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Giriş: 

Batıda Demokrasi mücadelesinin tarihini 1215 tarihinde İngiltere Kralı John tarafından 

yayınlanan “Magna Carta”ya, (Büyük Bildiri) Osmanlı’da ise 1839 tarihinde Sultan 

Abdulmecid’in emriyle okunan ve “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” olarak tarihe geçen 

“Tanzimat Fermanına” dayanır. Dolayısıyla batıda demokrasinin gelişimi yaklaşık 800 yılı 

bulmaktadır. Bununla beraber demokratik idare denemeleri Yemen Hükümdarı Belkıs’ın 

parlamenter sistemi ve Yunan ve Roma’nın kısmî ve yöresel denemelerine de sahne olmuştur. 

Bu nedenle Milattan önceye uzanmaktadır. 

XX. Yüzyılın II. Yarısında dünya Demokrasi ile Komünizm arasındaki savaşa sahne 

oldu. Aradan geçen elli sene içinde diktayı ve otoriteyi temsil eden komünizm demokrasi ve 

hürriyet rüzgârları karşısında yıkıldı ve teslim oldu. Demokrasi ve hürriyet insan fıtratına 

uygun bir sistem olduğu için fıtrat dayatmaya galip geldi denebilir. Ancak demokrasinin bu 

gelişimini hazmedemeyen dikta heveslileri demokrasiyi yozlaştırma ve diktaya alet etmek için 

ellerinden geleni yapmaya başladılar. Adı demokrasi uygulama şekli dikta ve istibdat olan ara 

rejimler ve sistemler ortaya çıktı. Bu nedenle “Demokrasinin Gerçek Niteliği” kaybolmaya 

başladı ve halkın demokrasiyi algılama şekli değişti. 

Biz bu çalışmamızda Demokrasi’nin Gerçek Niteliği”, “Demokrasinin Gelişim Süreci” 

“Demokrasinin Temel İlkeleri” “Politik Demokrasi” “Demokraside Birey” ve “Demokrasinin 

Beşikleri” gibi konuları ele alarak inceleyeceğiz. Amacımız gerçek demokrasinin temel 

karakterini ve demokratik bireylerin özelliklerini ortaya koymaktır. Bu konuda “Komünizm 

ve Demokrasi”
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 kitabının yazarı “William Ebenstein”e ve “demokrasinin ruhu şeraittendir” 

diye demokrasiyi Müslümanlaştıran Bediüzzaman Said Nursi hazretlerine teşekkürlerimi 

sunuyorum.  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

DEMOKRASİ VE İSTİBDAT 

 

1. Demokrasinin Gerçek Niteliği: 

Pek çoğumuz demokrasiyi bir halk yönetimi biçiminde düşünürüz. Kuşkusuz böyle 

olmakla birlikte, demokrasinin bilinmesi gereken daha pek çok yönü vardır. Tek başına halkın 

yönetimi demokrasi için yeterli bir tarif ve uygulama değildir. En geniş yönü ve anlamı ile 

demokrasi, yalnız hükümetleri değil, aynı zamanda insanlar arasındaki ilişkileri de kapsar. 

Hepsinin üzerinde demokrasi insan şeref ve onuruna saygıya dayanır. Böyle bir saygının 

benimsendiği ve uygulandığı yerlerde, gerek kişilerin, gerekse toplumun davranışlarına yön 

veren standartlar, zorlama yerine karşılıklı istek ve yalancılık yerine gerçekçiliktir.  

Demokraside asıl önemli olan, zamana ve yöreye göre değişen belirli biçimlerden daha 

çok içinde yaşanılan ruhtur. Bir ulusun yazılı veya yazılmamış (örf) bir anayasası bulunması, 

yasama yetkisinin (İngiltere gibi) yalnızca bir organın yetkisinde toplanmış olması veya 

(ABD gibi) iki organ tarafından eşit şekilde paylaşılması demokrasinin varlığını veya 

yokluğunu gösteren bir belirti değildir. Asıl önemli olan bu hükümet biçimlerinin ve 

kurumlarının, kişilerin isteği, gerçekçilik, kişisel özgürlük ve insana saygı gibi demokratik 

prensiplere uygun olarak işleyip işlemediğidir.  

Komünizmin demokrasiye meydan okuması karşısında demokrasinin yalnızca adalete 

uyması, dürüst olması ve insancıl olması kendi varlığını sürdürmesi için yeterli değildir. 
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Demokrasi, ancak onu isteyen halkın onu yaşatmaya azimli olmasıyla, demokrasinin 

gelişmesi için gerekli fedakârlıkları esirgememesiyle, demokrasinin ilkelerine bağlı 

kalmalarıyla ve demokratik yaşantısının can alıcı yerlerine düşmanın vurmasına meydan 

bırakmamasıyla varlığını sürdürebilir. 

 

2. Totaliter Düzenin Nitelikleri: 

Demokrasi kişi hak ve hürriyetlerinde önem verir ve onu korumayı amaçlar. Totaliter 

düzen ise devletin güçlülüğü üzerinde durur ve devlete dayanarak ayakta kalır. Temel 

dayanağı “devletin yararına kişinin özgürlüğü, hatta hayatı fedâ edilir” prensibidir. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Kur’ân-ı Kerimin “Birinin hatasıyla başkası mesul 

olmaz”
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 prensibinin dinde esas olduğunu belirtir. Bu kutsi prensip “Cemaatin selameti için 

fertler feda edilir, devletin selameti için ferdin hakkı nazara alınmaz” diyen totaliter, devletçi 

ve baskıcı sistemlerin zulüm ve haksızlıklarının ilacı olduğunu ifade eder. Birinin hatası ile 

başkasını mesul etmek ve suçlamak düşüncesi bir milletten veya bir kabileden birinin işlediği 

hata ile o kavmin ve kabilenin bütün fertlerini mahkûm, düşman ve mesul tevehhüm ettirerek 

bir zulüm bin zulüm ve haksızlık haline getirilmektedir. “Birinin hatası ile başkasını mahkûm 

etmeyen” adalet-i Kur’âniye ise sevgiyi ve muhabbeti, kardeşlik ve birliği güçlendirmektedir. 

Suçu işleyene has bırakır ve yakalayarak cezasını verir ve hakiki adaleti temin eder.  

Totaliter sistemler ve devletçi rejimler ise “Cemaatin selameti için fert feda edilir. 

Vatanın selâmeti için şahısların hukuku nazara alınmaz. Devletin siyasetinin selameti için 

cüz’î zulümler nazara alınmaz” diye bir tek câni yüzünden bir köyü mahvetmekle bin 

masumun hakkını nazara almaz. Bir caninin yüzünden bin adamın kılıçtan geçmesini caiz 

görür. Birinci Dünya Savaşında otuz milyon biçâre insanın savaşlarda öldürülmesinin ne 

kadar büyük bir zulüm ve cinayet olduğu açıktır. Bu dehşetli savaşın fitilini ateşleyen ise 

malum bir olaydır.
3
  

Çağdaş totaliter idarelerin tarih boyunca gelen istibdat idarelerinden hiçbir farkı yoktur. 

Tarih boyunca hiçbir müstebit bu günkü kadar zalim olamaz ve olmamıştır. Medya, Radyo, 

TV, İnternet ve Basın çağdaş totaliter yöneticilerin eski idarecilerin başaramadığı bir biçimde 

doğrudan her ailenin yuvasına ulaşma imkânına kavuşmuştur. Böylelikle halkın hükümetlerin 

resmî propagandasını dinlemeye zorlanmakta ve büyük halk kitleleri uyutulmakta ve 

aldatılmaktadır. 

 

3. Her İki İdarede Ordu, Yargı, Eğitim ve Dinin Konumu: 

İstibdat yönetimlerinde ordu “politik” bir ordudur. Ordu milletin değil, diktatörün ve 

devletin emrinde ve hizmetindedir. Ordu müstebidin isteklerini gerçekleştirmek için vardır ve 

başlıca görevi budur. Müstebitler halka baskı yapmak ve devrimlerini zorla kabul ettirmek 

için orduyu kullanırlar.  

Demokrasilerde ise ordu siyasetin değil, ülkenin hizmetindedir. Demokrasi “Eğitime, 

Askere ve Camiye” siyaseti sokmaz. Bu hizmet kurumlarına siyasetin bulaşmasına karşıdır. 

Çünkü eğitim, savunma ve din hizmetleri siyaset üstü bir konumda olmalıdır ve herkese hitap 

etmeli ve politize olmamalıdır. Ancak diktatörler ve ideolojik düşünenlerdir ki orduyu kendi 

politikalarına alet ettiği gibi eğitimi de dini de politik emellerine alet etmekten çekinmezler. 

Demokrasilerde bu üç kurum siyasetin değil, ülkenin ve tüm vatandaşların hizmetindedir. 

Özgürlüğün, egemenliğin, bağımsızlığın ve devlet bütünlüğünün korunmasını sağlarlar.  

Demokrasilerde politize olmaması gereken ve siyaset üstü konumunu koruması gereken 

önemli bir kurum da “yargı”dır. Politikacıların da haksızlık karşısında sığınacakları kurum 

yargı olunca “yargı bağımsızlığının” adaletin tesisinde ve korunmasında ne derece önemli 

olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle demokrasi ordu, yargı, eğitim ve dinin 
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politikadan bağımsız olmasına önem verir. Totaliter sistemler ise bu kurumları politize ederek 

kendi emellerine alet etmeye çalışır. 

 

 

4. Demokrasinin Gelişimi: 

Demokrasinin Yunanistan’da MÖ 430’da ortaya çıktığı söylenir. Ancak Yunan 

Demokrasisi “Aristokrat”ların ve zenginlerin demokrasisidir. Kadınlar, köleler, köylüler ve 

işçiler “vatandaş” sayılmazdı; dolayısıyla yönetime katılma, oy kullanma ve söz söyleme 

hakları yoktu. Daha sonra Roma’da demokrasi denemesi yaşandı. Patrisyen adı verilen 

aristokrat ve zengin ailelerin meydana getirdiği azınlık oy vermek ve yönetime katılma 

hakkına sahipti.  

Ancak daha önce Süleyman peygamber zamanında Saba Melikesi Belkıs’ın parlamenter 

bir yönetim sergilediği ve istişare ile devleti yönettiği Kur’ân-ı Kerimde geçmektedir. Yüce 

Allah onun yönetimini överek anlatmaktadır.  

Avrupa ülkelerinde demokrasinin gelişmesi İngiltere’den başlamıştır. İngiltere’de Kral 

Jhon’un 1215 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı Magna Carta (Büyük Bildiri) demokratik 

ilk açılım olduğu söylenebilir. Bu demokratik deklarasyonda “temsil edilmedikçe vergi 

ödememek, kanunsuz tutuklamamak ve bir jüri önünde yargılanmak” gibi maddeler 

bulunuyordu. 

Magna Carta’da sayılan kişi hak ve özgürlüklerinden yüzyıllar sonra Amerikan 

Anayasasında ve diğer yasalarda bu haklar yer almaya başlamıştır. İngiltere’de mutlak 

monarşiden temsilî hükümete geçiş ise 17. Yüzyılda kesinleşmiştir. 1640 yılında Paiten 

devrimi ile Monarşi yıkılmış ve “Ulusalar Topluluğu” kurulmuştur. 1689’da “İngiliz Hukuk 

Bildirisi” onaylanmıştır. Bu bildiri ile “politik yetkinin kralda değil, seçimle kurulan 

parlamentoda toplanması” ilkesini getirmiştir. 

1928 yılında oy hakkının kapsamı genişletilerek 21 yaşını dolduran her İngiliz 

vatandaşına seçme hakkı tanınmıştır. İngiltere’de demokrasi mücadelesi 600 yıl sürmüştür. 

Bu durumda demokrasinin üstün derecede politik ve sosyal olgunluğu gerektirdiği sonucuna 

varılabilir. ABD zaten devlet olarak demokrasi ile beraber doğmuştur. 1690’lı yıllarda John 

Locke’nin “Hükümet Üzerine İki Tartışma” isimli eseri Amerikan devriminin devlet 

başkanları Thomas Jefferson, Thomas Paine ve George Wachington gibi liderleri etkilemiştir. 

Osmanlı devleti ise demokratik idari sisteme 23 Aralık 1876 yılında “Kanun-i Esasi” 

(Anayasa) ile kurulan “Meclis-i Mebusan” ile geçmiştir. Bu sisteme “Meşrutiyet” denilmiştir. 

“Meşveret, adalet ve hürriyet” gibi kavramların siyasi hayatta hâkimiyetini esas aldığı ve 

“Şeri’î kanunlar” ile padişahın yetkisinin sınırlandırıldığı, seçilmiş milletvekillerine kanun 

yapma yetkisi verildiği ve bu yönetim şeklinin de şeriattan kaynakladığını ifade için bu 

yönetim şekline “meşru” yönetim şekli dendiği için “meşrutiyet” adı verildi. Meşrutiyetin 

esasının “Meşveret” olamsı ve bunun da Kur’ânın emri olan “Şura”dan kaynaklanmasından 

dolayı Osmanlıda “Usul-i Meşveret” tartışmaları yaşanmıştır. Meşveretin en genişi olan 

“Şura”yı “Meclis-i Mebusanın” temsil edebileceği anlatılmıştır.  

1876 yılında “Kanun-i Esasi”nin ilanı ile açılan “Meclis-i Mebusan” yani parlamenterler 

meclisinin üzerinde ayrıca günümüzde “Senato” denilen “Meclis-i Âyan” bulunuyordu. Bu 

meclisin üyeleri ise padişah tarafından atanıyordu. Meclis-i Mebusan 7 dönem faaliyet 

göstermiştir. Son “Meclis-i Mebusan” Sultan Vahdettin’in seçim kararı almasından sonra 

yapılan son seçimlerle 12 Ocak 1920 tarihinde toplandı. 16 Mart 1920’de İstanbul’un 

İngilizler tarafından işgalinden sonra da faaliyetine devam etti. Ancak işgal güçlerinin baskısı 

sonucu 11 Nisan 1920’de resmen kapatıldı. Bunun üzerine Meclis-i Mebusan’ın 

milletvekilleri Ankara’da toplanmaya başladılar. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Anadolu 

Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyeleri ile beraber TBMM’yi açtılar. 



TBMM 1923 yılına kadar tam demokratik bir şekilde çalıştı ve “Kurtuluş Savaşını” 

kazandı. 1923 yılında kurulan CHP ile seçimlere girdi. 1950 yılına kadar “Tek Parti” 

hükümeti ile ülkeyi Cumhuriyet idaresi adı altında ant-i demokratik ve fevkalade despotça bir 

idare sergileyerek “Atatürk Devrimleri” adı altında devrimler yaptı. 1946 yılında muhalefet 

partilerinin kurulmasına müsaade edildi. 1950 yılında yapılan “Hür Seçim” ile yönetimi DP 

ye devretmek durumunda kaldı. Türkiye Cumhuriyeti ancak 1950 sonrasında DP iktidarı ile 

demokratik bir yönetime kavuşmuş oldu.  

 

5. Demokrasinin Temel İlkeleri: 

Demokrasi hukuken hükümet etme yetkisinin halk tarafından dilediğine verilebilmesi 

demektir. İktidarın çok partili sistemle ve hür seçimle belirlenmesi gerekir. Tek partili sistem 

demokratik olmadığı gibi, seçim güvenliği ve hürriyetinin olmadığı yerlerde demokrasiden 

bahsedilemez.  

Marksist sistemler ekonomik eşitliğe sahip bulunmayan kişilerin serbest ve hür şekilde 

oy veremeyeceklerini savunurlar. Bunun nedeni Marksist sistemin halkın hür iradesi ile 

yönetimi değil, “halka rağmen halk için, halkın yararına hükümeti” anlamaktadırlar. Halkın 

duygusu ne olursa olsun küçük bir grubun halk lehine kararlar aldığı rejime demokrasi 

denmesini istiyorlar. Tabii ki böyle bir rejime halkın temsil ettiği bir sistem demek mümkün 

değildir. Bu bir nevi “cahil halk kendi menfaatini bilmez” demektir. Bir grup bilginler grubu 

halk yararına kararlar alırlar ve buna da “halkın iktidarı” derler.  

Sosyolog Jhanson’un belirttiği gibi serbest ve hür seçimlerle oluşan sistemin demokrasi 

olabilmesi için üç temel unsurun bulunması şarttır. Birincisi, hükümette ve idarede var olan 

yetkilerin kişilere değil, kurumlara ait bulunması, yani “kuvvetin kanunda olması. İkincisi, 

vatandaşların “siyasal partiler” ve “baskı grupları” kurabilme hakkına sahip olması gerekir. 

Üçüncüsü, bütün kitle haberleşme vasıtaları olan “MEDYA”nın hürriyetinin sağlanmış olması 

gerekir. Seçmenler oy verirlerken dünya ve memleket meseleleri yönünden tam aydınlanmış 

ve doğru bilgiye sahip olması gerekir. 

5.1 Demokrasinin Bireye Verdiği Değer:   

Uygulama şekilleri aynı olsa da Demokrasi insan onur ve şerefini tanıyan ve değer 

veren bir sistemdir. İnsanlara ait işlerin yürütülmesinde yalnızca gerçeklere ve halkın isteğine 

dayanır.  

Önemli ilkeleri şunlardır: 

1. Demokrasi temelde insanların eşitliğine inanır. 

2. Bireye değer verir. 

3. Hükümet halkın efendisi değil, halkın hizmetindedir. 

4. Demokrasi kişisel eyleme öncelik tanır. 

5. Demokraside kuvvet kanundadır, yani yasaların egemenliğine dayanır. 

6. Demokrasiye akıl, mantık ve tecrübe yol gösterir. 

7. Demokrasi insan ilişkilerine bilimsel yaklaşabilmedir.  

8. Demokrasi çoğunluğun egemenliğine dayanırken muhalefetin de özgürlüğünü tanır. 

Her rejimde iktidar vardır; iktidarı demokratik yapan muhalefettir. 

9. Demokratik yönetimler demokrasinin amaçlarını gerçekleştirebilmek için kullanılır.  

5.2 Demokrasiyi Destekleyen Sosyal Şartlar: 

Max Weber demokrasinin kendisine özgü şartlarını ve bu sistemi destekleyen sosyal 

şartları şöyle sıralar. Birincisi, hür basın ve siyasal partiler gibi unsurlar aracığı ile ve barışçı 

yollarla kuruluş ve geçişini sağlayan bir değer sisteminin kurduğu uzlaşma. İkincisi, fiilî 

otoritenin belirli zamanlar için belirli bir gruba veya makamı işgal eden bir takıma verilmesi. 

Üçüncüsü, meşru ve hür muhalefetin bulunmasıdır.  



Lipset’e göre ise “Demokratik gelenekleri geliştirmek isteyen ulusların sanayileşmeyi 

ve eğitimi geliştirmeleri zorunludur.” Yani sanayi ve şehirleşme sistemin meşruluğunu 

destekler. Zaten bilgi de maddi ve manevi gelişme de demokrasi ile mümkün olur. 

Bir ulus politik demokrasiye kavuştuktan sonra toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel 

alanlarına demokrasinin gittikçe yayılması normaldir ve olağandır. Anacak politik demokrasi 

olmadıkça varılacak sonuç bütün toplum için daha az demokrasidir.  

 

6. Politik Demokrasinin Temelleri: 

1. Özgürlük: Dış baskılardan ve zorlamalardan korunmuş olmak. Ayrıca bir şeyi 

yapmakta zorlanmamak da gerekir. Hürriyet bireyin iradesi ile hareket edebilmesi, 

aklını kullanabilmesi ve bu konuda endişe duymamasıdır.  

2. Oy Verme Hakkı: Oy vermek toplumla istişare etmek demektir. İstişarenin esası 

ve temeli hür olmaktır. Oy verecek olan birey hür olması gerektiği gibi, seçtiği 

vekilleri de hür olmalıdır. Hür seçim oyun gizli tasnifin ise açık olmasını 

gerektirir.  

3. Temel konularda uzlaşma ve genel anlaşma sağlanması: Demokrasi konuşma, 

istişare etme, ortak akıl etrafında anlaşma ve uzlaşma sistemidir. Bu sağlandığı 

ölçüde demokrasi sağlıklı işler ve gelişerek kökleşir.  

4. Sorumlu Vatandaş: Bir toplumu meydana getiren kişiler arasında en uzun 

demokratik hükümet sistemini sürdürmek yolunda orak bir anlaşma bulunmadıkça 

hiçbir demokrasi gerçek anlaşma yoksa hiçbir yazılı anayasa, işler bir demokrasiyi 

meydana getirmeye de, devam ettirmeye de yeterli değildir. Tersine şayet böyle 

bir anlaşma varsa demokratik hükümeti devam ettirmek için yazılı bir anayasaya 

gerek yoktur. Vatandaşın sorumluluğunu meydana getirmek için birinci şartı 

sağlam ve doğru bilgi edinmektir. ABD başkanı Jefferson “Eğer bir ulus uygar bir 

devlet içinde hem bilgisiz hem de özgür kalmak istiyorsa hiçbir zaman olmamıştır, 

bundan sonra da olmayacaktır” demektedir. Sağlam düşünce kâfi değildir. Bundan 

sonra sağlam ve doğru eylem de şarttır. Çünkü kötü iktidarı sandığa oy vermeye 

gitmeyen iyi insanlar seçer. Her vatandaş tuttuğu partinin günlük çalışmalarını 

yakından izlemeye kendi toplumu içinden başlamalı ve murakabe hakkını 

kullanmalıdır. Vatandaşlar çeşitli kuruluş ve derneklerde hükümete yardımcı 

olmak durumundadır. Örgütlerin çalışmalarının yoğunluğu nispetinde hükümetin 

işleri kolaylaşır.   

5. Sorumlu Hükümet: Sorumlu hükümet demek görev bilinci ile hareket eden iş ve 

çalışma, hizmet ve adalet, hak ve hürriyet odaklı olarak iş gören hükümet 

demektir.  

a. Görevin bir emanet olduğunun bilincinde olup emanete riayet ederek 

hareket eder. Peygamberimizin (sav) “Hepiniz çobansınız ve hepiniz 

yaptıklarınızdan sorumlusunuz”
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 hadisini kendilerine prensip edinirler. 

Demokrasilerde kanunlar devlet başkanlarını da bağlar. 

b. Görevliler “demokratik ilkelerin tam olarak yerleşmesi için” çalışmaktan 

da sorumludurlar. Demokrasilerde lider halkı inandırabildiği ölçüde 

liderlik edebilir. Hiç bir zaman halkı zorla ya da hile ile uzun zaman 

oyalayarak aldatamaz. Ama bir kez halkı kazandıktan sonra demokratik 

liderin moral gücü hiçbir şeyle ölçülemez. II. Dünya Savaşında Winston 

Churchill ve ABD de Franklin D. Rousewelt gibi liderlerin halklarından 

aldığı yetki buna örnek olabilir.  
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c. Halkı ilgilendiren konularda kamu görevlilerinin “şahsi menfaatlerini ve 

özel çıkarlarını değil, kamu yararı doğrultusunda” bir yaklaşım ve tutum 

sergilemeleri gerekir. Peygamberimizin (sav) “Kavmin efendisi ona hizmet 

edendir”
5
 hadisi bu konuda idarecilerin rehberi olmalıdır. “Partizan 

Politikalar” için de bu kural geçerlidir. Demokrasilerde her ne kadar 

yüksek mevkilere gelecekleri politik parti seçse de böyle görevlere 

seçilenler artık partizanlık duygularının üstesine çıkmasını bilmelidirler. 

Hükümeti parti kursa da, hükümet halkın bütün fertlerini şefkat kanadına 

almalıdır. 

 

7. Demokrasinin Güçlükleri ve Başarısı 

Çağımızın hızlı hükümet değişimleri demokratik idareleri güçleştirmekte ve zora 

sokmaktadır. Bu sebeple diktaya heves eden ve özen gösteren liderlere rastlanmaktadır. Keza 

demokrasilerde liderin yetkilerini kötüye kullanma imkânı da vardır. Ayrıca bu sistemde 

halkın çıkarları parti ve kliklerin ve özel baskı gruplarının çıkarlarına tabi kılınabilmektedir.  

Gerçekte liderlik ve demokrasi birbiri ile bağdaşmaz. Liderlik ister istemez oligarşik 

olur. Liderler de iktidarın çözülmesi ile çürüme sürecine girerler. Bütün bunlarla beraber 

“demokrasi bir fazilet rejimidir.” Demokrasiyi tenkit eden birçok rejimler ve görüşler de onun 

hatalarına dikkat çekerek bunu yaparlar. Mesela, liderin koltuklarını korumak için parti içi 

muhalefeti ezmeleri, menfaatlerini korumak amacı ile haksızlık yapmaları ve yanlış 

propaganda ile kitleleri aldatmaları da mümkündür.  

Bütün bu olumsuzluklara rağmen demokraside kitle haberleşme vasıtalarının doğru 

kullanımı su-i istimallere karşı en önemli sübaplardır. Kitle haberleşme araçları olan TV, 

İnternet, yani yazılı ve görsel basın lider ve yöneticiler ile geniş halk toplulukları arasında 

iletişim ve haberleşmeyi sağlarlar. Hür basın hür olduğu ölçüde lider ve yöneticilere halkın 

düşünce ve fikirlerini hızla aktarmakta ve demokrasinin işleyişini kolaylaştırmaktadırlar.  

Her sistemin mutlaka zararlı yönleri olacaktır. Mümkinatta daha mükemmeli, mutlak 

hayır ve mutlak güzellik mümkün görünmemektedir. Bediüzzaman’ın ifadesi ile “Nekâisten 

Müberra olmak cenân-ı cennetin mahsusatından ve her kemâle bir noksan karışmak şu âlem-i 

kevn-i fesadın muktezasındandır.” Bu nedenle yönetim sistemlerinin en az zararlısı ve en çok 

faydalısı demokratik olanıdır, halka hizmetin ve eksikliklerin çözümü için de demokrasiden 

başka çözüm ve çare de yoktur. Siyaset ve hukuk bilimi uzmanları “meşruiyet içinde ve 

demokrasilerde çare tükenmez” fikrinde ittifak etmişlerdir.  

Hürriyet uğruna asırlar boyu sayısız mücadeleler verilmiştir. Bu mücadele sonuçta 

demokrasiyi netice vermiş ve günümüzde “demokrasi mücadelesi” adı altında devem 

etmektedir. Asırlar boyu devem eden bu mücadele “Asırlar boy devem eden bu mücadelenin 

sâiki nedir?” sorusunu akıllara getirmektedir. Buna şöyle cevap vermek mümkündür. 

“Hürriyet, insanlığın şartı ve şerefidir. İnsanlığın gereğidir ve Allah’ın insanlara bahşettiği en 

temel hakkıdır. Diktatörler bu hakkı gasp etmektedir. İnsanlar bu hakkı alma ve kullanma 

hakkını geri istemektedir. İnsanlığın hürriyet hakkını kullanmanın tek yolu ve bu hakkı 

kullandıran tek sistem demokrasidir. İnsan hak ve hürriyetleri ancak demokrasi şartlarında 

makes bulur ve gelişme kaydeder. İnsan gerek birey olarak gerekse toplum olarak hürriyet 

hakkını kullanmamaktan dolayı diktatörlüğe ve keyfî idareye karşı gönüllerde, his ve idrakte 

birikmiş olan kin ve nefreti hürriyet hakkını kullanmak için dışa vurmakta, bu isteğini 

eylemelere dönüştürmektedir. 

Sosyolog ve hukukçu Benjamin Konstant “İnsanlığın amacı hürriyet, nizam ve 

saadettir” demiştir. Saadetin yolu ise hürriyetten geçmektedir. Hürriyetin teminatı ise düzen 

ve asayiştir. Hükümetin ve devletin amacı asayişi korumaktır ve yasalar bunun için yapılırlar. 
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Nizamın olmadığı yerde anarşi ve terör vardır. Anarşinin pek çok şekli vardır ve tümü insanın 

ve toplumların saadetini mahvederler. Düzeni sağlayacak olan ise yasalar ve hukuk sistemidir. 

Bu nedenle temel yasalar “Anayasa” ile belirlenir.  

Demokrasi hürriyetleri sağladığı için çok gürültülü bir rejimdir. Bu gürültü hayat 

tarzının hareketliliği, huzursuzluğu, sosyal ihtilafları ve iç gerginlikleri aslında sağlığın, 

canlılığın ve hayatiyetin alametidir. Elliot “Günümüzde demokrasinin savunmasındaki en 

zayıf nokta demokrasinin gerçek anlamıyla açık ve sade bir tahlililinin yapılmamış olmasıdır” 

demektedir. Demokrasiler de art niyetli ve istibdat düşüncesinde olan liderlerin yönetiminde 

bozularak kötü bir rejim haline gelebilir. Bu sistem ancak temel manevi prensipleri ve temel 

hak ve hürriyetleri ile kanun hâkimiyetini sağlayabildiği ölçüde gerçek bir demokrasi 

sayılabilir. Bu da tam yeterli değildir, halkın ve kurumların demokrasiyi istiyor ve savunuyor 

olmasına da büyük ihtiyaç vardır.  

Demokrasi herkesi memnun etmeyebilir ve bazılarını nefrete sürükleyebilir. 

Machiolle’nin “nefret fena yönetimi ve icraatla olduğu kadar, iyi icraatla da kazanılır” 

demektedir. Herkesi memnun etmek imkânsızdır. Hz. Ömer gibi adil ve adaletle meşhur olan 

halife, adaleti istemeyen biri tarafından şehit edilebilmiştir. Ancak bunlar hürriyetten ve 

demokrasiden vazgeçme fikrini vermemeli ve baskı yapmaya sebep olmamalıdır. Hukuk ve 

adalet her zaman hürriyeti netice verir ve demokrasiye güç katar. Dikensiz gül olmayacağı 

gibi “Gülü seven de dikenine katlanmasını” bilmelidir. 

 

8. Sağlıklı Demokrasinin Temel Kaynakları: 

Dengeli ve sağlıklı bir demokrasinin uygulanabilmesi için bazı temel dayanaklarının ve 

kaynaklarının olması kaçınılmazdır. Bunları da iki temel kategoride temellendirmek 

mümkündür.  

Birincisi: Manevi, ahlâki ve moral değerler ve prensipler. Bu değerler tamamen 

“Hürriyet” “Hukuk” ve “Adalet” ilkeleri içinde toplanmıştır. Bunlar da kişinin hak ve 

özgürlüklerini sınırlamak için değil, sınırlamanın önündeki engelleri kaldırmayı ve hakları 

korumayı amaçlar.  

İkincisi: Bu manevi ve moral değerleri gerçekleştirmeyi sağlayacak olan mekanizma. 

Yani, faaliyetler silsilesinin ve sisteminin düzenlenmesi için gerekli olan kurumlar, 

müesseseler ve bu müesseselerin istikrarını sağlayacak olan unsurlar. 

Demokrasinin tek bir düşmanı vardır; oda her çeşidiyle baskı ve istibdattır. İstibdadın 

em kötüsü “Komünizm”dir. O da bu kötülüğünden dolayı kısa zamanda insanlık dünyasında 

barınamayarak hürriyetin ışığında kaybolmuştur. Karanlığın ışığı boğduğu gibi, komünizm de 

kişi hak ve hürriyetlerini baskı altına alan rejim ve sistemdir. Dolayısıyla insan tabiatına 

aykırıdır. Nasıl olmuş da 1917’den sonra “Demirperde” dediğimiz ülkelerde etkili olmuş 

araştırılması gereken bir konudur. Peşinen belirtmek gerekir ki bu insanlar bu rejimin sınırları 

içinde isteyerek, arzu ve tercihleriyle yaşamamaktadırlar. Her nasılsa bir defa düşmüşler 

çıkmak için çırpınıp durmaktadırlar ve nihayet istibdadı reddederek 1980 yıllarından itibaren 

kurtulmuşlardır. Ama ne ki 60 sene gibi kısa bir süre içinde insanlık tarihinde kara bir leke 

olarak kalmıştır. Şimdi insanlık bu lekeyi silmeye çalışmaktadır. 

Şunu da unutmamak gerekir ki baskı ve istibdat sadece komünizmden ibaret değildir. 

Komünizm bunun en katmerlisidir. Komünizm dışında derecesine göre pek çok istibdat ve 

baskı çeşitleri vardır ve bir ucu aile bireylerinin istibdadına kadar uzanmaktadır. Bediüzzaman 

Said Nursi “Münazarat” isimli eserinin başında bu konuyu veciz ama detaylı bir şekilde 

işlemiştir.  

Kişinin hak ve hürriyetlerini koruyabilmesi, bunu ahlâkî kurallar çerçevesinde yapması 

ve haksızlıklara karşı durabilmesi için gereken gücü ve cesareti insana veren “Hürriyet” ve 

“Karın tokluğu”dur. Hürriyet ve ekmek insanın vazgeçilmezidir; ancak arasında tercih 

yapmaya zorlanan insan hürriyeti değil de ekmeği tercih ederse köle olmaktan kurtulamaz. 



Köleliğin sebebi de budur. Burada insan olan insana yakışan “Ben ekmeksiz yaşarım ama 

hürriyetsiz yaşayamam” diyebilmesidir. Ekmek için hürriyetinden vazgeçen bir gün ekmekten 

de, canından da vazgeçmek zorunda kalır. Ama Bediüzzaman Said Nursi gibi “Ben ekmeksiz 

yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam” diyebilirse ekmeği de, refahı da, saygınlığı ve efendiliği 

de hak eder. Liderler ekmek ve hürriyet mücadelesinde hürriyeti tercih edenlerden çıkar.  

Pouvel Davies’in belirttiği gibi “Aynı zamanda hem hürriyete hem karın tokluğuna 

sahip pek az insan komünist ve anarşist olur.” Dünyada açlık kalmazsa anarşi de olmaz, 

baskıya da kimse boyun eğmez. İstibdadın ve her nevi baskının dayanağı ekmek ve baskıya 

boyun eğmenin sebebi de açlık, yani ekmeğe olan ihtiyaçtır. Ama ne var ki “hürriyeti ekmeğe 

tercih edenler sayeside insanlık hürriyete kavuşmuş ve hürriyet sayesinde de hem ekmeğe 

hem de refaha ulaşmışlardır. Bu nedenle gerçek insan “Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz 

yaşayamam” diyebilen insandır. Hukuki ve siyasi kemal mertebesi ve bu mertebeye layık 

kâmil insan “Hürriyeti” ekmeğe tercih edebilen ve hiçbir baskıya boyun eğmeyen insandır. 

İstibdat ve baskı hâkimiyetini yalan, hile ve aldatma üzerine kurmuştur. Bu nedenle 

insanları yalan propagandalar ile bir müddet aldatabilmektedir. Ama ne ki zamanla yüzündeki 

maske düşmekte ve gerçek mahiyeti ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle “İnsanların bazılarını 

devamlı aldatmak mümkündür. Bütün insanları da bir müddet aldatmak mümkündür; ancak 

bütün insanlar bütün zamanlarda aldatmak mümkün değildir.” 

İstibdadın en büyüğü olan Komünizmin iki silahı vardı. Birincisi yalan üzerine kurulan 

propaganda, ikincisi ise baskı ve zulüm. Bu iki silahın yolu da “yalan ve inkâr”dır. Evet, 

“küfür bütün çeşitleriyle yalandır.” Bu nedenle istibdadın tuzağına düşenlerin büyük bir kısmı 

açlık sebebiyle başka ümitleri olmadığından, bir kısmı da hür olabilmenin güçlüklerine 

dayanamadıklarından dolayı istibdadın esiri olmuşlardır. 

Hür olmanın ve hür kalabilmenin yolu siyasi değil, manevidir. İnançsız insan manen 

açtır. Kalbi, kafası ve ruhu manevi gıdalardan yoksundur. Hürriyet ise inançlı ve bilgili 

insanların hayat görüşüdür. İnançları olmayan insanlar karınları tok da olsa “insanî yönden” 

açtırlar. Manevi bakımdan noksan ve hastadırlar. Çaresiz kalan hastaların ilaç deneme 

konusunda sabırsız olmaları doğaldır. Şurası bir gerçektir ki “İnsan ruhu inançla yaşar.” 

İnanabilmek insanın özelliğidir. İnanan ve inancı güçlü olan insan hem hür hem de mutlu 

olabilir. İnanç ruhun en büyük ihtiyacıdır. Bu nedenle Bediüzzaman Said Nursi “İman ne 

derece mükemmel olursa hürriyet o derece parlar” diyerek “Asr-ı Saadeti” örnek göstermiştir. 

Kendisi de inancı sebebiyle en büyük istibdat dönemlerinde en büyük müstebitlere karşı 

hakkını savunmuş ve hürriyetinden asla taviz vermeyerek insanlığa örnek olmuştur. “20 

asırda hür bir insan var mı? Hürriyeti iliklerine kadar tatmış kim vardır?” denildiği zaman hiç 

düşünmeden “Bediüzzaman Said Nursi” diyebilmekteyiz. 

En iyiyi seçebilmek için iyi olanların bilinmesine ihtiyaç vardır. İnançlar arasında tercih 

yapmak için de, siyasi sistemler içinde en iyi ve insanlığa en çok yararlı olabileni tercih etmek 

için de siyasi sistemlerin bilinmesine gerek vardır. Bunu sağlayacak olan da “sağlıklı 

bilgi”dir. “Bilgi Çağı”nın bunu çok kolay başaracağından emin olabiliriz. Geçmişte insanların 

komünizm gibi baskı idarelerine esir olmalarının sebeplerinin basında bilgiye ulaştıracak 

kanalların tıkalı olması ve devletin de bu kanallara kendi istedikleri bilgileri yüklemesinden 

kaynaklanmaktaydı. Hal böyle olunca insanlık artık bundan sonra tercihini “hürriyet”ten ve 

inançtan yana kullanacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Bundan böyle hiçbir istibdat insanlık 

için bir tercih ve bir alternatif olamaz.  

Bütün bu sebeplerden dolayı istibdattan korunmak için yapılacak en ideal şey “bilgi ve 

inanç” yani “İman ve eğitim” vermektir. 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

DEMOKRASİDE BİREY VE TOPLUM 

 

1. Demokraside Bireyin Konumu: 

Demokrasi fertlerde ve toplumda hürriyeti, adaleti, aklı ve mantığı, zor yerine isteği 

getiren, insanlar arası ilişkilerin niteliğini daha üst düzeye çıkaran, en azından buna ciddi 

biçimde çalışan bir sistemdir.  

Demokrasi kişiye değer verir ve onun yetişmesini sağlar. Demokrasi duygu ve düşünce, 

bilgi ve beceri, çalışkanlık ve cesaret bakımından “olgun insan” tipine hizmet eder. Totaliter 

ve baskıcı sistemlerde ise kişi hiçbir zaman duygusal yönden olgunlaşamaz, daima çocuk 

kalır.  

Olgun bir insan kendisi dışında hiçbir otoritenin sağlayacağı güveni istemez. Kişi kendi 

kendisinin beyidir. Kişinin güvenliği kendi içindedir. Ancak yüce yaratıcının karşısında eğilir, 

bunun dışında hiçbir otoritenin karşısında eğilmez. Bir haktan, yani haksızlık yapmaktan, bir 

de Cenab-ı Haktan korkar. Totaliter rejim toplum içinde ferdi önemsiz bir varlık durumuna 

düşürerek, insan kişiliğini yok etmeye çalışır.  

Kişinin olgunluğu gerçeği olduğu gibi benimsemek, yanlışlardan ders almak ve geniş 

bir sevgi çemberi geliştirmek gibi yeteneklerin kazanılması ile mümkündür. İnsan iradesini ve 

aklını ancak hür bir ortamda kullanarak geliştirebilir. Akıllı insan aklını kullanarak çevresi ile 

iletişim kurabilen ve kendisini çevresine sevdirebilen insandır. İnsana bu imkânı ancak 

demokrasi sağlayabilir. 

 

2. Gerçeği Olduğu Gibi Benimseme: 

Akılca sağlıklı ve olgun bir kişi “gerçeklik” ilkesine bağlıdır. Bu ise gerçek bilgi, akıl, 

mantıklı düşünme ve hürriyet ilkeleri ile gerçekleşir. Doğru bilgiden mahrum olan akıl şaşar. 

Korku ve kaygılar kişinin sağlıklı düşünmesini ve mantıklı hareket etmesini engeller. 

Hürriyetin olmadığı yerde ise bunların hiçbiri bulunmaz.  

Totaliter liderler ve onun peşinden gidenler gerçeklik ilkesini benimsemezler ve 

benimsemek de istemezler. Gerçekler hayalleri yıkar. Bununla beraber gerçekten çok uzak 

oldukları halde daima gerçeklerden dem vururlar. Kendilerini asla gerçekleşmeyecek olan 

isteklere kaptırırlar. Bu durum tarih boyunca totaliter devletlerin yenilgiye uğramasını netice 

vermiştir. 

Totaliter devletlerin kendi ülkesi dışındaki emelleri de sınırsızdır. Nazizm bu ülkü ile 

bütün dünyayı egemenliği altına almak isteyerek on iki yıl boyunca uğraşmış ve nihayet 

yenilerek çok şey kaybetmiş ve tüm dünyaya da çok şeyler kaybettirmiştir. Bütün çabaları 

boşa gitmiştir. Aynı şekilde komünizm de “evrensel egemenlik” ülküsü ile kendi sonunu 

hazırlamıştır. 

Toplumsal hayat ve eylemler bir ölçüde fedakârlıkları ve sınırlamaları gerektirir. Bu 

nedenle yayan bir demokrasi yurttaşların eğitilerek günlük hayatlarında her şeyi olması 

gerektiği gibi değil, gerçekleri olduğu gibi benimsemeye alıştırılırlar. Bu nedenle olgun bir 

kişi her şeyi bilemeyeceğini, her şeyi her şeyi elde edecek güçte olmadığını, insan hayatının 

sihirli bir biçimde cennete çevrilemeyeceğini ve hiçbir totaliter diktatörün her şeyi yaptıracak 

kadar ilahi gücü olmadığını birer gerçek olarak benimser. 

Olgun olmayan kişiler “liderin” olmayacak ülküleri her nasılsa gerçekleştireceğine ve 

bütün isteklerini yerine getireceğine çocukça inanır dururlar. Sonuçta diktatör işi 

başaramayınca totaliter sistemin halkı, kendilerini aldatan bu lideri bu kez de idama mahkûm 

ederler.  

Hâlbuki demokrat bir kişiliğe sahip olan akıllı bir birey ve yurttaş kendilerini aldatan 

politik lidere karşı daha az kin duyarlar. Çünkü onların ilahi güçlerinin olmadığını bilirler ve 

kendileri gibi onların da başarısızlığa uğrayabileceğine inanırlar. Başarıya karşı körü körüne 



hayranlık duymak, başarısızlığa karşı ölçüsüz kin beslemek ancak otoriter rejimlerde ve 

sistemlerde vardır. Bu otoriter sistemin en belirgin özelliğidir.  

Demokratik birey ve yurttaş ulusal başarı dönemlerinde daha çok eleştiricidir ve ulusal 

başarısızlık dönemlerinde daha az kin duyar, çünkü o gerçeklik ilkesine bağlıdır ve aklı ile 

hareket eder.  

 

3. Yanlışlardan Ders Alma: 

Devletin teşekkülü ve büyümesi de çocuk gibi tedricidir ve zamana bağlıdır. Bunda 

yanlışlardan aldığı dersin de önemli bir payı vardır. Dikta rejiminde hükümet kişilerin tek 

başına deney yapmalarını ve eyleme geçmelerini engeller. Böylece kişinin hiçbir zaman 

yanlış yapamayacağı ve “her zaman doğru olanı yapacağı” sanılır. 

Bunun gibi sürekli ana-babasının denetimi altında büyüyen çocuk da genellikle hiçbir 

yanlış yapmaz. Çünkü anne-babası onun yanlış yapmasına imkân tanımazlar. Oysa büyümek 

ve gelişmek demek gözetim altından çıkarak kişisel sorumluluk içinde ilerlemek demektir. Bu 

yanlış yapma imkânını da kapsar. 

Seçim yapmayı, hür iradesi ile karar verme imkânına sahip olmayan bir kimse gerçekten 

demokrat olamaz. Dolayısıyla verdikleri kararların bir kısmı yanlış olacak ve bununla 

yanlışlardan ders almış olacaklardır.  

Totaliter rejimlerde hiç yanlış yapmayan olağanüstü insanların varlığına inanılır ve 

bunlara sınırsız yetki verilmesi gerektiği inancını doğurur. Meselâ, İtalya’da Faşist rejimle 

yönetildiği dönemlerde (1922-1943) Mussolisi’nin okullardan, her sınıfın devlet dairelerinde 

her duvarın üzerinde asılı olan resimlerinin altında “Mussolini her zaman haklıdır” yazısı 

vardı. Mussolini bu dönemde “Oyların % 25’ini alan meclisin 3/2 sini yani % 65’ini alır” diye 

bir yasa çıkarmıştı. Ömrü boyunca Stalin hep haklıydı ve hiç yanlış yapmamıştı. Hâlbuki 

Kruşçev 25 Ocak 1956’da yaptığı bir konuşmada Stalin’in birçok konuda halkı aldattığını 

açıklamıştır. 

 

4. Geniş Bir Sevgi Çevresini Geliştirme: 

Bir çocuk önce kendisini sonra çevresini tanır ve öğrenir. Olgunlaşmaya doğru gittikçe 

kendi grubu dışında çeşitli sosyal, dinsel, ırksal ve bölgesel gruplarla ilişki kurdukça ufku 

daha da gelişir ve genişler. Kuşkusuz öğretimin amacı da özgür bir toplumda büyüyen 

kişilerin olağan ölçüde çok sayıda ve değişik yaratılışta kişilerle birlikte çalışmayı 

öğretmektir. 

Demokrasinin amacı düşünce ve görüş ayrılıklarını bastırmak değil, açıklığa 

kavuşturmak yoluyla çözümlemektir. İnsanları hoş görmeyi, benimsemeyi ve çok değişik 

yaratılışta kimselerle birlikte çalışmayı öğrenmedikçe demokrasinin işlemesine imkân yoktur.  

Duygusal bakımdan olgunlaşmamış kimse ancak kendi grubundan olanlara saygı duyar. 

Başkalarını tehlikeli ve düşman sayar. Böyle dar bir sevgi çemberi bazen kendi ailesini, ya 

sosyal bir sınıfı veya partisine kadar uzanır. Bu noktada duran sevgi, kişinin kendi grubuna 

bağlılığı, çok zaman gruptan olanlar için sevgiden çok dışarıdan olanlara karşı kin ve 

düşmanlık niteliğindedir. Tam da “Ali sevgisi yerine Ömer düşmanlığında” odaklanan radikal 

düşünce şeklinde olduğu gibi… Meselâ, komünistlerin davranışlarında kapitalist düşmana 

karşı duyulan kin ve nefret, proletaryaya karşı duyulan sevgiden daha güçlüdür. Nazi 

ırkçılığında da Alman halkına olan sevgiden daha çok diğer ırklara karşı kin ve nefret dile 

getirilir.  

Olgun kişi çevresine ve içinde yaşadığı dünyaya karşı bunlardan farklı entelektüel bir 

duygusal tutum benimser. Çünkü kendi kusurlarını, kendi sosyal sınıfın ve partisinin ulusun 

kusurlu yönlerini bilmektedir. Hem eleştirir, hem de eleştiriyi kabul eder. Bu da başka 

insanlara, uluslara ve dinlere karşı daha çok hoşgörüyle davranmasını sağlar. 



Olgun kişinin duyduğu sevgi akılcı olup seçeceği bir varlığa sımsıkı bağlı olmayıp 

işbirliği yapma, paylaşma ve sevgi yönünden herkesi kucaklayıcı bir niteliğe sahiptir. Böylece 

olgun kişi sevgi ve işbirliğini, özgürlük, eşitlik ve herkesin kişiliğine saygıyla birlikte yürütür. 

Bu sevgi “bizden olanlar” ve “bizden olmayanlar” ayırımı yapmaksızın tüm insanlığı 

kucaklar. Olgun insan Hz. Ali’nin (ra) dediği gibi “mü’minlerin tümünü kardeş, diğer 

insanları da insanlıkta eşit gören” bir anlayışa sahiptir. Peygamberimizin (sav) buyurduğu gibi 

“kendi nefsi için istediğini başkaları için de ister.” “Kendisine yapılmasını istemediği şeyi 

başkasına da yapmaz.” 

İşte demokrasi birey ve toplum açısından böyle bir ortamın oluşmasına katkı sağlayan 

bir sistemdir. 

 

5. Aile ve Okulda Demokrasi: 

Kişinin karakter kökleri geçmişine, ta çocukluğuna dayanır. Çocuk her şeyi ailesinden 

öğrenir. Aile, okul, din, hükümet kavramlarını hep üzerinde toplar. En üstün ülküleri, 

değerleri, töreleri, toplum arasına karışan yeni üyelere ancak aile aracılığı ile ulaştırılır. Bu 

nedenle aile hem ekonomiktir, hem de etkilidir. 

Politik yönden de aile son derece üstün bir öneme haizdir. Çünkü diğer özellikleri 

yanında aile otoritenin de ilk uygulama yeridir. Aile ya otoriteyi veya demokrasiyi ilk tatbik 

eden yerdir.  

Ailenin kişi üzerindeki etkileri kolaylıkla değiştirilemez. Kişinin derinliklerine 

yerleşmiş kişilikleri, duygusal davranışları ve tipleri de kolayca değiştirilemez. Kişinin 

iyimser mi, kötümser mi? İşbirlikçi mi yoksa saldırgan mı? Atılgan mı yoksa yumuşak başlı 

mı? Cömert mi, hasis mi? Girişken mi çekingen mi? güvenilir mi kuşkucu mu ya da 

hoşgörülü mü olup olmadığını belirleyecek olan ilk deneyimi veren yer kuşkusuz ailedir. 

Aile yuvasından sonra okul kişinin davranışlarına yön veren önemli bir kaynaktır. 

Çocukların sınıfta öğrendikleri okulun yönetim biçimi dolayısıyla onların bilinçaltına yerleşen 

şeylerden çok daha az kesin bir netlik taşır. Totaliter toplumda okul çocukların kafasına 

disiplin ve düzen kavramını yerleştirmek için vardır. Öğretmenin düşünce ve fikir, konuşma 

ve söz özgürlüğü yoktur veya kısıtlıdır. Öğretmen ancak iktidardaki partinin veya liderin 

resmî doktrinini öğrencilere öğretmek zorundadır.   

1959 yılında SSCB’ye giden bir Amerikan heyeti (64 kişilik eğitimci grup) şu sonuca 

ulaşır. “Sınıf içinde bütün çalışmalar sert bir otorite havası içinde yürütülmektedir ve disiplin 

çok serttir. Öğrenci iyi bir eğitim görmekle beraber hürriyetini ve kişiliğini kaybetmektedir.”  

Hür toplumlarda öğretmenin görevlerinin başında çocuğun kişiliğinin gelişmesine 

yardımcı olmaktır. Demokrasi çoğulculuktan yanadır ve tek biçimlilik söz konusu değildir. 

Her birey tek başına farklı kabiliyetlerde bir varlıktır. Demokratik eğitimin amacı bu kişiliğini 

öldürmek değil geliştirmek ve güçlendirmektir. Bireyler topluluktan ayrılarak denenmemiş bir 

biçimde yeni şeyler yapma imkânını bulamadığı ölçüde ilerleme olmaz. Totaliter liderin 

zannettiği gibi insanların aynı kalıba dökülerek herkese tek bir biçim vermek imkânsızdır. Bu 

zoraki durum bireylerde hayal kırıklığı yapar ve işbirliğinden uzaklaştırır. İnsanları umutsuz, 

mutsuz yapar. Yeni deneme ve özgür çalışma fırsatı ve imkânı bulamadığından kabiliyetlerini 

geliştiremez ve kendisine ait bir şey yapamaz ve bu nedenle ilerleme de söz konusu olamaz. 

Günümüz teknolojisinin ve uygarlığının temelini oluşturan düşünceler ilk önce herkese 

benzemeyen ve farklı düşünen kişilerin kafasından doğmuştur. Sonra kafası çalışan azınlık 

buna sahip çıkmış, en sonunda da çoğunluk bunu benimsemek zorunda kalmıştır. “Önce senin 

yok sayarlar, sonra seninle alay ederler, sonra seninle savaşırlar ve sonra sen galip gelirsin” 

özdeyişi, kafası çalışanlar ve farklı düşünenlerin durumunu yansıtmaktadır.    

Dünün yeni düşüncesi bu günün benimsenen gerçeğidir, yarın herkesin malı olacaktır. 

Bu nedenledir ki demokratik öğretmen öğrencisine ne düşüneceğini söylemez; ama nasıl 



düşüneceğinin öğrenmesine yardım eder. Demokratik ülkelerde öğrenciler de örgütler kurarak 

kendilerini yönetmeye alıştırılmalıdırlar. 

 

6. Demokrasinin Gelişmesi İçin Gereken Hususlar: 

Demokrasinin gelişmesi için gereken temel kurallar şunlardır: 

I. Aşırı denetim kendi amacını yok eder: Hangi hususta olursa olsun aşırı 

denetim insanları denetimden kaçmak veya denetçiye ve idareye hoş görünmek 

için insanları hileye ve gösterişe yöneltir. Bu da denetimin amacı olan işi daha 

güzel, kaliteli ve istenen biçimde yapılmasına mani olur. işler gereği gibi değil, 

uluorta ve göstermelik yapılır. En iyi yönetim, insanları yönetmeyen 

yönetimdir. 

II. Otoriter rejim “”eksilen verim” yasasını tektiler: Otoriter sistemlerde 

insanlar verimli çalışma yerine denetimi ve yönetimi savsaklama eğilimindedir. 

Bu nedenle her konuda verim düşüktür. İnsanlar kapasitelerinin altında zorla 

çalışırlar. Kabiliyetler esas alınmadığı ve otoriteye bağlılık esas olduğu için 

yağcılık ve idarecinin gözüne girme girişimleri beceriksiz insanları makam ve 

mevki sahibi yapar. Bu da düşük verim demektir. 

III. Aşırı bürokrasi ve pek çok belgeler denetimi güçleştirir: Bir işin yapılması 

için istenen aşırı belgeler ve işin esasından olmayan bürokratik işlemler hem 

denetimi güçleştirir, hem verimi düşürür, hem de iş yapacak olanları usandırır. 

Bu nedenle devlet bürokrasiyi ne kadar azaltırsa verim o derece artar. Bu 

nedenle en iyi devlet var olan ama görünmeyen devlettir. Devlet ancak insanlar 

mağdur oldukları ve haksızlığa uğradıkları zaman hakkı hak sahibine vermek 

ve haksızı cezalandırmak için var olmalıdır. 

IV. Yasakların çokluğu onların önemsenmemesini netice verir: Bir ülkeden 

yasalar ne kadar fazla olur ve insanlar onlara uymadığı için devlet tarafından 

cezalandırılırsa artık yasaları önemsememeye ve ihlal etmeye başlar. Yasalar 

ise insanlar uyduğu ölçüde etkin olurlar. İnsanların çoğunu mağdur eden 

yasalar artık önemsenmez olurlar.   

V. Totaliter rejim etkinliğini ihanetlerle kaybeder: Baskıcı rejimler insan 

onuruna önem vermediği için zamanla ihanetlerle sarsılırlar. Genellikle 

diktatörler en yakınları tarafından ihanete uğrayarak saltanatlarını kaybederler.  

VI. Demokrasi insan fıtratına uygunluğu esas alır: Demokrasi insan fıtratından 

çıkan ve fıtrata hitap eden bir sistemdir. İnsan ihtiyaç ve kabiliyetlerini dikkate 

alır ve ihtiyaçların giderilmesi ve kabiliyetlerin geliştirilmesi yönünde gereken 

yasaları çıkardığı için hem insanı mutlu eder, hem kabiliyetlerin gelişimine 

sebep olur ve milletlerin gelişimini ve kalkınmasını sağlar.  

İngiliz filozofu John Stuart Mill 1859 yılında yayınladığı “Özgürlük Üzerine” isimli 

kitabında şöyle der: “Eninde sonunda devletin değeri, onu meydana getiren kişilerin değeri ile 

ölçülür. Kişileri küçülten ve daha yararlı amaçlar için bile onları istediği biçimde kullanmak 

için cüceleştiren bir devlet er veya geç küçük insanlarla büyük işlerin başarılamayacağını 

anlayacaktır.” 


