sayısına bakmak yeterli olacaktır. Zira bu yaklaşıma göre, yargı organları tarafından verilen her iptal kararı demokratik işleyişe müdahale
niteliğindedir ve bu yönüyle çoğunluk karşıtıdır. Ancak anayasa yargısı ve
demokrasi arasındaki ilişki daha yakından incelendiğinde, yargı organlarıyla
yasama işlemleri arasında ortaya çıkabilecek her uyuşmazlığın demokratik
işleyişe müdahale anlamına gelmediği ortaya çıkmaktadır.
Anayasa yargısının demokratik işleyişi tahrip edebilecek bir potansiyele
20 Bradley C. Canon, “Defining the Dimensions of Judicial Activism”, Judicature, Cilt 66, No. 6, (1982), s.237.
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sâhip olduğu doğrudur. Bununla birlikte; yasama işlemlerinin iptaliyle sonuçlanan her yargı kararını çoğunluğa dayalı yönetim ilkesine yapılan bir müdahale olarak görmemek gerekir. Zira demokrasi sınırsız bir çoğunluk yönetimi
değildir. Sağlıklı işleyen bir demokrasinin ön koşulu, azınlıkların çoğunluk
hâline gelebilme hakkının tanınmasıdır. Bu da ancak, çoğunluğa tanınan yönetme hakkının sınırlanmasıyla mümkün olabilir.21 Böylece çoğunluk ilkesi,
çoğunluğun sınırsız ve keyfî egemenliğiyle özdeş olmaktan çıkmakta ve azınlık haklarına saygılı çoğunluk yönetiminin formülü hâline gelmektedir.22
Demokrasinin sınırsız bir çoğunluk yönetimi olmadığı kabûl edildiğinde,
yasama işlemlerine yönelik iptal veya geçersizlik kararlarının her durumda
çoğunluk karşıtı sayılamayacağı da ortaya çıkmaktadır. Bu sonucu desteklemek amacıyla şöyle bir örnek verilebilir: Mahkemeler tarafından ölüm cezası
verilmesinin anayasa tarafından yasaklandığı bir ülkede, yasama organının
bir kanun çıkartarak belli suçlara ölüm cezası uygulanabileceğini öngörmesi
durumu açık bir anayasaya aykırılık oluşturmaktadır. Böyle bir durumda yasama iradesini geçersiz kılan yargı kararı, karar almakla görevli yargıçların
herhangi bir tercihte bulunmasını gerektirmeyecek kadar açık bir anayasa
hükmüne dayanmaktadır. Dolayısıyla böyle bir durumda yasama işlemini geçersiz kılan yargı kararının demokratik işleyişe müdahale niteliğinde olduğunu ileri sürmek mümkün değildir.
Anayasaya uygunluk denetimi yapan yargıçların kişisel, siyasî veya felsefî bir tercihte bulunmalarına gerek dahi kalmayan buna benzer durumlar
göz önünde bulundurulduğunda, yargı organları tarafından verilen iptal veya
geçersizlik kararlarının her durumda çoğunluk karşıtı sayılamayacağı daha
net bir biçimde anlaşılmaktadır. O hâlde çoğunluk karşıtı aktivizmin tespiti
nasıl yapılacaktır? Anayasaya uygunluk denetimi yapan yargı organları, nasıl
ve hangi durumlarda çoğunluk karşıtı bir tutum içine girmiş sayılmalıdır?
Yargıçların hukuken meşru olmayan amaçlar gütmesi veya sonuç-odaklı
bir tutum içine girmesi durumunda yargısal sınırların aşılmış sayılacağına
kuşku yoktur. Ancak buna benzer durumların tespiti kolay değildir. Somut bir
olayda yargılama ilkelerinin göz ardı edilerek buna benzer hukuk dışı faktörler doğrultusunda karar alındığını bilimsel bir kesinlik içinde söyleyebilmek
mümkün değildir. Bu tespiti sağlamaya yönelik ampirik birtakım çalışmalar
yapılmaktadır; ancak zihinsel karar alma sürecinin yapısını etkileyen psikolo21 Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev. Tuncer Karamustafaoğlu – Mehmet Turhan), Yetkin
Yayınları, Ankara, (1993), s. 35.
22 Mithat Sancar, “Anayasal Demokrasi: Demokrasinin Sınırı mı Güvencesi mi?”, Demokrasi ve Yargı, Ozan Ergül
(editör), Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, (2005), s. 52.
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jik faktörler hiçbir zaman tam olarak ortaya konulamamaktadır.23 Yargıçların
kendi iç dünyalarında sâhip oldukları karar alma sürecini etkileyen unsurların neler olduğu tam olarak aydınlatılmadığı sürece, bu konuda yapılacak
değerlendirmelerin de bilimsel kesinlikten yoksun olacağı açıktır.24
Bu sorunu aşmak ve çoğunluk karşıtı aktivizmin tespitini mümkün hâle
getirmek amacıyla yasama işlemlerinin anayasa tarafından açıkça yasaklanıp
yasaklanmadığını esas alan ölçüte başvurulması gerektiği ileri sürülmektedir. James Bradley Thayer tarafından formüle edilen bu ölçüte göre, kanunlar
ancak bâriz bir şekilde anayasaya aykırı olmaları durumunda geçersiz kılınabilmelidir. Thayer’e göre, herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak kadar açık
bir anayasaya aykırılık olmadığı sürece, yargı organlarının yasama iradesine
uygun biçimde hareket etmesi gerekir. Aksi hâlde yargısal denetim yetkisinin sınırları aşılmış olur.25 Yani herhangi bir yasama işleminin anayasa tarafından açıkça yasaklanmış olması durumunda; böyle bir işlemi geçersiz kılan
yargı kararı hukukîdir ve aktivist olduğu iddia edilemez. Ancak anayasa tarafından açıkça yasaklanmayan bir yasama işlemi söz konusu olduğunda; yargı
organları tarafından verilecek her geçersizlik kararı, belli ölçülerde de olsa
hukuk yaratma faaliyetini gerekli kılmaktadır ve bu yönüyle aktivist kabûl
edilmelidir. Zira böyle bir durumda alınan karar, yargıçların anayasa metnine
yüklediği anlama bağlı olarak şekillenmiş olmaktadır.26

Çoğunlukçu Aktivizm
Yasamanın yaptığı politik tercihlerin yargı organları tarafından tartışmalı biçimde geçersiz kılınması, yargısal aktivizmin en yaygın görünüm biçimlerinden birini oluşturmaktadır. Oysaki aktivizm, yalnızca yasama işlemlerinin
geçersiz kılınmasıyla sınırlı bir kavram değildir. Anayasaya aykırı olan ve bu
nedenle iptali gereken bir yasama işleminin hiçbir yaptırıma mâruz kalmaması
durumunda da aktivist bir yargısal tutumun varlığından söz etmek gerekir.27
Yargısal aktivizm, olağan yargısal denetim sınırlarının aşılmasıyla ilgili bir
kavramdır. Bu sınırların aşılması, anayasaya açık aykırılık içermeyen yasama
işlemlerinin geçersiz kılınması biçiminde olabileceği gibi; açıkça anayasaya
23 Bu konuda yapılan bazı ampirik çalışmalar için bkz. Frank B. Cross, “Political Science and the New Legal Realism: A
Case of Unfortunate Interdisciplinary Ignorance”, Northwestern University Law Review, Cilt 92, No. 1, (1997); Jeffrey A.
Segal – Harold J. Spaeth, The Supreme Court and the Attitudinal Model, Cambridge University Press, Cambridge, (2002).
24 Cross & Lindquist, (2007), s. 1766.
25 James Bradley Thayer, “The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law”, Harvard Law
Review, Cilt 7, No. 3, (1893), s. 144.
26 Cross – Lindquist, (2007), s. 1761.
27 Green, (2009), s. 1227-1228.
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aykırı olan yasama işlemlerinin hiçbir yaptırıma mâruz bırakılmaması biçiminde de olabilir. Craig Green tarafından “aşırı yargısal uyum”28 (excessive judicial deference) kavramıyla ifade edilen bu tutum, çoğunluk karşıtı aktivizmin tam
tersidir ve bu nedenle “çoğunlukçu aktivizm” kavramıyla ifade edilebilir.
Çoğunlukçu aktivizm, yargıçların siyasî eğilimleriyle yasama organını
oluşturan çoğunluk arasındaki uyuma bağlı olarak şekillenmektedir ve bu
uyumun tespiti nispeten daha kolaydır. Herhangi bir yasama işleminin açıkça
anayasaya aykırı olması ve hiçbir yaptırıma uğramaması durumunda, çoğunlukçu aktivizmin varlığından söz etmek gerekir. Çünkü böyle bir durumda
yasama iradesiyle yargı kararı arasında ortaya çıkan uyum, olağan yargısal
denetim sınırları içinde ortaya çıkabilecek türden bir uyum değildir.
Herhangi bir yaptırıma uğramayan yasama işleminin anayasaya aykırılığı
ne kadar net ve belirgin olursa, çoğunlukçu aktivizmin varlığı da o kadar net
ve belirgin olacaktır. Anayasa aykırılığın hiçbir tereddüte yer bırakmayacak
kadar açık olduğu durumlarda yargı organları tarafından herhangi bir yaptırım kararı alınmaması, çoğunlukçu aktivizmin varlığını kanıtlar niteliktedir.
Anayasaya aykırılığın tartışmalı olduğu durumlarda ise çoğunlukçu aktivizmin varlığı tartışmalı hâle gelmektedir. Çünkü böyle bir durumda alınan karar, yargıçların demokratik karar alma sürecine duydukları saygının sonucu
olabileceği gibi; yasama çoğunluğu ile aynı eğilimleri paylaşan yargıçların
bilinçli siyasî tercihlerinin sonucunu da yansıtabilir. Yani anayasaya aykırılığın tartışmalı olduğu bir durumda, yargı kararının altında yatan motivasyonun ne olduğu tam olarak bilinememektedir.

İçtihadî Maksimalizm
Bir kanun veya herhangi bir yasama işleminin anayasaya aykırılığı ileri sürüldüğünde, yapılacak denetim yalnızca itiraz konusu maddelere ilişkin olmalıdır. İtiraz konusu yapılmayan maddeler hakkında görüş belirtmek veya
davanın gereklerini aşan konularla ilgili karar vermek, hukukî denetim sınırlarının ötesine geçmek anlamına gelmektedir. “İçtihadî maksimalizm” (decisional maximalism) olarak ifade edilen bu durum, yargı kararlarının sonucu
yerine kapsamı ve içeriği ile ilgilidir.29
İçtihadî maksimalizm biçimindeki kavramsallaştırma, Cass Sunstein’in
anayasa yargısı anlayışına dayanmaktadır.30 Sunstein karar gerekçesini oluş28 a.g.e., s. 1228.
29 Young, (2002), s. 1151.
30 a.g.e., s. 1151.
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turan hususlar dışında yargıçların sessiz kalmaları gerektiğini savunmakta
ve bu yargı anlayışını “içtihadî minimalizm” (decisional minimalism) olarak
adlandırmaktadır.31 Sunsteın’e göre “minimalist” bir yargıç, yalnızca davanın
çözümü için zorunlu olan konularda karar alır; bunun dışındaki konularda
emredicilikten veya tavsiye niteliğindeki kararlardan kaçınır. Ayrıca davayı
yakın içtihatlara ve temel faraziyelere uygun biçimde sonuçlandırmanın yollarını arar; muhtelif teorik pozisyonlarda bulunan insanların birleşebileceği
ortak bir zemin yaratmaya gayret eder.32 Maksimalist bir yargıç ise bunun
tam tersi yönde hareket ederek karar alır ve dava konusu uyuşmazlığı, kapsamı çok geniş kurallar koymak için bir fırsat olarak görür.33
İçtihadî maksimalizm söz konusu olduğunda yargı organları tarafından
yapılan muhakeme, kararın doğurduğu sonuçtan bağımsız olarak ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Eğer yargısal denetim sonucunda verilen
karar, davanın gereklerini aşan bir akıl yürütmeyi içeriyorsa, varılan sonuç
doğru bile olsa içtihadî maksimalizm söz konusu olacaktır.
Bu yönüyle değerlendirildiğinde; içtihadî maksimalizmin çoğunluk karşıtı aktivizme yakın olduğu görülür. Ancak maksimalizmin çoğunluk karşıtı
aktivizmden temel farkı, yasama işlemlerine yönelik herhangi bir yaptırım
içermek zorunda olmamasıdır. Maksimalizmin oluşabilmesi için görülmekte
olan davanın sınırlarını aşan bir karar alınmış olması gerekir. Bu karar dava
konusu düzenlemenin geçersiz kılınması yönünde olabileceği gibi; geçersiz
kılınmaması yönünde de olabilir. Çoğunluk karşıtı aktivizm, yasamanın ortaya koyduğu iradenin yargı organları tarafından tartışmalı biçimde geçersiz
kılınmasıyla ortaya çıkmaktadır. İçtihadî maksimalizm ise yargı kararlarının
sonucuyla değil, kapsamı ve içeriği ile ilgili bir kavramdır.

Anayasanın Orijinal Anlamının Göz Ardı Edilmesi
Yargı organları tarafından yerine getirilen anayasaya uygunluk denetimi, anayasanın yorumlanmasını ve ona belli bir içerik kazandırılmasını gerektirir.
Özellikle esas bakımından denetim söz konusu olduğunda, anayasada yer alan
genel ve soyut ifadeler yargı tarafından belli bir biçimde somutlaştırılmakta
ve yargısal denetimin sonucu buna göre şekillenmektedir. Kendi görev alanlarına giren konularda yasama ve yürütme organlarının da anayasal yorum yapması mümkündür. Ancak yargısal yorum kesindir ve diğer organlar üzerinde
bağlayıcılığa sâhiptir. Bununla birlikte; yargısal yorum yetkisi bütünüyle sı31 Cass R. Sunstein, “Foreword: Leaving Things Undecided”, Harvard Law Review, 110, No. 1, (1996), s. 6-7.
32 a.g.e., s. 6-10 ve s. 14-15.
33 Young, (2002), s. 1152.

212 | Serdar Korucu

nırsız değildir. Anayasada yer alan hüküm ve düzenlemeler yalnızca yasama
ve yürütmenin değil, yargının da aşamayacağı sınırları belirlemektedir. Dolayısıyla anayasaya uygunluk denetimi yapmakla görevli yargı organlarının bu
sınırlara uygun hareket etmesi ve yorum faaliyetini bu çerçevede yürütmesi
gerekir. Bu çerçevenin aşılması, anayasa tarafından belirlenen hukukî denetim sınırlarının aşılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla anayasayı hazırlayan kurucu iradenin öngörmediği birtakım sonuçların yargı kararları yoluyla
elde edilmesi durumunda aktivist bir tutumun varlığını kabûl etmek gerekir.
Anayasanın orijinal anlamının göz ardı edilmesiyle ortaya çıkan aktivizmin
tespiti, yargısal aktivizmin diğer türlerine göre biraz daha tartışmalı bir konudur. Zira anayasa yargısı yargıçları bir yandan anayasal sınırlarla bağlı hareket
etmek zorunda iken; bir yandan da anayasal düzenlemeleri çeşitli biçimlerde
yorumlayarak somutlaştırmak zorundadırlar. Bu durum, anayasal düzenlemelerin genel ve soyut nitelikli olduğu durumlarda yargı organları tarafından yapılacak yorum faaliyetinin sınırlarını tartışmalı hâle getirmektedir.
Anayasal düzenlemelerin net ve belirgin olduğu durumlarda yargının bu
düzenlemelere aykırı hareket edemeyeceği açıktır. Yani yargı organları tarafından yapılacak hiçbir yorum anayasanın açık hükümlerine aykırı olamaz;
bu nitelikteki yorumlara dayanan kararlar da olağan yargısal sınırlar içinde
kabûl edilemez.
Anayasa metninin belirsiz olduğu veya kurucu iradenin birbirinden farklı
biçimlerde yorumlanabildiği durumlarda ise olağan yargısal denetim sınırlarının nasıl belirleneceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda birbirinden
farklı gerekçelere dayanan pek çok farklı görüş bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda yargı organları tarafından yapılan siyasî içerikli yorumların dahi
olağan denetim sınırları içinde kabûl edilmesi gerektiğini savunan görüşler
olduğu gibi; anayasanın orijinal anlamını göz ardı ederek alınan tüm kararların aktivist olduğunu ileri süren görüşler de bulunmaktadır. Bunlar dışında;
anayasanın orijinal anlamı tam olarak bilinemediği için böyle bir değerlendirme yapılamayacağını ileri süren veya yalnızca mevcut toplumsal konsensüsü dikkate alan yargısal yorumların olağan kabûl edilmesi gerektiğini savunan görüşlere de rastlanmaktadır.
Anayasanın zamana göre değişmeyen, sâbit bir anlamı olduğunu savunan
orijinalistlere göre yargısal yorum, anayasanın orijinal anlamını keşfetmekten ibarettir.34 Dolayısıyla orijinalist bir yargıcın temel yükümlülüğü; anayasada yer alan herhangi bir ifadeyi yorumlarken, anayasanın yürürlüğe girdiği
34 Jeffrey M. Shaman, “The End of Originalism”, San Diego Law Review, Cilt 47, No. 1, (2010) s. 83.
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tarihte bu ifadenin ne anlama geldiğini veya anayasayı hazırlayan kurucu
iradenin amacını araştırmaktır.35 Orijinalizmin önemli temsilcilerinden biri
olan Robert H. Bork, yargıçların orijinal anlamı araştırmak yerine anayasada
öngörülmeyen birtakım ilkelere göre karar vermesini subjektif değerlerin dayatılması olarak görmektedir.36
Bununla birlikte; yargısal yorum faaliyetinin yalnızca anayasanın orijinal
anlamına bağlı kalarak gerçekleştirilmesi, anayasal değişim sürecinin tıkanmasına yol açabilecek niteliktedir. Zira yaygın bir şekilde benimsenen katı
anayasa anlayışı, anayasanın toplumsal gelişmelere uyumlu hâle getirilmesi
sorununu beraberinde getirmektedir. Katı anayasaların değiştirilmesi geniş bir
toplumsal uzlaşma gerektirmekte ve bu uzlaşma her zaman sağlanamayabilmektedir. Kurucu irade tarafından öngörülmeyen ve anayasada açık bir düzenlemeye kavuşturulmayan bazı tartışmalı durumlarda, anayasanın değiştirilmesi sürecini işletmek yerine yargısal yorum pratiğini değiştirmek daha basit
bir çözüm sunmaktadır. Yani yargısal yorum pratiğini değiştirmek, anayasanın
toplumsal gelişmelere uyumlu hâle getirilmesini sağlama yollarından biridir
ve belli sınırlar dâhilinde kaldığı sürece anayasayı değiştirmekten daha kolaydır.
Nitekim Amerikan Anayasası’nı hazırlayanlar, orijinalist bir yorum yöntemi öngörmedikleri gibi, anayasal değişim sürecinde yargının belli bir rolü olduğunu kabûl etmiş ve anayasayı da bu anlayışla hazırlamışlardır. Anayasada
kullanılan kavram ve ifadeler soyut niteliklidir; herhangi bir tanım veya somut
bir uygulama örneğine anayasada yer verilmemiştir. Anayasanın hazırlık çalışmaları sırasında yapılan tartışmalar da anayasal düzenlemelerin somutlaştırılmasında yargıya belli bir görev yüklendiğini açıkça ortaya koymaktadır.37
Barber ve Fleming’in sözleriyle ifade edecek olursak; “Amerikan Anayasası’nda
yer alan genel kavramlar, anayasayı hazırlayanların kafasında soyut amaçlar bulunduğunu kanıtlar niteliktedir.”38 Dolayısıyla orijinalizmin Amerikan Anayasası’nın içeriğine dâhil olmadığı ve anayasanın toplumsal gelişmelere uyarlanması sürecinde yargının da belli bir rolü olduğu söylenebilir.

35 Anayasanın orijinal anlamını araştırırken esas alınması gereken ölçütün ne olduğu sorunu, orijinalist yorum
teorileri arasındaki önemli ayrım noktalarından birini oluşturmaktadır. Anayasada yer alan kavram ve ifadelerin,
anayasanın yürürlüğe girdiği tarihte hangi anlama geldiğini esas alan teori “orijinal anlam orijinalizmi” (original
meaning originalism) olarak adlandırılmakta; anayasayı hazırlayan veya yürürlüğe sokan kurucu iradenin amacını esas
alan teori ise “orijinal amaç orijinalizmi” (original intent originalism) olarak adlandırılmaktadır. Bkz. Randy, Barnett, “An
Originalism for Nonoriginalists”, Loyola Law Review, Cilt 45, No. 4, (1999), s. 611-619.
36 Robert H. Bork, The Tempting of America: The Political Seduction of Law, Touchstone, New York, (1991), s. 146-147.
37 Ayrıntılı bilgi için bkz. Jefferson Powell, “The Original Understanding of Original Intent”, Harvard Law Review, 98,
No. 5, (1985), s. 902-913.
38 Sotirios A. Barber, – James R. Fleming, Constitutional Interpretation The Basic Questions, Oxford University Press,
New York, (2007), s. 83.
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Orijinalizmin temellendirilmesi noktasında ortaya çıkan bu sorunlar bir
kenara bırakılacak olsa bile; orijinalist ilkelere bütünüyle bağlı kalarak gerçekleştirilecek bir yorum faaliyetinin, günümüz toplumlarının karşı karşıya
olduğu karmaşık birtakım sorunlar hakkında gerçek bir çözüm sunup sunamayacağı şüphelidir. Zira anayasada yer alan kavram ve ifadelerin orijinal
içeriği hakkında tam bir bilgi sâhibi olduğumuzu varsaysak bile; kürtaj, eşcinsel evliliği veya pozitif ayrımcılık gibi konularda hemfikir olamayabiliriz. Günümüzün modern toplumlarında ortaya çıkan bazı sorunlar hakkında
kurucu iradenin tam olarak neyi öngördüğü belirsizdir. Dolayısıyla bu gibi
sorunlar karşısında orijinalist ilkelere bağlı yargıçların nasıl bir tutum izleyecekleri de aynı ölçüde belirsiz olacaktır. Nitekim bu belirsizlik dolayısıyla;
orijinalist yargıçların dahi orijinalizm ilkelerine bütünüyle bağlı kalamayacakları ifade edilmektedir.39 William Marshall da aynı hususu vurgulamakta
ve modern toplumların karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde katı orijinalist yaklaşımın yetersiz olduğunu savunmaktadır.40
Anayasal uyuşmazlıkların çözümünde anayasanın orijinal anlamı dışında
başka hiçbir ilke ve değerin ölçüt alınamayacağını savunan katı orijinalist teori; fikri dayanakları bakımından zayıf, sunduğu çözüm önerileri bakımından
yetersizdir. Ancak orijinalizmin bütünüyle anlamsız olduğunu iddia etmek
de mümkün değildir. Zira anayasada yer alan düzenlemeler, yalnızca yasama
ve yürütme bakımından değil; yargı organları bakımından da bir sınır oluşturmaktadır. Tüm yargısal faaliyetlerin bu sınırlar içinde kalması zorunlu
olduğuna göre, yargının anayasal sınırlılığını vurgulayan orijinalist teorinin
tamamen yok sayılması veya göz ardı edilmesi doğru olmayacaktır.
Anayasada yer alan genel ve soyut ifadelerin yargı organları tarafından somutlaştırılmasını olağan karşılamak gerekir; ancak anayasa metninin veya kurucu iradenin bütünüyle göz ardı edilmesini de olağan yargısal sınırlar içinde
kabûl etmek mümkün değildir. Orijinalizmin daha ılımlı temsilcilerinden biri
olan Randy Barnett, bu hususu vurgulamakta ve anayasada yer alan belirsiz
ifadelerin yargı tarafından somutlaştırılmasına itiraz etmemektedir.41 Barnett’e göre, Amerikan Anayasası’nda yer alan ve işlenen suçlara karşı “zâlimce ve olağan dışı” cezalar (cruel and unusual punishment) verilmesini yasaklayan düzenlemenin yargı tarafından belirgin kılınmasında herhangi bir sorun
yoktur.42 “Uygun anayasal yorum” (proper constitutional interpretation) yapıldığı
39 Nitekim Barber – Fleming’e göre, bu belirsizlikten dolayı, orijinalist yargıçların birtakım felsefî tercihlerde bulunmaları
kaçınılmazdır. Yani orijinalist yargıçlar bile orijinalizmin ilkelerine bütünüyle bağlı kalamazlar. Bkz. a.g.e., s. 82.
40 Marshall, (2002), s. 1232.
41 Randy, Barnett, “Is The Rehnquist Court an ‘Activist’ Court? The Commerce Clause Cases”, University of Colorado
Law Review, Cilt 73, No. 4, (2002), s. 1280.
42 Amerikan Anayasası’nın Sekizinci Değişiklik metninde yer alan ifade şöyledir: “Excessive bail shall not be required,
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sürece, yargının buna benzer somutlaştırma faaliyetleri aktivizm sayılmaz.43
Hatta Barnett’e göre, anılan düzenlemeyle sağlanan güvencenin yargı tarafından –sırf belirsiz ifadeler içerdiği gerekçesiyle– göz ardı edilmesi aktivizmdir.
Çünkü böyle bir durumda, kurucu irade tarafından öngörülen bir güvence yargı tarafından yok sayılmış olmaktadır.44 Ancak anayasa metninin belirsiz veya
kasıtlı olarak tanımlanmamış birtakım kavramlar içermesi, anayasanın orijinal
anlamıyla çelişen yargısal yorumlar yapılabileceği anlamına da gelmez.45 Yazılı bir anayasa hazırlamanın amacı, politik ve yargısal aktörlerin faaliyetlerini
sınırlamaktır. Anayasal içeriğin bu aktörler tarafından yorum yoluyla değiştirilebilmesi durumunda, anayasa hazırlamanın da bir anlamı kalmayacaktır.
Dolayısıyla Barnett’e göre uygun anayasal yorum, anayasanın orijinal anlamının bulunması ve iyi niyetli bir şekilde uygulanması anlamına gelmektedir.46
Bununla birlikte; anayasanın orijinal anlamının ne olduğu sorunu, üzerinde
kolaylıkla fikir birliğine varılabilecek konulardan değildir. Bu nedenle yargısal
aktivizmin bu görünüm biçimini net bir şekilde tespit edebilmek de kolay olmayacaktır. Bu hususu göz önünde bulunduran Barnett, yargı kararları hakkında ancak karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılabileceğini ileri sürmektedir.
Barnett’e göre, belli bir kararın aktivist olup olmadığını değerlendirirken
esas alınabilecek iki ölçüt söz konusudur. Bunlardan birincisi, karar sonucunun anayasanın orijinal anlamıyla uyumlu olup olmaması; ikincisi ise mahkemenin, anayasanın orijinal anlamını saptama ve bu sınırlara uyma çabasına
girişip girişmemesidir. Birinci ölçüt, sonuca nasıl ulaşıldığını dikkate almadan, yalnızca kararın sonucuna göre değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir. Buna göre, anayasanın orijinal anlamıyla uyumlu olan yargı kararı, aykırı olan karara göre daha aktivist olacaktır. İkinci ölçüt ise kararın sonucu
yerine, mahkemenin bu sonuca nasıl ulaştığını dikkate alan bir değerlendirmeyi esas almaktadır. Bu yönde bir değerlendirme yapıldığında; anayasanın
orijinal anlamını “dürüst” bir şekilde araştırarak verilen bir karar, orijinal anlamı “kasten” göz ardı eden bir karara göre daha az aktivist sayılacaktır.47
Barnett’e göre, anayasanın orijinal anlamı kesin olarak bilinmediği sürece,
bir kararın sonucuna bakarak o kararın aktivist olup olmadığı söylenemez.48
nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.” Bkz. http://www.archives.gov/exhibits/
charters/bill_of_rights_transcript.html, (erişim tarihi: 10.06.2011).
43 Barnett, (2002), s. 1280.
44 a.g.e., s. 1280.
45 a.g.e., s. 1279.
46 “And proper constitutional interpretation, I further maintain, means finding and applying in good faith its original
meaning” Barnett, (2002), s. 1280.
47 a.g.e., s. 1280-1281.
48 a.g.e., s. 1280-1281.
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Dolayısıyla birinci varsayıma göre hareket ederek sağlıklı bir değerlendirme
yapabilmek her zaman mümkün değildir. Bu yüzden kararın sonucu yerine,
bu sonuca nasıl ulaşıldığını dikkate alan bir değerlendirme yapılması gerekir.
Böyle bir değerlendirme yapıldığında, kurucu iradeyi kasıtlı olarak yok sayan
bir yargı kararının, bu iradeyi göz önünde bulunduran yargı kararına göre
daha aktivist olduğunu söylemek gerekecektir.
Barnett’in temsil ettiği ılımlı orijinalizm, bir yandan anayasanın toplumsal gelişmelere uyarlanması sürecinde yargının belli bir rolü olduğunu kabûl
etmekte; bir yandan da yargısal yorum yetkisinin bütünüyle sınırsız olmadığını vurgulamaktadır. Böylece hem yargı organlarının temel hakları koruma
işlevi doğrultusunda hareket etmesi sağlanmakta; hem de yargının bir çeşit
kurucu irade hâline gelmesi önlenmiş olmaktadır.
Anayasal değişim sürecinin dinamikleri dikkate alınarak oluşturulan bu
yaklaşım, önemli tespitler içermekle birlikte, yargısal aktivizmin belirgin kılınması çabalarına yeterli katkıyı sağlamamaktadır. Zira bu yaklaşıma göre,
yargı kararları hakkında yalnızca “daha az aktivist” veya “daha çok aktivist”
biçiminde değerlendirme yapılabilmektedir. Kurucu iradeyi kasıtlı olarak göz
ardı eden bir yargı kararının, bu iradeyi göz önünde bulunduran bir yargı kararına göre daha aktivist sayılması gerektiğine kuşku yoktur. Ancak yalnızca
bu tespitle yetinilmesi durumunda, yargısal aktivizmin ne olduğu sorusu yanıtsız kalmaya devam edecektir.
O hâlde anayasanın orijinal anlamının göz ardı edilmesiyle ortaya çıkan
aktivizmin tespiti nasıl yapılacaktır? Anayasa metninin veya kurucu iradenin bütünüyle göz ardı edildiği durumlarda alınan yargı kararları şüphesiz
ki aktivisttir. Ancak anayasa metninin belirsiz olduğu veya kurucu iradenin
birbirinden farklı biçimlerde yorumlanabildiği durumlarda yargısal yorum
yetkisinin olağan sınırları nasıl belirlenecektir?
Anayasayı hazırlayan kurucu iradenin yeterince açık olmadığı durumlarda alınan her yargı kararının aktivist kabûl edilmesi gerekir. Zira bu gibi
durumlarda yargıçların kişisel, siyasî veya felsefî tercihlerde bulunması kaçınılmaz hâle gelmektedir. Hukuk yaratma faaliyetinin belli ölçü ve biçimlerde
geçerli olduğu buna benzer durumlarda alınan her yargı kararı aktivisttir. Karar sonucunun herhangi bir yaptırım içerip içermemesi veya alınan kararın
anayasacılığın gerekleri bakımından kabûl edilebilir nitelikte olup olmaması
gibi hususlar, kararı alan yargıçların kendi hukuk anlayışlarına göre hareket
ettikleri gerçeğini değiştirmemektedir.
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İçtihatların Göz Ardı Edilmesi
Yazılı bir anayasa hazırlanmasındaki temel amaç, devlet faaliyetlerinin belirli,
sınırlı ve öngörülebilir olmasını sağlamaktır. Anayasacılığın gereklerini karşılayan bir hukuk düzeninde yasama ve yürütme faaliyetlerini öngörülebilir
kılmak amacıyla pek çok kural ve mekanizma öngörülmüştür. Yargı bakımından buna benzer kurallar belirlemek daha zordur; ancak yorumsal tutarlılık ve
içtihadî bütünlük sağlandığı sürece yargı kararlarının da daha öngörülebilir
olmasını sağlamak mümkündür.
Yargı organlarının benzer durumlar karşısında birbirine yakın tepkiler vermesini sağlamak, yargısal faaliyetlerin yeknesaklığını ve hukukî öngörülebilirliği sağlayabilmek bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle yargısal
kararların oluşturulması sürecinde ilgili içtihatların mutlaka göz önünde
bulundurulması gerekir. Amerika Birleşik Devletleri’nin de içinde yer aldığı
Kıta Avrupası hukuk sisteminde içtihatların önemi çok daha kuvvetli bir şekilde vurgulanmaktadır. Kara Avrupası hukuk geleneğinde ise içtihatlar bu
kadar merkezî bir konumda değildir; ancak yine de dikkate alınması gereken
unsurlardan biri olarak kabûl edilmektedir.
Kmıec’e göre; yargı organları arasında gerçekleştirilmek istenen içtihadî
bütünlüğün iki boyutu bulunmaktadır: Bunlardan birincisi, alt mahkemelerin
üst mahkeme içtihatlarına uyması anlamına gelen “dikey içtihat”; ikincisi ise
bir mahkemenin kendi içtihatlarına veya aralarında herhangi bir altlık – üstlük ilişkisi bulunmayan diğer mahkeme içtihatlarına uyması anlamına gelen
“yatay içtihat”.49
Üst mahkeme tarafından ortaya konulmuş bir içtihadın varlığı durumunda, alt mahkemelerin buna uymak zorunda olduğu açıktır. Yani dikey içtihatların bağlayıcılığı konusunda herhangi bir itiraz ya da tereddüt bulunmamaktadır. Ancak yatay içtihatların bağlayıcılığı ve bunun sınırları söz konusu
olduğunda birbirinden farklı görüşlere rastlamak mümkündür.
İçtihatlar dikkate alınmadan oluşturulan tüm yargı kararlarının aktivist olduğunu söylemek mümkün değildir. Sözgelimi; anayasaya aykırı veya aktivist
bir içtihadın varlığı durumunda, bu içtihadın göz ardı edilmesini gerektiren
haklı bir neden bulunmakta ve alınan karar genellikle aktivist sayılmamaktadır.
“Aktivist bir içtihadın göz ardı edilmesi aktivizm değildir” şeklinde özetlenebilecek bu yaklaşım genellikle Lawson’ın şu satırlarına dayandırılmaktadır:50
49 Kmiec, (2004), s.1466.
50 a.g.e., s. 1467-68; Cross – Lindquist, (2007), s. 1764.
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“Eğer anayasa X diyorsa ve önceki yargı kararı da Y diyorsa; mahkemenin anayasayı tercih etmesi yalnızca bir yetki değil, aynı zamanda bir ödevdir.”51 Yani Lawson’a göre anayasaya aykırı bir içtihadın göz ardı edilmesi aktivist bir tutum
oluşturmaz; bu durum yargının anayasal sorumluluklarını yerine getirmesinden ibaret görülmelidir.
Bu yaklaşım genel itibariyle doğru olmakla birlikte; aktivist bir yargı kararı göz ardı edilerek bir başka aktivist karar alınabileceği de göz ardı edilmemelidir. Anayasa X diyorsa ve önceki yargı kararı da Y diyorsa, mahkemenin
hem X’i hem de Y’yi yok sayıp Z şeklinde bir karar alabilmesi mümkündür.
Anayasaya aykırı içtihatların göz ardı edilmesi, her zaman anayasaya uygun
kararlar verileceği anlamına gelmez. Dolayısıyla aktivist bir içtihadın göz ardı
edilmesi aktivizm değildir şeklinde özetlenebilecek bu yaklaşım, yargısal aktivizmin bu görünüm biçimini tespit edebilmek bakımından işlevsel değildir.
O hâlde, bu konuda hangi ölçüt esas alınmalıdır? Yargısal aktivizmin bu
görünüm biçimi nasıl ve hangi kritere göre tespit edilebilir? Konuya ilişkin
tek bir ölçüt veya tüm ihtimâlleri kapsayan genel bir kural belirlemek kolay
olmamakla birlikte; yargılamanın genel ilkelerinden hareketle bazı tespitler
yapmak mümkün görünmektedir.
Bunun dışındaki durumlarda ise içtihatların göz ardı edilmesi yargısal aktivizm tartışmalarını gündeme getirmektedir. Örneğin Young, içtihatların kasıtlı bir biçimde göz ardı edildiği durumlarda aktivist bir tutumun söz konusu
olduğunu ileri sürmektedir.52 Herhangi bir konuda karar vermekle yükümlü
olan bir yargıcın, o konuyla ilgili içtihatları kasıtlı olarak göz ardı ederek
kendi değer yargılarını empoze etmesi durumunda, alınan kararın aktivist
olduğu söylenebilir. Ancak ilk bakışta oldukça ikna edici görünen bu yaklaşım da işlevsel değildir. Zira yargıçların hangi durumlarda bilinçli ideolojik
tercihlere göre, hangi durumlarda bilinç-dışı etkenlere göre karar verdiğini tespit edebilmek mümkün değildir. Çoğunluk karşıtı aktivizmin tespitine
yönelik ölçütleri değerlendirirken de belirttiğimiz gibi; yargıçların zihnini
okuyabilmek imkânsız olduğu sürece, yargısal aktivizmi kasıt unsuruna göre
tanımlayabilmek imkânsız olacaktır.53
Göz ardı edilen içtihadın yerleşik nitelikte olup olmaması, bu konuda daha
işlevsel sayılabilecek bir ölçüt sunmaktadır. Belli bir konuda uzun süreden
beri uygulanan yerleşik bir içtihat varsa ve bu içtihada aykırı bir karar alın51 Gary Lawson, “The Constitutional Case Against Precedent”, Harvard Journal of Law and Public Policy, Cilt 17, No.
1, (1994), s. 27-28.
52 Young, (2002), s.1150.
53 Bkz. yukarıda dn. 24.
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mışsa, bu kararın aktivist olduğunu kabûl etmek gerekir. Aynı şekilde, bir
mahkemenin belli bir konuda sık sık içtihat değiştirmesi veya farklı konularda daha önce alınan yargı kararlarının sürekli olarak göz ardı edilmesi durumunda da aktivist bir tutum söz konusu olacaktır.
Hukukî öngörülebilirliğin önemli unsurlarından biri olan içtihadî uyum,
bir mahkemenin belli bir konuda birbiriyle çelişen kararlar vermekten kaçınmasını gerektirir. Bu husus yalnızca hukukî öngörülebilirlik bakımından değil, yargılama faaliyetinin adâlet ilkelerine uygun biçimde sürdürülebilmesi
bakımından da önemlidir. Bir mahkemenin aynı konuda sık sık birbiriyle çelişen kararlar vermesi, bu ilke ve ideallerin de bir kenara bırakıldığı anlamına gelir. Belli bir konuyla ilgili olarak içtihat değişikliğini gerektiren haklı
sebepler olmaksızın böyle çelişkili bir tavır içine girilmiş olması, aktivist bir
tutumun varlığını kanıtlar niteliktedir. Bir mahkemenin belli bir konuda sık
sık birbiriyle çelişen kararlar vermesi kadar, farklı konularda daha önce verilmiş olan yargı kararlarının sürekli olarak göz ardı edilmesi de aktivist bir tutumu işaret etmektedir.54 Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi’nde yer alan
muhafazakâr eğilimli yargıçların liberal, liberal eğilimli yargıçların da muhafazakâr içtihatları sürekli olarak göz ardı ederek kararlar alması; yargısal
aktivizmin bu görünüm biçimiyle ilgili en somut örnekleri oluşturmaktadır.55

Değerlendirme ve Sonuç
En genel hâliyle ele alındığında yargısal aktivizm, yargının hukukî denetim
sınırlarını aşması durumudur. Anayasaya uygunluk denetimi yapmakla görevli yargı organları bakımından bu sınırların aşılması, genellikle yasama organının siyasî takdirlerine müdahale etmek biçiminde gerçekleşir. Bu hâliyle
yargısal aktivizm, demokratik karar alma sürecini etkisizleştirmekte ve “çoğunluk karşıtı” bir görünüme bürünmektedir. Ancak aktivist yargısal tutum,
yalnızca çoğunluk karşıtlığı biçiminde ortaya çıkmamaktadır. Açıkça anayasaya aykırı olan yasama işlemlerinin herhangi bir yaptırıma uğramaması,
54 Cross – Lindquist, (2007), s. 1764.
55 Young, (2002), s. 1149. İçtihadî bütünlüğün önemini sıklıkla vurgulayan muhafazakâr yazarların kimi durumlarda
içtihatların göz ardı edilebileceğini savunmaları dikkat çekicidir. Bu yazarlardan biri olan William Marshall, yargısal
aktivizmin diğer türleriyle kıyaslandığında “muhafazakâr içtihadî aktivizm” (conservative precedential activism)
olarak ifade ettiği aktivizm türünün daha savunulabilir olduğunu belirtmektedir. Marshall’a göre; içtihadî bütünlüğü
savundukları hâlde, sırf bazı içtihatlara uymadıkları gerekçesiyle muhafazakâr yargıçların eleştirilmesi haksızlıktır.
Zira mevcut doktrin (içtihat) hukuken meşru değilse, bu hatalı yargı kararına daha fazla saygı duyulmasını beklemek
de mümkün değildir. (Bkz. Marshall, [2002], s. 1234) Barnett de aynı görüştedir ve muhafazakârların liberal içtihatları
geçersiz kılamayacaklarını savunmanın âdil olmadığını belirtmektedir. Barnett’e göre; sırf benimsedikleri yargı anlayışı
nedeniyle muhafazakârların içtihatları göz ardı edemeyeceklerini savunmak, anayasa hukukunun sonsuza kadar
muhafazakâr olmayan görüşlerin yörüngesinde kalması demektir. Bkz. Randy Barnett, “Left Tells Right: ‘Heads I Win,
Tails You Lose’”, Bush v. Gore: The Court Cases and the Commentary, (E.J. Dionne Jr. & William Kristol, eds.), The
Brooking Institution, Washington, DC, (2001), s. 264-265.
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yargısal aktivizmin bir başka görünüm biçimini oluşturmaktadır. Davanın
gereklerini aşacak ölçüde maksimalist kararlar verilmesi, anayasayı hazırlayan kurucu iradenin göz ardı edilmesi veya yerleşik içtihatlara aykırı hareket
edilmesi gibi durumlarda söz konusu olan hukuk yaratma faaliyeti de yargısal aktivizmin diğer görünüm biçimlerini oluşturmaktadır.
Hukuku uygulamakla görevli yargı organlarının hukuk yaratma faaliyetine soyunması, yargısal aktivizmin tüm görünüm biçimlerinde ortak bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği gibi yargı organları; hukuku, kanun
koyucunun öngördüğü biçimde yorumlamak ve uygulamak zorundadırlar. Ancak kanunların anayasaya uygunluk denetimi söz konusu olduğunda, “hukuku
uygulamak” ve “hukuk yaratmak” arasındaki ayrım iyice belirsizleşmektedir.
Zira bilindiği gibi anayasalar, toplumsal bir uzlaşmayı yansıttığı varsayılan
ve uzun ömürlü olması beklenen hukuk metinleridir. Herhangi bir anayasanın
uzun ömürlü olması, toplumsal gelişmelere uyum gösterebilmesine bağlıdır.
Bu uyumun sağlanabilmesi ise öncelikle anayasanın belli bir esneklik içinde
olmasını gerektirmektedir. Sözünü ettiğimiz bu yapı içinde yargı organları
tarafından yapılan anayasaya uygunluk denetimi; anayasada yer alan genel ve
soyut ifadelerin somutlaştırılmasını veya bu ifadelere belli bir içerik kazandırılmasını zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla anayasaya uygunluk denetiminin
etkin bir şekilde yürütülebilmesi, yargı organlarının kimi durumlarda hukuk
yaratma faaliyeti içine girmesini zorunlu hâle getirmektedir.
Anayasaya uygunluk denetimi yapmakla görevli yargı organlarının hukuk
yaratma faaliyetinden kaçınması elbette mümkündür. Ancak yargının kendini sınırlaması anlamına gelen bu tutum, yapılan denetimin etkinliğini büyük
ölçüde ortadan kaldıracaktır. Zira anayasada yer alan kavram ve ifadelerin
yargı organları tarafından bütünüyle yasamaya uyumlu bir şekilde somutlaştırılması durumunda; anayasa yargısı, yasamanın muhtemel hak ihlâllerine
karşı bir güvence olmaktan çıkacaktır.
Nitekim Türk Anayasa Mahkemesinin OHAL KHK’leri bakımından geçerli
olan yargısal denetim yasağı hakkında vermiş olduğu karar, anayasa yargısının üstlendiği temel hakların korunması işleviyle yargısal aktivizm arasındaki
bağı gözler önüne sermesi bakımından dikkat çekici bir örnektir. Konuya ilişkin 1991 tarihli kararında Anayasa Mahkemesi; olağanüstü dönemlerde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin yer ve zaman bakımından sınırlı olduğunu ve bu nitelikteki kararnameler kullanılarak ülke kanunlarında herhangi
bir değişiklik yapılamayacağını belirtmiş ve Olağanüstü Hâl Kanunu’nda
değişiklik yapılmasını öngören 425 sayılı olağanüstü hâl kanun hükmünde
kararnamesini (OHAL KHK’sı) iptal etmiştir.56 1982 Anayasası’nın 148’inci
56 Bkz. Anayasa Mahkemesi’nin 10 Ocak 1991 tarihli, E.1990/25, K.1991/1 sayılı kararı, AMKD, S.27, C.1, s.65-110.
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maddesi, olağanüstü dönemlerde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin
Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenemeyeceğini öngörmektedir. Buna
rağmen Anayasa Mahkemesi; OHAL KHK’lerinin ancak “olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda” çıkarılabileceğine ilişkin Anayasa hükmüne (m.121)
dayanmış ve söz konusu düzenlemenin bu nitelikte olmadığına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar, Anayasanın 121’inci maddesinde yer alan “olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konular” ifadesinden çoğunluk
üyelerinin ne anladığına bağlı olarak şekillenmiştir. Mahkemenin çoğunluk
üyeleri, olağanüstü hâl KHK’lerinin yargısal denetime kapalı olmasının yaratacağı muhtemel sakıncaları göz önünde bulundurarak, anayasada yer almayan birtakım koşullar belirlemiş ve söz konusu denetim yasağının sınırlarını
daraltmıştır. Anayasa Mahkemesi üyeleri aktivist bir tutum içine girmekten
kaçınarak yalnızca “hukuku uygulama” işlevi doğrultusunda hareket etmiş
olsalardı, OHAL KHK’sı adı altında yapılan işlemlerin yargısal denetimini
yapmak hiçbir şekilde mümkün olmayacaktı. Anayasa Mahkemesi’nin bu
olayda hukuk yaratmak suretiyle aktivist bir tutum içine girmesi, Anayasada
yer alan yargısal denetim yasağının hak ve özgürlükler bakımından oluşturduğu sakıncalı durumu –kısmen de olsa– ortadan kaldırmıştır.57
Bu ve buna benzer örnekler düşünüldüğünde, hukuk yaratma faaliyetini
anayasa yargısından soyutlamanın ne kadar zor olduğu açıkça görülmektedir.
Christopher Wolfe da aynı görüştedir ve anayasa yargısının varlığını kabûl
ettiğimiz sürece aktivizm ile sınırlamacılık arasındaki sınırların yapay olduğunu ileri sürmektedir.58 Wolfe’a göre, “yargısal aktivizm” ile “yargısal kendini sınırlama” arasındaki fark yalnızca hukuk yaratma faaliyetinin derecesiyle ilgili
bir konudur.59 Kendini sınırlama eğilimli yargıçlar, hukuk yaratma faaliyetini
daha dar kapsamlı bir çerçevede yerine getirirken; aktivist yargıçlar bu konuda daha aktif ve öncü bir rol üstlenmektedir.
Bununla birlikte; herhangi bir yargıç ya da mahkemenin, her konuda aynı
düzeyde aktivist olacağını varsaymak da doğru değildir. Yargı organları belli
bir konuda aktivist bir tutum izlerken, başka bir konuda bunun tam tersi bir
tutum içine girebilir. Örneğin devletin ekonomik işlevlerinin sınırlandırılması gerektiğine inanan ve ekonomik hayata müdahale niteliğindeki yasama
işlemlerine karşı aktivist bir tutum izleyen bir yargıç; siyasî haklar söz konusu olduğunda, yasamanın sınırlayıcı tasarruflarına karşı aynı hassasiyeti

57 Aynı yönde görüş için bkz. Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 12. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, (2011), s. 258.
58 Christopher Wolfe, Judicial Activism, Bulwark of Freedom or Precarious Security?, Revised Edition, Rowman &
Littlefield Publishers Inc., Maryland, (1997), s. 31-32.
59 a.g.e., s. 2.
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göstermeyebilir. Siyasî haklara yönelik müdahaleler söz konusu olduğunda
aktivist bir tutum izleyen bir başka yargıç da, sosyal ve kültürel hakların sınırlandırılmasını içeren yasama işlemlerine karşı aynı duyarlılığı göstermeyebilir. Wolfe’un da haklı olarak belirttiği gibi; anayasayı yorumlayan herkes,
birbirinden farklı konularda aktivizm ve sınırlamacılık arasındaki yelpazenin
farklı noktalarında konumlanmaktadır.60
Benzer görüşleri dile getiren Edward McWhinney, yargının politik işlevine dâir tartışmaların “yargısal aktivizm” ve “yargısal kendini sınırlama” kavramları üzerinden yürütülmesini yararsız gördüğünü belirtmektedir. McWhinney’e göre, kapsamı fazlasıyla geniş olan bu kavramlar, bir yargıcın hukuk
anlayışını tam olarak kavrayabilmek için yeterli değildir. Tamamen saf, konsantre bir aktivizm mevcut olmadığı gibi, konsantre bir yargısal sınırlamacılık
da yoktur. Yargısal aktivizmin, yer ve zaman kriterine göre analiz edileceği
bir sınıflamaya ihtiyaç vardır; zira bir yargıcın hukuk anlayışından söz ederken, aktivizme ne zaman ve nasıl yöneldiğini incelemek gözlemciler açısından daha anlamlı sonuçlar verecektir.61
Yargısal aktivizm, açıkça yasaklanmayan yasama işlemlerinin tartışmalı biçimde geçersiz kılınmasıyla ortaya çıkabileceği gibi; yerleşik içtihatların veya
anayasayı hazırlayan kurucu iradenin göz ardı edilmesiyle de ortaya çıkabilir.
Aktivist yargısal tutum söz konusu olduğunda, bu görünüm biçimlerinden
birkaçının aynı anda ortaya çıkması mümkündür. Örneğin herhangi bir yargıç
veya mahkeme; aynı anda hem yerleşik içtihatları, hem de kurucu iradeyi göz
ardı ederek karar almış olabilir. Böyle bir durumda alınan karar, birden fazla
yönüyle aktivisttir ve yargısal aktivizmin çok boyutlu olabileceğini göstermektedir. Nitekim Türk Anayasa Mahkemesi’nin 1982 Anayasası döneminde
anayasa değişikliklerinin esas bakımından denetimini gerçekleştirdiği kararlar incelendiğinde; bu kararların hem çoğunluk karşıtı olmak, hem de kurucu
iradeyi açıkça göz ardı etmek bakımından aktivist olduğu görülmektedir.62
Yargısal aktivizm söz konusu olduğunda, genellikle göz ardı edilen bir başka ihtimâl de şudur: Herhangi bir mahkeme kararı, birden fazla boyutuyla aktivist olabileceği gibi; bir boyutuyla aktivist iken bir başka boyutuyla sınırlamacı
olabilmektedir.63 Örneğin yasamanın siyasî takdir yetkisine saygı duyan ve de60 a.g.e., s. 5.
61 Bkz. Edward McWhinney, “The Great Debate: Activism and Self-Restraint and Current Dilemmas in Judicial PolicyMaking”, New York University Law Review, Cilt 33, No. 6, (1958), s. 786.
62 İlgili kararlar için bkz.: Anayasa Mahkemesi’nin 16 Haziran 1987 tarihli, E.1987/9, K.1987/15 sayılı kararı; Anayasa
Mahkemesi’nin 5 Temmuz 2007 tarihli, E.2007/72, K.2007/68 sayılı kararı, Anayasa Mahkemesi’nin 27 Kasım 2007
tarihli, E.2007/99, K.2007/86 sayılı kararı, Anayasa Mahkemesi’nin 5 Haziran 2008 tarihli, E.2008/16, K.2008/116
sayılı kararı.
63 Young, (2002), s. 1143.
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netime konu olan yasama işlemini geçersiz kılmama yolunu seçen bir mahkeme, bu sonuca ulaşmak için uzun süredir uygulanan yerleşik bir içtihadı göz
ardı etmek zorunda kalabilir. Böyle bir durumda alınan karar, demokrasinin temel prensibi olan çoğunluğa dayalı yönetim anlayışına uygundur ve bu yönüyle aktivist değildir. Buna karşılık aynı karar, yerleşik içtihatları göz ardı etmesi
bakımından aktivisttir. Daha somut bir başka örnek vermek gerekirse: Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılında almış olduğu “367 Kararı”, Cumhurbaşkanlığı
seçiminin birinci tur oylamasında kurucu iradenin öngörmediği bir “nitelikli
toplantı yetersayısı” yaratmış olması bakımından aktivisttir; kurucu irade tarafından yargısal denetim kapsamı dışında bırakılan bir parlamento kararının
denetimini gerçekleştirmiş olması bakımından da aktivisttir. Ancak aynı karar,
“eylemli içtüzük değişikliği” niteliğinde görülen bir parlamento kararının denetimini gerçekleştirirken Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki içtihatlarıyla
uyum içindedir ve bu yönüyle aktivist bir tutumu yansıtmaktan uzaktır. Yani
Anayasa Mahkemesi’nin “367 Kararı”, kurucu iradeyi göz ardı etmiş olması bakımından aktivisttir; ancak içtihadî uyum bakımından aktivist değildir.64
Cross&Lindquist’e göre yargısal aktivizm, “hukuku uygulamakla görevli
mahkemelerin yargı organı gibi hareket etmek bakımından başarısız olmalarını”
ifade eder.65 Bu başarısızlık, farklı düzey ve biçimlerde ortaya çıkabilir. Yargı
organları tarafından benimsenen aktivist tutumun düzeyi konudan konuya
farklılık göstermekte; kimi durumlarda ise bir yargı kararı, aktivist olan ve
olmayan unsurları bir arada bulundurabilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir
yargıç veya mahkemenin genel hukuk anlayışını tasvir etmek amacıyla yargısal aktivizm kavramına başvurulması doğru değildir. Zira yargısal aktivizm
kavramı, herhangi bir yargıç veya mahkemenin hukuk anlayışını kavrayabilmek için gereken veriyi tek başına sunmamaktadır. McWhinney’in de belirttiği gibi, herhangi bir yargıcın hukuk anlayışından söz ederken aktivizme ne
zaman ve nasıl yöneldiğini incelemek daha anlamlıdır.66
Konuya bu açıdan bakıldığında, yargısal aktivizmi herhangi bir ideoloji
64 Hatırlanacağı üzere 2007/54 sayılı bu karar; TBMM’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasında
toplantı yetersayısının üçte iki olduğunu, bu sayıya uymadan yapılan 27 Nisan 2007 tarihli toplantının TBMM
İçtüzüğünün 102’nci maddesine aykırı olduğunu, İçtüzük hükümleriyle çelişen bu toplantının “eylemli içtüzük
değişikliği” niteliğinde olduğu için denetlenip iptal edilebileceğini varsaymaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin kararına
dayanak yaptığı bu varsayımlarla ilgili itiraz edilebilecek pek çok husus bulunmaktadır. Ancak bu kararın, Anayasa
Mahkemesi’nin eylemli içtüzük değişiklikleriyle ilgili daha önceki içtihatlarıyla uyum içinde olduğunu unutmamak
gerekir. Zira bilindiği gibi; 1961 Anayasası döneminden beri Anayasa Mahkemesi, herhangi bir işlemin o işlemi yapan
organ tarafından nitelendirilme biçimiyle kendisini bağlı saymamaktadır. Anayasa Mahkemesi aynı yaklaşımı “367
Kararı”nda da sürdürmüş, TBMM’nin 27.4.2007 tarihli toplanma iradesini İçtüzüğün değiştirilmesi niteliğinde görmüş
ve dava konusu işlemi denetleyerek iptal etmiştir. Bkz. Anayasa Mahkemesi’nin 1 Mayıs 2007 tarihli, E.2007/45,
K.2007/54 sayılı kararı.
65 Cross – Lindquist, (2007), s. 1765.
66 McWhinney, (1958), s. 786.
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veya siyasî eğilimle özdeş kabûl etmenin anlamsızlığı da ortaya çıkmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yargısal aktivizm kavramı genellikle liberalizmle; yargısal sınırlamacılık ise muhafazakârlıkla birlikte anılmaktadır.67 Federal Yüksek Mahkeme başkanlığını Warren ve Burger’in üstlendiği yaklaşık
otuz yıllık dönem boyunca alınan kararlar, gerçekten de böyle bir genellemeyi
haklı kılacak niteliktedir.68 Sözünü ettiğimiz bu dönem boyunca Yüksek Mahkeme üyeleri, ilerlemeci Amerikan liberalizmine (progressive liberalism) uygun
sonuçlar elde etmek için aktivist bir tutum izlemekten çekinmemişlerdir.69
Mahkemenin bu dönemde aldığı aktivist kararları eleştirenlerin de çoğunlukla
muhafazakâr eğilimli olması, “yargısal aktivizm eşittir liberalizm” özdeşliğinin
yaygın bir kanaât hâline gelmesine yol açmıştır.70 Oysaki şimdiye kadar yaptığımız tespit ve değerlendirmeler, yargısal aktivizmin herhangi bir ideoloji
veya siyasî eğilimle özdeş olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Örneğin çoğunluk karşıtı aktivizm, yasama tasarruflarına duyulan güvensizliğin sonucudur ve böyle bir güvensizliğin söz konusu olabilmesi için
yargıçların belli bir ideolojiyi benimsemiş olmaları gerekmez. Aynı durum,
çoğunlukçu aktivizm veya içtihadî maksimalizm için de geçerlidir. Amerika
Birleşik Devletleri’nde kurucu iradenin göz ardı edilmesi noktasında liberal
eğilimli yargıçlar daha ön plândadır; ancak yerleşik içtihatların göz ardı edilmesi söz konusu olduğunda, muhafazakâr yargıçlar da en az liberaller kadar
aktivist olabilmektedirler. Nitekim bizzat muhafazakâr yazarlar tarafından
ortaya atılan “muhafazakâr içtihadî aktivizm”71 (conservative precedential activism) kavramı, aktivist tutumun liberal yargıçlara özgü bir durum olmadığını
göstermesi bakımından anlamlıdır.
Buraya kadar yapmış olduğumuz tespit ve değerlendirmeler, yargısal aktivizm kavramının ilk bakışta sâhip olduğu düşünülen içerikten çok daha farklı bir içeriğe sâhip olduğunu göstermektedir. Yargısal aktivizm, anayasaya
uygunluk denetimi yapan yargıçların kötü niyetli, önyargılı veya hukuk dışı
67 Canon, (1982), s. 237.
68 Yargıç Earl Warren Federal Yüksek Mahkeme başkanlığını 1953-1969 yılları arasında üstlenmiş; yargıç Warren
E. Burger ise aynı görevi 1969-1986 yılları arasında yerine getirmiştir. Bkz. http://www.supremecourt.gov/about/
members.aspx, (erişim tarihi: 27.04.2011).
69 Wilkinson’a göre, 1960’lı ve 1970’li yıllarda konuya ilişkin tartışmanın çizgileri nettir. “Bir tarafta entelektüel
yaklaşıma sâhip mahkemelerin sosyal sorunlara çözüm bulabileceğine inanan liberaller; diğer tarafta ise geleneksel
demokratik süreçlere inancını koruyan muhafazakârlar. Kısacası bu dönemde liberaller aktivisttir; muhafazakârlar ise
kendini sınırlamacıdır.” Bkz. J. Harvie Wilkinson III, “Is There a Distinctive Conservative Jurisprudence?”, University of
Colorado Law Review, Cilt 73, No. 4, (2002), s. 1383.
70 Bkz. Lori A. Ringhand, “Judicial Activism: An Emprical Examination of Voting Behavior on the Rehnquist Natural
Court”, Constitutional Commentary, Cilt 24, No. 1, (2007), s. 43-44. Ayrıca bkz. Arthur D. Hellman, “Judicial Activism: The
Good, The Bad and the Ugly”, Mississippi College Law Review, Cilt 21, No. 2, (2001), s. 254.
71 Bkz. Marshall, (2002), s. 1234.
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amaçlar güderek karar almalarından ibaret bir kavram değildir. Bu gibi durumlarda meşru olmayan amaçlarla yapılan denetimin hukukîlik sınırlarını aştığına ve aktivist bir tutum içerdiğine kuşku yoktur. Ancak anayasaya uygunluk
denetiminde olağan yargısal sınırların aşılması için yargıçların kötü niyetli
veya önyargılı olması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Özünde siyasî
nitelikli olan “kamu yararı”, “genel sağlık”, “genel ahlâk” gibi kavram ve ifadeler
anayasalarda yer aldığı sürece, hukukî denetim sınırlarının aşılması her zaman
için mümkün olabilecektir. Bu nedenle yargısal aktivizm kavramının, çağrıştırdığı olumsuz değer yargılarından bağımsız olarak ele alınması gerekir.
Nitekim gerek Türk Anayasa Mahkemesi, gerek diğer ülkelerdeki yargı
kararları incelendiğinde; anayasal demokrasinin gerekleri bakımından olumlu ve olumsuz sayılabilecek pek çok aktivist karar örneği bulmak mümkündür. Bu durum, yargısal aktivizmin anayasal demokrasiler bakımından hem
bir tehdit; hem de bir güvence niteliğinde olmasından kaynaklanmaktadır.
Yargı organları aktivist bir tutum benimsemek suretiyle, bireylere sağlanan
anayasal güvencelerin koruyucusu olabilecekleri gibi; demokratik karar alma
sürecini erozyona uğratan, bireylerin hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir
yaklaşım içine de girebilirler.72

72 Bu noktada Türk Anayasa Mahkemesi ile ilgili önemli bir hususun altını çizmek gerekir: Anayasal demokrasinin
gerekleri bakımından olumlu ve olumsuz nitelikte aktivist karar örneklerinin çoğaltılabileceğini ileri sürmek, Anayasa
Mahkemesi kararlarının bu konuda dengeli bir dağılım gösterdiği anlamına gelmez. Zira Anayasa Mahkemesi
kararlarının bütünü incelendiğinde, anayasal demokrasinin gerekleri bakımından güvence niteliğinde sayılabilecek
karar örneklerinin sayıca çok daha az olduğu görülür. “Cumhuriyetçi ittifak” olarak tanımlanabilecek toplumsal
kesimlerin menfaat ve değerleri konusunda son derece cesur ve aktivist kararlar alabilen Anayasa Mahkemesi,
temel hak ve özgürlüklerin korunması söz konusu olduğunda genellikle daha çekimser bir tutum içine girmektedir.
Nitekim Türk Anayasa Mahkemesi’nin seçici bir aktivizm benimsediğini savunan Ceren Belge; bürokrasi, yargı ve
üniversitelerden oluşan Cumhuriyetçi grupların otonomisini korumak konusunda Mahkemenin son derece aktivist
olduğunu; sivil özgürlüklerin korunması konusunda ise birkaç örnek dışında oldukça davrandığını ileri sürmektedir.
(Bkz. Belge, Ceren, “Friends of the Court: The Republican Alliance and Selective Activism of the Constitutional Court
of Turkey”, Law and Society Review, 40, No.3, [2006], s. 664-667.) Özbudun da aynı hususu belirtmekte ve bireysel
ve siyasal haklar konusunda hayli kısıtlayıcı olan Anayasa Mahkemesi’nin, aktivizmini devletin temel değerlerinin,
özellikle laiklik ve üniter devlet ilkelerinin korunması yönünde sergilediğini ileri sürmektedir. (Bkz. Özbudun, [2011],
s. 459.) Ancak buna rağmen; Mahkemenin seçici aktivizminden kaynaklanan bu dengesiz karar dağılımı bir kenara
bırakıldığında, Anayasa Mahkemesi’nin ülkemizdeki anayasal demokrasi açısından hem bir tehdit, hem de bir güvence
oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
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Giriş
Siyasal bir doktrin olarak liberalizmin temel hedefi, bireysel özgürlüğü güvence altına alacak ve onu maksimize edecek barışçıl bir toplumsal düzeni tesis
etmektir. “Klâsik liberaller hem özgür ve âdil bir topluma ulaşmada hem de bireysel ve toplumsal refahın artırılmasında, common law gibi kendiliğinden gelişmiş sistemlerin en güvenilir sistemler olduklarına inanarak, genel davranış
kurallarının uygulanmasını gözetecek, siyasal/ anayasal bir kurumun gerekliliğini de kabûl etmişlerdir.” (Barry, 2003:71) Liberaller açısından, bireysel ilişkileri düzenleyecek genel kuralların devletten bağımsız şekilde gelişmiş olması
ve devlet yetkilerinin anayasal sınırlamalara tabiî olmasından dolayı, sınırlı
bir devletin mevcudiyeti bireysel özgürlükler için tehdit oluşturmamaktadır.
Devletin etkinlik alanının, adâlet ve güvenlik hizmetiyle sınırlandırılarak,
iktisadî ve sosyal alana ilişkin yetkilerinin mümkün olduğu ölçüde daraltılmasını içeren “sınırlı devlet” ilkesine göre, devletin en temel görevi olarak
Lockeçu tabiat döneminde insanların sâhip olduğu “hayat, hürriyet mülkiyet”
hakkını ve türevlerini güvence altına almaktır. Devlete, sınırlı fonksiyonlar
yükleyen bu yaklaşım liberalizmin John Locke, Adam Smith, Frederic Bastiat, Wilhelm von Humbold gibi klâsik isimlerinin olduğu kadar, Ludwig von
Mises, Friedrich von Hayek, Ayn Rand, Robert Nozick gibi çağdaş liberal/
liberteryen isimlerin teorilerinin de ortak noktalarını oluşturur. Ancak, liberal geleneğe mensup teorisyenlerin hepsinde, devletin gerekliliği ve sınırları
konusunda ortak bir tutumun varlığından bahsetmek pek mümkün değildir.
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Liberalizmin sosyal bir teori olarak biçimlenmeye başladığı 17. ve 18. Yüzyıl’dan günümüze kadarki tarihsel gelişimine kabaca bakıldığında, 20. Yüzyıl’a kadar liberal gelenek içindeki devlete ilişkin temel tartışmaların daha
çok devletin sosyo ekonomik hayattaki yeri ve sınırları etrafında yoğunlaştığı
görülür. Devlete ilişkin bu fikri ayrışma, 20. Yüzyıl’da önemini bir ölçüde korumayı başarmış olsa da, liberalizm içinde daha radikal bir bölünmeyi temsil
eden, “devletin gerekli olup olmadığı” meselesi liberalizm içindeki devlet tartışmalarının yeni boyutlar kazanmasını sağlamıştır. Liberalizm içindeki bu
yeni bölünmenin bir tarafında, daha çok 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren biçimlenmeye başlayan ve klâsik liberalizmin sınırlı devlet mefhumunu
adâlet ve güvenlik sağlamanın ötesine geçmeyecek ölçüde dar yorumlayan
minimal devletçi veya diğer ismiyle minarşist (minarchist) Liberteryenizm
yer alırken diğer tarafında ise klâsik liberalizmin özgürlük ve bireycilik fikrine hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde, mantıksal sonuçlarına götürecek kadar bağlı olan; ancak “sınırlı” dahi olsa devlet fikrini kabûl etmeyen
“anarko kapitalist” teori yer almaktadır. Bu çalışmada, çağdaş liberalizm içindeki devlet tartışmaları bağlamında, minimal devletçi liberalizm ile anarko
kapitalist liberalizm arasındaki ayrışma noktaları ele alınarak, devletsiz bir
liberal toplum kuramının gerçekçiliği ve uygulanabilirliği tartışılacaktır.

Siyasal bir teori olarak liberalizmin farklılaşan çizgileri
Siyasal ve sosyal bir teori olarak 17. ve 18. Yüzyıl’da şekillenmeye başlayan
liberalizm, tarihsel süreçte, Adam Smith, David Hume, Herbert Spencer, Milton Friedman, Hayek, Mises, Rand, Nozick ve Murray Rothbard gibi farklı teorisyenlerin fikirleriyle yeni açılımlar kazanmış, düşünsel bir geleneği temsil etmektedir. Klâsik liberalizmin özgürlük, bireycilik, piyasa ekonomisi ve
sınırlı devlet gibi ilke ve değerleri genel olarak, tüm liberaller için üzerinde
mutabık kaldıkları noktalar olarak değerlendirilebilir. Bu yönüyle liberallerin
liberalizmin temel ilke ve değerleriyle ilgili hem fikir oldukları noktaların,
ayrıldıklarına göre daha fazla olduğu söylenebilir. Ne var ki, insan doğasının
(human nature) ve aklının mâhiyeti ve sınırları, piyasa ekonomisinin etkinliği, devletin gerekliliği ve görevleri gibi konularda liberal gelenek içinde ciddî
kırılmaların mevcudiyeti de gözden kaçmamaktadır.
Liberalizmin farklı türleriyle ilgili en dikkat çekici ayrımın Hayek tarafından yapıldığı görülmektedir. Liberalizmin farklı yorumlarında, teorinin gelişim gösterdiği coğrafyanın özgül düşünce geleneği ve karakteristiğinin etkili
olduğuna inanan Hayek (1999: 171-172), liberal gelenek içinde Kıta Avrupası
ve İngiltere menşeli liberalizm olmak üzere iki farklı çizginin mevcut ol-
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duğunu belirtir. Hayek’e göre, 17. Yüzyıl’ın sonlarından itibaren İngiltere’de
fikri düzeyde şekillenmeye başlayan siyasal düzeni ifade eden (gerçek) liberalizmin yanında, Kıta Avrupası geleneğinden gelen ikinci bir liberal yaklaşım
daha bulunmaktadır. Bu iki liberalizm mefhumunun felsefî temellerinin birbirinden tamamen farklı olduğuna işaret eden, Hayek’e göre, “hukukun hâkimiyeti” ve “bireysel özgürlük” fikirlerini esas alan İngiltere menşeli (gerçek)
liberalizm, Amerikan politik geleneğinin de temelini oluştururken, Liberalizmin Kıta Avrupası’na özgü ikinci yorumu liberalizm geleneğini taklit ederek işe başlamış olmasına rağmen, Fransa’da hâkim olan kurucu rasyonalizm
ruhu ile farklı bir anlayışı ortaya çıkarmıştır. 1
Liberalizmin yeni yorumlarında, özellikle 19. Yüzyıl’da artan yeni toplumsal taleplerin yön verdiği ve devlete daha aktif roller veren alternatif ideolojilerin eleştirileri de etkili olmuştur. Liberaller, liberalizmin devlet karşısındaki negatif tutumunun ve piyasa ekonomisine duyulan güvenin, özgür ve âdil
bir toplum için yeterli olduğunu düşünse de, bu görüş, Sanayi Devrimi sonrasında geniş toplumsal kesimlerce yeterince kabûl görmemiştir. “Liberalizme
yönelen ve 19. Yüzyıl ortalarından sonra etkili olmaya başlayan Marksist ve
diğer kolektivist tepkilerin de etkisiyle, liberal gelenek içinde yer alan ve bu
teoriyi sosyal ve pozitif bir temelde yorumlayan yeni bir akım ortaya çıkmıştır.” Thomas Hill Green, Leonard Hobhouse gibi düşünürlerin öncülüğünü
yaptığı bu “sosyal liberalizm” yaklaşımında bireysel özgürlük ve negatif devlet üzerindeki vurgu yerini toplumsal özgürlük ve sosyo ekonomik hayatta
daha aktif devlet anlayışına bırakmış, devletin rol ve işlevleri kolektivist temelde yeniden tanımlanmaya başlamıştır (Erdoğan, 1998:11-13).
Liberalizmin kavramsal ve teorik düzeyde yaşadığı gerileme, toplumsal
alanda liberal tez ve politikalara olan güvenin sarsılmasına neden olurken, liberal düşünce geleneğinin kendini yeniden tanımladığı bir tür “öze dönüş sürecine” girmesini de sağlamıştır. Avusturya, Chicago ve Virgina İktisat Okulları’na mensup iktisatçıların eserleri ile başlayan bu toparlanma süreci, devletin
sınırlılığına yapılan vurgu, liberalizmin temellendirilmesinde sonuçsal/araçsal argümanların ağırlığı, etik-olgu ayrımı gibi yönlerden klâsik liberal paradigmayla önemli ölçüde uyumluluk göstermekteydi (Raico, 2002:137). Milton
Friedman’ın öncülüğünü yaptığı Chicago Okulu’nun Liberteryenizmdeki “etik”
vurgunun tersine “olgu”, “değer” ayrımını esas alan pozitivist bir metodoloji1 Liberal düşünce geleneğinde teorileri “kurucu / kartezyen rasyonalizm” olarak tanımlanan çizgiye kaymayan; ancak
David Hume-Hayek çizgisindeki anti rasyonalist geleneğe göre akla çok daha fazla önem ve öncelik veren bir çizginin
varlığı göz ardı edilemez. Liberalizmin ilk teorisyeni olarak kabûl edilen Locke ile başlayan ve H.Spencer, Bastiat ile
devam eden, geçeda Mises, Rand, Murray Rothbard ve Nozick ile süren bu rasyonel liberal geleneğin önemli bir özelliği,
epistemolojisinde ve sosyal teorisinde aklın belirleyiciliği hissedilmekle beraber, hiçbir zaman –kurucu rasyonalizmde
olduğu gibi– toplumsal yaşamı akla dayanarak yeniden inşa rolüne soyunmamasıdır (Yayla, 1998:175-176).
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den hareket etmesinden, bu net olarak görülebilir. Chicago Okulu’nun sosyal
fenomenleri yalnız somut ve ölçülebilir olgulara indirgemesi serbest piyasa ve
kapitalizmi temellendirirken başvurdukları argümanların “çıktı” ve “etkinlik”
temelli olmasını da beraberinde getirmiştir (Barry, 1983:94-95).
20. Yüzyıl’ın ilk yarısını akademik ve entelektüel alanda, liberteryen düşüncenin fikri alt yapısının oluştuğu bir süreç olarak görmek mümkündür.
Hem Hayek ve Mises’in içinde yer aldığı Avusturya İktisat Ekolü’nden hem
de Chicago ve Virginia Okulu gibi 20. Yüzyıl’da liberalizmin taşıyıcısı olan
diğer ekollerden farklı olarak liberal ilke ve değerlerin temellendirmesi ve savunulmasında liberteryen düşünürlerin, liberal teoriye yeni açılımlar kazandırdığı görülmektedir. 20. Yüzyıl’ın ortalarına kadar, Spencer’in bir asır öncesinde “yaklaşan totaliterizm” olarak gördüğü sosyalizmin yükselme süreci,
hem entelektüel dünyada hem de reel politik tercihlerde etkinlik kazanmakta
ve liberalizmin temel aksiyomlarına karşı alternatif olarak sunulmaktaydı.
Bunun doğal sonucu, İkinci Dünya Savaşı ve sonrası yıllara tekabül eden dönemde liberal fikir adamlarının kaleme aldıkları eserlerinin neredeyse tamamının ortak teması, devletin ekonomi başta olmak üzere yaşamın her noktasında kendini hissettiren ağırlığının bireysel özgürlük açısından taşıdığı
tehditlere dikkat çekilmesi oldu. Avusturya İktisat Okulu’na müntesip fikir
adamlarının genişleyen “devlet” fikrine itirazları “klâsik liberal” geleneğin
devlet kavrayışıyla önemli ölçüde çakışmaktaydı. Buna rağmen bu geleneğin
sınırları zorlayan, klâsik liberalizmin özellikle “devlet”in görev ve sınırları
ile ilgili argümanlarını bireysel özgürlük ve haklar açısından oldukça geniş
bulan bir çizgi açıkça belirmeye başladı. Rus asıllı yazar Ayn Rand’ın ve Amerikalı Robert Nozick’in eserlerinde somutlaşan bu fikrî oluşumu adlandırmada, “Liberteryenizm” kelimesinin tercih edilmesinin nedeni, muğlâklaşan ve
kendi disiplininden koptuğu düşünülen “liberal” ve “liberalizm” kavramlarının bu düşünsel geleneği tanımlamada artık yeterli görülmemesidir.
Liberteryen fikriyatı geleneksel liberal tutumdan ayıran nokta,“devletin sınırları” ile ilgili gibi gözükse de, asıl kırılmanın bireysel özgürlüğün ve piyasa
ekonomisinin gerekliliğini felsefî ve etik temeller üzerinden haklılaştırılmasında yaşanır. “Liberteryenler, kişisel özgürlüğün “doğal özgürlük” (natural liberty) kavramının ortaya çıkardığı “ekonomik etkinlik ve sonuçlar” göz önünde
bulundurmaksızın, tamamen ahlâkî gerekçelerle temellendirilmesinin (justification) önemine inanmaktaydılar” (Barry, 1986:40). Onlara göre, Adam Smith,
David Hume ve tâkipçilerinin (Hayek gibi) yön verdiği klâsik liberalizmin başlıca eksikliği, anti-rasyonalist metodolojilerinin kendiliğinden doğan düzen
kavramından bağımsız olarak var olabilen “bireysel etik” anlayışı içermemesidir. Liberteryenler, “anti rasyonalist-evrimci liberal düşünce geleneğince
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reddedilen “etik bir epistemolojinin” var olduğu önermesinden hareket ederek,
üzerine doğal hakların bütününün kurulduğu insan doğası (human nature) hakkında tecrübe ve gelenekten bağımsız bilgiye ulaşmanın mümkün olduğuna
inanmaktaydılar” (Baryy, 1986:40-41). Ayrıca, liberteryenler, piyasa ekonomisini tüm sistemler içinde en ahlâkî yapan özelliğin bireysel ve toplumsal zenginlik yaratması veya iktidarın/gücün temerküzünü engellemesi değil, en temel
insan hakkı olan “hayat” ve “mülkiyet hakkı”nı güvence altına alması olduğu
yönündeki görüşleriyle pozitif yaklaşımlardan önemli ölçüde ayrılmaktaydı.
Liberalizm içindeki tartışma ve bölünmeler kadar çeşitli ve keskin olmasa
da liberteryen teori içinde de kimi alt çizgilerin olduğu görülmektedir. Bu
ayrışma, bir açıdan liberalizmin klâsik ve liberteryen yorumlarının biçimlenmesinde karşımıza çıkan “sonuçsalcı” ve “rasyonel etik değerlere/hak teorisine bağlı” yorumlar şeklinde ifade edilebileceği gibi “minimal devletçi” ve
“anarko kapitalist” gelenekler olarak da tasnif edilebilir. Sonuçsalcıçizgidekiler, değerden arınmış (wertfrei) bir sosyal bilim metodolojisinden hareket ederek, özgürlüğün moral değerine çok az atıfta bulunan bir özgür toplum felsefesi inşa etmeleriyle dikkat çekerler. Bunlar için özgürlüğün insanların rahat
ve mutluluğunu sağlamada bir araç olmanın ötesinde fazla bir anlamı yoktur.
Daha çok felsefî ve beşerî çalışmalar üzerine eğilen hak teorisyenleri için ise
özgürlüğün insan için değeri bireyin kendi öz gelişimini (self-fulfilment) sağlamasından kaynaklanır. Bireysel özgürlüğü gerileten devlet faaliyetlerinin
–ortaya çıkardığı ekonomik sonuçlardan bağımsız olarak-gayri ahlâkî (immoral) olması da bu yüzdendir (Barry, 1983:93). Bu ikili ayrım çerçevesinde genel olarak Ayn Rand, Nozick ve Rothbard’ın Liberteryenizmin “etikçi/hakçı”
çizgisine, David Friedman’ın ise sonuçsalçı liberteryen yoruma denk düştüğü
görülür. Liberteryen teorisyenler, sâdece sonuçsalcı/rasyonalist etik değerlere bağlılık açısından değil, esas olarak devletin gerekliliği konusunda da iki
gruba ayrılırlar. Minimal devletçi çizgideki liberteryenler, devletin görev ve
yetki alanının mümkün olabilecek ölçüde sınırlandırılarak, adâlet ve güvenlik dışında refah dağıtma görevi vermez iken; anarko kapitalistler, liberalizmin özgürlük ve bireycilik ilkelerinin devlet denilen kuruma bütünüyle karşı
çıkılmasını gerektirdiği düşüncesindedirler. Bu çizgideki başlıca isimler ise,
David Friedman, Murray Rothbard ve Hans Herman Hoppe’dir.

Devletin Genişleyen Sınırlarına Karşı Minimal Devletçi Kuram
Liberal teorinin temel ilkelerinden olan sınırlı devlet ilkesi, bireysel özgürlüğün
ve mülkiyet hakkının güvence altına alınabilmesi için, kamu erkinin hukukla
sınırlandırılması ve sosyo-ekonomik alandaki etkinliğinin piyasa lehine müm-
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kün olabildiği ölçüde daraltılması düşüncesine dayanmaktadır. Kökeni sosyal
sözleşme teorisine dayanan bu ilkeye göre devletin temel işlevi, vatandaşların
kendi hayatlarını en iyi anlayışları doğrultusunda sürdürmelerini sağlayan bir
barış ve sosyal düzen çerçevesi oluşturmaktır (Heywood, 2007:138-139)
Liberaller, devletin sınırlandırılmasını özgür ve âdil bir sosyal düzenin temel güvencesi olarak görmelerine karşın, liberalizmin, 19. Yüzyıl’ın sonlarına
doğru hem entelektüel düzeyde hem de reel politik ölçekte gözle görülür bir
gerileme sürecine girmesi, Green, Leonard ve Hobhouse gibi düşünürlerin,
liberalizmin temel ilke ve değerlerini yeniden tanımlayarak ona yeni bir içerik yüklemeye çalışmaları, “sosyal liberalizm düşüncesinin oluşumu için gerekli zemini hazırlamıştır. (Erdoğan, 1998) Sosyal devlet anlayışının teorik ve
pratik açıdan yaygınlaşması devletin eğitimden, sağlığa, ekonomik değerlerin
dağıtımından kültürel ihtiyaçlara kadar toplumsal hayatın hemen her noktasında görev ve sorumluklar üstlenmeye başlaması, liberalizm içindeki devlet
ve sosyal adâlet tartışmalarının yeni boyutlar kazanmasına neden olmuştur.
Negatif özgürlük anlayışına dayanan klâsik liberal yaklaşım, temel olarak
usûli veya prosedürel adâlet anlayışını benimsemiştir. Bu adâlet anlayışında,
âdil olmak, esas olarak bireyler arasındaki ilişkilerle ilgili bir durum olup, piyasa ekonomisi bireyler arasındaki adâleti tesisi eden temel araç durumundadır. Bu nedenle de gelir dağılımının veya belirli sosyal ilişki kalıplarının âdil
olarak nitelendirilmesi ne doğrudur ne de mümkün. Zira, usûlî adâlet anlayışında, adâlet daha çok kurallarla ilgili bir durum olup, belirli bir insan eylemi,
başkalarının hak ve hürriyetlerini koruyan ilkelere uygun olduğu müddetçe
âdildir (Hayek, 1999:176; Mises, 2005; Barry,2003:163)
Liberalizmin negatif özgürlüğe dayalı adâlet anlayışına yönelik en ciddî
itiraz, yine bu gelenek içinden bir isim olan John Rawls tarafından geliştirilmiştir. Refah devleti ve yeniden dağıtımcı politikaları teorik olarak temellendirmek için sosyal sözleşme teorisinden yola çıkan John Rawls Bir Adâlet Teorisi (A Theory of Justice) adlı kitabında “adâletin temel prensiplerine”,
sözleşmeci gelenekteki teorisyenlerin “tabiî durumu”na benzer bir “ilk durum”dan yola çıkarak rasyonel olarak insanların üzerinde mutabık olacakları
bir sözleşme üzerinden ulaşılabileceği tezini işlemiştir. İlk durumda insanlar
rasyonel hareket etmekle beraber, kendi beceri ve yetenekleri konusunda bilgisiz oldukları kısaca bir bilgisizlik perdesi arkasında yer aldıkları kabûl edilmektedir: Bu şartlar altında insanların benimseyecekleri iki temel ilke bulunur: i) herkesin başkalarının benzer özgürlükleri ile bağdaşan en kapsamlı
özgürlük hakkı vardır ii) sosyal ve ekonomik eşitsizlikler, herkese eşit şekilde
davranılacak şekilde giderilmelidir (Barry, 2003:176 –177).
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Liberal gelenek içinde, genelde refah devleti teorilerine özelde ise John
Rawls’un yeniden dağıtımcı adâlet anlayışına yönelik en radikal tepki, Anarşi,
Devlet ve Ütopya eseriyle, Nozick tarafından ortaya konulmuştur. Sosyal teorisini Kant’ın deontolojik ahlâk anlayışına dayandıran ve negatif özgürlük yaklaşımını benimseyen Nozick için insanların başkalarına karşı yerine getirmeleri gereken tek görev, onların haklarına karşı saygı göstermektir (Johnston,
1994:41). Bu sorumluluğun, maddî refah veya kaynak gibi tahsisi gibi diğer
tüm eylemlere göre geçerliliği ve önceliği bulunmaktadır (Nozick, 2006:6566:) John Rawls’un insanlar için en önemli haklardan birisi olarak toplum
kaynaklarında belirli bir paya sâhip olmalarını gören yaklaşımının tersine,
Nozick insanlar için en önemli hakkın kendi kendilerinin sâhibi olmaları olduğunu inanır. Ona göre, insanın hem kendi bedeni hem de ürettikleri üzerinde hak ve söz sâhibi olması nedeni ile, bireysel özgürlüklerin ihlâl edilmeden,
devletin toplumsal kaynakları, bireyler arasında eşit şekilde dağıtması mümkün değildir (Nozick,223-225; Kymlicka, 2004:149-152).
Esasında, Nozick’in refah devleti ve sosyal adâlet teorilerine yönelik eleştirileri, düşünürün devletin temeli ve sınırlarına odaklanan siyasal ve sosyal teorisinin doğal bir uzantısı olarak görülebilir. Bireysel haklarla birlikte, bu hakları güvence altına alacak minimal bir devletin ontolojik temelleri ve sınırlarının
neler olduğu sorusuna cevaplar arayan Nozick Anarşi, Devlet ve Ütopya (2006:
I., II., III. Kısım), eserinde üç temel tezle karşımıza çıkar:(i) Minimal/sınırlı devletin meşruluğunun devleti tamamen reddeden anarşistlere karşı savunulabilirliği. (ii) Minimal devletin sınırlarını aşan kapsamlı bir devletin meşru görülemeyeceği. (iii) Bireylerin özgürce kendi ütopyalarını oluşturup yaşamalarını
mümkün kılacak koşulları en iyi minimal devletin sağlayabileceğidir.
Nozick için cevabını aradığı ilk ve en önemli soru, devletin varlığının gerekli olup olmadığıdır. Nozick’in bu süreçte dikkat çekmeye çalıştığı asıl nokta ise, devletin olmadığı anarşist bir ortamdan minimal bir devlete, bireysel hakların egemen güç veya güvenlik birimleri tarafından ihlâl edilmeden,
ulaşmanın mümkün olabildiğidir (Boettke, 2005:208). Düşünür bu tezini haklılaştırmak için öncelikli olarak Lockeçu doğa durumuna gider. Buna göre,
doğa durumunda herhangi bir izne bağlı olmadan veya başka birinin arzusuna bağlı olmadan yaşayan bireylerin sınırını başka birinin hayatına, sağlığına
özgürlüğüne ve sâhip olduklarına zarar vermemek oluşturur. Bazı kişilerin,
başkalarının haklarına tecavüz ederek bu sınırları ihlâl etmesi durumunda,
insanlar hak tecavüzüne karşı kendilerini ve diğer insanları savunabilir. Her
birey (bir suçluya) sâdece mantığın ve vicdanın elverdiği ölçüde mâruz kaldığı ihlâlle orantılı hak ettiği cezayı verebilir. Ancak, doğa durumunun kimi
rahatsız edici ve sorunlu yönlerine işaret eden Locke, herkesin, tarafı olduğu
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bir davanın aynı zamanda “yargıcı” olmasının, bireysel hakların korunmasının tamamen kişisel inisiyatife bırakılmasına dolayısıyla düşmanlıklara ve
sonu gelmeyen karşılıklı misillemelere neden olacağı düşüncesindedir (Nozick, 2006:40-41). Güvenlik ve adâlet gereksiniminin bireysel ölçekte çözüm
bulunamayacağı gerçeğinde yolan çıkan Nozick, tabiat hâlinden koruyucu
birimlere, ordan egemen koruyucu birime ve nihâyetinde devlete giden kendiliğinden işleyen bir sürecin “gizli bir el” gibi devletin ortaya çıkmasını sağlayacağını öne sürer (Nozick, 2006:39) Özellikle tabiat hâlinde kendiliğinden
oluşan gruplaşmalar, müşterek koruma birliklerinin iş bölümü, piyasa baskıları, ölçek ekonomileri ve rasyonel çıkarlar anarşinin yerini minimal devletin
almasını sağlayan temel faktörlerdir (Nozick, 2006:48)
Nozick’in minimal devlet kuramını liberalizm içindeki devlet tartışmalarında önemli kılan iki nokta bulunmaktadır: Birinci olarak, özel güvenlik
firmalarının faaliyette bulunduğu anarşist bir toplumun, piyasa ekonomisinin temel dinamizmi ile minimal bir devlete doğru evirileceği ve bu sürecin
ahlâken meşru olduğudur. İkincisi ise “minimal devlettin toplum karşısındaki en temel görevinin, bir koruma ajansı olmasıdır.” (Heywood, 2007:138)
Başka bir ifade ile devletin temel yetki ve sorumluluğu, güç kullanımı, hırsızlık, sahtekârlığı önleme, sözleşmelere uyulmasını sağlamakla sınırlıdır. Bu sınırları aşacak daha kapsamlı bir devlet, insanların özgürlüklerine ve haklarına
müdahale edemeyeceği ilkesini ihlâl edeceğinden mazur görülemez (Nozick,
2006:59,21,204).
Çağdaş liberal gelenekte, sosyal teorisi, Nozick’in minimal devlet kuramına en yakın isimlerden biri Ayn Rand’dır. Düşünürün objektivizm adını verdiği
ve rasyonel/objektif bir gerçeklik anlayışına dayandırdığı felsefesi, klâsik liberalizmin Hume-Hayek geleneğinden gelen, kendiliğinden doğan düzen kavramıyla temelde çelişir. Nefret derecesine varan kolektivizm düşmanlığı, aşırı
bireycilik, akla/rasyonalizme itikat boyutunda bağlılık gibi unsurlar Rand’ın
sosyal teorisinin liberteryen felsefesinin çağdaş dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olarak kabûl edilmesini sağlamıştır. Bu özellikleri nedeni ile
çoğu zaman anarko kapitalizmle özdeşleştirilmiş olsa da Rand devletin varlığını gerekli gören ancak görevini bireysel hakların korunması ile sınırlayan
yaklaşımı nedeni ile temelde minimal devletçi bir çizgide olduğu görülmektedir. İnsan haklarının, başkalarının haksız müdahale ve saldırılarına korunabilmesi için fiziksel güç kullanımının bireysel olarak insanların inisiyatifine
bırakılmayacağına işaret eden Rand’a göre, sosyal bir düzenin tesisi açısından
objektif kurallar (nesnel hukuk normları) vazgeçilmez nitelikte olup.insanların haklarının korunması ve bu objektif kuralların uygulanabilmesi açısından
fiziksel güç tekelini elinde bulunduran bir kurum olan devlete ihtiyaç bulun-
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maktadır (Rand, 2004:436-438). Rand açısından devletin mevcudiyeti barışçıl
bir toplumsal düzenin tesisi açısından o kadar gereklidir ki, aksini yani anarşist bir toplumu düşünmek, havada uçuşan bir soyutluluktur. Ancak, bu kurumun gerekliliğinin tek bir amacı vardır: İnsan haklarının korunması. Bu amaç
aynı zamanda devletin kurulma gerekçesini oluşturur. Bu sınırı geçen bir devlet hem meşruiyetini hem kuruluş amacını kaybedecektir (Rand, 2004:438).

Klâsik Liberalizme Karşı Liberal Gelenek içinde Yükselen Yeni Bir
Reaksiyon: Anarko Kapitalizm
Anarko kapitalizm temel de, liberalizmin bireycilik, özel mülkiyet ve piyasa ekonomisi gibi ilkelerinden beslenen bir sosyal teoridir. Bununla birlikte,
klâsik liberalizmin “sınırlı devlet” kuramına ahlâkî ve pratik gerekçelerle bütünüyle karşı çıkan anarko kapitalizmin temel önermesi, devletsiz bir toplum
idealinin insan doğasına ve toplumsal yaşamın gerçeklerine daha uygun olduğu, devletin ortadan kalkmasıyla birlikte, onun varlığını meşrulaştıran savunma ve adâlet hizmetlerinin serbest piyasa koşullarında faaliyette bulunan özel
güvenlik birimlerince, devlete göre, çok daha etkin şekilde yerine getirileceği
şeklinde özetlenebilir. Özel mülkiyetçi anarşizm olarak da adlandırılan bu teorinin, devlet kuramını yadsıyarak bireye ve onun haklarına yaptığı vurgu, Josiah Warren, Benjamin Tucker, Lynsander Spooner’un öncülüğünü yaptığı bireyci Amerikan anarşist düşünce geleneğinin etkisi olarak değerlendirilebilir.
Buna rağmen, özel mülkiyete ve kapitalist sisteme olan bağlılıkları ve piyasa
ekonomisinin teorilerinde sâhip olduğu merkezî önem anarko kapitalistleri
anarşist teoriden farklılaştıran yönler olarak dikkat çeker (Barry, 2003:88).
Anarko kapitalist felsefe, çağdaş liberteryen düşüncenin bir parçası olarak, daha çok 20.Yüzyıl’da şekillenmiş bir ideoloji olmakla beraber, insanlık
tarihinde anarko kapitalizmin ilk kez Gustave de Molinari’nin The Production of Security adlı eserinde ortaya atıldığı kabûl edilmektedir. Rothbard’a
göre, Molinari’nin politik iktisata yaptığı en önemli katkı, piyasa ekonomisinin mal ve hizmetleri insanlara sunabilme özelliğinin güvenlik hizmetlerine de teşmil edilebileceğini kanıtlamasıdır” (Rothbard, 1977). Çağdaş siyaset
teorisinde özgün yaklaşımları ile dikkat çeken anarko kapitalizmin yakın dönemdeki başlıca isimleri olarak ise Murray Rothbard, Hans Herman Hoppe,
David Friedman, Bruce Benson, Randy Barnett, Jerome Tuccile ve Roy Childs
sayılabilir (Crocetta, 2007:217). Bu isimlerin sosyal teorileri Rothbardcı liberteryen yaklaşımla benzerlikler taşımasına rağmen David Friedman, devletsiz
toplum idealini “faydacı” perspektiften ele alan yaklaşımıyla diğerlerinden
ayrılır. Rothbard-Hoppe çizgisinde anlamını bulan anarko kapitalist yorum
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“devletsiz toplum” idealini insanoğlunun “biricik” (unique) doğasından veya
metafiziksel birey nosyonundan hareketle haklılaştırırken, “faydacı” anarko
kapitalizm devletsiz toplumu ortaya çıkaracağı fayda veya sonuçları üzerinden temellendirir (Barry, 1986:169).
Anarko kapitalistler “siyasal iktidar”, hem bireysel özgürlüklerin hem de
sağlıklı bir toplumsal işbirliğinin önündeki en büyük engel olarak görürler.
Anarko kapitalist felsefede devlet bütünü ile karşı çıkılması gereken bir kurum olarak görülmekle beraber, toplumsal bir kurum olarak “hukuk”un barışçıl bir toplumsal nizamın tesisi ve devamı için gerekli olduğu gerçeği
yadsınmaz. Bu nedenle, hukuk ile devlet kurumları arasında kesin bir ayrım
yapılması gerektiğine inanılır. Anarko kapitalizmin “hukuk”u “devlet”ten ayıran yaklaşımının temelinde toplumun, hem tarihsel hem de analitik olarak
devletten önce var olduğu önermesi yer alır (Barry, 1986:163). Anarko kapitalist literatürde, insanlık tarihinde devlet olmadan da istikrarlı ve uyumlu bir
toplumsal sistemin işleyebildiğini gösteren sayısız örnekler dolu olması, bu
açıdan şaşırtıcı değildir (Rothbard, 1998; Hoppe, 1998-1999; Friedman, 1995).
Devleti hukuktan bağımsız tamamen cebir tekelinde işleyen bir kurum
olarak gören, anarko kapitalistler, cebre başvuran diğer kişi veya kurumlardan farklı olarak devletin, toplumun çoğunluğu nazarındaki meşruiyetinin,
devletin cebre dayalı tabiatını gözden kaçırılmasına neden olduğuna inanırlar (Friedman, 1995:112) İnsanlar tarafından yapıldığında zorbalık olarak
tanımlanan eylem devletçe icra edildiğinde meşru görülmesi bu yüzdendir.
Anarko kapitalist düşünür Rothbard, (2004:268) devletin ayırt edici iki özelliği olarak, (a) Gelirini fiziksel cebir kullanarak toplaması (vergi). (b) Belirli
bir mülkî alan üzerinde nihâî karar almakta ve güce başvurmakta zora dayalı
bir tekeli elinde bulundurmasını gösterir. Bu eylemlerden birincisi büyük ölçekte soygunculuğu tesis ederken ikincisi belirli bir mülki alanda, savunma
ve yargı hizmetlerinin rızaen alış verişine engel olarak savunma ve tahkim
ajansları (decision making agencies) arasında serbest rekabeti yasaklamaktadır
(Rothbard, 1998:172-73).
Anarko kapitalizmin toplum ve devlet kuramı, esas itibariyle klâsik liberalizmin sosyal sözleşme ve sınırlı devlet ilkesinin bütünüyle reddiyesi anlamı
da taşımaktadır. Liberalizmin sınırlı devlet ilkesi, hak ve özgürlükleri güvence altına almayı amaçlayan bir kavramlaştırma olarak sosyal sözleşmeyle tesis edilen siyasal erkin, bireyin sâhip olduğu hak ve özgürlüklere müdahale etmeyecek bir alanla sınırlanması gerektiği düşüncesine dayanmaktadır.
Anarko kapitalistlerin liberalizmin devlet kuramına yönelik ilk itirazı, sosyal
sözleşme kuramına yöneliktir. John Locke, Thomas Hobbes ve J. J. Rousse-
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au’nun öncülüğünü yaptığı bu teoride genel olarak insanlığın başlangıçta
devletin mevcut olmadığı bir “tabiat” hâlinden geçerek, çeşitli gereksinmelere cevap olarak devleti tesis ettikleri varsayımından hareket edilir. Sözleşmeci teorilerin hepsinde “tabiat hâli” ortak bir tema olarak dikkat çekerken, “bu
tür bir sözleşmeye gerek duyulmasını sağlayan etkenler ile devletin gücü ve
yetkileri hakkında farklı tezler ileri sürülmektedir.
“Tabiat hâlini” insanların sürekli birbirleriyle çatışma ve çekişme içinde
oldukları bir dönem olarak tasvir eden Hobbes, insanın bu sonu gelmez savaş
ve mücadelelerin geçerli olduğu ve “herkesin birbirinin kurdu olduğu” tabiat
döneminde sâhip oldukları özgürlük ve hakların önemli bir kısmından feragat ederek bunları aşkın bir yapı olan devlete devretmekle kurtulduğunu öne
sürer (Hobbes, 2002:209-212). Locke‘a göre ise, “tabiat hâli” insanların özgür,
eşit ve başkalarının iradesine bağlı kalmaksızın yaşadıkları bir dönem olup, bu
dönemde bazı kişilerin başkalarının haklarına tecavüz ederek bu sınırları ihlâl
etmesi durumunda, mağdur olan, bu hak tecavüzüne karşı kendisini ve diğer
insanları savunma hakkını elinde bulundurmaktadır. Locke, herkesin, tarafı
olduğu bir davanın aynı zamanda “yargıcı” olmasının, bireysel hakların korunmasının tamamen özel/kişisel olarak korunmasına, düşmanlıklara ve sonu
gelmeyen karşılıklı misillemelere neden olacağına işaret ederek, insanların
cezalandırma haklarını topluma devretmeleriyle birlikte siyasal toplumun kurulduğunu belirtir (Locke, 2002:262 vd.). Hobbes ve Locke’un “tabiat hâli”nde
insanlar arası ilişkilere yön veren duyguların ne olduğu konusunda düştükleri ayrılık, devlet ile birey arasındaki ilişkinin yönüne ve devlete yükledikleri
anlama da akseder. Doğa durumunda, “insan insanın kurdudur” diyen Hobbes,
devleti –Leviathan’ı– sınırsız yetkilerle donatarak aşkın bir konuma yerleştirir.
Buna karşılık, Locke, tabiat hâlinde tam anlamıyla özgür olan ve kendi aralarında karşılıklı yardım ve sevgi ilkelerine göre hareket eden insanların sözleşmeyle tesis ettikleri siyasal topluma/devlete sınırlı ve araçsal bir rol verir.
Anarko kapitalistler, genel olarak sosyal sözleşmeci yaklaşımları ister
Hobbesçu anlamda totaliter bir sisteme aracılık etsin, isterse Lockeçu perspektifte sınırlı bir devletin temelini oluştursun, “tabiat hâli”nden devlete
giden süreçte devletin cebir ve şiddete dayanan doğasını göz ardı ettiği ve
devletin gerekliliği ve vazgeçilmezliği konusunda ikna edici argümanlar sunamadığı gerekçesiyle reddederler. Anarko kapitalizmin yakın dönemdeki en
önemli iki temsilcisi, Rothbard ve Hoppe, devletin vazgeçilmezliğini, tabiat
hâlinde insanların birbirileri ile “çatışma hâlinde olduğu” hipotezine dayandırılması nedeni ile, doğru bir yaklaşım olarak görmedikleri gibi, bu süreç
sonucunda ortaya çıkan devletin de kendisine çizilen sınırlar içinde kalabilmesi pratik olarak pek mümkün olmadığına inanırlar. Anarko kapitalistlere
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göre liberalizmin sınırlı devlet kuramının pratikte işlememesinin birinci sebebi olarak, temelinde cebren elde edilen vergilerin ve zora dayalı cebir tekeli
toplumun zihninde bir kez tesis edilip ve meşruiyet kazandıktan sonra devlet
iktidarının sınırlanacağını ve bireysel yaşamın ve mülkiyetin korunacağını
düşünmenin tamamen bir yanılsama olmasıdır. Devletin sınırlı kalamayacak
olmasının diğer sebebi ise “belirli sınırlar içine hasredilmeye çalışılan devletin kendisine çizilen bu sınırlarda kalmasını sağlayacak kurumsal mekanizmaların olmamasıdır” (Rothbard,1998:176); Hoppe, 1998-1999:33).
Klâsik liberalizmi, devletin yetkilerinin kötüye kullanılmasını önleyecek
mekanizmalardan yoksun olmakla itham eden anarko kapitalistler, devlet karşısında bireyi güçlü kılacak kurumsal araçlar geliştiren liberal anayasacılığın,
John Locke’un öncülüğünü yaptığı ve Montesquieu’nun ise geliştirdiği kuvvetler ayrılığı ilkesini özgür ve âdil bir sistemi garanti etmediğini öne sürerler. Özellikle, yürütme-yasama karşısında tarafsız bir yargı erkinin bireysel
özgürlük ve hakları korumada önemli bir mekanizma olacağı yönündeki yaklaşımının da anarko kapitalist teorisyenlerce ciddî şekilde eleştirildiği görülür.
Anarko kapitalistlere göre, adâlet hizmetlerinin devletin tekelinde olduğu bir
sistemde devletin taraf olduğu bir davada “güvenlik ve adâlet” aramak için yine
devlete başvuran bireylerin anayasa veya yüksek mahkemelere rağmen devlet
karşısında fazla şansının olamayacağı ortadadır (Hoppe, 1998-1999:34).
Adâlet ve güvenlik hizmetlerinin tek bir elde toplandığı cebir/güç kullanma tekelinin bir kuruma hasredildiği modern siyasal sistemlerden farklı olarak, Anarko kapitalist toplumda, devletin yerini özel güvenlik firmaları, tekelci
hukuk sisteminin yerine her konuda uzmanlaşmış özel ihtisas mahkemeleri
veya tahkim kurumları alacaktır. Piyasadaki mallar için geçerli olan rekabet,
güvenlik ve adâlet sistemleri için de işlemeye başlayacaktır. Koruma birimlerinin müşterileri arasında dolayısıyla kendi aralarında doğacak uyuşmazlıklarda hangi mahkemenin yetkili olduğu önceden belli olduğundan ve her
bir şirketin çalıştığı mahkemenin ne tür bir hukuk sistemini benimsediği öngörülebildiğinden bir düzensizlik veya karışıklıktan bahsetmek de mümkün
olmayacaktır (Friedman, 1995:116-117). Anarko kapitalistler, özel güvenlik birimlerinin, devlete göre taşıdığı önemli bir avantajın, bir sigorta şirketi gibi
mülkiyet haklarını gerçek anlamda güvence altına alarak, insanların muhtemel zararlarını tazmin edebilmeleri olduğuna inanırlar. Zira, sözleşmeyle sigorta altına alınmış bir mülk, ne kadar iyi korunursa tazmini istenilen zarar ve
dolayısıyla da güvenlik biriminin harcamaları o kadar az olacaktır. Esasında,
piyasa ekonomisinin doğal bir sonucu olarak, kaliteli bir güvenlik hizmeti, her
firmanın kendi yararına olduğundan, bu sistemde bireysel hak ve özgürlükler,
çok daha kuvvetli şekilde güvence altındadır (Hoppe, 1998-1999:35 vd).

Çağdaş Liberalizmde Yeni Yol Ayrımı | 239

Anarko Kapitalizm, Bireyi Leviathan Kurtarabilir mi: Devletsiz Bir
Liberal Toplum Kuramının Gerçekçiliği
Teorik temelleri bireyci anarşist kurama dayanan anarko kapitalizm, temelde,
kişi ve mülkiyet haklarının dokunulmazlığını garanti edecek özgürlükçü bir
toplumun ancak devletin güvenlik ve hukuk alanındaki cebir tekelinin ortadan
kalkmasıyla ulaşılabileceği tezine dayanmaktadır. Anarko kapitalistler cebir
ile özdeşleştirdikleri devleti, toplumsal yaşamda bireysel hak ve özgürlükler
için yegâne tehdit kaynağı olarak görseler de, bu kuruma atfedilen “cebir” ve
“suç” olgularının hepsinin insan menşeli olması, tek başına devletin kurumsal
olarak ortadan kalkmasının, zorunlu olarak, toplumsal yaşamda mutlak özgürlüğe ulaşılacağına işaret etmemektedir (Hartwich, 2005:5). Zira, temelde bir
kurgu olan devlette, karar alanlar veya eylemde bulunanlar, bu aygıtı yöneten
kişi veya gruplar olduğu açıktır. Liberteryen düşünür Rothbard (2004:268)’ın
da kabûl ettiği gibi, devlet denilen olgu esasında toplumun çıkarlarını kendisi
için kullanan kişi veya gruplardan başka bir şey değildir. Bu nedenle, devletin
bireysel hak ve özgürlükleri ihlâl ettiğinden bahsedildiğinde, gerçekte bu ihlâllerin sorumlusu bu Kurumu’n başındaki kişilerdir. Dolayısıyla, bir kurguya
dayanan bu yapının ortadan kaldırılması bir toplumda, cebir ve zor kullanma
tehdidinin ortadan kalkacağını ve liberal bir topluma geçileceğini garanti etmemektedir (Rutten, 1999:583) Hayek gibi klâsik liberallerin toplumsal hayatın devamı açısından genel davranış kurallarına ve bu kuraları uygulayacak ve
bireysel hak ve özgürlük ihlâllerini engelleyecek bir kurum olarak devletin gerekliliğine olan inançlarının temelinde de bir ölçüde bu vardır (Yayla, 2000:31).
Anarko kapitalistlerin devletin birileri tarafından bozulmaya müsait bir
kurum olduğu, devletin yokluğunun bu tür istismarın ortadan kalkacağı tezi
bütünü ile yanlış olmamakla beraber, devletin ortadan kalkmasının dünyayı
daha barışçıl bir yer yapacağı iddiası oldukça kuşkulu görünmektedir. Zira,
devletin faaliyet alanı ile sınırlı olmayan suç ve şiddet olguları, devlet ortadan kalksa dahi, varlığını sürdürecektir. Ayrıca, Dahl (1996)’ın da belirttiği
gibi, cebrin (zor) her türlü amaç için yasaklanması talebi, kendi içinde iki
temel çelişkiyi barındırır: Birincisi, cebrin yalnızca mücrim insanlarca yapıldığı varsayımı altında, cebrin toplum adına bir otorite tarafında kullanımı
yasaklanmasının, mücrim insanların ödüllendirilmesi anlamına gelmeyecek
midir? İkincisi ise, cebrin toplumsal yaşamdan bütünüyle dışlanmasını, adâlet, eşitlik ve güvenlik gibi değerlere göre üstün kılan nedir? Böyle bir üstünlüğün olduğu kabûlü hâlinde, diğer bütün değerler, devletsiz bir toplum için
bir araç hâline getirmeyecek midir? Tüm bu sorulara anarko kapitalistlerce
yeterli ve ikna edici cevaplar sunulamamaktadır.
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Öte yandan, anarşist toplumda cebir ve zor tekelinin ortadan kalkarak, çok
sayıda güvenlik veya adâlet ajansları arasında dağılması, gücün temerküz
etmesini engelleyeceği düşünülse bile, bu tür bir yapı bireysel ve toplumsal yaşamda kontrol edilmesi imkânsız yeni güç/cebir merkezlerinin ortaya
çıkmasına neden olacak kısaca, devletin ortadan kalması toplumsal yaşamda
zor/gücü istismar etmek isteyenler için yeni fırsatlar yaratacaktır. Anarko kapitalistler aksini iddia etse bile, bir nevi sigorta ajansı gibi çalışan güvenlik
firmalarının ellerindeki güç ve yetkinin yozlaştırmasının, başkalarının hak ve
özgürlükleri için tehdit oluşturmasına engel olacak, başkalarının haklarının
garanti altına alacak etkin araçlar mevcut olduğu pek söylenemez.
Anarko kapitalist teorisyenler istikrarlı toplumsal bir düzenin devamı için
gerekli objektif ve tarafsız hukuk kurallarına ve bunu sürdürecek bir otoritenin mevcudiyetine karşı çıkmakla beraber, insanların başkanları ile rıza temelinde kurdukları ekonomik ve sosyal ilişkilerin hakkaniyet temelinde sürebilmesi, belirlenen kuralların uygulanabilmesi açısından üçüncü bir tarafın
varlığına ihtiyaç duyulacağı gerçeğini göz ardı ettikleri söylenebilir (Mises,
2005:16) Mises’in de vurguladığı gibi anarşistler, toplumun tüm bireylerinin
akdettikleri sözleşmelere, kendi rızalarıyla tam olarak uyacaklarını düşünmek, tamamen bir yanılgıdan ibarettir (Mises, 2005:17).
Devletsiz bir toplum idealinin pratik olarak uygulanabilirliğini, insanlık
tarihinin farklı dönemlerinde ve farklı coğrafyalarında rıza ve özel mülkiyet temelinde işleyen kurumlar üzerinden haklılaştırmaya çalıştıkları bilinmektedir. Bu örnekler, piyasa ekonomisi ve mübadele özgürlüğünün tarihsel temellerini göstermesi bakımında önemli olsa bile, anarko kapitalistlerin
insanlığın uzun tarihsel döngüsü içinde, oldukça küçük kesitleri ifade eden
kimi istisnalara dayanarak geliştirdikleri bu argümanlar, anarşist bir liberal
toplumun yaşayabilirliği konusunda bizlere yeterli güvence sunamamaktadır. Öncelikli olarak, özel güvenlik birimleri arasında var olacağı düşünülen
rekabet koşullarının, sayısız özel güvenlik birimleri yerine, Nozickçi bir minimal devleti veya mafya tipi bir güvenlik birimini ortaya çıkarmayacağının
garantisi nedir? Ayrıca, birincisiyle bağlantılı olarak, özel güvenlik birimleri
arasındaki rekabette saldırı ve cebir gibi araçlara başvurulması da muhtemel
değil midir (Holcombe, 2004:329)? Anarko kapitalist bir düzendeki güvenlik
veya sigorta şirketlerinden birisinin Nozickçi anlamda tekelci bir kimliğe bürünmesinin önündeki engelin piyasanın rekabetçi koşulları olduğunu söylese
de piyasa ekonomisinde talep koşullarına bağlı bir tekelleşmenin geçerli olabilmesi bu argümanın geçerliliğini de zora sokmaktadır.
Anarşizmin diğer alt kolları gibi anarko kapitalist toplum kuramında da toplumsal düzeni ayakta tutacak yegâne faktör olarak “insanın rasyonel doğası”na
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karşı aşırı bir güven dikkat çeker. Bunun temelinde, insan doğasının iyi ve barışçıl yönlerinin siyasal bir iktidara ve tekelci bir müeyyidelere gerek duyurmaksızın toplumsal yaşamı sürdürülebileceği savı bulunmaktadır. Anarşist bir
toplumun çoğu zaman kargaşanın, düzensizliğin sonu gelmez çatışmaların baş
gösterdiği bir yapı olduğu yönündeki genel kabûlün tersine, Rothbard “devletin ortadan kalkmasıyla birlikte kendisini gösterecek yeni “anarşist insan”
tipolojisinin işbirliği yapmaya hazır, insancıl ve yardımsever yönlerinin bu çatışma hipotezlerini boşa çıkartacağından emindir” (Rothbard, 1975:4). Ne varki,
anarko kapitalistlerin insan tabiatıyla ilgili bu aşırı iyimser yaklaşımları, insan
tabiatının yalnızca tek bir yönüne odaklanması nedeniyle sorunlu gözükmektedir. Zira, insanoğlu tabiat olarak Hobbes’un doğal yaşam hipotezindeki gibi
doğal olarak barış içinde bir arada yaşayamayacak kadar bencil, saldırgan “birbirinin kurdu” bir varlık olmadığı gibi, anarşist kuramın tezlerinin aksine, bütünüyle yardımsever, barışçıl, başkalarına zarar vermeyen bu yönüyle de hiçbir
otorite ve zora tehdidine ihtiyaç duymayan bir tür de değildir.
Özelde anarko kapitalizme genelde anarşist teorinin bütününe yönelik
önemli bir eleştiri de devletsiz bir siyasal sistemin, rasyonalist bir insan ve
toplum tasavvuruna dayanması yönüyle konstruktivist/ rasyonalist bir düşüncenin ürünü olmasıdır (Hartwich, 2005). Hume-Hayek geleneğinde anlam bulan kendiliğinden doğan düzen sisteminin temel önermesi, toplumun
bireylerin sürekli değişen istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, özgül bir plân/
amaç yerine sayısız insanın münferit eylemleriyle kendi dinamizmi içinde
değişim göstermesidir (Yayla, 2000). Liberalizmin kendiliğinde doğan düzen
yaklaşımının tersine, rasyonalist bir insan ve toplum tasavvuruna dayanan
anarko kapitalizmde, değişime yön verecek, toplumsal dönüşümü gerçekleştirecek faktörlerin ne olduğu belli olmadığından, toplumun önemli kısmının
desteği olmadan anarko kapitalist sisteme geçişin nasıl sağlanacağı meselesi,
belirsizliğini korumaktadır.

Sonuç
Bireycilik, özel mülkiyet ve tercih kavramları üzerine inşa olunan anarko kapitalist felsefenin temel savı bireysel özgürlüğün ve mülkiyet hakkının, insanın
rasyonalist doğasıyla uyumlu, cebir tekeline dayanmayan, güvenlik ve adâlet
hizmetlerinin piyasa ekonomisinin dinamizmine bırakıldığı devletsiz bir toplumda güvence altında olacağı şeklindedir. Esasen, klâsik liberaller, sınırsız
mübadele özgürlüğüne dayanan piyasa ekonomisi, insanların gereksinimleri
en etkili ve âdil şekilde sağlayan bir süreç araç olarak, alternatif modellere göre
üstün olduğu kabûl etseler de, sistemin sağlıklı ve güvenilir şekilde çalışabil-
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mesi için cebir veya şiddete tehditine karşı onu koruyacak mekanizmalara ihtiyaç olduğu gerçeğini de göz ardı etmezler. Klâsik liberalizmin devlete yönelik
tutumu ile anarşizminki arasındaki asıl ayrışmanın, barışçıl bir toplumsal düzenin temelini oluşturan “güvenlik ve adâlet” hizmetlerin, piyasa ekonomisindeki diğer mal ve hizmetlerle aynı metodolojik yaklaşıma konu edilip edilmeyeceğidir. Siyaset teorisinin ister klâsik metinlerinde (John Locke, Hobbes, J.
J. Rousseau’nun eserlerinde) isterse çağdaş metinlerinde (Nozick ve Rawls’un
eserlerinde) cevabı aranan temel soru, bireysel ve toplumsal ölçekte barışçıl
bir düzenin nasıl inşa edileceği ve güvenlik ve adâlet sorununun nasıl çözüleceğidir? Kuşkusuz, yiyecek, barınma gibi pek çok gereksinim insanın var oluşu
için önemli ve gerekli ihtiyaçlar olmakla beraber, insanın kendini yeterince
güvende hissetmediği, başkalarından emin olmadığı bir sosyal ortamda bu tür
ekonomik etkinlerde bulunması pek olası gözükmemektedir.
Anarko kapitalist teorisyenler, serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren güvenlik birimleri veya tahkim ajansları arasında ortaya çıkacak uyuşmazlık veya çatışmaların zor tehditine gerek duyulmaksızın çözüleceği fikrinde olsa da zor ve cebrin toplumsal hayattan bütünüyle çıkarılmasının
imkânsızlığı karşısında, anarko kapitalist önermelerin geçerliliğini önemli
ölçüde yitirdiği görülmektedir. Mises’in (2005:17) de vurguladığı gibi, insanlar arasındaki barışçıl işbirliğini güvence altına alacak, davranış kurallarının uygulanmasını sağlayacak, gerekirse bunun için cebre/zora başvuracak
bir otorite olmaksızın toplumsal yaşamın varlığını sürdürmesi beklenemez.
Bu zorunluluk, barışçıl bir toplumsal düzenin, bu düzenin üyelerinden bazılarının insafına bırakılamayacağı gerçeğinden kaynaklanmaktadır (Rand,
2004:436). Toplumsal düzende bir kişi veya kurumun, başkalarının özel mülkiyetine, özgürlüğüne yaşam ve sağlığına saygı göstermeyenleri, toplumdaki
hayat kurallarına uymaya zorlayacak bir konumda olması şarttır. Bu, klâsik
liberalizmin sınırlı devlet ilkesinin de temelini oluşturmaktadır.
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Liberalizmin Kalbine İnme Gereği
Liberalizm, modern çağın hâkim ideolojisi sayılabilir. Modern çağın sorgulandığı post-modern çağda modernizmin bütün öncülleri ve öğretileri gibi liberalizmin de radikal bir tarihî-felsefî sorgulamaya uğraması beklenir. Ancak keskin
kopuşlarla temayüz eden modern çağda yürütülen post-modern sorgulamanın
daha çok Aydınlanma eleştirisi gibi tarihî, soyut, teorik bir zeminde kaldığı,
kapitalizme dayalı modern düzeni sarsabilecek somut bir işlev gösteremediği
görülmektedir. Bunun sebebi, modernizm ile modernlik arasındaki asimetriden
kaynaklanan liberalizm ile kapitalizm arasındaki çelişkide aranmalıdır.
İnsanlık tarihinde geleneksel düzen feodalizm, modern düzen ise kapitalizme dayalıdır. Modern çağ, kapitalist ulus-devleti çağı, liberalizm ise kapitalizmin dayandığı felsefedir. Normalde kapitalist ulus-devletinin hâkim
olduğu modern çağın miadı dolduğu hâlde her halükârda kendini sürdürme
eğiliminden dolayı kapitalizm, modern çağın aşılmasına direnç göstermekte, olabildiğince ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Aslında miadı dolan bir
çağı zorla sürdürme eğilimi ise bir geçişsellik çağının olumlu sonuçlara gebe
potansiyeli söylemiyle meşrûlaştırılmaktadır. Modern çağa özgü tarihî geçişsellik zihniyeti ve söylemi, kapitalizmin son yenilenme hamlesini temsil
eden küreselleşmede bir kez daha görülmüştür.
Feodalizmin hâkim olduğu Ortaçağ düzeninin çözüldüğü Rönesans’tan
beri neredeyse tüm devirleri geçişsellik ile tanımlayan Batılı aydınlar, Ernest
245
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Renan örneğinde olduğu zamanla geçişi, değişimi bizzat bir norm, arızîyi aslî
hâline getirmişlerdir (Blix 2006, Garner 1990). Kanaâtimce bu anlayışın tâ
temelinde aşkınlığın yerini yücelik anlayışının alması yatar. John Milbank
(2004: 211)’ın belirttiği gibi yüceliğin özünde, tedricen basamaklarını çıkacağımız bir ontik merdivenin zirvesine ilişkin eski tasavvurun zıddına biz fanî
varlıkların eşiğinde gezinip duracağımız mutlak olarak bilinmez boşluk şeklindeki yeni bir aşkın anlayışı yatar. Bu bakımdan modernizm, mesiyanik terimlerle hayatın, tarihin askıya alınmasının, geçişselliğin süreklileştirilmesi,
arızînin aslîleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu ise ontik dengelerin altüst
olması demektir. Bunun sonucunda Batı, Newtongil zaman-mekân kavramlarında olduğu gibi izafîyi mutlaklaştırmış, ahlâkî değerler örneğinde olduğu
gibi mutlakı izafîleştirmiştir.
Bu şekilde insanlığın kapitalizmin hükmettiği modernliğin demir kafesinden kurtulma ümidi giderek azalmaktadır. Kapitalizmin bu dirençliliği, liberalizmin şeceresinin çıkarılması, sorgulanmasına yönelik post-modern girişimleri de önlemektedir. İnsanların düşünce tarzlarının hayat tarzları tarafından
belirlendiği gerçeği göz önüne alındığında iktidar ilişkilerini kurumsallaştıran bir hayat tarzı olarak kapitalizmi aşarak bir liberalizm sorgulaması yapmanın imkânsızlığı da anlaşılır. İktidar ilişkilerini kurumsallaştıran bir hayat
tarzı olarak kapitalizmin dirençliliği, rakipsizliği, onun dayandığı liberal öncüllerin de evrensel geçerliliği yanılsamasını doğurmaktadır.
Bu kapitalistik blokajın liberalizm için paradoksal görünen iki sonuç verdiği söylenebilir. Bir taraftan post-modern çağda liberalizmin politik arayışı
daha ziyâde muhafazakârlığa yaklaşan “yeni sağ” gibi siyasa tâdilâtına inhisar etmektedir. Diğer taraftan tarihin sonunu idrak eden muzafferiyetçi (triumphalistic), evrensel bir ideoloji olarak liberalizmin entelektüel arayışı, John
Rawls, Robert Nozick gibi düşünürlerin elinde gayr-i tarihî spekülasyon, formülasyon girişimleri düzeyinde kalmaktadır.
Burada bilhassa Amerika örneğinde görüldüğü gibi liberalizmin sorgulanmasını önleyen gayr-i tarihîliğin modernizmin temel zaafı olduğu söylenebilir. Çünkü “hemen şimdi” anlamına gelen modo kelimesinden iştikakının da
gösterdiği gibi modernizm, ontik bilinçte kırılmayı, zamansal bilincin mekânsal bilince ağır basmasını belirtir. “İfrat, tefriti dâvet eder” sözünde olduğu
gibi modernizmin uçsal karakteri, özellikle modernleşme sürecinde değişen
tarihe yaklaşım tarzlarında tezâhür eder. Hayatın askıya alınmasıyla her ânın
tarihîleştirildiği mesihçi vizyonun sekülerleşmesi esnasında modernizm, bir
taraftan Karl Lowith (1949)’in gösterdiği gibi ilâhî inayeti beşerî terakkîyle,
aşkınlığı yücelikle ikâme ederek tarihi hızlandırmaya yönelirken, diğer taraf-
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tan ise modernliğin belli bir noktaya ulaşmasından sonra tarihin sonuna gelindiğini, aranan yeryüzü cennetinin bulunduğunu îhâm eden, anakronizme
yol açan bir şekilde beşerî tecrübeyi gayr-i tarihî hâle getirmektedir.
Ancak Soğuk Savaş döneminin bittiği sırada Francis Fukuyama’nın dile
getirdiği “tarihin sonu” sloganında somutlaşan bu muzafferiyetçi duygunun
sâdece kapitalizmin bir dönemecine özgü olduğu söylenebilir. Fukuyama gibi
aydınlara göre liberalizm “tarihin sonu”nu idrak ederken onun sistemi kapitalizm, küreselleşme denen yeni bir “tarihi hızlandırma” girişimini temsil eden
bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Aslında buradaki asıl tarihî-devrî (epochal) dönüşüm, emperyal de diyebileceğimiz ulusal devletlerden ulusal-üstü devletlere geçiştir. Tarihte farklı isimler alan emperyal ile ulusal
devletler arasında bir çevrim söz konusudur. Bu tarihî çevrime göre çağımızda Soğuk Savaş döneminin bitişiyle başlayan ulusal devletlerden ulusal-üstü
devletlere geçiş de kaçınılmazdır.
Ancak kapitalizm, bu dönüşümün sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini önlemektedir. Zira kapitalizm, küreselleşmenin alanı olan pazarın şehirden ulus
devletinin doğduğu ülkeye doğru büyümesine bağlı olarak doğmuştur; bu bakımdan kapitalizmin kaderi ulus devletine bağlıdır. Ancak normalde tarihî
olarak miadı dolan ulus devleti çözülme sürecine girdiği hâlde onun dayandığı sistem olan kapitalizmin çözülmesi, iktidar ilişkilerinin dirençliliğinden
dolayı imkânsız görünmektedir. Kapitalizm, “pazarlar arasındaki sınırların
kalkması, dünyanın tek pazara doğru gitmesi” anlamına gelen küreselleşme
sürecine liberalizmin kozmopolitanizm ile harmanlandığı değişik teorilerle
kendini uydurmaya çalışmaktadır. Ancak kapitalizmi yaşatmaya yönelik bu
entelektüel stratejilerin tutması da imkânsızdır. Zira Türkçeye “uluslar topluluğu” gibi yanlış bir deyimle aktarılan commonwealth (ortak refah) deyiminin
de anlattığı gibi emperyal devletler, refah-yönelişli olduğu hâlde kapitalizm
kudret-yönelişlidir.
Bu durumda kapitalizmin kendini yaşatması için geriye iki seçenek kalmaktadır. Birincisi, Rockfeller-Bilderberg tarzı “dünya hükümeti” senaryoları,
ikincisi küreselleşmenin iletişim boyutunun öne çıkarıldığı “küresel köy” efsanesinin tervici. Bu süreçte bir taraftan hakikî, birincil iletişimi, tefekkür ve
tedebbürü yok eden sanal, ikincil iletişim ön plâna çıkarılmakta, diğer taraftan
insanlar güya içinde bir dinamizm barındıran tarihin iyice hızlandırıldığı bu
süreçte durup soğukkanlı bir şekilde düşünme, sorgulama imkânını kaybetmektedirler. “Dur, düşün,” eskilerin deyimiyle “Tevakkuf olmadan vukuf olmaz” hakikâtinin daha veciz bir ifadesidir. Hâlbuki küreselleşme bayraktarları,
mütemadiyen “durma, düşünme, durmak yok, yola devam” demektedirler.
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Bu yazı, liberalizmin küreselleşme krizinden çıkış yoluna dâir bir “durup
düşünme” denemesidir. Liberalizmin şeceresini çıkarma girişiminde olduğu
gibi benimsenecek tarihî perspektifin mukayeseli ve eleştirel perspektifi de
doğal olarak içerdiği söylenebilir. Zira tarihî perspektiften bir bakış, liberalizmin aslî yapısı ile arızî gelişimi arasında mukayese yapmaya, bu mukayese de
arızî gelişimi eleştirmeye imkân verecektir. Ancak böyle sınırlı bir yazıda tam
bir şecere çıkarmaya imkân olmadığı açıktır. O yüzden bizim yapacağımız,
şecere çıkarmadan ziyâde liberalizmin kalbine inme denemesidir. Burada kalbine inmeden kasıt, feodalizmin çözülmesi sırasında ortaya çıktığı şekliyle liberalizmin geleneksel=aslî anlamını tespittir. Böylece ticaret kapitalizminden
sanayi kapitalizmine geçiş esnasında kazandığı modern=arızî anlam bakımından liberalizm ile kapitalizm arasındaki çelişki daha net görülecektir.

Hürriyetin Kalbine Yolculuk
Liberalizm gibi bütün ideolojiler, bir meşrûiyet krizinden doğarlar. Dolayısıyla aşağıda ele alacağımız ideolojileşme örüntülerini anlamak için önce liberalizmin türediği, geleneksel siyasî felsefenin temel kavramı olarak hürriyetin
(liberty) anlamına vukuf gerekir. Hürriyet, en iyi geleneksel düzen olarak feodalizme özgü “moral ekonomi” kavramıyla açıklanabilir. Geleneksel siyasetin
varlık sebebi olarak siyasî felsefenin temel kavramı adâlettir; adâlet ise refahta tecessüm eder. Normalde “nâmerde muhtaç olmadan hayatını sürdürme”
olarak tanımlanabilecek refahın feodal düzen açısından göstergesi, bir köylünün vergisini normal ödeyebilmesidir.
Burada refah ile hürriyet arasındaki irtibatın tespiti önemlidir. Refah, bir
ülkede daha ziyâde “kimsenin aç, açıkta kalmaması” deyimiyle özetlenebilecek bir ekonomik, maddî iyilik durumuna işaret eder. Türkçe “Azıcık aşım,
kaygısız başım” ve “Karnı tok, sırtı pek” sözlerinin de anlattığı gibi, refaha
(weal) ulaşan bir fert veya topluluk, aç, açıkta kalma kaygısından kurtulma
anlamına gelen, Arapça âfiyet, Lâtince salus, Türkçe esenlik denen duruma
erişir. Ancak insan tab’an medenî, topluluk içinde yaşamak üzere yaratılmış
olduğu için hürriyet ile tamamlanmadıkça refahın sağladığı afiyet eksik kalır.
Burada refahla ilişkisi bakımından hürriyeti iki açıdan anlatabiliriz. Birincisi hürriyet, bir kişinin karnını doyuracak yiyecek bulma kaygısından kurtuluşu anlamına gelen afiyetin ötesinde, aynı zamanda bulduğu yiyeceğin
de tok olduğu hâlde gözü aç başkaları tarafından gasp edilmesi kaygısından
uzak olması demektir. İkincisi, feodal moral ekonomi terimleriyle hürriyet,
“nâmerde muhtaç olmamak, muhtaç olmadan geçinmek, kimsenin tahakkümü altına girmemek” olarak tanımlanabilir.
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Bu anlamda hürriyet, bütün geleneksel topluluklarda ana siyasî ideal sayılmıştır. Geleneksel dünyada feodal düzene özgü “elit siyaseti” denen rejimde
siyasî olarak “yönetenler/yönetilenler,” iktisadî olarak ise “vergi verenler/alanlar” şeklinde bir ikili tabakalaşma örüntüsü vardır. Yönetenler, refah sağlayarak
meşrûiyetlerini korudukları sürece yönetilenlerden itaat görerek vergilerini
alırlar (Tafsilat, Irani 1995). “Refah siyaseti” denebilecek bu moral ekonominin
siyasî ifadesi “adâlet siyaseti”dir. Köylünün vergisini ödeyemez duruma gelmesi, refahta tecessüm eden pâdişahî adâletin kaybı, zulüm demektir.
Osmanlı’da da olduğu gibi bu kriz durumunda normal ve anormal olarak
başlıca iki şık görülür (Gencer 2004). Önce halk, normal yollardan şikâyetini
pâdişaha iletir ve o da bunun üzerine yayınladığı adâletnâme denen fermanlarla
zulmü önleyecek, adâleti restore edecek tedbirleri alır. Ya hükümdarın halkın
sesine tam kulak vermediği veya alınan tedbirlerin zulmü gidermeye yetmediği durumlarda ise halkın başkaldırı hakkı doğar. Bu, elit siyasetinin geçerli
olduğu bir ülkede yönetenin başaramadığı “adâlet siyaseti”ne karşı yönetilenin
“hürriyet karşı-siyaseti”ne başvurmak zorunda kalması anlamına gelir.
1200–1425 yıllarını kapsayan Ortaçağ’da Kuzey ve Güney Avrupa’da çıkan
köylü isyanlarının hemen hemen tamamının hürriyet adına yapıldığını gösteren bir çalışmada bunu açıkça görmek mümkündür (Cohn 2006). Keza geç
Ortaçağ’da Hırvatistan’ın Dubronik (Ragusa) şehri örneğinde yapılan benzer
bir araştırma da geleneksel dünyada tekil ve çoğul kullanımıyla hürriyetin
şehrin özerkliğinden faziletin gereği siyasî katılıma ne kadar zengin bir anlam
dizisine sâhip merkezî bir kavram olduğunu göstermektedir (Kuncevic 2010).
Burada dikkate değer olan, temelde haksız vergilere tepkiden kaynaklandığı hâlde bu kıyamlarda refahla ilgili ıslahattan ziyâde hürriyet talebinin öne
çıkmasıdır. Bu, refahın kaybının pâdişahî adâletteki bir zaafın sonucu olduğu
için artık davanın halkın hürriyet siyasetine başvurmasını gerektiren siyasî
bir dava hâline geldiğini gösterir. Gerçekten Fransız ve Amerikan Devrimleri
dâhil bütün isyan ve devrimler, refahla ilgili problemlerden kaynaklanmış
olsalar da temelde hürriyet için yapılmıştır. Bunun içindir ki ünlü İtalyan filozof Benedetto Croce (1866-1952) (1941: 59), Hegel’e atfedilen meşhur sözü
kitabına isim yapmıştır: Tarih, hürriyetin hikâyesinin tarihidir. O hâlde mesele, hürriyet kavramının geleneksel olarak nasıl algılandığı ve modernleşme
sürecinde bu algının nasıl değiştiğini tespittir ki bu değişim, liberalizmin
gelişimini de belirleyecektir.
Çağımızda bu kavramla ilgili çok sayıda araştırma yapıldığı hâlde sekülerizmin getirdiği geleneğin zihin dünyasına yabancılaşmadan dolayı modern
araştırmacının hürriyetin anlamına ve refah ile ilişkisine nüfuzda zorlandığı
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görülür (Carabini 2008, Cox 2006, Hayek 2011, Hittinger 2003, Machan 2003,
Schmidtz 2010, Ward 2004). Bu konuda gelenekselcilik ile modernizm arasında duran istisnaî bir düşünürün açıklamalarına bakmanın öğretici olacağı
kanaâtindeyiz. XIX. asırda modern liberalizmin zuhuru sürecinde geleneksel,
aslî liberal bakışı dile getirdiği için Francis Lieber (1798–1872)’in görüşleri
dikkate değerdir.1
Lieber’in Fransız liberalizminin babası Benjamin Constant’ın (1767–1830)
1819’da yaptığı, kadim ile modern hürriyet anlayışlarını karşılaştırarak kadim
hürriyet anlayışını ötekileştirdiği ünlü konuşmasından sonraki bir tarihte kavramın kadim tasavvurunu dile getirmesi özellikle anlamlıdır. 1838 ve 1839 yıllarında ilk baskısı yapılan A Manual of Political Ethics (Siyasî Ahlâk Elkitabı) adlı
iki ciltlik önemli kitabında Lieber (I/159-60), eserin isminden de anlaşılacağı
gibi geleneksel siyaset anlayışının özlü bir takdimini yapar.
Burada Lieber, ülkenin parçası organik bir kurum olarak devletin misyonunu adâlet dağıtmak olarak tanımlar:2 “Beşerî topluluk, zaruretten vücuda
geldiği gibi, hak fikirlerinin ve onu sağlama ve koruma araçlarının az-çok
açıkça geliştirildiği devlet de beşerî topluluğun bir parçası olduğundan benzer şekilde zaruretten doğar. Devlet, dâima bir araç olarak kalır, ancak o, insanın hakikâten insan olmasını sağlayan nihaî maksada ulaşmaya yarayan elzem araçtır. Halkın esenliği (salus populi), baş yasadır. Devlet, halkın refahını
(the weal of the people) sağlamak veya korumak için vardır; ancak bu müşterek
refah veya halkın esenliği (common weal, or salus populi) terimine sâdece maddî iyilik gibi sıradan bir anlam vermemeye dikkat etmeliyiz.”
Lieber’in de net olarak dile getirdiği refah, afiyet ve hürriyet ilişkisini
açıklamıştık. Refaha (weal) eren bir ülke, aç, açıkta kalma kaygısından kurtulma anlamına gelen âfiyete (esenlik, salus) kavuşur, âfiyet ise hürriyet (libertas)
ile taçlanır. Hürriyet ile taçlanmayan bir âfiyetin fazla bir anlamı olamaz. Şu
hâlde refahı da içeren bir kavram olarak âfiyet ile hürriyet, Lâtince deyimiyle
salûte et libertà, geleneksel dünyada uğruna insanların hep mücadele ettiği
merkezî sosyal ideal sayılmıştır (Bowd 2000: 408).
1 Berlin’de Hegel’in de derslerine giren ve Almanya’da yetiştikten sonra Amerika’ya göçen Francis Lieber (1798–
1872), Avrupalı fikirlerin Amerika’ya taşıyıcısı sayılmaktadır. Alexis de Tocqueville ile birlikte 19. Asır Amerikası’nın
önde gelen iki siyasî filozofundan biri, hatta 1857’de Columbia Üniversitesi’nde bir kürsü kabûl ettiğinde Tarih ve
Siyaset Bilim Profesörü unvanını alan ilk akademisyen olduğu hâlde bugün isminin neredeyse unutulması, kaderin bir
cilvesi olsa gerek (Freidel 1947, 1956).
2 “Human society exists of necessity, and the state being part of the human society (with what specific characteristic,
to make it a specific state, we shall see presently), in which the ideas of right and the means to obtain and protect it
are more or less clearly developed, it exists likewise of necessity …. The state always remains a means, yet it is the
most indispensable means to obtain the highest end, that man be truly man. The salus populi, not the salus civitatis, is
the suprema lex. The state exists to obtain or maintain the weal of the people; but we must beware not to give a mean
signification, perhaps mere physical well-being, to this term of common weal, or salus populi.”
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Bu kavramlar arasındaki ilişkinin daha net ifadesini İngiliz hukukçu John
Selden (1584–1654)’da buluruz. 1628’de Avam Kamarası’nda Hak Dilekçesi
tartışması esnasında Edward Coke (1552-1634)’un Tenth Reports’da dile getirdiği Salus populi suprema lex vecizesini şöyle bir nükteyle tâdil etmişti: “Salus
populi suprema lex, et libertas popula summa salus populi (Halkın âfiyeti, baş
yasadır, halkın hürriyeti ise halkın en büyük âfiyetidir) (Sandoz 2008: 155).
Benzer bir formülasyonu ilginç bir başka kaynakta, Shakespeare’de de buluruz. Shakespeare, hürriyetin refahın sonucu olduğunu şöyle ifade eder: “(Hükümet) senin refahını gözetsin ki o (vatandaş) hürriyetine sâhip olsun (Counts
it your weal, that he have liberty)” (Schmidt 1886: II/1344).
Tarih boyunca insanların uğruna ihtilâller yaptığı hürriyet kavramının
merkezî önemini kavramak için daha yakından bakmak gerekir. Daha yakından bakıldığında hürriyetin birbirine bağlı iki boyutu görülebilir. Birincisi,
ontik (ahlâkî-dinî), ikincisi politik (medenî) anlamı. Ontik anlamdan kasıt,
hürriyetin onto-teolojik düzlemde Tanrı-insan ilişkisinde temellendirilmesidir. Bu açıdan gerek Batı’da, gerekse de Doğu’da Richard Hooker, John Locke,
Namık Kemal, Ziya Gökalp gibi aydınlar, hakikî hürriyetin kula kulluktan
kurtuluşta yattığını, bunun da Allah’ı mutlak Rab olarak tanımaya bağlı olduğunu savunmuşlardır (Gencer 2005, 2011b, 2010, 2012).
Geleneksel olarak bu tür kavramların derin târifi, tasavvuf tarafından verilir: Fakir, ne sâhip olur, ne de sâhip olunur (el-Fakîru lâ yemlikü ve lâ yümlekü).
Buna göre fakirlik veya dervişlik denen hürriyet, öznesi ve nesnesi olarak
mülkiyet bağlarından kurtuluştur. Meşhur sûfî Semnûn el-Muhib, bunu daha
açık olarak şöyle ifade eder: Tasavvuf, sûfînin bir şeye mâlik olmaması ve Allâhü Teâlâ dışında bir kimsenin de ona mâlik olmamasıdır. Burada görüldüğü
gibi doğrudan tasavvufla özdeşleştirilmesi, hürriyetin onto-teolojik önemini
anlatmaya yeter. İmâm-ı Kuşeyrî de Risâle-i Kuşeyriyye adlı tasavvuf klâsiğinde hürriyeti şöyle târif eder: “Hürriyet, kulun yaratıkların köleliği altında
olmaması, onda varlıkların otoritesinin geçmemesidir. Hürriyeti başarmanın
göstergesi ise dünyadan payına düşen olumlu ve olumsuz durumların kalbinde uyandırdığı duyguların eşit hâle gelmesidir. Bunun için denmiştir ki,
dünyada hür olan âhirette de hür olur (el-Attâr 2009: 501, 729).
Francis Lieber (I/159-60) ise ontik hürriyeti Luther’e atıfla açıklar. Terfih misyonu bakımından devletin önemini belirttikten sonra Lieber, gene de
devletin kesinlikle ferdin üstünde olamayacağını vurgular.3 Ona göre devlet
3 “On the one hand, the individual stands incalculably higher than the state; for that he may be able to be all that he
ought to be, the state exists, and each individual has that over which the state can never extend, because it cannot
be drawn into jural relations, and because it will outlive the state—the soul. “Over the soul can and will God allow no
one to rule but himself alone,” says Luther, who had no extensive views of individual civil liberty beyond what touched
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yalnızca ferdin olması gereken her şeyi olabilmesi, yani kendini gerçekleştirebilmesine yarayan bir araç olarak vardır. Her fert, hak ve yükümlülük şeklinde hukukî ilişkilere giremeyeceği ve devletten daha fazla yaşayacağı için
devletin asla uzanamayacağı bir şeye sâhiptir: can (soul). Luther der ki: “Allah,
kendisinden başka can üzerinde hiç kimsenin hükmetmesine izin veremez ve
vermeyecektir.” Dinî hürriyete işaret eden bu sözünün ötesinde Luther, ferdî
medenî hürriyet hakkında kapsamlı görüşler ortaya koymamıştır ki zaten bu
da ondan beklenemez, Lieber’e göre. Ontik ile politik hürriyet arasındaki farka bu şekilde o da dikkat çekmiş olmaktadır.
Hürriyetin ontik boyutunu ahlâkî ve siyasî boyutlarına bağlamada iyi bir
örnek, Ortaçağ Avrupası’nda en erken ayrıntılı siyaset eserini veren İngiliz aydın John of Salisbury (1120-1180)’nun düşünceleridir. Onun the Policraticus adlı
eseri, bu kadar erken bir tarihte cumhuriyetçi siyasî ahlâk açısından fazilet ve
hürriyet ile hürriyetin ontik ve politik, negatif ve pozitif boyutları arasında bağ
kurması bakımından önemlidir. Ona göre herkesin kabûl ettiği gibi fazilet, hayattaki en üstün hayırdır; insanı esaretin ağır ve iğrenç boyunduruğundan kurtarabilen ancak odur. Hâkimlerin görüşüdür ki ihtiyaç duyulduğunda yaşamanın
yegâne sebebi olan fazilet uğruna insanlar canlarını verirler. Ona göre hürriyet,
faziletten gerçekten ayrılabilirse, fazilet dışında hürriyetten daha muhteşem bir
şey yoktur; zira, fazilet ancak hürriyet ile elde edilebilir. Bu yüzden John, hürriyeti bizzat hayat, esareti ise ölüm ile özdeşleştirir (Taylor 2006: 149).
İlginçtir ki John Locke’un Osmanlı’daki karşılığı olarak aldığımız Namık
Kemal’de aynı yaklaşımı görürüz. “Bir de insanın hak ve maksadı yalnız yaşamak değil, hürriyetle yaşamaktır. Bu kadar milel-i mütemeddineye karşı kâbil
midir ki akvâm-ı gayr-i mütemeddine hürriyetlerini muhafaza edebilsinler?”
Çağdaş dünyanın gereği değişime direnerek Hintliler, Cezayirliler gibi yabancıların tahakkümü altında hürriyeti kaybetmek Kemal’e göre, insanlığın
şanına asla yakışmayan şeylerdendir (Gencer 2012: 777).
John of Salisbury, hâricî, maddî müdahaleden âzâdelik anlamına gelen
modern, klâsik liberalizmin karakteristiği negatif hürriyet anlayışının çok
ötesine geçerek Türkçe “hürriyet ile serbestî” kavramlarıyla karşılayabileceğimiz liberty ile license arasında bir ayırım yapar. Ona göre serbestî, fazilet
için gerekli, ancak yeterli şart değildir. Önemli olan, bu maddî hürriyetin fazilet için kullanılıp kullanılmadığıdır. Ona göre hürriyet, fazilete giden yolu,
hayrı seçme hürriyeti demektir, hürriyet olmadan fazilet asla elde edilemez.
Kavramı iradî-ahlâkî ihtiyar kabiliyeti olarak alan John’a göre hürriyet, nefsine hâkim olma, iradesini hayır yolunda kullanmak demektir. Maddî serbestîthe religious liberties, nor could it well be expected of him.”
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ye sâhip olduğu hâlde nefsine teslim olarak rezâlete esir düşen biri, hürriyetini kaybeden faziletli bir insandan daha acınacak durumdadır.
Bu şekilde John, cumhuriyetçi akidenin temel bir unsuru olan bir halkın
fazileti ile hürriyeti arasında net bir bağ kurar. Pozitif hürriyetin geliştirilmesi ise ontik-mikro ve politik-makro bakımdan bir taraftan fertlerde irade
hâkimiyetini geliştirecek bir ahlâk eğitiminin verilmesini, diğer taraftan bu
iradeyi rahatça kullanabileceği bir siyasî-hukukî ortamın hazırlanmasını gerektirir. İnsan ne kadar hürriyete sâhip olursa fazilet potansiyeli de o kadar
artacaktır. John of Salisbury’nin medenî hürriyetin başlıca gereği olarak gördüğü, hukuk düzeni, ifade hürriyeti ve özel alanda şahsî takdir kullanımıdır
(Taylor 2006: 150).

İdeolojileşme Örüntüleri Tipolojisi
Bir ülkede meşrûiyetin göstergesi sayılan âna kavram olarak hürriyetin anlamına baktık, halkın siyaseten uzak tutulduğu elit siyasetinin geçerli olduğu
geleneksel dünyada hürriyet arayışının, insanları siyasî eyleme sevk eden
âna saik olduğunu belirttik. Sâdece eylemin yetersiz kaldığı durumlarda beliren hürriyet talebini gerekçelendirme arayışı ise ideolojileşmeye yol açar.
Doğrudan liberty=hürriyet kavramından doğan bir ideoloji olarak liberalizmin
aslî anlamı, ideolojileşme örüntülerine dâir genel bir tipolojiye bakarak daha
iyi anlaşılacaktır. Yapacağımız bu tipolojileştirme sayesinde geleneksel=aslî
liberalizmin modern=arızî liberalizmden olduğu kadar muhafazakârlıktan
farkı da daha iyi görülebilecektir.
-izm ekiyle biten bütün modern ideolojiler gibi liberalizm de ideoloji çağı
XIX. asırda doğmuştur. Liberalizmin tarihine dâir standart çalışmasında Ruggiero (1959: 13-23)’nun da işaret ettiği gibi, terim olarak modern olsa da
kavram olarak çok eskiye giden liberalizm, Protestanlığın felsefî-ideolojik
karşılığı sol bir ideoloji olarak doğmuştur. Karl Mannheim (1960)’ın ideoloji/
ütopya ayrımı bakımından iktidar/muhalefet pozisyonlarına göre ideolojilerin işlevleri ve buna bağlı olarak içeriklerinin değiştiği görülür. Liberalizmin
mutlak dogmalardan oluşan bir ideoloji olmadığını vurgulayan Eric Voegelin
(1974: 506) de onun kuşatan Batılı devrimci hareket bağlamında doğan dinamik bir ideoloji olduğunu ve bu kuşatıcı devrim hareketinin safhalarına göre
anlamının değiştiğini söyler. Liberalizm, sol olarak doğan bir ideolojinin zamanla nasıl sağ bir ideoloji hâline geldiğine çarpıcı bir örnektir.
Beşerî varlık alanının seküler/profan, dinî/gayr-i dinî olarak ayrıldığı modern tasavvurun zıddına geleneksel dünyada böyle bir ayırım yoktur. Geleneksel olarak beşerî tecrübeye en geniş anlamda din kılavuzluk ettiği için biz-
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zat beşerî tecrübe de tedeyyün olarak adlandırılabilir. “Din/tedeyyün ayrımı,
modern hermenötik terimlerle “hermenötik çevrim” denen tekst/kontekst ayrımının karşılığı sayılabilir. Burada din ile tedeyyün arasındaki bir uyumsuzluktan kaynaklanan meşrûiyet krizi, modern dünyada ideoloji adını alan, yeni
bir tedeyyünü temsil eden teolojilere vücut verir. Teolojiler veya ideolojiler,
belli bir sınırı aşan sosyo-politik değişimden kaynaklanan dünyayı anlamlandırmadaki bir boşluğu doldurmak, meşrûiyet krizini gidermek için doğarlar.
Burada önemli olan, sosyal değişimin çapı, geleneksel tedeyyüne meydan okuyup okumadığıdır. Bunu daha iyi anlamak için önce modernleşme
teriminin deskriptif ve normatif anlamları ayırt edilmelidir. İngilizce modernization (modernleşme) kelimesiyle ayırabileceğimiz deskriptif anlamda modernleşme, meşrûiyet krizine yol açan bir sosyal değişimi belirtir. İngilizce
modernizing (modernleştirme) kelimesiyle ayırabileceğimiz normatif anlamda modernleşme ise, bu olumsuz değişime karşı yeniden-meşrûlaştırmaya
yönelik köklü bir sosyal değişme sürecine delalet eder. Meşrûiyet krizinin
doğurduğu modernleşmeye karşı yeniden-meşrûlaştırmaya yönelik entelektüel cevapları, “gelenekselcilik ve moderncilik” olarak başlıca iki ve bunların
iki alt-kategorisiyle birlikte şu şekilde toplam dört kategoride toplayabiliriz:
Tedeyyün tarzı
Sağ
Sürdürücü

Sol
Yeniden-Kurucu
Geleneksel

Nomisizm

Mesiyanizm

Modern
Meşrûiyet Krizine Karşı İdeolojileşme Örüntüleri

Gelenekselcilik
1. Muhafazakârlık
2. Gelenekselcilik (Liberalizm)

Moderncilik

Tepki Boyutu

1. Fundamentalizm
2. Modernizm

Hayat tarzı
Düşünce tarzı

Burada öncelikle “sağ/sol” şeklinde ayırdığımız ideolojik yönelişlere vücut
veren tedeyyün tarzındaki ihtilâfı anlamak gerekir. İnsanların belli bir zaman
ve mekânda dini algılayış ve yaşayış tarzlarını ifade eden tedeyyün kavramında din ve tarih anlayışı birleşir. Sağ kategorisine yerleştirdiğimiz gelenekselciliğin dayandığı şer’îcilik anlamına gelen nomisizm, bir imtihan diyalektiğince
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nomos=şeriat denen dinin gövdesini oluşturan ilâhî yasa sayesinde tarihte cihad denen kesintisiz, kolektif meşrûlaştırma ile ancak beşerin kurtulabileceği
anlayışını ifade eder. Burada anahtar kavramlar, şeriat, cihad ve kesbdir. Arapça
deyn=borç kökünden türeyen dini, onun özel ifadesi şeriatı gönderen Allah,
şeriat kaynağından içen, borca dayalı ticareti kazanan, insandır. İslâmda her
hicrî asrın başında gelen müceddidin tecdit misyonu, şeriatın beşerî tercümesi olan fıkhı yenilemek, baş-müceddit olarak Mehdî’nin misyonu ise Batı’da
olduğu gibi tarihi askıya alarak kendisini bekleyen insanlığı kurtarmak değil,
şeriatı uygulama sürecini tamamlamaktır (Gencer 2012: 211).
Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm gibi tüm İbrahimî dinler özünde şer’îcidir. Ancak zamanla teodise problemiyle karşılaşan Yahudilik ve Hıristiyanlık,
Zerdüştlüğün etki alanına girerek (Barr 1985) mesiyanistik hâle gelmişlerdir.
İslâmda ise teodiseyi aşmanın başlıca yolu olarak teo-sentrikten nomo-sentrik bir din anlayışına tam geçişi sağlayan Gazâlî olmuştur. Mesiyanizm denen
eskatolojik zihniyet, teodise problemi karşısında imtihan alanı tarihi askıya
alarak sonundaki kurtarıcının kuracağı yeryüzü cennetini bekleme psikolojisini ifade eder. “Psikolojisi” diyoruz, çünkü Samuel Beckett’ın deyimiyle bu
“Godot beklentisi,” Şî’î İran’da olduğu gibi bazen açık, bazen Aydınlanma Avrupası veya Sünnî Arap dünyasında olduğu gibi örtük olabilir.
İşte analizcileri zorlayan asıl ince nokta, bu örtük olanı, sekülerleşeni keşfetmektir. Çağdaş araştırmalar sonucu sekülerleşmenin sanıldığı gibi
dinden uzaklaşma değil, aksine onu sofistike bir dönüştürme süreci olduğu
anlaşılmıştır. Geleneksel tedeyyün tarzları olarak nomisizm ve mesiyanizmin sekülerleşme sürecinde gelenekselcilik ile modernciliğe dönüşümünde
görülen bu karmaşıklık, tabloda genel sağ ve sol kanatlar olarak ayırdığımız
gelenekselcilik ile modernciliğin de kendi içinde sağ ve sol yönelişler olarak “muhafazakârlık ve gelenekselcilik” ile “fundamentalizm ve modernizm”e
ayrılmalarında daha da artmaktadır. Burada konumuz açısından öneminden
dolayı asıl üzerinde duracağımız, muhafazakârlık/gelenekselcilik ayrımıdır.

Muhafazakârlık/Gelenekselcilik Ayrımı
Yukarıdaki tablodaki muhafazakârlık ile gelenekselcilik, meşrûiyet krizine
karşı ideolojik tepkinin sağ kutbuna yerleştirilmiştir. Burada muhafazakârlık
ile gelenekselcilik hakkında bir analiz çerçevesi oluşturabilmek için ele alınması gereken iki temel mesele vardır. Birincisi, kavramsal, ikincisi zamansal olarak muhafazakârlık ile gelenekselciliğin nasıl ayrılabileceğidir. Burada
aşağıda göstereceğimiz gibi aslî anlamda liberalizmin tradisyonalizmin (gelenekselcilik) özel adı olduğunu belirtelim.
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Kavramsal olarak bakıldığında literatürde muhafazakârlık ile gelenekselciliğin tanımlarında karışıklığın hüküm sürdüğü, terimler arasında net bir
ayırım bulmanın zor olduğu görülür. Bunları ayıracak ölçüt, kanaâtimizce
“bilmek (veya inanmak)” ve “yapmak” şeklindeki beşerî deneyimin ayrımında bulunur. Muhafazakârlık ile gelenekselcilik de bu ayrıma tekabül eden
modern kavramının ayrımına göre ayrılır. Modern düşünce tarzı modernizm,
modern hayat tarzı ise modernlik olarak ayrılmaktadır. Buna göre muhafazakârlık, modernliğe, gelenekselcilik ise modernizme tepkinin ürünüdür. Bu bakımdan muhafazakârlıkta eylem, gelenekselcilikte söylem, diğer bir deyişle
birincisinde aktivizm, siyasî faaliyet, ikincisinde ise düşünce ve gerekçelendirme, entelektüel faaliyet baskındır.
Literatürde muhafazakârlık ile gelenekselciliğin kavramsal ayrımında hüküm süren karışıklık, bunların zamansal ayrımında da geçerlidir. Muhafazakârlığın kökenini Eflatun gibi kadim filozoflara kadar indirme girişimleri
olsa da, Karl Mannheim (1960)’ın, bunun, Fransız Devrimi’nden sonra doğan
modern bir siyasî ideoloji olduğu görüşü geniş kabûl bulmuştur (O’Sullivan
1976: 9-12). Bütün –izmler gibi muhafazakârlık ile gelenekselcilik de ideoloji
çağı XIX. asırda doğmuşlardır. Ancak bu tür ideolojiler terim olarak modern
olsalar da kavram olarak çok eskiye götürülebilirler. Dolayısıyla bunları kavramsal olduğu gibi zamansal olarak da genel, geleneksel çağa özgü ve özel,
modern çağa özgü tutum ve ideolojiler olarak ikiye ayırabiliriz.
Burada geleneksel ile modern çağ arasındaki ayırım noktası olarak Fransız
Devrimi’ni alabiliriz. Genel olarak bakıldığında gerek geleneksel, gerekse de
modern çağda görülen muhafazakârlık ve gelenekselciliklerin hepsinin meşrûiyet krizine yol açan bir sosyal değişimin ürünü olduğu görülür. Ancak
mesele, sosyal değişimin doğası, spontane veya programlı olup olmadığıdır.
İngilizce modernization kelimesiyle ayırdığımız deskriptif anlamda modernleşme, meşrûiyet krizine yol açan spontane bir sosyal değişimi belirtir. İngilizce modernizing kelimesiyle ayırdığımız normatif anlamda modernleşme ise
bir programlı, ideolojik, karşı-değişime, spontane olumsuz değişime karşı yeniden-meşrûlaştırmaya yönelik köklü bir sosyal değişme sürecine işaret eder.
İşte muhafazakârlık ve gelenekselciliklerin geleneksel türleri, modernization
dediğimiz spontane değişime, modern türleri ise modernizing dediğimiz programlı, ideolojik değişime tepkiden doğarlar.
Daha yakından baktığımızda hâkim düzenler olarak feodalizm ile kapitalizmin geçiş çağlarına göre muhafazakârlık ile gelenekselciliğin eski ve yeni
türlerini de kendi içinde ikiye ayırabiliriz. Böylece “tamamıyla feodalizmin
hâkim olduğu kadim, feodalizmden ticaret kapitalizmine geçişin gerçekleştiği geleneksel veya erken-modern, ticaret kapitalizminden sanayi kapitaliz-
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mine geçişin gerçekleştiği modern ve tamamıyla kapitalizmin hâkim olduğu
ileri modern çağa özgü” olarak tarihte toplam dört tür muhafazakârlık ile
gelenekselcilikten söz edebiliriz. Ancak burada bizim asıl konumuz, aslî liberalizm dediğimiz feodalizmden ticaret kapitalizmine geçişin gerçekleştiği
erken-modern çağda doğan gelenekselciliktir.
Geleneksel çağ açısından baktığımızda muhafazakârlığın hürriyetin ve dolayısıyla meşrûiyetin kaybına yol açan, geleneksel dilde kısaca ihtilâl=yozlaşma kavramıyla anlatılan spontane bir sosyal değişim sürecine tepkiden doğduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda muhafazakârlık terimi, seçkinler tarafından,
aşınan hürriyeti mevcut düzen içinde restore etmeye yönelik faaliyetler manzumesini ifade eder. Muhafazakârlık, kısaca hürriyet siyaseti tâkibidir. Halk,
hürriyetini kaybettiğinde çeşitli şekillerde reaksiyon gösterir, ancak halk adına hürriyeti iade misyonunu üstlenen muhafazakâr seçkinler, bu reaksiyonu
aksiyona dönüştürmeye, çeşitli ıslahat faaliyetleriyle hürriyeti restore etmeye
yönelirler. Burada muhafazakârlar için ideolojilere bitişik aydın yerine genel
olarak siyaset ve bürokrasi erbabını kapsayan seçkin kavramını kullanmamız,
muhafazakârlığın eylem-ağırlıklı, aktivistik doğasından dolayıdır.
Modern çağın bir ideolojisi olarak muhafazakârlık ise bizzat Edmund Burke (1729-1797)’ün eserinin başlığından anlaşılacağı gibi, devrim ile gelen
modernliğe tepkinin ürünüdür. Bu, bize muhafazakârlığın iki karakteristiğini
gösterir. Türkçede tutuculuk denen muhafazakârlık, birincisi, diğer –izmler
gibi bir ideolojiden ziyâde ihtilâl denen radikal değişikliğe karşı ve ikincisi,
bu itibarla bir tutumlar manzumesini ifade eden izafî bir terimdir. Modern
Batı tarihinde devrimcilik ve tutuculuk, birbirine zıt iki hâlet-i ruhiyeyi ifade
eden kavramlar olarak revaç bulmuştur.
Geleneksel ve modern versiyonlarıyla muhafazakârlık, hem spontane modernleşme, hem de Fransız Devrimi’nden sonra devrimcilik denen ideolojik
modernleştirme sürecine aynı şekilde geleneksel eylemcilik ile cevap verirler. Muhafazakâr aydınların özünde geleneksel düzenin korunmasına yönelik
“ideoloji”leri, tutumlarında, eylemlerinde içkindir. Richard Hooker ve Ahmed
Cevdet gibi muhafazakârlar, temelde içtihat hukukunun Mecelle ile tedvini
gibi şeklî yenilikleri içeren eylemcilik ile modernleşmeye karşı dururlar. Muhafazakârlığın geleneksel içtihat hukukunun modern mevzuat hukuku tarzında tedvini gibi şeklî yeniliklere dayalı eylemciliğini izlemek daha kolaydır
ki bu anlamda muhafazakâr eylemcilik, geleneksel ıslâh ve modern reformizm
terimleriyle anlatılabilir.
Bu noktada muhafazakârlık ile gelenekselcilik arasında temel bir ayırım yapma imkânı doğar. Modernliğe karşı tutumlar manzumesi olarak
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muhafazakârlık, ideal-tip olarak adlandırılabilir. Örneğin “mutlak monarşi,
Protestan ahlâkı, kapitalizm, aydın despotizmi, kadın hareketleri, Pan-İslâmizm,” tarihî-sosyolojik olarak realiteye cevap vermiş birer ideal-tiplerdir.
Geleneksel çağda saf feodal bir düzende hürriyetin restorasyonu yolundaki aktivizme muhafazakârlık dedik. Bu kadim muhafazakârlığa tekabül eden
kadim gelenekselcilik=liberalizm ise hürriyetçi muhafazakâr aktivizmi gerekçelendirme girişimi olarak kendini gösterir. Ancak bu, ideolojik anlamda
değil, öğretme, hatırlatma, çağın diline tercüme anlamında bir gerekçelendirmedir. Hiçbir eser, bir boşlukta meydana gelmez, saf entelektüel bir kaygıdan
doğmaz. Her eser, çağının ruhunun bir ifadesi olarak bir ihtiyaçtan doğar.
Bu anlamda the Policraticus adlı eseriyle antikite, Ortaçağ ve Rönesans hümanizm düşüncesi arasında etkili bir köprü kuran John of Salisbury (1979),
hatta çağımızda Francis Lieber, kadim gelenekselcilik=liberalizmin temsilcisi
olarak görülebilir. The Policraticus, adâlet ve hürriyet odaklı kadim Aristogil
siyaseti çağın diline tercüme etme ihtiyacından doğmuştur. Onun mektuplarına bakıldığı zaman eserin arkaplanı daha iyi görülür.
Muhafazakârlıktan gelenekselciliğe geçiş örneğinde görüldüğü gibi ideolojiler, saf ferdî bir entelektüel yönelişten doğmaz. Her yerde yöneticiler,
tedebbür (expediency) denen, ortaya çıkan rutin veya âcil problemlere çözüm
bulmaya çalışır. Bilahare teori ile pratik arasındaki açık, meşrûiyet krizi büyüdükçe aslında krizi savuşturmak için geçici olarak bulunan çözümleri temellendirme, diğer bir deyişle tedebbürden teemmüle, siyasalardan ideolojilere geçme ihtiyacı ortaya çıkar. Bu olgu, başlıca Avrupalı sekülerleşme
sürecinde görülür. Örneğin Avrupa’da Westphalia Antlaşması ile din ve politikanın kurumsal ayrılması anlamına gelen sekülerlik (secularity), daha sonra XIX. asırda sekülerizm (secularism) adıyla bir dünyagörüşüne dönüşmüştür
(Asad 2003, Salvatore 2005).
Keza Sanayi Devrimi ile zirveye çıkan modernliğin getirdiği zulüm, kadın
hareketlerini doğururken, bilahare modernliğin arkasında yatan modernizme
tepki olarak bu hareketi gerekçelendirme girişimi feminizme vücut vermiştir.
“Post-modernizm, post-feminizm” gibi, modernizm kadar ona bağlı feminizm
gibi ideolojilerin de “-post=-sonrası” versiyonlarının zuhuru, bu etki-tepki
ilişkisinden dolayıdır.

Liberalizm Olarak Tradisyonalizm
Muhafazakârların tüm çabalarına rağmen modernleştirmenin ilerlemesi
karşısında mevcut düzen içinde hürriyeti yeniden tesis girişimi yetersiz kalabilir. Geleneksel düzen içinde hürriyeti yeniden tesise yönelik faaliyetler
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yetersiz kalınca hürriyet idealini gerçekleştirecek düzeni gelenekselci=liberalistik bir gerekçelendirme ile yenileme ihtiyacı ortaya çıkar. Toparlayacak
olursak muhafazakârlık, fundamentalizm ve devrimciliğin, gelenekselcilik ise
modernizmin zıddı olarak belirir; bu yüzden birincisinde eylem, ikincisinde
ise söylem baskındır. İngiltere’de Richard Hooker (1554–1600) ile Osmanlı’da
Ahmed Cevdet (1822-1895)’i muhafazakârlar olarak tanımlayabiliriz; çünkü
bunlar, temelde devrimsel değişikliklerle gelen modern hayat tarzına karşı
dururlar. Buna karşılık İngiltere’de John Locke (1632-1704), Rusya’da Alexander Kunitsyn (1783-1840) (Berest 2011) ile Osmanlı’da Namık Kemal (18401888)’i gelenekselciler olarak tanımlayabiliriz.
Bunlar, muhafazakârlar gibi modern hayat tarzına muhalefetin ötesinde
modernliğin arkasında yatan düşünce tarzına karşı geleneği savunmak üzere
harekete geçerler. Hakikî hürriyeti ancak Rab Allah’a tam teslimiyete bağlı
görmelerinden de anlaşılacağı gibi, özellikle çağımızda Locke ve Kemal’in
fikriyatının arkasında derin bir dinî bağlılığın yattığı keşf edildikçe onların
gelenekselcilikleri de giderek teslim edilmektedir. Onların temsil ettiği bu
gelenekselciliğin özel adı ise modern bir terim değil, geleneksel bir kavram
olarak liberalizmdir. Çünkü onlar, dinî ile siyasî boyutlarını birbirine bağlayarak hürriyeti ideolojik (fikrî-siyasî) davalarının merkezine yerleştirmişlerdir; geleneksel düzen, hürriyetin gerçekleştiği düzen demektir.
Marksizmin iddia ettiği gibi ütopik sosyalizmden bilimsel sosyalizme geçiş, modern-öncesi, geleneksel, yumuşak bir ideolojiden modern, sert bir ideolojiye geçişe örnek olarak verilebilir. Genel olarak gelenekselcilik denen bir
ideolojinin zamanla liberalizm adıyla özelleşmesinin ise ideolojileşme tarzları arasında benzersiz bir gelişme olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çağımızda Karl Mannheim (1960)’ın öncülüğünde ideoloji araştırmaları ilerledikçe
tradisyonalizm-liberalizm arasında olduğu türden bir ideolojik dönüşümün
nasıl gerçekleştiği daha iyi anlaşılmıştır. Mannheim’ın genel anlamda ideolojilerin cârî realiteyi sürdürmeye yönelik sosyolojik, meşrûlaştırıcı işlevini
keşf ederek yaygın, özel anlamıyla yeni bir realite yaratmaya yönelik ideolojiyi ütopyaya hasr etmesi, en kuşatıcı ideolojiler olarak tradisyonalizm ile
modernizmin daha iyi karşılaştırılmasını sağlamıştır.
Özünde karşılık, anlam vererek realiteyi sürdürmeye yönelik sosyolojik
işlevinden dolayı ideolojiler, sanıldığının aksine modernlikten çok geleneğin
lehine işler. Bunlar, özellikle siyasî küreden çekilen din-gelenek adına reform
veya devrim uğruna gerekçe sağlamak için çalışır. İdeolojileşme, Reformasyon’dan sonra beliren siyasî rejimler ile çatışmaya başlayan Kilisenin otoritesinin tedricen çözülmesi üzerine ortaya çıkan dinî akımların siyasallaşması
ile başladı. Weber’in tespit ettiği gibi Hıristiyan kurtuluş ve zühd kavramları-
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nı yeniden yorumlayarak bir çalışma ahlâkına dönüştüren ve böylece kapitalizmin inkişafında önemli rol oynayan Kalvinizm, teolojiden ideolojiye geçişi
sağladı. Bu bakımdan gelenekselciliğin babaları Locke ya da Kemal’in yaptığı
gibi ideolojik bir söylemin geleneğin yeniden tesisine yönelmesinde bir çelişki yoktur. Meşrûiyet krizinin misyona çağırdığı bu düşünürler, ayrışan siyasî
alan karşısında yeterlilik kapasitesi sorgulandığında gelenek lehine argüman
sağlar. Bu nidâlar başarılı olduğu ölçüde onlar saf bir gelenekselciliğe dönüş
değil, fakat ideolojik yeniden-gelenekselleşmeyi getirir (Geertz 1973: 219).
Bu itibarla gelenekselcilik, Mannheim’ın ütopya adını verdiği yeni bir
dünya kurmak üzere tasarlanmış sert ideolojilere karşılık mevcut geleneksel
düzeni bir şekilde sürdürmeye yönelen ana yumuşak ideoloji olarak belirir;
Locke ve Kemal örneğinde olduğu gibi İdeolojilerin yavaş yavaş dinlerin yerini almaya başladığı, herkesin yeni bir öğreti ile ortaya çıktığı bir dünyada Burke’ün tamamıyla kendine özgü yeni bir felsefe getirdiği söylenemezdi (Sabine 1959: 557-68). Artık gelenekten kopuşu dayatan bu ideolojileşme
trendine karşı önce geleneği bir şekilde yaşatma, daha sonra da yeniden hayata geçirme gayreti bizzat ideoloji hâline gelmişti.
Geçişsel karakterinden kaynaklanan bu yegâneliğinden dolayı tradisyonalizm, bilahare liberalizm adıyla modern, sert bir ideolojiye dönüşecek olan
selefi dâhil bütün ideolojilerden olduğu gibi modernizmden de çok daha sofistike bir ideoloji olarak belirir. Öncelikle yeni bir düzen vizyonu bakımından tradisyonalizm ile modernizm arasındaki kritik farka dikkat edilmelidir.
Gelenekselcilik “eskinin yenisi” anlamında bir düzen değişikliği öngörürken
modernizm “yepyeni” bir düzen öngörür. Burada örneğin Hegel’in düşüncesinde olduğu eski ile yeni, tradisyonalizm ile modernizm arasındaki sınırları,
gelenekten kopuş tarzlarını tespitin zorluğu bir tarafa, Locke örneğinde olduğu gibi eskinin dönüşümünü izlemek daha zor olarak belirir.
Locke’un da mensup olduğu Aydınlanma’nın “hakikât siyaseti” açısından
yüklendiği aşırı-misyon keşf edildiğinde bu zorluk daha iyi anlaşılır. Michel
Foucault (1926-1984)’nun kullandığı özel anlam dışında hakikât siyaseti deyimini kısaca “doğru bilgiyi ideolojiye dönüştürerek devrim yoluyla hayata
geçirme siyaseti” olarak tanımlayabiliriz. Hıristiyanlığın meşrûiyet krizi, dinin içeriden yenilenmesi girişimini temsil eden Reformasyon’u doğurmuştu.
Ancak yaşadığı krizin derinliğinden dolayı artık Hıristiyanlığı içeriden, organik yenileme imkânının kalmadığı görülünce dışarıdan yenileme girişimini temsil eden Aydınlanma başladı. İşte dini sofistike dönüştürme sürecinin
birinci safhasını, Aydınlanma’nın dini (Hıristiyanlığı) dışından felsefî olarak
yenileme, ikinci safhasını ise genel anlamda dinin felsefî yenilenmesinden
siyasî dönüşüm için gerekçelendirmeye geçiş oluşturmuştur. Locke’un mer-
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kezinde yer aldığı İngiliz Aydınlanması 1688 Şanlı Devrimi, Rousseau’nun
merkezinde yer aldığı Fransız Aydınlanması ise 1789 Fransız Devrimi’ne gerekçe oluşturmuştur. Aydınlanma Çağı’nda Locke’un neredeyse tek başına başardığı bu dönüşüm, İdeoloji Çağı denen XIX. asırda Hegel ile Marx arasında
yapılan zımnî bir işbölümü sayesinde başarılmıştır.
Siyasî ideoloji tamlamasından da anlaşılacağı gibi ideolojik program,
“neye ve nasıl geçileceği” şeklindeki iki temel soruya karşılık gerekçelendirme veya temellendirmeden oluşur. Yani ideolojileri şekillendiren, programlarını belirleyen, birincisi, nasıl bir düzenin öngörüldüğü, ikincisi, bu düzene
nasıl geçileceği sorularına cevap arayışıdır. Belirttiğimiz geçişsel karakterinden dolayı her iki cevap da tradisyonalizmde çok daha sofistikedir. Birinci
soruya baktığımızda gelenekselci aydınların kadim hürriyet idealinin ancak
değişen şartlar uyarınca yenilenecek bir düzende yeniden gerçekleştirilebileceğini savunduklarını görürüz. Hatta onların düzenin yenilenmesiyle, aslında
düzenin ıslahını, restorasyonunu, yani aslına döndürülmesini kasd ettiklerini
söyleyebiliriz. Zira onların hürriyetin ideal olarak gerçekleştirildiği bir geçmiş düzen tasviri, bunun modernleşmeyle bozulduğu ve ancak bir reformla
aslına döndürülebileceği izlenimini uyandırır.
Bu söylemi, hemen hemen aynen Rusya ve Osmanlı’da Alexander Kunitsyn ile Namık Kemal örneklerinde bulmak mümkündür. Kunitsyn’e göre hürriyet siyaseti, Rusya’ya asla yabancı değildi. Ona göre hürriyetçi ve katılımcı,
meşrûtî bir hükümetin kökleri Rusya tarihinde mevcut idi (Berest 2011: 73).
Kemal’e göre Osmanlı’da, Fransa’ da olduğu gibi cumhuriyetin ve İngiltere’de
olduğu gibi aristokratik bir meşrûtiyetin hayat şansı yoktur, Osmanlı’ya gereken, bir meşrûtî idaredir ki bu zaten geçmişte başarılmıştı: “Bizim devlet
vaktiyle her ne kadar zâhiren hükümet-i müstakille suretinde görünür ise
de hakikât-i hâlde, bayağı hürriyetin derece-i ifrâtına varmış bir “hükümet-i
meşrûta” idi” (Gencer 2012: 671).

Sağ Paradigmaya Karşı Sol Strateji
Ancak değişen dünya, düzenin hem özü, hem şeklinde tam bir restorasyona
imkân vermiyordu. Bu yüzden onların hedefi, özde restorasyon, şekilde reformdu. Bu noktada tradisyonalistlerin savunduğu “düzenin yenilenmesi” ile
modernistlerin savunduğu “yeni bir düzenleme” vizyonları arasındaki nüans,
en iyi muhafazakârlık ile gelenekselcilik arasındaki kırmızı çizgilere bakarak
anlaşılabilir.
Muhafazakârlık ile gelenekselcilik arasındaki ince sınır veya kırmızı çizgilere en iyi örnek olarak akültürasyon sayesinde Batı-kaynaklı modernliğin
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kendini dayattığı son Osmanlı devrinde Ahmed Cevdet ile Namık Kemal’in
yazılı anayasa meselesine yaklaşımlarındaki ihtilâfı verebiliriz. Cevdet, bütün geleneksel hukuklar gibi meseleci (casuistic) doğada İslâm medenî hukukunun modern mevzuat hukuku (statutory law) tarzında tedvin edildiği Mecelle ile muhafazakâr eylemciliğin son sınırına gelmiş, modernliğe verebileceği
son tâvizi vermişti. Batı-tarzı yazılı anayasa projesi, onun artık geçemeyeceği kırmızı çizgiydi. Fransızca droit ve Almanca Recht kelimelerinin hem
hak, hem yasa anlamına gelmesinin de gösterdiği gibi anayasa, hürriyette
tecessüm eden “hak”kın ana ifadesiydi; hak gibi anayasa da icat olunamazdı.
Nitekim Fransız muhafazakârlığının babası Joseph de Maistre (1753-1821),
“bu çağın en büyük hatalarından biri, milletlerin siyasî anayasasının yalnızca
insanın eseri olduğuna ve bir saatçinin saat yapması gibi bir anayasanın yapılabileceğine inanmaktır” der.4
Bu bakımdan Cevdet ile temelde aynı düşünen, aynı paradigmayı paylaşan
Kemal de şer’-i şerifi, şartnâme-i hakikî, hakikî anayasa olarak görür. Ancak
Cevdet’ten farklı olarak o, modern konjonktürün yazılı bir anayasayı dayattığını, modern çağda hürriyeti korumak için yazılı anayasadan başka yol olmadığını gördüğü için Kânûn-ı Esâsî’ye kerhen taraftar olmuştu. Ana hedef
olarak anayasalcılık yerine nomokrasiyi alan Osmanlı aydınları için mesele,
hükümetin dayanacağı bir şeriat/anayasa keşfetmek değil, hükümeti yenide
şeriata bağlı kılmanın bir yolunu bulmaktı.
Kemal gibi düşünen Osmanlı aydınları, temel yasa olarak şeriatın yerini
alacak modern, kurucu anlamda anayasa fikrini reddederken, halkın hak ve
hürriyetlerini tanımlayan yazısız anayasa olarak şeriatın hâkimiyetini sağlayacak araçsal bir belge olarak anayasa (charter) ile iktidarın sınırlandırıldığı yönetim anlamına gelen meşrûtiyeti savunmuşlardır. Kemal, “Gülhane
Hattı, bazılarının zannı gibi Devlet-i ‘Aliye için bir şartnâme-i esâsî değildir.
Yalnız şartnâme-i hakikîmiz olan şer’-i şerifin bazı kavâidini teyit ile beraber
Avrupa’nın fikrine muvâfık birkaç tedâbîr-i idâriyeyi müeyyid bir beyannâmeden ibarettir” derken bunu kasd etmektedir (Gencer 2009, 2012: 665-76).
Kanaâtimce Kemal’in bütün fikrî davasının özünde bu anayasal beyannâmeyi
gerekçelendirme kaygısı yatıyordu.
Body politic deyiminin de anlattığı gibi, geleneksel dünyagörüşüne göre
her ülke, ortak olduğu kadar biricik özelliklere sâhip bir beden sayılır. Bu
bakımdan her ülkenin değişen şartlarına göre liberalizmin içeriği de az-çok
değişir. Osmanlı örneğinde kadim liberal anlayışa bağlı aydınları daha sofis4 “One of the greatest errors of this a.g.e. is to believe that the political constitution of nations is the work of man
alone and that a constitution can be made as a watchmaker makes a watch” (Maistre 2011: 102-103).
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tike bir ideolojik formülasyona zorlayan gelişme, yazılı anayasa probleminin
zuhuruydu. Çünkü henüz feodal bir düzeni koruyan Osmanlı’da içsel değil,
dışsal dinamiklerin baskısıyla bu problem çıkmıştı. Locke ise kendi çağı ve
ülkesi açısından daha farklı bir problemle yüzleşerek mülkiyet kavramını liberal öğretiye uyarlamak zorunda kaldı. Çünkü o zaman İngiltere, feodalizmden ticaret kapitalizmine geçiş sürecinde bulunuyordu.
Bu süreçte Locke, hem hürriyetin geleneksel anlamını kapsayacak, hem
de doğan burjuva sınıfının haklarını garantiye alacak şekilde mülkiyet (property) kavramına yeni, geniş bir anlam verdi. Ontik-mistik açıdan bakıldığında geleneksel hürriyet anlayışında hiçbir şeye sâhip olmama esprisi yatıyordu; mülkiyetten mutlak tecerrüde bağlı bir hürriyet anlayışı faziletin zirvesi
sayılıyordu. Şimdiyse tam aksine sâhip olunan manevî ve maddî varlıkları
koruma kaygısı öne çıkmıştı. Locke, hürriyet kavramını ikâme edecek şekilde
mülkiyete temel hakları kapsayan geniş bir anlam verdi.
Geleneksel anlayışta hürriyette tecessüm eden hak (lar), şimdi âdeta “ana
hak” konumuna yükseltilen mülkiyette tecessüm ediyordu. Aynı bağlamda
bazen “hak” derken bazen “mülkiyet hakkı” demesi bunun içindi. Locke’a göre
mülkiyet, medeniyet durumunda tahakkuk etmiş değildir; o tabiat durumunda
ve tabiat kanunu altında vücut bulur. Bu doğal hukuka göre tüm insanlar hür
ve eşittir; kimse bir başkasının hayat, sağlık, hürriyet veya varlıklarını ihlâl
edemez. Burada Locke, mülkiyet kavramı içinde hayat, hürriyet ve mülkleri
toplar. Eğer bu, tabiat durumunda var olan ana haksa insanlar medenî hayata
da mülkiyetlerini korumak için girerler. Ona göre insanların siyasî topluluklar hâlinde birleşmelerinin ana maksadı, mülkiyetlerini korumaktır (Dickinson 1977, Hamilton 1932, Kramer 1997, Tully 1982, Viner 1963: 554-55).
İdeolojik gerekçelendirmenin “neye ve nasıl geçileceği” şeklindeki iki temel
soruya cevaptan oluştuğunu belirttik. İdeolojileştirme nihaî olarak bir düzen
değişikliğini öngördüğü için halkın seferberliğini gerektirir. Bu seferberlik de
yeni düzenin daha âdil olacağına ve bu dönüşümün getirisinin götürüsünden
daha fazla olacağına insanları ikna etmeye ve bu da çok-yönlü, ustalıklı bir söylem geliştirmeye bağlıdır. Locke ile Kemal’in aynı zamanda yeni bir edebiyat
eleştirisi anlayışı getirmiş olmaları, bu açıdan tesadüf değildir (Walker 1958).
Çağdaş sosyal teoride yaşanan lengüistik devirden (linguistic turn) sonra
söylem kavramı, genelde ideolojinin lengüistik boyutu olarak görülmeye başladı. Çağımızda özellikle Kenneth Burke’ün retoriğe dayalı söylem incelemeleri sayesinde ideoloji ile selefi teoloji arasındaki akrabalık açığa çıktı. Söylem, “taraftar kazanmak için başkalarını ikna etmek üzere benimsenen beliğ
ifade tarzı,” Foucault’nun deyimleriyle ideoloji, “hakikât politikası,” söylem
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ise “hakikât ekonomisi” olarak tanımlanabilir. Anarşistik perspektife göre
söylem, hakikâtleri törpülemeye, üstünü örtmeye yarar.
Ancak hiçbir ideoloji, özellikle gelenekselcilik, insanları ikna etmek, kamuoyu oluşturmak için söyleme başvurmadan yapamaz. Çünkü gelenekselci
aydın, eski ve yeni düzen taraftarları arasında bir orta yolu bulmak, her iki kesimi de ikna etmek zorundadır. Bu yüzden bazen maksadını farklı ifade etmek,
duruma göre üslûbunu ayarlamak, söz sanatlarını başvurmak zorunda kalır.
Buna bakarak kimi hatta çoğu zaman gelenekselci aydınların söylemleri çelişkili, hatta eklektik olarak görülebilir. Ancak onların paradigma ve hedeflerindeki özsel tutarlılık keşfedildiğinde bu izlenimin yanıltıcı olduğu anlaşılır.
Bilahare liberalizm adıyla özelleşecek tradisyonalizm, hem savunduğu düzenin içeriği, hem de bunu gerçekleştirme tarzında yüksek bir sofistikasyon
gösterir. Ancak bu şekilde gelenekselci ideolojik programın özünde bir tutarlılık olduğu hâlde zâhiren bir çelişki algılanabilir. Paradigması bakımından
kadim, muhafazakâr olan tradisyonalizmin anakronik olarak bakıldığında solcu-sosyalistik olarak görülmesinin sebebi, düzen değişikliği için benimsediği
yöntemdir. Muhafazakârlar veya çağımızdaki spekülatif gelenekselcilerden
farklı olarak Locke ve Kemal gibi aydınların gelenekselciliği, siyasî ideoloji
kavramının da belirttiği gibi politik-yönelişlidir. Muhafazakârlar, geleneğin
korunmasına yönelik bir aktivizm gösterirken gelenekselciler, yeniden gelenekselleşmeye yönelik bir anayasal devrimi savunurlar. Locke’un 1688 Şanlı
Devrim’ine ve Kemal’in 1876 ve 1908 Meşrûtiyet Devrimi’ne gerekçe sağlamış olmaları, bu tespiti doğrular.
İşte paradigmatik muhafazakârlığına karşılık stratejik devrimciliğinden
dolayı muhafazakârlığa karşı gelenekselcilik, nomisizmin karşılığı olarak gelenekselciliğin, yani “sağın solu” olarak belirir. Çağımızda uzun süre Locke
ve Kemal hakkında yapılagelen sağcı/solcu gibi zıt ve çelişkili değerlendirmeler, gelenekselciliğin bu hayli sofistike karakterine nüfuz aczinden kaynaklanır. Richard Ashcraft (1986)’ın muazzam çalışması, Locke’un fikriyatının devrimci köklerini tamamıyla keşf etmiştir. Niyazi Berkes’in de belirttiği
gibi, Cumhuriyet döneminde Kemal hakkında liberal, muhafazakâr, hatta sosyalist olduğu şeklinde yapılan birçok çelişkili değerlendirme de bu gerçekten
kaynaklanır (Gencer 2012: 254-55).

Sağcılaşan Liberalizmin Çöküşü
Bizim geleneksel=aslî ve modern=arızî olarak ayırdığımız kavram ve terim
olarak liberalizmin evrimi, en iyi zıtlarına bakarak anlaşılabilir. Protestanlığın felsefî karşılığı olarak geleneksel liberalizm, feodal Katolik muhafazakâr-
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lığın zıddı sayılabilirdi. Geleneksel liberalizm, feodalizmden ticaret kapitalizmine, modern liberalizm ise ticaret kapitalizminden sanayi kapitalizmine
geçişin ürünüydü. Böylece merkantilizm, ticaret kapitalizminin, liberalizm
ise sanayi kapitalizminin dayandığı doktrinler oldu; yani ekonomik olarak
liberalizm, merkantilizmin zıddı oldu. Hayek (2011: 519)’in de belirttiği gibi,
XIX. asırda sanayi kapitalizminin inkişafından sonra sosyalizmin doğuşuna
kadar liberalizmin zıddı muhafazakârlıktı; artık bildiğimiz modern anlamda
liberalizmin zıddı sosyalizm oldu.
Bu süreçte zıtları değişirken liberalizmin Protestanlığın mukadderatına
bağlı olarak siyasî yönelişi de değişti. Eric Voegelin (1974), XIX. dan XX. asra
ve Avrupa’dan Amerika’ya politik yöneliş bakımından liberalizmin değişen anlamlarına dikkat çekmiştir. Protestanlık, geleneksel olarak Avrupa’nın sağını
teşkil eden Katolikliğe karşı sol bir ideoloji olarak doğmuştu. Ancak XIX. asırda İngiltere’de Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesiyle Katolikliği yenen Protestanlık, Avrupa’nın sağı hâline geldi. Katoliklik ile Protestanlığın konum ve
işlevleri tersine dönmüştü. İngiltere’nin başını çektiği, muzaffer, mütehakkim,
emperyalist Batı, artık Protestan Avrupa idi. Bu tarihî dönüşümün Protestanlığın bağrında doğan liberalizmin içeriği ve işlevini etkilemesi de mukadderdi.
Ruggiero (1959: 13-23)’nın da işaret ettiği gibi, Protestanlığın özellikle
Calvinci kolundan doğan liberalizmin amacı, irade ve karakter terbiyesi yoluyla daha güzel bir dünya kurmaktı. Ancak tam aksine Sanayi Devrimi sayesinde Protestanlığın bir emperyalist kimlik hâline gelmesiyle liberalizm de
çıkış sebebini oluşturan ideallerden uzaklaşarak kaba olgulara, kapitalizme
dayalı emperyalizmin gereklerine teslim oldu. David Hume (1711–76)’un değer/olgu arasında yaptığı ayrımla liberal ideal de aşınmaya başladı; dolayısıyla birçok yazarın dikkat çektiği gibi, 19. Yüzyıl’da Comte ile pozitivizmin
zirveye çıkışına paralel olarak liberalizmin çöküşü de belirginleşti (Glaser
1958, Hallowell 1942, Neilson 1945, Roach 1957).
Kendi fırkalarını terakkî (ilerleme) ile özdeşleştiren Protestan aydınların
mâni’-i terakkî olarak ötekileştirmek üzere Katolikliğin ardından tarihî olarak
Türklükle özdeşleştirdikleri İslâma karşı açtıkları amansız, galiz kültür savaşı, tarihte görülen benzerlerine rahmet okutacak cinstendi (Gencer 2012: 271377). John Locke yaşasaydı muhtemelen bu kampanyanın başını Protestan-liberal ittifakının çekmesinden şoka uğrayacaktı. Bu yüzden çağımızın ihtiyacı,
o ve Namık Kemal gibi aydınların özlediği aslî liberalizmin yeniden keşfidir.
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libe ral düşünce Dergisine Yazı Gönderme Şartları

liberal düşünce dergisine yazı göndermek isteyen müelliflerin aşağıdaki şekil şartlarına uymaları gerekmektedir. Şekil şartlarını karşılamayan makaleler– hakem kurulunun değerlendirmesine sunulmadan– şartları karşılar hâle
getirilmek üzere yazarlarına iade edilecektir.
liberal düşünce Dergisinde Akademik Usûle Göre Yayınlanacak
Makalelerde Aranan Şeklî Şartlar
•

Yazılar yaziisleri@liberte.com.tr adresine e-post-a eki (Word) olarak
gönderilmelidir.

•

Metin A4 boyutunda, “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto ve
“tek” satır aralıklı, olarak düzenlenmelidir.

•

Dipnot sistemi olarak Liberal Düşünce standart bir sistem benimsememekle beraber, makalede verilen dipnotların kendi içinde tutarlı
olmasına dikkat etmektedir. Buna göre dipnot;

i) Anglo Sakson Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
•

Yazarın soyadı, dipnota esas olan eserin yayınlandığı yıl: sayfa numarası.

Örnek: Hayek, 1999: 25
Aynı konu hakkında birden fazla kaynak gösterilecekse, kaynaklar arasına
“noktalı virgül (;)” konulmalıdır
Örnek: Larsson, 2003: 128; Norberg, 2003: 53.
Bu tür dipnotlar ilgili cümlenin sonunda (ve parantez içinde) gösterilebileceği gibi ilgili sayfa altında da gösterilebilecektir. Bu sistem kullanılarak
yazılan makalelerin sonuna mutlaka “Kaynaklar” başlığını taşıyan bir kaynakça konulacaktır. “Kaynaklar” bölümünde kullanılacak sistem, aşağıdaki
“ii” maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.
ii) Kıta Avrupası Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
•

Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, Sayfa numarası.

Örnek: Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yayınevi, Ankara, 2002, s.120.
•

Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Mütercimin adı soyadı, Yayınevi, Şehir,
Yıl, sayfa numarası.

Örnek: Friedrich A. Hayek, Kölelik Yolu, Çev. Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray
Arsan, Liberte Yayınevi, Ankara, 1999, s. 55.
•

Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, Dergi adı, Yayın dönemi, Yıl, sayfa
numarası.

Örnek: Mustafa Erdoğan, “Savaşa ve Barışa Dair”, Liberal Düşünce, Sayı: 29,
Kış 2003, s. 7-13.
•

Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, (Der. veya Ed.) Yazar(lar)ın adı, Kitap
adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, sayfa numarası.”

Örnek: Atilla Yayla, “Liberalizm ve Demokrasi”, Der. Atilla Yayla, Sosyal ve
Siyasal Teori, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s. 59-66
Arka arkaya aynı kaynak dipnotta belirtilecekse “a.g.e., idem, a.g.e., a.g.m..”
kısaltmaları –ve eğer gerekliyse sayfa numaraları– kullanılmalıdır. Sonraki
sayfalarda ve başka kaynaklardan sonra aynı dipnotun kullanılması gerektiğinde yazarın adı soyadı ve çalışmasının tarihi verilip “a.g.e., idem, a.g.e.,
a.g.m..” kısaltmaları kullanılmalıdır.
Dipnotu Kıta Avrupası Sistemine göre hazırlanmış makalelerde metnin
sonuna ayrıca kaynakça eklenmesine gerek yoktur.
Yazarların, metinlerinin tashihine azamî ölçüde dikkat etmeleri beklenmektedir.

