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ÖNSÖZ

T

ürkiye’de üniversite öğretimi seviyesinde ciddî bir kaynak sıkıntısı olduğu malum. Benim de aralarında bulunduğum üniversite hocalarının bunu gidermek için niçin harekete geçmediği merak konusu. Şüphesiz, herkesin kendince sebepleri var. Benim de. Ancak, yılların tecrübesinden
sonra ders kitabı yazmanın özellikle lisans öğrencilerine çok fayda sağlayabileceği kanaatine vardım. Önümüzdeki birkaç sene bu iş üzerinde yoğunlaşmaya
karar verdim. Kararımın ilk meyvesi, elinizdeki, “Siyasal Sistemler”, “Devlet Düzenleri” derslerinde kullanılmak üzere derlediğim kitap.
Kitap olabildiğince ekonomik bir muhtevaya sahip olacak şekilde planlandı.
Lisans öğrencilerinin öğrenmesi gereken temel bilgiler üzerinde odaklanıldı, teferruat bir kenara bırakıldı. Kitaptan yararlanan öğrencilerin, kitabın okunması
bittiğinde, belli başlı siyasal sistemler konusunda temel bilgileri edinmiş olması
amaçlandı.
Çoğu çeviri olan bazı ders kitaplarını bir antolojiye hatta bir ansiklopediye
benzemesi ve öğrencilere büyük güçlükler çıkarması bana tersinden ders oldu.
Disiplin yayılmacılığına kapılıp önem derecesine bakmaksızın her şeyi torba gibi
kitaba yığmak yerine ana yaklaşımlar ve kavramlar üzerine odaklandım. Uzun
olmayan cümleler kullandım. Öğrenciyi sıkmayacak, okumayı bilmece çözmeye
dönüştürmeyecek, öğrencinin merakını tahrik edecek bir üslubu benimsedim.
Ders kitapları yazmayla meşgul olanlar bu işin asla noktalanamayacak olduğunu, ders kitaplarının devamlı yenilenmesi gerektiğini bilir. Ben de bunun farkındayım. Bu yüzden kitabın bu ilk baskısı bir son söz değil. Öğrencilerimden ve
meslektaşlarımdan gelecek yapıcı eleştiriler ve öneriler doğrultusunda yeni bas-
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kılarında kitabı geliştirmeyi düşünüyorum. Ancak kitabı hiçbir
zaman bir antolojiye çevirmeyeceğim.
Kitabın öğrencilerime yararlı olmasını diliyorum.
Atilla Yayla
Beşiktaş, 19 Ocak 2013.
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BIRINCI KISIM
KAVRAMLAR VE MODELLER

1
İNSAN TOPLUMLARI VE
SIYASAL YÖNETIM

G

ünümüz insanı, doğumundan ölümüne
Deney
kadar türlü yollardan ve değişik şekillerde
devletle muhatap olmaktadır. Bireyin doğuKarşılaştırmalı Siyasal Sistemler
dersini alan öğrenciler olarak
mu hemen resmî kayıt altına alınır ve ona bir kimlik
küçük bir deney yapın. Sokaktan
(nüfus kâğıdı) çıkartılır. Nüfus idaresindeki dosyageçen 20 kadın ve 20 erkeğe devlara, yani devlet arşivlerine, onun hakkındaki bilgiletin olmadığı bir toplumda yaşamak isteyip istemeyeceklerini
ler girer. Son çeyrek yüzyıl içinde gelişen bir uygulasorun. Bakalım cevaplar tahminmayla, yeni doğan bireye bir kimlik numarası verilir
lerinize uyacak mı?
(sizinki ezberinizde mi?). Birey o andan itibaren
devletin gözetim ve denetimi altına girer. Ancak,
bir bireyin devletin varlığını hissetmeye başladığı
en mühim an, eğitim hayatına girmek için bir okula kaydı yaptırıldığında ortaya
çıkar. O andan itibaren, birey, üzerinde sâdece anne babasının değil, tam olarak
teşhis edemediği, belki de hiçbir zaman edemeyeceği bir varlığın otoritesi altında bulunduğunu anlamaya başlar. O artık önlük giyecek, marşlar öğrenip söyleyecek, neleri bilip neleri bilmemesi gerektiği başkaları tarafından kararlaştırılacak, kimi sevip kimi sevmeyeceği beynine kazınacak bir ‘vatandaş’tır. Bu ilişki,
bireyin hayatının her alanına damgasını vurur. Birey hayatının her kademesinde
–askere gittiğinde, işe girdiğinde veya iş kurduğunda, evlendiğinde, araba-ev aldığında, vergi ödediğinde ve ödemediğinde– devletle karşılaşır. Bu ilişki, ancak
birey öldüğünde biter. Fakat bu bitiş bile bireyin devlet tarafından otomatikman
veya vârislerinin başvurusu üzerine nüfustan kaydının silinmesiyle vuku bulur.
- 17 -

Okula yeni başlayan küçük çocuğun teşhis edemediği, anne-babasının otoritesinden daha büyük
Düşünme
bir otoriteye sâhip bu varlığa bugün verilen genel
İlk insanla birlikte devletin doğisim devlettir. Her birey bir devlet düzeni içinde
muş olması fikri mâkûl mudur?
Niçin?
yaşar. Başka bir deyişle bir siyasal yönetimin idaresi altında hayatını sürdürür. Siyasal yönetim yahut
bir devlet düzeni içinde yaşama olayı öylesine yaygınlaşmıştır ki, çoğu insan onsuz bir insan toplumu
olamayacağını düşünür. Böyle düşünmek ne tuhaftır ne de ayıp.
Çünkü, yukarıda da işaret edildiği üzere, modern insanın hayatı
beşikten mezara bir devlet düzeni içinde yaşanmaktadır.
Bu her zaman böyle miydi? Devlet ilk insanla beraber mi
varlık alanına girdi? Eğer böyleyse, devletle ilgili olarak akıl yormaya gerek yok. Çünkü o, son insanla beraber yok olacaktır. Ancak, eğer böyle değilse, bir sürü problemle karşılaşırız. Devlet
ne zaman doğmuştur? Devletin sınırları olmalı mıdır? Niye doğmuştur? Meşruiyeti neden, nereden kaynaklanmaktadır? Neleri
yapabilmeli neleri yapamamalıdır? İyisi kötüsü var mıdır? Varsa
iyi devlet ile kötü devlet birbirlerinden nasıl ayırt edilebilirler?
1. Bölüm

Günümüz dünyasının toplumlarını ve toplumsal ilişkilerini
- 18 analiz etme yollarından biri sınıfsal açıklama yaklaşımıdır. Bu tür
ilk analiz liberal düşünce geleneği içinde Fransız filozof Charles
Comte tarafından yapılmıştır. C. Comte toplumları üretken ve
üretken olmayan sınıflar olarak iki sınıfa ayırmıştır. Üretken sınıf,
bir mal veya hizmet üreten, üretken olmayan sınıf ise bir şey üretmekten ziyâde üretilenleri yağmalamaya, en azından üretimlere
ortak olmaya çalışan sınıftır. İlkine işçiler, çiftçiler, zanaatkârlar,
müteşebbisler; ikincisine bürokratlar, politikacılar, din adamları
girer. Bir diğer klâsik sınıf yaklaşımı sosyalizmde karşımıza çıkar. Sosyalistlere
göre toplumlar ilerici ve gerici sınıflara
Portre
ayrılır. Bu sınıflar, Marksist sosyalistlere
François-Charles-Louis Comte
göre, diyalektik bir çatışma içindedir.
(1782-1837)
Sonunda ilerici sınıf çatışmayı kazanır
Fransız hukukçu ve iktisatçı. Döneminin önde gelen
ve mutlak hâkimiyetini tesis eder. Zaliberal düşünürü. Charles Dunoyer ile birlikte libeman içinde bu sınıfın kendisi gerici sıral fikirlere bir platform olarak Le Censeur dergisini
nıf hâline gelir. Ona karşı yeni bir ilerici
kurdu. 1820’de krala karşı suç işlediği gerekçesiyle
iki yıl hapis cezası verildi. İsviçre’ye kaçtı. Charles
sınıf doğar ve çatışma tekrarlanır. Yeni
Dunoyer ile birlikte düşünce tarihindeki ilk sınıf
bir durum oluşur. Tarih böylece kadar
analizini yaptı.
gider. Marksistler bu çatışma ve doğum

sürecine diyalektik materyalizm, tarihin
böylece akmasına tarihî materyalizm
adını verir.

Portre
Karl Marx (1818-1883)

Alman asıllı sosyalist düşünür. Tarihin akışını ve
Sınıfsal yaklaşımların güçlü ve zatoplumların şeklini mülkiyet biçimi ve üretim biçiyıf yönleri vardır. Ancak, sınıfsal yakminin toplamı olan üretim ilişkilerinin belirlediğine
laşımı esas alacaksak, bazı yazarların
inandı. Marx’a göre tarih ilkel komünal toplumdan
komünist topluma doğru akmaktaydı. Hemen heyaptığı gibi, insan toplumlarında ana
men bütün kehanetleri yanlış çıkmasına rağmen
sınıfsal bölünmenin yönetenlerle yö20. Yüzyıl’da fikirleri milyonları büyüledi ve peşinnetilenler arasında olduğu söylenebiden sürükledi
lir. Bu bakışa göre, bildiğimiz bütün
toplumlar yönetenler ve yönetilenler
olarak ikiye ayrılmıştır. Bu, ne yazık
ki, ortadan kaldırılamayacak bir ayrımdır. Bununla beraber, bu,
tarih boyunca var olmuş tüm insan topluluk (community - cemiyet) ve toplumlarında (society) bugün bildiğimiz ve alıştığımız
anlamda bir yöneten-yönetilen bölünmesi ve siyasî yönetim olgusu olduğunu göstermez. Siyasî yönetim nispeten yeni ve modern bir olgudur.

İktisatçı Thomas Mayor’a göre, insanlar milyonlarca yıl boİNSAN TOPLUMLARI VE
SİYASAL YÖNETİM
yunca, yaklaşık elli kişiyi kapsayan küme topluluklarında yaşadı.
- 19 Bu topluluklar aralarında kan bağı da olan bireyler ve ailelerden
müteşekkildi. Bu topluluklarda elbette bir yönetme-yönetilme
ilişkisi vardı, ama bu bugünkü siyasî yönetim ilişkisinden çeşitli
şekillerde farklıydı. ‘Kabile şefi’ denebilecek kişi sınırlı bir otoriteye sâhipti. Her alanda öne çıkamazdı. Yapılacak işin (avlanma,
ağaca tırmanma, toplanacak bitkileri tanıma vs. gibi) özelliklerine
bağlı olarak başka biri (iyi avlanan, ağaçlara kolay tırmanabilen,
toplanacak bitkileri tanıyan) öne çıkabilirdi. Bu nedenle toplulukta yönetim işi bir anlamda rotasyona
Farkı Fark Edin
bağlıydı. Zaten ilişkiler yüz yüze olduğu için neredeyse herkes bir diğerinin istek, ihtiyaç ve özelliklerinYönetim: Sınırlı amaçlı bir beşerî
birim içindeki yönetim otoritesiden haberdardı. Yazı olmadığı için yazılı kültür yoktu,
nin, sâdece o birimin elemanlarıtüm kültür sözlüydü. Kabile şefi kabile mensuplarına
nı etkileyen sınırlı kararları alması
sert emirler vermekten ziyâde âdeta ricacı olurdu.
ve uygulaması süreci.
Refüze edilme durumunda kalmamak için reddeSiyasî Yönetim: Bir ülkedeki genel
dilme ihtimâli olan buyruklar vermezdi. Bir emir çıkamu otoritesinin o ülkede (yakarmadan önce ona uyulup uyulamayacağını tahmin
bancılar dâhil) herkesi bağlayan
ve gerekirse zorla uygulanma
etmeye çalışır ve uyulacaksa buyruk verirdi. Bu yöözelliğine sâhip kararları alması
netim tarzını günümüzde bir bakıma üniversitelerin
ve uygulaması süreci
akademik bölümlerinin yönetimine benzetebiliriz.

Oysa günümüzdeki –bu ders kitabının konusu
Gözlem
olan– siyasî yönetim olayı çok farklıdır. Yönetici
otorite, çoğu zaman, yönetilenlerin ne dediğine
İlk küme toplumlarındaki yönetim olgusu günümüzdeki küçük
bakmaksızın, kararlar alma ve uygulama hakkına,
köylerdeki yönetim olgusuna benyetkisine ve gücüne sâhiptir. Bu kararlara uymayanzetilebilir mi? Köyünüze gittiğinizlar çeşitli yaptırımlarla karşılaşır. Bu yaptırımlar bade veya mahâllenizde muhtarın
zen çok ağır olabilir. İki yönetim olgusu arasındaki
insanlarla ilişkisini gözlemleyin.
farklılıkların birtakım sebepleri vardır. İlki ilişkilerin
anonimlik derecesidir. Küme toplumlarında herkes
birbirini tanır, ilişkiler yüz yüzedir. Günümüz geniş
toplumlarında bu hayâl dahi edilemez. Yöneticiler istese de herkesi tanıyamaz, tanımadıklarıyla ilgili çok bilgiye sâhip olamaz,
sâhip olduğu bilgiyi aklında tutamaz. İkincisi, küme toplumlarında yöneticinin otoritesini sınırlayan önemli bir olgu vardır:
Yönetilenlerin ‘çıkış hakkı’ (the right to exit). Yönetenin kendisine muamelesinden rahatsız olan yönetilen kümeyi terk edebilir.
Bu, topluluk için istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden
yöneten istese de çok ileriye gidemez. Modern toplumlarda çıkış hakkı önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Sınırlar, pasaportlar, mülklerin ve sosyal güvenlik yatırımlarının nakledilmesinin
1. Bölüm
zorluğu gibi olgular çıkış hakkının kullanılmasını çoğu zaman
- 20 imkânsızlaştırır. Bu yüzden, insanların büyük bir bölümü ömrünü tesadüfen doğduğu toplumlarda yaşar ve tamamlar.
Demek ki günümüzdeki biçimiyle siyasî yönetim, insanlık
tarihinin her ânında karşımıza çıkan bir olgu değil. O zaman, bu
olgunun ortaya çıkışının izlerini sürmemiz gerekir. Bütün işaretler göstermektedir ki, modern siyasî yönetim olgusu, insanların
avcı-toplayıcı hayat biçiminden tarımsal üretime ve yerleşik hayata geçmesiyle ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu ise bizi yaklaşık
10-12 bin yıl öncesine götürmektedir. Bu, insanlığın tüm var
oluş süreci içinde, çok kısa bir zamana tekabül etmektedir. Tâbiri câizse, bir türkü ‘çığırma’ zamanı kadardır.
Tarımsal üretime geçilmesi, her şeyden önce, insan toplumlarının nüfusunun küme toplumlarındakine karşılaştırılamayacak kadar çok artmasına yol açtı. Önce yüzlerce, sonra
binlerce insan aynı mekânlarda yaşamaya başladı. Bu insanların
beslenme, barınma, güvenlik ihtiyaçları toplumları karmaşıklaştırdı. İlişkileri yüz yüze olmaktan çıkarttı. İş bölümünü yarattı,
derinleştirdi. Üretenle üretmeyen arasındaki farkın algılanmasını ve tespit edilmesini zorlaştırdı. Refah seviyesini yükseltti

ancak başkalarının sırtından geçinme fırsatları ve
yolları da yarattı. Böylece, F. Oppenheimer’a göre,
insan toplumlarında iki geçinme yöntemi ortaya
çıktı: Üretme ve yağmalama. Üretenler üreterek ve
ürünlerinin ihtiyaçlarından fazla olan kısmını aynı
durumda olan başkalarıyla mübadele ederek hayat
ihtiyaçlarını karşıladı, yağmacılar ise üretenlerin
hâsılasını şu veya bu şekilde ve şu veya bu oranda
yağmalayarak. Siyasî yönetimler, ilginçtir, bazen
yağmayı önledi, çoğu zaman yağmayı bizzat yaptı.
Böylece yağmacılık kurumsallaştı.

Deney
Kaç arkadaşınız var? Kaçıyla yüz
yüze görüşüyorsunuz? Face arkadaşlarınızın sayısını artırdı mı
azalttı mı? Face’den sanal irtibatı
mı yüz yüze görüşmeyi mi tercih
edersiniz? Bunları yazılı hâle
getirin.

İnsanlık tarihinde nispeten geç doğan bugünkü anlamda
siyasî yönetim olgusu tarih boyunca dört ana biçim kazandı.
Bunlar şehir devleti, krallık, imparatorluk ve ulus-devlettir. Bu
dört model arasında siyasî gücün merkeziyetçilik derecesi, sınırları, meşruiyet kaynakları açısından farklar vardır.
Siyasî yönetimlerin insanlık tarihinin kısa bir bölümü (yaklaşık 10 bin yıl) boyunca var olmuş olması, onların tarihte ve
günümüzde basit bir ayrıntı, bir önemsiz parantez teşkil ettiğini
göstermiyor. Bugünkü dünyamız bir siyasî yönetimler (devletler) dünyasıdır. Devletler bugünden yarına ortadan kalkacağa
da benzememektedir. Ulus-devletlerin yetkilerinin aşınıyor
olması devletin bir gün, en azından yakın gelecekte, insanların
hayatından çekileceğini göstermiyor.

İNSAN TOPLUMLARI VE
SİYASAL YÖNETİM
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Devletler niçin var olmaya devam edeceğe benziyor? Devlete karşı ve devletin lehine çeşitli argümanlar geliştirilmiştir, daha
yenileri de geliştirilebilir. Burada bu argümanlar üzerinde durmayacağız. Sanırım, devletin niçin var olmaya devam edeceği
daha pratik bir yolla da gösterilebilir. Günümüz dünyasında hemen her yere iyice nüfuz etmiş siyasî
kültür yöneten – yönetilen ayrımını
normalleştirmiştir. Bunun gereği olan
Portre
roller de yaygın biçimde kabûl görür
F. Oppenheimer (1864-1943)
hâle gelmiştir. Bazı insanlar yönetmek
Sosyolog ve politik iktisatçı. Tıp eğitimi aldı.
bazıları yönetilmek istemektedir. Ne1890’dan sonra 1909’da sosyopolitik meseleler ve
redeyse tüm insanlar devlete önemli
sosyal ekonomi üzerine yoğunlaştı. David Ricardo
görevler– fonksiyonlar yüklemekte ve
ile ilgili teziyle Kiel’de (Almanya) felsefe doktorası
bunların devlet olmaksızın gerçekleşprogramını tamamladı. İnsanların ya üretimle ya
yağmayla geçinebileceğini söyledi.
tirilemeyeceğini düşünmektedir. Bu

algı ve anlayış ortadan kalkmadığı sürece devletler var olmaya
devam edecektir.
Diğer taraftan, devletsiz bir toplumun yıkıcı bir anarşiye, bir
kaosa sahne olacağını iddia edenler de vardır. Bu yaklaşıma göre,
devlet olmazsa, güvenlikle ilgili kurallar da olmaz. Hiç kimsenin
güvenliği kalmaz. Güvenlik olmayınca insanlar normal bir hayat
sürdüremez. Herkes birbirinin düşmanı olur. Hatta canavarlaşır.
Bu görüşün en önemli düşünürü Thomas Hobbes’tur. Hobbes
devletin olmadığı ‘tabiat hâli’nde ‘insan insanın kurdudur’ vâkasının gerçekleşeceğine inanır.
Dünya bir devletler dünyasıdır. Devletler hem kendi vatandaşlarıyla hem de birbirleriyle ilişkilerinin temel aktörü olarak
yaşamaktadır. Devleti olmayan topluluklar bundan büyük bir
üzüntü duymakta ve başlarına gelen felâketleri devletlerinin
olmayışına bağlamaktadır. Bu halklar arasında en başta geleni,
Kürtlerdir. Birçok topluluk devlet kurma arzusuyla yanıp tutuşurken, mevcut devletler de varlıklarını korumak için canla başla çalışmaktadır.
1. Bölüm
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Bu ders notlarında, devlet düzeni adı verilen olgu ele alınmaktadır. Bu konuyu ele alan kitaplarda, siyasal sistem, siyasî
yönetim biçimi, siyasî rejim kavramları da devlet düzeni ile eş
anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu kitapta da aynı yol tâkip edilecektir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
ÜLKELER VE SIYASÎ MODELLER

6
AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI

A

merika Birleşik Devletleri (United States of America) (ABD)
hemen hemen tüm yazarlar tarafından ilk modern demokrasi olarak kabûl
edilir. ABD En eski anayasaya sâhiptir. Dünyanın en zengin ülkesidir ama
nispeten zayıf bir devlete sâhiptir. Amerikan siyasî rejiminin meşruiyeti kuvvetlidir.
ABD’liler devletlerini severler ama bürokratları sevmezler. Belki de dünyadaki en
canlı sivil toplum ABD’dedir. Amerikan demokrasisi sekülerdir, ama din siyasette
birçok ülkede olduğundan çok daha fazla rol oynar.
Son olarak ABD, başkanlık sisteminin, tâbiri câizse vatanıdır. En eski yazılı anayasaya sâhiptir. ABD siyasî sisteminin incelenmesini gerekli kılan bir faktör daha
vardır: Dünyanın tek süper gücü olması ve bazen askerî gücüyle demokrasi ihraç
etmeye kalkışması.
A. COĞRAFYA VE TARIH

ABD Kuzey Amerika kıtasında Kanada ile Meksika arasında yerleşmiştir. Çok geniş topraklara ve dolayısıyla muazzam bir iklim ve coğrafya çeşitliliğine sâhiptir.
Zengin tarım toprakları vardır. Buralarda yılın her zamanı neredeyse her ürün yetişir. Zengin petrol, doğal gaz, maden kaynakları bulunur. Nüfus olarak da büyüktür. Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın üçüncü en kalabalık ülkesidir. Nüfusu
devamlı artmaktadır. Amerikan toplumu çok mobildir. Her yıl 7 Amerikalıdan biri
bir evden diğerine taşınır. ABD, eski kıta Avrupa’nın ülkeleriyle karşılaştırıldığında
çok yeni bir ülkedir.
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Birleşik Devletler

RUSYA

Çukçi
Denizi

BİRLEŞİK
DEVLETLER

KANADA

Bering Denizi
Alaska Körfezi

KANADA

Birleşik Devletler

BİRLEŞİK DEVLETLER
Atlas
Okyanusu
(Atlas)
Büyük
Okyanus
(Pasifik)

MEKSİKA

Meksika Körfezi

Bazı yorumcular çok geriye giden bir tarihinin
olmamasının Amerikalılarda bir komplekse sebep
Düşünme
olduğunu iddia eder. Başka bazı yorumcularsa, tarihî
Tarihi sıfırdan başlatmak mümbagajlardan azâde olmanın ABD’ye büyük avantajkün müdür? Bir grup insan, sâhip
oldukları tüm bilgi, kültür, gelelar sağladığını söyler. Her iki görüşte de hem biraz
nek ve alışkanlıkları terk ederek,
doğru hem biraz yanlış vardır. ABD’nin yeni bir ülke
bazı ütopyalarda olduğu gibi sıfırolduğu, orada bugün yaşamakta olan halk (Beyazlar,
dan bir hayat kurabilir mi? Niçin?
İspanyol kökenliler ve Siyahlar) göz önüne alındığında doğrudur. Amerikan yerli halkları –ki biz onları
Teksas ve Tommiks çizgi romanlarından ve Western
filmlerden Apaçiler, Novajiler vb. olarak biliriz– bugün küçük bir
azınlıktır. Ayrıca bu yerliler bizim bugün bildiğimiz ve alıştığımız
anlamda bir siyasî sisteme ve otoriteye de sâhip değildirler. Yapıları, kitabın başlarında işaret ettiğimiz ilkel küme toplumlarına hayli
benziyordu.
Yerlileri görmezden gelirsek, Kuzey Amerika’nın geniş siyasî
yönetimle ilk defa Avrupalıların göçünden sonra karşılaştığını söyleyebiliriz. (Güney Amerika’nın İnkaları’nın vb. durumu
farklı). Dolayısıyla ABD’nin siyasî kökleri ancak 1500’lere hatta
1600’lere kadar geri gidebilmektedir. Buna karşılık, ABD’ye Avrupa’dan göç edenler, boş bir zihin ve hâfızayla oraya gitmediler.
Avrupa’nın dininden, kültüründen ve siyaset hayatından haberdardılar. O’ Neill ve Share’e göre ABD’ye ilk göç edenler toprak ve
din özgürlüğü peşinde koşan Avrupalılardı. Bu insanlar Avrupa’da
egemen sosyal ve ekonomik düzenden haberdardı ve din özgürlüğü bakımından önemli problemler yaşamışlardı.

ABD

- 87 -

Bu anlamda, ABD tarihinin daha eskilere gittiği söylenebilir.
Bu yüzden hâlâ ABD’de din özgürlüğü “ilk özgürlük” sayılır. Ancak, J. Gunn’a göre din özgürlüğünün ilk özgürlük adını alması
en çok önem verilen özgürlük olmasından yani en başta gelen
özgürlük olmasından değildir; ilk anayasa tâdilâtında belirtilmiş
olmasındandır. Nitekim, ABD’de din özgürlüğü için oraya gidenlerin bazıları daha sonra başkalarına vahim din özgürlüğü ihlâlleri
yaşatmışlardır.
Christopher Columbus Kuzey Amerika’nın doğu sâhillerini keşfetti. İlk göçmenler de oralara geldi. Göçmenler arasında her türden insan vardı: Kaşifler, mâceracılar,
cezadan kaçanlar, dinî baskıdan kaçanlar, fakirlik ve açlıktan kaçanlar… Bu insanlar Avrupa’da bildikleri hayatı,
kötülüklerini azaltıp iyiliklerini artırma umuduyla, orada

Okuma
Robinson Crusoe ve Mercan Adası
romanlarını okudunuz mu? Okumadıysanız okuyun! Okuduysanız
tekrar okuyun!

7
İNGILTERE

T

ürkiye’de ‘İngiltere’ diye bahsedilen ülkenin asıl adı Büyük
Britanya veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı’dır. İngiltere bu ülkenin dört ana parçasından biridir. Diğerleri Galler, İskoçya ve
Kuzey İrlanda’dır. Bu isimleri bir Britanya imparatorluğu mirasıdır. İmparatorluk
gitmiş ama ‘büyük’ isim ve sıfatları kalmıştır. İngiltere üzerinde güneş batmayan
imparatorluğun adıdır. İngiliz siyasî sistemi parlamenter sistemlerin anasıdır. Birçok ülke için model olmuştur.
İngiltere endüstri devriminin ana vatanıdır ve ilk sanayileşen ülkedir. Liberalizm adıyla anılan ideolojinin ana mekânıdır. İngiltere’nin ne zaman demokrasi
olduğunun kesin bir tarihi yoktur. Bir evrim süreciyle demokratikleşmiştir. İngiliz vatandaşlarına ‘British’ veya ‘Briton’ denir. İngiliz toplumu çok-etnili ve çok
dinli bir toplumdur.
A. COĞRAFYA VE TARIH

İngiltere bir ada ülkesidir. Kendini ana karadan Avrupa Kıtası’ndan ayrı görmüştür ve görmektedir. Bu İngiltere’ye bazen avantajlar kazandırmış bazen dezavantajlar teşkil etmiştir. Ada işgâllerden nispeten uzak kalmış ama tamamen
de kurtulamamıştır. İşgâlciler arasında Keltler, Romalılar, Angıllar ve Saksonlar,
Normanlar ve Vikingler de yer almaktadır. Yani İngiltere halkı tarihî kökleri itibariyle karma bir halktır.
İngiltere halkı kibarlığıyla ve pragmatizmiyle meşhurdur. İnsanlar neredeyse
her cümlenin sonuna bir ‘lütfen’ eklemeye meyillidir. Anglo-Sakson kültürü sivil
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Birleşik Krallık
SHETLAND
ADALARI

Birleşik Krallık

ATLAS
OKYANUSU
(ATLANTİK)

ORKNEY
ADALARI

İngiltere asla mutlakiyetçi monarşi olmadı. Her yerden önce,
daha feodal sistem döneminde, iktidarı sınırlamayı öğrenmeye
ve uygulamaya başladı. Bunun iyi bilinen ve çok atıf yapılan bir
adımı Magna Carta’nın ilânıdır. Avrupa’da doğmuş olan feodalizm bu belgeden itibaren yeni nitelikler kazanmaya başladı.
Magna Carta’yla kral ile feodal beyler (vassıllar) arasında bir
ilişkiler ağı kuruldu. Krallar feodal beylere toprak ve himâye
sağlayacak, foedal beyler de ihtiyaç zamanında krala askerî hizmet tedarik edecekti. Magna Carta 1215’te Kral Yurtsuz John
ile feodal beyler arasında imzalandı. Kral bu sözleşmeyle bir
mutlak idareci değil eşitler arasında birinci olma yoluna girdi.
Sözleşmeyle kralın feodal beylerin âdetlerini, haklarını ve uygulamalarını –lokal yasalarını– ihlâl etmesinin önüne set çekilmeye başlandı. Magna Carta’nın doğması Avrupa için önemli bir
olaydı, ancak, bazılarına göre bu sözleşmenin orijini Avrupalıların Haçlı Seferleri Küdüs’te keşfettiği, gördüğü, öğrendiği bir
uygulamaydı. Müslümanların kontrolündeki Kudüs’te her dinî
grubun geniş bir özerklik alanına sâhip olduğu bir siyasî yapılanma vardı.

HEBRİDLER

İskoçya

Kuzey Denizi

Kuzey
İrlanda
Man Adası

İngiltere

İRLANDA

BİRLEŞİK KRALLIK

Galler

Londra

Kelt Denizi

Manş Denizi
(İngiliz Kanalı)

FRANSA

İskoçya

Kuzey
İrlanda

İRLANDA
İngiltere

Galler

toplumu geliştirici, siyasî gücü sınırlayıcı istikamette evrilmiştir. Bu evrimin ve sonuçlarının hepsinin bilinçli çabaların ürünü
olduğu söylenemez. Birçoğu tesadüfen ortaya çıkmıştır. Anglo-Sakson toplum anlayışı Ana Kara’da, özellikle Fransa ve Avrupa’da hâkim olan toplum anlayışının tersidir. Bu anlayış toplumu bir ideal plâna veya modele göre dönüştürmeyi hedeflemek
yerine ne ise o olarak kabûl etmeye yatkındır.

İngiliz sisteminin şekillenmesinde parlamentonun doğması
ve gelişmesi de önemli rol oynadı. Magna Carta’yla aynı zamanlarda Kral, her idarî bölgeden dört şövalye ile her kasabadan
yine dört kasaba sâkinini düzenli olarak Londra’ya dâvet etmeye
başladı. Kralın görünür hedefi mahâllî problemler hakkında bu
insanlara danışmaktı, asıl amacı ise vergi gelirlerini artırmaktı.
Bunun için mahâllî rıza ve destek bulmaya çalışıyordu. Bu, parlamenter sistemin kurulmasına giden yolda önemli bir adımdı.
Parlamento bu adımın tarihî ilerleyişinin sonucunda doğdu ve
ilginç şekilde, parlamentonun ana fonksiyonu olmayan bazı gelişmelerle takviye edildi. Özetle, İngiliz Parlamentosu 13. Yüzyıl’da doğmaya başladı.
İngiliz Parlamentosu iki kamaralı olarak doğup gelişti. Siyasî
hayat ise iki-partili olarak şekillendi. Parlamentonun ‘alt’ deni-

İngiltere
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8
FRANSA

F

ransa, Almanya’yla birlikte, Avrupa’nın öncü, lokomatif ülkelerindendir. Tarihî büyük kargaşalarla, devrimlerle, önemli filozoflar ve fikir
adamlarıyla doludur. Siyasî ve idarî alanda da çoğu zaman öncü olmuş ve
başka ülkeler tarafından taklit edilmiştir. Fransızlar ülkeleriyle gurur duyarlar ve
Tanrı’nın onlara ihtiyaçları olan her şeyi verdiğini söylemeyi severler.
Fransa iki asırdan az bir zamanda çeşitli rejimler denedi. Mutlak monarşi ve
devrimci diktatörlükten, parlamenter sisteme ve yarı başkanlık sitemine doğru
ilerledi. Paris’teki meşhur şaka bunu iyi anlatır: Paris’te bir kitapçıya giren müşteri ‘Bir Fransız Anayasası almak istiyorum’ der. Dükkân sâhibinin cevabı şöyle
olur: ‘Periyodik dergiler satmıyoruz’.
Fransa Avrupa’da demokrasinin doğum yeri olduğunu iddia edebilir. Bu doğrudur, fakat demokrasi Fransa’ya kolayca ve düşük mâliyetle gelmemiştir. Fransa
hâlen hayatta olan V. Cumhuriyet’e kadar otoriteryen rejimler, kaos ve disfonksiyonel demokrasi fasit dâiresinin dışına çıkamadı. Ağır olaylar yaşandı. Fransız
İhtilâli bunların en başında gelir. Bu olaylar Fransız halkını keskin kutuplara böldü. Fransa aşırı merkeziyetçi bir idarî yapı geliştirdi. Nufusun %10’nu (6 milyon)
Paris’te yaşıyor. Fransa ‘Paris ve gerisi’ diye bilinir. Nüfusun %80’i Katoliktir.
Fransızlar hem ulusal hem de mahâllî kimlikleriyle övünürler.
A. COĞRAFYA VE TARIH

Fransızlar kimlikleriyle ve kültürleriyle gurur duymalarına rağmen başka top- 109 -

Fransa

lumlar gibi melezdirler. Romalıların işgâlinden evvel Kent kabileleri Fransa’ya geldi ve yerel halkla kaynaştı. Fransa Romalıların ana mekânlarından biriydi. Meşhur çizgi roman Asteriks’in
Fransa’da geçmesi tesadüf değildir. Roma’nın çöküşünden sonra
Franklar Fransa topraklarını kontrol altına almışlardır.

HOLLANDA

BİRLEŞİK KRALLIK

Brüksel

BELÇİKA

Manş Denizi
(İngiliz Kanalı)

LÜKSEMBURG

ALMANYA

Fransa hem bir akdeniz, hem bir Atlantik ülkesidir. Aynı zamanda Batı Avrupa’nın bir parçasıdır. Avrupa Birliği’nin, yine
Almanya’yla beraber, sürükleyici gücüdür. Denizleri su yolu seyahatine uygundur, denize çıkışlı nehirleri vardır.

Strazburg

AVUSTURYA
İSVİÇRE

FRANSA
İTALYA

Biscay Körfezi

Fransa
Marsilya

İSPANYA

MONAKO

Korsika

ANDORRA
Akdeniz

Fransa, küçük krallıkları ve dukalıkları birleştirme yolunda
Avrupa’nın en hırslı ülkesi oldu. Belki bu sayede birleşmesini erken bir tarihte tamamladı. Bunun sonuçlarından biri Fransa’nın
mutlakiyetçiliğin ana vatanı olmasıydı. Mutlakiyetçilik ve birleşme tutkusu Fransa’yı Avrupa’nın, belki de dünyanın, en merkeziyetçi ülkesi hâline getirdi.
Fransa önceden feodal sistemin en belirgin şekilde yaşandığı bir yerdi. Fransa Kralı XI. Louis (1461-1483) feodalizmi
zayıflattı, parçalı Fransız topraklarını birleştirdi. Fransa her şeyi
kontrol etmek ve vergileri artırmak için Saray’a bağlı bir bürokrasi kurarak Avrupa’da en erken ve en fazla bürokratikleşen ülke
oldu. Merkezî bürokrasinin doğması ve gelişmesi feodaliteyi
zayıflattı. Bürokratik merkeziyetçilik o günden bu güne Fransa’nın hiç değişmeyen özelliği olmayı sürdürdü. Feodal beyler
merkezîleşmeye başarısız şekilde direndiler, ama, İngiltere’dekiler kadar şanslı değildiler.
Fransa kralı XIV. Louis mutlakiyetçiliğin adıyla anıldığı kişidir. Louis’in meşhur sözü bunun sembolüdür. Louis, ‘Devlet,
o benim’ demiştir. Şüphesiz, bir devletin her şeyiyle bir tek kişi
tarafından idare edilmesi mümkün değildir. Böyle bir kral da
nihâyetinde bir ekibe muhtaçtır. Bağlılığı sâdece Krala olan bürokrasi kralın yönetim aracıdır. XIV. Louis’in vardığı nokta, asırlardır devam eden bir sürecin son noktasıydı. Louis’in amblemi,
Fransa’nın gücünün büyümesini simgeleyen, her şeyin etrafında
döndüğü güneşti. Bugün olduğu gibi o zamanda da bunun yolu
güçlü bir hazineden ve ordudan geçmekteydi. Tüm yetkiler Saray’daydı. Fransız soyluları da, Saray’da tutulan ve meşgûl edilen
saray mensuplarına dönüşmüştü. Bu, kralın gücünü sınırlayacak
başka bir güç olmaması demekti. Nitekim, XIV. Louis Meclisi
–Estates General– pek toplamadı. Fransa’nın merkeziyetçiliği

Fransa
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9
ALMANYA

A

lmanya dünyanın en ilginç ülkelerinden biridir. Aynı zamanda dünyanın en önemli ülkelerindendir. Bir Orta Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkesidir. 16. Yüzyıl’da Hıristiyanlıkta reform hareketinin başladığı yerdir. İngiltere’ye nispetle daha geç sanayileşmiş, Fransa’ya göre daha geç
(1871) birleşmesini tamamlanmıştır. İki büyük Dünya Savaşı’nda çatışan iki
bloktan birinin başını çekmiştir. Dünyanın en zengin ülkelerindendir. AB’nin
motoru sayılır. Demokrasinin bir anlamda ithâl veya “dış” güçler tarafından empoze edildiği bir yerdir. Siyasî sistemi kendine mahsus özellikler göstermektedir.
A. COĞRAFYA VE TARIH

Almanya düz ovalara kurulu, tabiî engebelerin bulunmadığı, kuzeyden denize
açılabilen bir orta ve kuzey Avrupa ülkesidir. Batı’nın parçası olup olmadığı veya
kendini Batı’nın parçası olarak görüp görmediği tartışmalıdır. Alman düşünce tarihinde Batı’ya şiddetle karşı çıkan, Batı düşüncesini kınayan önemli filozoflar
ve edebiyatçılar vardır. Batı dedikleri ise Fransa ve özellikle İngiltere’dir. Almanya’nın siyasî sınırları tarih boyunca bazen büyümüş bazen küçülmüştür. Bugünkü
Almanya ancak 1871’deki bütünleşmeyle doğmaya başlamıştır. Bu birleşmenin
öncülüğünü çok sayıdaki Alman prensliklerinin en güçlüsü olan Prusya yapmıştır.
Almanya toprak bakımından çok büyük değildir. Japonya’dan bile küçüktür.
Doğal sınırları bulunmaz, bu yüzden güvenlik Almanlar için hep büyük bir endişe olmuştur Alman tarihinde. Bunun en bâriz sonucu güçlü ordu arayışıdır. Bu
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meşhur Alman militarizminin kaynağıdır. Almanya’da, doğal
sınırların eksikliği lisanın, fiziksel özelliklerin ve ortak değerlerin ulus inşasında başka yerlerde olduğundan daha önemli olmasına yol açmıştır. ‘Hayat alanı’ oluşturma adı verilen Alman
yayılmacılığının bir sebebi de, doğal kaynak azlığı ve güvenlik
endişesidir.
Almanya nispeten kalabalık bir nüfusa (80 milyon) ve canlı
bir ekonomiye sâhiptir. Dünyanın en büyük ihrâcâtcısıdır. Nüfusu azalmakta olduğu için göçmen kabûl etmek zorundadır.
Ancak, bu çoğu Almanı ciddî biçimde rahatsız etmektedir.
Almanlar kendilerinin ‘saf ’ bir ‘ırk’ve kültürlerinin ‘pür’ bir
kültür olduğunu düşünmeye meyillidir. Bu düşünce zirvesine
Naziler (nasyonel sosyalistler) zamanında varmakla beraber,
Alman zihniyetinin derinliklerinde gömülüdür. Hatta, biraz konuşunca Alman liberallerinde bile kendini gösterir. Her Alman
az veya çok Alman ırkının saflığına ve üstünlüğüne inanır denebilir. Ancak, diğer her toplum gibi Almanya da bir etnik karışımdır. Yani Almanlar da aslında melezdir. Romalılar zamanında
Almanya bir kabileler derlemesiydi. Hun istilâsı Almanya’yı da
kapsadı ve önemli nüfus hareketlerine sebep oldu. Romalılar da
Almanya’da derin ve kalıcı izler bıraktı.
Almanya’nın 19. Yüzyıl’ın ikinci yarısına kadarki en büyük
problemi bir siyasî birliğin sağlanamaması olarak görüldü. Almanlar bu bakımdan kendilerini ana rakipleri saydıkları Fransa
ve İngiltere’den hep daha şanssız gördü. Alman topraklarında
birleşme öncesinde onlarca, onun da öncesinde yüzlerce prenslik vardı. Bu siyasî bölünme dinî reformasyon hareketi tarafından bir yeni bölünmeyle takviye edildi: Dinî bölünme. Ancak,
sanırım, aynı zamanda, dinî ortaklaşma yoluyla birleşmeye katkıda da bulundu. Ülkenin kuzeyi ağırlıklı olarak Protestanlaştı,
güneyi Katolik kaldı. Bu bugün de böyledir.
Alman tarihinde din yüzünden önemli savaşlar çıktı. 15451555 arasındaki Katoliklerle Protestanlar arasındaki bir ara Katolik Habsburgların ağır bastığı savaştan sonra Augsburg Dinî
Barışı denen bir anlaşma yapıldı. Din savaşlarını önlemek için,
prensliğin dininin prensin dini ne ise o olmasına karar verildi.
Bu, bugünün din özgürlüğü standartlarıyla garip bir durumdu.
Prens din değiştirirse tabanın da din değiştirmesi gerekiyordu.
Yine de bu barış dinî kaynaklı çalkantıların sürmesini ve yeni

Almanya
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imdiye kadar hep Batılı ülkeleri ele aldık. Şüphesiz dünya onlardan ibaret değil, ikiyüz civarında ülke var ve bu ülkelerin çoğu, istikrarlı
demokrasiler blokunun ve Batı dünyasının dışında. Bunların bazıları gayet
ilginç; İran gibi. İran çok eski bir tarihe ve köklü bir kültüre sâhip. 20. Yüzyıl’da,
1979 yılında bir İslâmî Devrim gerçekleştirdi ve yeni bir rejim kurdu. Ortadoğu’da siyasî ve ekonomik bakımdan önemli bir yere sâhip. Batı’yla genellikle bir
çatışma içinde. Demokrasinin bazı kurumlarını kabûl ediyor ve bazı demokratik
mekanizmaları uyguluyor. Buna rağmen demokrasiler kategorisinde yer almıyor.
İslâm dünyasında özellikle Şiî nüfusun liderliği rolünü oynuyor.
A. COĞRAFYA VE TARIH

İran Asya’nın dağlık bir ülkesi. Denizleri ve sâhilleri de olmasına rağmen daha
ziyâde bir kara ülkesi görünümünde. Geniş bir coğrafyaya sâhip Pers uygarlığının vârisi ve eski İpek Yolu ticaret hattının üzerinde. İran karma bir nüfusa sâhip.
Farslılar yanında Azeriler, Araplar ve Kürtler de yaşıyor ülkede. Nüfusun yarısı
Pers. Dörtte biri Azeri. Azeriler kuzeybatıda yaşıyor. Geriye kalan %25 Kürtler,
Araplar. Bazı Sünnî gruplar da olmakla beraber nüfusun çoğunluğu Şiî Müslüman, ülkede gayri Müslimler de var. Ülke geniş topraklara sâhip. Nüfusu 80 milyonu aşkın ve genç (yaş ortalaması 27, Japonya’da 45). İran dünyanın en zengin
petrol yataklarına sâhip ülkelerinden biri. Kürt ve Arap azınlıklarla etnik çatışma
problemlerine sâhip.
İran’a İslâm, Araplar eliyle, Sasanî İmparatorluğu’nun 637 yılında Kadisiye
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Savaşı’nda yenilmesiyle geldi. İslâm İran coğrafyasında egemen
Zerdüşlük dinini hızla eritti, nüfusun çoğu Müslüman oldu. İslâm İran’ı her yönüyle etkiledi. Ülke Arap alfabesini benimsedi.
Fars-Pers kültürü ile İslâm kültürü birbirini melezleştirdi. Arap
etkisinin Selçuk Türkleri ve Moğol İstilâsıyla azalmasından
sonra 1500’lerde Safevî Hanedanı ortaya çıktı. İslâm içindeki
bölünmeler İran’ı da etkiledi. Safeviler Müslüman nüfus içinde
azınlığın çizgisi olan Şiîliği benimsedi ve onu İran’ın resmî dinî
hâline getirdi. Nüfusun çoğu Sünnîlikten ayrılıp Şiîliği benimsedi. O zamandan bugüne Sünnîlerle Şiîler arasında gerilim ve
çatışmalar hiç dinmedi.
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İran’da en çok konuşulan dil Farsça. Ama Azeri Türkçesi,
Kürtçe ve Arapça da konuşuluyor. Farsça İngilizceye ve diğer
Avrupa dillerine daha yakın bir dil. Nitekim, İranlılar kendilerini Araplardan farklı ve onlara üstün görmeye meyillidir.
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1906-1907’de, Osmanlı İmparatorluğu’nun İkinci Meşrutiyet dönemiyle hemen hemen aynı zamanlarda, Anayasa
Devrimi ile İran ilk Anayasası’na ve parlamentosuna kavuştu.
İngilizlerin tütün imtiyazına karşı mücadeleler Batıcı güçler ile
dindarları birleştirdi. Her iki kesim de monarşiden hoşlanmıyor,
fakat farklı idealler peşinde koşuyordu. İlki, Batı tarzı bir yönetim, ikincisi İslâma siyasî hayatta daha fazla yer istiyordu. Kajar
şahı 1909’da protestolar karşısında Rusya’ya kaçtı. Ruslar İran’a
girip Tahran’ı işgâl edince İran iki büyük gücün etki alanına girdi: Kuzeyde Rusya, güneyde İngiltere.
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Safeviler 16. ve 17. Yüzyıl’da Osmanlılarla çatıştılar. 1722’de
Afgan işgâlciler Safevi hanedanını sona erdirdi. İlerleyen zamanlarda Batılı güçler (İngiltere) İran’la yakından meşgûl oldu.
Fakat İran hiçbir zaman hiçbir güç tarafından tam olarak işgâl
edilemedi ve koloniye dönüştürülemedi. Bu, İranlıların haklı bir
gurur kaynağı oldu.

SİSTAN VE BELUCİSTAN

Ülke kaos içinde yüzerken 1921’de bir subay, Rıza Han, iktidarı ele geçirdi ve kendini şah ilân etti. Bu Pehlevî Hanedanının
kuruluşu oldu. Rıza Han pek dindar değildi. Ülkenin İslâmla
bağlarını zayıflatmak için kendisine İslâm öncesine âit Pehlevî
soy adını aldı ve ülkenin adını da İran’a çevirdi. Tepeden aşağı
otoriter bir yönetimle ülkeyi ‘modernleştirme’ye çalıştı. Türkiye’ye paralel işler yaptı. Bir taraftan devlet eliyle banka vs. kurup doğal kaynakları devlet kontrolü altına aldı. Diğer taraftan

İran
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