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ADALET 

M. Ali KAYA 
Adalet mülkün temelidir. Hz. Ömer (ra)  

Adalet kainattaki dengedir. Dengenin bozulması zamanla her şeyi altüst eder. Adalet iki 

kefeli bir terazi, bir ölçüdür. Birinci kefesi hak sahibine hak ettiği ödülü vermek, ikincisi 

haksız olana hak ettiği cezayı vermektir. İnsana ve sosyal hayata bakan yönü ile adalet ödül 

ve ceza dağıtımı ile ilgili kurallardır. Adaletin tevziine hukuk sistemi denir. Kanunlar da 

hukuka uygun olmalıdır; aksi taktirde kanunun kendisi zulmün ve haksızlığın kaynağı olur. 

Bu nedenle devlet açısından istenen ve özlenen hukuk devletidir, kanun devleti değildir. 

Adaleti Allah emretmiş ve insanlar tarafından uygulanmasını istemektedir. Dolayısıyla 

haklara saygı gösterecek, hakların kullanılmasını sağlayacak olan ve haksızlıkları giderecek 

olan insan ve bilhassa sorumluluk mevkiinde bulunan idarecilerdir. Haksızlığa uğrayanlara 

hak aramaları için gerekli kurumları oluşturmak ve hakkı kurumlar aracılığı ile alınıp adaletin 

sağlanması görevi başta devlete aittir. Fertler haklarını kurumlar aracılığı ile arar ve hak edene 

cezayı yine kurumlar verecektir. Aksi kargaşa, kaos ve zulüm olur.  

Adalet, ödül ve cezaları düzenleyen mekanizma olunca sadece mali hususları değil, hak 

ve hürriyetler gibi dağıtılması mümkün olan tüm hususları kapsamaktadır. Ahlâkî hususlar ve 

fazilete ait konular hukuk sisteminin dışındadır. Çok evlilik ahlâkidir; ama eşitlik ilkesine 

aykırı olabilir ve bu hususlar adalet kavramı dışındadır. Buna benzer hususlar da böyledir.  

Geleneksel olarak adalet dağıtımı ve hukuk sistemi, insan hak ve hürriyetlerinin 

korunması ve hakka tecavüz edenlerin nasıl cezalandırılmaları ve hakkının alınarak haklıya 

verilmesi ile ilgilidir. Bu nedenle filozoflar adaleti “hak sahibine hakkını vermek” şeklinde 

tarif etmişlerdir. “Yöneticiler adil oldukları sürece toplumlar barış ve refah içinde 

yaşayabilirler” demişlerdir.  

John Locke adaleti “hayatın korunması, hürriyet ve eşitlik” ile eşit tutmuştur. Davide 

Hume adaleti çatışmalardan kaçınmak veya en aza indirmek olarak görür. Ona göre insanlar 

diğer insanlarla işbirliği yaparak hayatta kalabilir, ihtiyaçlarını karşılayabilir ve zengin 

olabilir. Bunun için herkesin uyacağı âdil kuralların belirlenmesine ihtiyaç vardır. Adalet ve 

adaletsizlik tek başına oluşmaz, diğer insanlarla beraber onlara zarar verip vermemekle 

ilgilidir. 

Mülkiyete ilişkin adalet kuralları her şeyden önce mülkiyetin barışçıl şekilde 

kazanılması, rıza dahilinde aktarılması ve verilen sözlerin yerine getirilmesidir.  Bu durumda 

adalet hürriyete ve mülkiyete saygı göstermekle ortaya çıkar.  

Kanunlar zorunlu olarak adil olmak durumundadır. Çoğu zaman kanunlar adil 

olmadıkları gerekçesi ile değiştirilmesi için kampanyalar düzenlenir. Adalet sisteminin 

yetkileri görev ve yargılama sisteminin  çeşitli kurulları aracılığı ile sınırlandırılmıştır. 

Hakimlerin tarafsız olmaları ve davalarda bir tarafı tutmamaları esastır. Yoksa adalet 

mekanizmasının kendisi zulme sebep olur.  

Yargısal adalet kurallara saygı göstermekle ilgilenir. Yasaların içeriğinin adil olması ile 

ilgilenmez. Görevi kararların nasıl alınacağı ile ilişkilidir. Kurallara uymakla elde edilen 

sonuç âdildir. Herkesin aynı mesafeyi koşması, verilen sürenin aynı olması ve yetkililerin 

tarafsız olması gibi belirlenen kurallara uyularak yapılan bir koşunun sonucunun adildir. 

Farklı zamanlarda yapılan yarışmalarda farklı kişilerin kazanmaları adaletsizlik olarak kabul 

edilmez.  

Hakimlerin ve savcıların kanunlarda yazılı olan adalet kuralları yerine kendi doğruları 

ve yaklaşımları ile karar vermeleri adalete yönelik bir tehdit olabilmektedir. Buna “Hukukî 

Aktivizm” adı verilir. Esasen yasaların suç saymadığı hususlar suç sayılmazlar. Hakimlerin 

kendi irade, inisiyatif ve görüşlerine çok fazla yer vermeleri adaleti zayıflatır ve adalete olan 

güveni sarsar.  



Gelir dağılımında zorunlu olarak adaletin, yani “Ekonomik Adalet” olması gerektiği 

iddia edilmiştir; ancak bu mümkün görülmemektedir. En zengin ile en fakir arasında ciddi bir 

uçurum bulunan toplum da pekala adil olabilir. Refah ve gelir dağılımına ait bilgi adalet 

konusunda bir şey söylemez. Zira toplumsal refah ve zenginlik çalışma, yardımseverlik, rıza 

ile bölüşüm esaslarına dayanır. Adaletin burada ilgilendiği alan haksız mal kazanımı ile 

ilgilidir.  

Adalet birden fazla kişileri kapsaması durumunda “toplumsal adalet” adını alır. 

Günümüz politikacıları tarafından en çok kullanılan popüler bir slogandır. Bunun nedeni de 

devlete ve onu idare edenlere kimin neye sahip olacağının yetkisini vermesidir. 

Toplumsal adaleti savunanlar özgürce yapılan mübadelenin oluşturduğu ekonomik 

dağılımın adil olmadığını iddia etmektedirler. Onlara göre devlet gelir ve refahı ona sahip 

olanlardan alıp kendi himaye ettiği gruplara dağıtmaktadır. Bu ise  hak ve adalet ilkeleri ile 

çelişir. Dolayısıyla bu adalet anti-sosyaldir ve gerçek adalete zıttır. Toplumun adaleti 

sağlayamayacağı tezine dayanır. 

Frederic Hayek toplumsal adalet düşüncesini hür bir toplumda anlamsız görerek 

bütünüyle reddetmiştir. İnsanların ihtiyaçlarına göre özgürce mübadelede bulunmalarına izin 

verildiği sürece herkes ihtiyacı olanı alacak ve hiç kimse bu özgürlük sürecini kendi amacına 

hizmet ettiremeyecektir.  

Devlet gelir dağılımını düzenlediği ve dağıtımı kendisi yaptığı sürece adil olmayacak ve 

politik bir güç olarak refah kaynağı haline gelecektir. Politik gücü etkileyenler de haksız 

kazanç elde etmek için hak sahibi olduklarını iddia edeceklerdir. Bu durumda: 

 Adil olmayan bölüşümü adil olmayan kişiler yapacaktır. Zorla yapılan dağıtımdan 

da çoğu insanlar memnun olmayacaklardır. 

 Adil dağıtım göreceli olacaktır. 

 Toplum devamlı değişkendir. Zamanla yapılan yasalar toplumun değişmesi ile adil 

olmayan sonuçlar doğuracaklardır. (Konut yardımı ve zorunlu tasarruf gibi…) 

 Dağıtım refaha zarar vermektedir. İnsanlar çalışma yerine dayatılan kriterleri 

kazanmaya çalışacaktır; bu da zamanla üretimi düşürecektir. 

 Dağıtım yapanlar daha fazla hak alma hakkını kendilerinde görecekler ve politik 

gücün tesirinden de kendilerini kurtaramayacaklardır. Politik siyaset siyasi olarak 

kendilerine destek olanları ister istemez destekleyecektir. Bu da adil olmayacaktır. 

Sosyal adalet ilkesi totaliter sonuçları içermektedir. Bu da bireyleri devletin kölesi 

yapmaktadır. Halbuki insan başkasının amaçlarını gerçekleştiren bir araç olmamalıdır. İnsanın 

kendisi “Ahsen-i takvimde” yaratılan hür ve bağımsız, her şeyin kendisine hizmet ettiği en 

değerli varlıktır ve bu fıtrî hali korumak ve geliştirmekle yükümlüdür. Köleliği yasaklayan bu 

temel ilkedir. Hür yaratılan insanları köle haline getirmek insanlığa en büyük kötülüktür. Bu 

nedenle iki cihan serveri ve ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed (sav) “Eyleme hiçbir 

nefsi kendi nefsine hamal, kırbacın düşse attan in de yere kendin al” buyurmuşlardır. Özgür 

birey yerine bağımlı birey oluşturmak insanlığa hizmet değil, insanlığı yok etmek demektir. 

Her nevi istibdat ve baskıyı “insanlığın mahîsi” yani mahvedicisi olarak gören “Ben 

ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam” diyen hürriyetin bir fedaisi olan Bediüzzaman 

Said Nursi insanlığın dört devir geçirdiğini, beşinci devrin “Malikiyet ve Serbestiyet Devri” 

olacağı tespitini yapar. İnsanlık köle olmak istemediği gibi, “ecir” yani ücretli olmak 

istemediğini, mülkün sahibi, efendisi ve bağımsız/hür birey olarak yaşamak istediğini, insanın 

buna layık ve insanlığın da buna uygun olduğunu açıklar. Tabii ki hürriyetin olmadığı yerde 

adaletten de bahsedilemez. Adalet ancak hürriyetle beraber gerçek adalet olabilir.  

 

 

 

 



EĢitlik, Adalet ve Fazilet: 

Eşitlikçiler ahlakî bölüşümün gelir ve refah eşitliği olduğunu savunurlar. Gelirdeki 

belirsizliği adaletsizlik olarak değerlendirirler. Gerçekte ve fıtrî olanın eşitsizliğin doğal 

olduğudur. Eşitsizlik aynı işi aynı sürede yapanlara verilen ücretlerin eşit olmamasından 

doğar. Emeğe ve üretime ücret verilmelidir. Aksi taktirde tembellik ve beceriksizlik 

ödüllendirilmiş olur.  

İhtiyaçlar bir zorunluluktur ve ihtiyaçlar istek ve arzulardan daha çoktur. Temel 

ihtiyaçlar ise gıda, giyecek, barınma gibi hayatta kalmayı sağlayan hususlardır. Bunlar aynı 

zamanda birer haktır. Bu nedenle diğer ihtiyaçlardan önde gelirler.  

Eşitlikçilere göre temel ihtiyaçların karşılanması birer haktır ve zengin ülkelerdeki 

varlıklı insanların ellerinden zorla alınarak fakir ülkelerin fakir insanlarına dağıtılmalıdır. 

İhtiyaçlar ilkesi bunu gerekli kılar derler. Ancak ne olursa olsun bu iş “rıza” ve “gönüllülük” 

çerçevesinde yapılmalıdır. Zorla almak ve başkasına vermek haksızlıktır. Kur‟ân-ı Kerim 

“Zekat”ın Allah rızası için verilmesi prensibi ile bu meseleyi halletmiştir. Temel ihtiyaç 

dışındaki ihtiyaçlar ise gerçekte ihtiyaç değillerdir ve bu ihtiyaçlar devamlı olarak değişiklik 

arz ederler. Yaşamak için böbreğe ihtiyacı olan birinin bu ihtiyacını gidermek için bir 

başkasından zorla böbrek alarak vermek zulümdür.  

İnsanların diğer insanlara karşı yükümlülükleri aile, akraba, komşu, arkadaş ve yabancı 

olup olmadıklarına bağlı olarak değişiklik arz eder. Bir de çok çalıştığı halde işinde başarılı 

olmayanlar vardır. Bunlar bizde hayal kırıklığı meydana getirir. Ama ne ki üretilen şeyden 

ziyade üreticinin gösterdiği çabanın ödüllendirilmesi de saçmadır. Bu amelenin en çok ücreti 

alması, patron ve mühendisin çaba göstermediği için ameleden daha az ücret alması demektir.  

Malların minimum maliyet ve çaba ile üretilebilmesi arzulanır bir şeydir. Bu da 

toplumun bütün fertlerinin aynı amaç ve hedef için çalıştığı düşüncesinden kaynaklanır. 

Malların minimum maliyet ve çaba ile üretilmesi hem etkinliği, hem de refahı artırır. 

Toplum geniş çeşitliliğe sahip farklı amaçları olan bireylerden oluşur. Her iş meslek bir 

ihtiyaçtan doğmuştur. İhtiyaçların değeri açısından toplumda bir mutabakat yoktur. 

Öğretmenlik mi daha değerlidir, yoksa hekimlik mi? Her ikisi de yerine göre değerlidir. 

Kimin daha çok kazanacağı da ihtiyacın önemine göre değişmektedir. Değerler ise tamamen 

öznel olduğundan nesnel bir değeri de yoktur. Bir kısım değerler de yaratılıştan verilmiş 

yeteneklerden kaynaklanır. Özel bir beceri, güzel bir yüz ve tatlı bir ses fıtrîdir. Kişinin bu 

gibi nimetlerden dolayı övünmeye hakkı yoktur, ancak şükür ile mükelleftir. Şükür ise bu gibi 

nimetleri yaratılış ve veriliş amacına uygun yerli yerinde kullanmaktır. Bu gibi hususların 

toplumda pirim yapması da insanların verdiği değere göre değişir.  

Hayek‟e göre “maddi ödüllerin çoğunlukla insanların değerli gördükleri şeylere denk 

düşmesi ne arzulanan ve ne de uygulanan şeyler değildir. Bireylerin konumlarının 

akranlarının görüşlerine bağlı olmaması hür bir toplumun gerekli bir özelliğidir. 

Liyakat ve fazilet değerleri belirlemede önemli bir ölçüdür. İyi bir eğitim alan ve 

üretken olan kişiler ödüllendirilir. Fakat ahlaki değerlere bağlı olmayan yaratılıştan ihsan 

edilen zeka, görünüm ve talih de birer unsurdur. Bunların rolleri asla inkar edilemez. Ancak 

Herbert Spencer‟in dikkatleri çektiği gibi, hür bir toplumda değerleri bireyler ve gruplar değil, 

arz ve talep belirler. Bu da her gün milyarlarca insanların aldığı kararlar vasıtası ile piyasaya 

yansır.  

Adalet haklar üzerine temellendirilir ve kurallara uymak ve uygulamakla gerçekleşir. 

Adalet iyi bir toplumun temelini oluşturur. İdarecilerin adil olması yeterli değildir. Toplumun 

da adaleti istemesi ve adalete yardımcı olması halinde gerçekleşir. Adalet bireyseldir. 

Toplumsal adalet talepleri adalet için bir tehdittir.    

  

 

 



BARIġ / SULH-U UMUMĠ 

M. Ali KAYA 
“Sınırlardan mallar geçmezse, askerler geçer.” 

Frederic Bastiat 

Hürriyet ve adaletle beraber barış da liberal değerlerden biridir. Hürriyet baskının 

olmaması, adalet haksızlığın olmaması ise barış da savaşın olmamasıdır. Barış, pasifizm yani 

ne pahasına olursa olsun gücü kullanmamak değildir; ama hayatımıza önemli ölçüde yön 

verir. Savaşın olmadığı yerde barışın bir önemi yoktur, savaşların varlığı barışı önemli hale 

getirmiştir. 

Orduları yöneten ve büyük ordulara sahip olan milletler ve devletler için savaş barıştan 

daha çok önem verilen bir durumdur. Eski Yunan ve Roma düşünürleri anlaşmazlıkları ve 

çatışmaları toplumun doğasından kabul ediyorlardı. Spartalılar ve Romalılar savaşı toplumun 

zenginleşmesi ve ilerlemesi için zorunlu kabul ediyorlardı. Hatta Platon ve Aristoles 

savaşların yaşanmamasını tembelliğin ve durgunluğun sebebi kabul ediyor ve medeniyetin 

ancak savaşla gelişebileceğini düşünüyorlardı. Savaş olmazsa yiğitlik ve kendini feda etme 

erdemlerinin oluşmayacağını düşünüyorlardı. Daha sonra kutsal amaçlı haçlı seferleri 

düzenlenerek savaşa bir de kutsallık ilave etmişlerdi. İlkçağ ve Ortaçağ Avrupa‟sı savaşların 

yaşandığı ve kutsandığı çağlardır. Bu çağlarda savaş asıl, barış ise izafi idi.  

Barış düşüncesinin ortaya çıkması İslamiyet‟in ortaya çıkması ve İslam peygamberi Hz. 

Muhammed‟in (sav) çabaları iledir. Peygamberimizin (sav) barışa olan katkısı ve “Veda 

Hutbesi”ndeki insanlığa tavsiyeleri ile IVIII. yüzyıl aydınlanması ortaya çıkmıştır.  

Barışın gücü milletler arasında savaş olmadığı zaman insanlığın kazanacağı, maddi, 

kültürel ve manevi faydalarda yatar. İnsanlık emperyalizm ile keşif çağını başlatmış ve bilinen 

dünyanın sınırlarını genişletmişlerdir. Portekizler, Almanlar, İtalyanlar, İngilizler, Ruslar ve 

Japonlar imparatorluklar vasıtasıyla maddi zenginliği ve askeri gücü aramışlardır. Ancak daha 

sonra barış içinde beraber yaşamanın, serbest ticaretin ulusal refahı ve uygarlığı artıracağı 

düşüncesi daha ağır basmaya başlamıştır. Ticaret ve mübadelenin düşmanlığı dostluğa 

çevirecek bir güç olduğu keşfedilmiştir. 

Aydınlanmanın düşünürlerinden Davide Hume bir ülkenin kaybının diğer ülkenin 

kazancı olarak gören geleneksel akla karşı çıkarak “Bir İngiliz olarak Almanya, Almanya, 

İspanya, İtalya ve hatta Fransa‟nın ticaret hacminin artması için dua ediyorum” demişti. 

1800‟lü yıllarda İngiltere‟de “Serbest Ticaretin” halklara yeni barış dönemi getireceğini ileri 

süren kampanyalar başladı.  

Uluslar arası ticaret arttıkça ülkeler rekabetle üretim alanında uzmanlaşmaya başlayarak 

medeniyetin gelişimine katkı sağladılar. Serbest ticaret yabancı kültürlere de yeni bağlar 

kurulmasına sebep olmuştur. Bu da şovenist milliyetçiliği, yani ırkçılığı yıkmıştır.  

Barış fikirlerin serbest hareketini sağlar. Barış ve hürriyet fikirlerin mübadelesi için 

kanal işlevi görür. Mal gibi fikirlerin de mübadelesi gelişime büyük bir katkı sağlar. Hürriyet 

ve barış içinde ticaret ve kitle iletişim araçlarının artması, yabancı teknolojilere devletin 

erişiminin ötesinde olması, Sovyet imparatorluğunun bitmesi ve ideolojik komünizmin 

çökmesinde büyük rol oynamıştır.  

Barışa eğilim saldırganlığa karşı zayıflık göstermekle karıştırılmamalıdır. Totaliter 

diktatörlerin saldırgan politikaları XX. yüzyıl boyunca Sovyetler Birliğinde (1917-1991) ve 

Nazi Almanya‟sında (1923-1945) günümüzün Libya, Suriye, Irak ve Kuzey Kore diktatörlüğü 

çoğu defa ölümcül silahlarla barışa meydan okudular. Diktatörlükte insanlar iktidarı 

değiştirme imkanından mahrumdurlar. Bu nedenle ABD Başkanı Ronald Regan‟ın dediği gibi 

“Barışın en önemli garantisi zayıflık değil, güçtür.” Güç barışı kurmak ve korumak için 

gereklidir. Bir ülkenin kendi gücü buna yetmezse o zaman “ulusal güçler” bunu 

dağlamalıdırlar. 

1914 ile 1940‟lı yılların diktatör güçleri zamanla yıkıldı ve 1980‟den sonra yerini barışı 

korumaya ve diktatörlerin yıkılmasına bıraktı. Zira devletçi ve baskıcı rejimler ticaret ve 



medeniyeti yok etmekte bu da ekonomik çöküntüyü getirmektedir. Sonuçta diktaya dayanan 

rejimler de yıkılmak zorunda kalmaktadır.  

Barışı gerçekleştirmenin yolu serbest ticaret, liberal demokrasi ve askerî gücü 

desteklemektir. Serbest ticaret gelişimi ve dolaşımı destekler. Liberal demokrasi ülke içindeki 

savaşı ortadan kaldırır. Liberal demokrasilerin askeri gücü ellerinde tutmaları gereklidir. 

ancak askerlerin de liberal demokrasiyi desteklemeleri şarttır. Bunun amacı potansiyel 

saldırganları savaştan vazgeçirmektir. Asker savaştan çok barışı gerçekleştirmek ve korumak 

için gereklidir. ABD başkanı Teddy Roosewelt‟in dediği gibi “Tatlılıkla konuşun ancak 

büyükçe bir sopayı da yanınızdan eksik etmeyiniz.”  

II. Dünya Savaşı insanlığa yaşattığı kıyım ve yıkım, soğuk savaş boyunca yaşanan 

nükleer kıyım terörü, barışın önemini daha çok ortaya çıkarmıştır. “İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi” bu deneyimlerin sonucu ortaya çıkmıştır. Dünyada ticaret serbestisi refah ve 

barışı daha da pekiştirecektir.  

Asrımızın büyük bir İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi (ra) 1910 yılında Şam Emevi 

Camiinde okuduğu bir hutbesinde “medeniyetin insanlığa faydalı gelişmelerini destekleyerek 

insanlığın ortak malı olan medeniyet ile islamiyetin barış ve kardeşliği esas alan 

prensiplerinin insanlığın ortak değeri haline gelmesi durumunda yeryüzünün her türlü baskı 

ve zulümden, ahlaksızlık ve kötülüklerinden temizlenerek “sulh-u umumi” dediği genel 

barışın sağlanacağını” belirtir. Daha sonra sürgün olarak kaldığı yerlerden ilgili makamlara 

yazdığı mektuplarında da bu konunun üzerinde durur ve “insanlık dünyasında genel barış için 

kurulan paktları ve ortaklıkları göstererek Türkiye Cumhuriyeti‟nin bu genel barışa katkı 

sağlaması için çaba harcıyordu. Bunun için hükümetlerden eğitime önem vermesini istiyor ve 

bekliyor, eğitimin de din ve fen ilimlerini beraber okutacağı, aklı ve kalbi çalıştıracak ve 

aydınlatacak olan bilgilerle donatılması gerektiğini ders veriyordu. Bilhassa doğuda Türk, 

Kürt, Arap ve İranlıların bulunduğu Ortadoğu‟daki barışı sağlamak için “Üniversitelerin” 

kurulması gerektiğinin mücadelesini veriyordu. 

Sultan Abdulhamit zamanında (1908) başladığı bu çabalarına ve üniversite ihtiyacına 

ancak 1954 yılında DP Hükümeti tarafından Erzurum Üniversitesi açılması kararı ile destek 

görmüştür. Bu nedenle Demokrasinin ve hürriyetçi düşüncenin barışa ne büyük katkı 

sağlayacağını talebelerine ders veriyor ve Demokrasinin desteklenmesi gerektiğini 

haykırıyordu. 

1909 yılında Divan-ı Harb-i Örfi mahkemesinde medeniyet ve gelişmenin kaynağı 

olarak “Sulh-u umumi, aff-ı umumi ve ref‟i imtiyaz lazım” diyerek af ve barışın 

desteklenmesi gerektiğini ve bu yolla ancak genel barışın sağlanacağını ifade ediyordu. 

Böylece birilerinin kendilerine verilen veya hayali olarak verdiği imtiyaz ile başkasına haşerat 

nazarıyla bakarak nifak çıkarmasının önünün alınacağını ifade etmiştir. Bunun da ancak 

hürriyet ve demokrasiyi desteklemekle ve baskının her çeşidine karşı çıkılması gerektiğini 

belirtir.  

Bediüzzaman‟nın çabalarının insanlığın genel arayışını yansıttığını ve bu gün müessir 

olduğunu görüyoruz. Evet, en büyük güç zamanı gelen fikirdir. Onun önüne hiçbir şey 

geçemez. Bu nedenle insanlığın aradığı genel barışın mutlaka sağlanacağına gönülden 

inanıyoruz.   

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMOKRASĠ 

M. Ali KAYA 
“Demokrasi çok problemli bir yönetim şeklidir. 

Ancak diğer yönetim şekilleri daha kötüdür. 

Bu nedenle demokrasiyi savunmak durumundayız.” 

(W. Churchill) 

Demokrasi dünyanın en iyi yönetim biçimi olarak kabul görmektedir. Antik Yunanistan 

yönetiminden adını alan Demokrasi, Monarşi, Oligarşi ve Aristokrasiye zıt bir yönetim 

şeklidir. Günümüz dünyasında etkili olan demokrasi türü liberal ve çoğulcu demokrasidir. 

Abraham Lincoln‟a göre demokrasi “halkın, halk tarafından, halk için” yönetimidir.  

Halk çoğunluktur. Çoğunluğun ölçüsü ise % 50+1‟dir. Üstün ve nitelikli çoğunluk ise 

3/2 çoğunluktur. Demokraside önemli olan basit çoğunluğun azınlık üzerine baskı kurmasını 

engellemektir. Liberal demokraside çoğunluğun hakimiyeti esastır. Bu nedenle “Liberal 

Demokrasi, çoğunluğun hakimiyetini, azınlığın da haklarına sahip olmasını” sağlamaya 

çalışır. Ancak demokrasinin açmazlarından birisi azınlığın siyasi oyunlar ve bölünmelerle 

çoğunluğa hükmetmesinin de yolunu açmış olmasıdır. Bu nedenle bilhassa geneli ilgilendiren 

konularda sadece iktidarın değil, nitelikli çoğunluğun rızası aranmaktadır. 

Liberal demokraside halkın görüşü esas, devletin rolü ise sınırlıdır. Kararların alınması 

kişisel alana bırakılmıştır. Liberal devlet sınırlı ve sorumlu devlettir. Demokrasi devletin 

sınırsız ve mutlak egemenliğine karşı çıkılır. Halk ise 18 yaşını dolduran tüm bireylerdir. 

(Batı kültüründe bireyin sorumluluk yaşı 18 kabul edilirken İslam anlayışında sorumluluk yaşı 

dini olarak „buluğ‟ hukuki olarak da 15 yaşı kabul görür.) Demokraside halk/seçmenler 

temsilcilerini seçerler, seçilenler/milletvekilleri de parlamentoda/mecliste halkı temsil ederler. 

Doğrudan halkın karar vermesi ise çok daha önemli ve hayati konularda “Referandum” 

yoluyladır. Ancak buna ara-sıra başvurulur.  

Devletin yönetim şekli olarak demokrasiyi benimsemiş ve halkına hizmet etmeyi ve 

onların mutluluğunu esas almış olması gerekir. Devlet kendisini bireyin üzerinde görürse 

istenen demokrasi, yani liberal/hürriyetçi demokrasi gerçekleşemez. Bu durumda demokrasi 

göstermelik olmaktan öte geçmez. 

Liberal demokrasi dolaylı ve temsili demokrasi olarak da tanımlanabilmektedir. Halkın 

çıkarları denilince kişilerin ve grupların “özel çıkarları” değil, daha genel olan çoğunluğun 

çıkarları anlaşılmalıdır. Saadet ve mutluluk genel, yani çoğunluğun saadeti ve mutluluğu 

olursa gerçek saadet olur. Çoğunluğu mutsuz edip azınlığı mutlu edecek bir sistem doğru bir 

sistem değildir. Kişilerin ve grupların çıkarları da çoğunluğun çıkarları içinde ele alınırsa bir 

anlam ifade eder.  

Demokrasi insanların doğal/temel haklarını/özgürlükleri savunan ve hakların istismarını 

önleyen bir sistemdir. Platon, muhafızların/yöneticilerin bilgeliğine dayanan bir sistem 

önerirken talebesi Aristoles “muhafızlara kim muhafızlık edecek?” demişti. Buradan 

yöneticilerin yetkilerini kendi çıkarları için kullanmalarına nasıl engel olunabileceği problemi 

ortaya çıkmaktadır. Bu ancak halkın denetimi ve yönetimi sorgulayabilmesi ile mümkün 

olabilir. Bu da dört yılda bir yapılacak olan adil bir seçim sistemi ile ve yenilenebilen 

parlamento ile mümkündür. Bu en akılcı ve en iyi bir denetim mekanizmasıdır.  

Demokrasilerde en büyük tehdit çoğunluğun azınlığa tahakkümü ve zulmüdür. Alxander 

Hamilton (1787) “İnsanlar gücü sever. Bütün gücü çoğunluğa verirseniz azınlığı ezersiniz, 

azınlığa verirseniz çoğunluğu ezersiniz” demiştir. Demokrasinin eksikliklerinden birisi de 

seçime hile karıştırmak, hile, korkutma ve aldatma yoluyla iktidara gelen partinin zulmüdür. 

Bu nedenle liberal demokrasi sınırlı bir demokrasidir, toplumun ahlâkî ve kültürel gelişimi ile 

gelişmeye müsaittir. Devlet ve onu teşkil eden kurumlar (hukukçular ve millet meclisi) 

çıkardığı yasalarla sınırlar koyarak azınlığın ve bireylerin haklarının korunması sağlanmalıdır.  

Demokrasi sadece devlete ve yönetenlere değil, bireylere ve ülkede bulunan azınlıklara 

ve herkese lazımdır. Zaten demokrasi halkın ve bireylerin çıkarını gözeten bir sistemdir ve 



herkes için gereklidir. Bu nedenle herkes demokrasiye sahip çıkarak haklarını korumasını 

bilmelidir. Bediüzzaman Said Nursi “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i hamiyeti 

de müstebit eder” (Münazarat, 1999, s.18) buyurarak bu hususa dikkatimizi çekmiştir. 

Demokrasilerde halkın çıkarlarını korumayı amaçlayarak partilere ve seçime müsaade 

edilmiştir. Her ülkede iktidar vardır. İktidarı ve meşru ve rejimi demokrat yapan partilerin 

bulunması ve muhalefetin olmasıdır. Amaç “mutlu azınlık” değil, çoğunluğun mutluluğu ve 

memnuniyetidir. İnsanların bütün çıkarlarını ve isteklerini karşılamak mümkün değildir. Bu 

nedenle halkın genelinin rızası ve mutluluğu esas alınmıştır. 

İnsanların büyük bir kesimi politika ile ilgilenmez. Toplumda bulunan insanların çoğunu 

meşgul eden ihtiyaçlarını gidermek ve para kazanmaktır. Pek çok politikacı da bu amacı takip 

eder ve etmektedir. Demokrasi de insanların politikaya gereğinden fazla ilgilenilmesini 

gerektirmez. Ancak halka hizmet etmek isteyen az ve ideal bir kesime demokrasi politikanın 

bir parçası olması için büyük fırsatlar tanır ki bu imkan totaliter rejimlerde asla bulunmaz. Bu 

imkanların başında halka açık tartışma, müzakere, aday olma, parti kurma, aday olma ve oy 

verme hakkı gibi haklar ancak demokrasi ile elde edilebilir.  

Politik katılım en çok istenen bir şeydir. Bu katılımcılara ahlakî meziyetlerini, zekalarını 

geliştirmek ve entelektüel gelişimi için fırsatlar tanır. Politika çok yorucu ve uzun uğraşı 

gerektirse de kişiler bunu severek yaparlar. Sıradan kişiler de politikacıların tartışmalarından 

çok şeyler öğrenebilirler. Bu bakımdan politik tartışmalar da ülkenin ve ülke insanlarının 

yararınadır.  

İnsanların geneli mantık ve dikkat yerine hisle hareket etme eğilimindedirler. Bu 

nedenle duygusal konuşmalar mantık ve bilimsel ifadelerden daha çok kitleleri harekete 

getirirler. Menfaat, kıskançlık, öfke, arzular ve duygular kitleleri daha çok yönlendirir. 

Bunların içinde menfaat duygusu ve güçlünün yanında yer alma arzusu daha ön plandadır.  

“Düşenin dostu olmaz” sözü sanki politikacılar için söylenmiştir ve politik hayatta vefaya yer 

yoktur. Ayrıca korkular ve kaygılar da kitleleri yönlendirir. 

Halk meseleler üzerinde dikkatli bir şekilde düşünemez. Farklı fikirleri analiz ve sentez 

yeteneğinden çok taraflı hareket etmeyi tercih eder. Bu nedenle halkın temsilcilerin seçimi ve 

kanunlar üzerinde tartışmaları demokratik açıdan daha sağlıklıdır. 

Demokrasilerde halk ile temsilciler arasında partiler vardır. Bu nedenle temsilciler 

sadece işlerini değil, düşünme ve karar verme yetkilerini de seçmenlerine borçludurlar. Halkın 

düşüncelerini almak ve buna göre onlara hizmet etmek yerine kendi düşünce ve fikirlerini 

halka empoze etmeye kalkışırlarsa halka ihanet etmiş olurlar. Milletvekillerinin ayrıca 

mecliste kendilerini seçenler yanında tüm ulusun çıkarlarını da gözeterek hareket etme gibi 

bir sorumlulukları da vardır. İktidar sadece seçmenlerine değil, tüm ulusa hizmet etme ve 

ülkenin genel çıkarlarını gözetme sorumluluğu ve görevini de unutmamalıdır. 

Demokraside iktidarın meşruiyetinin kaynağı halkın iradesi ve çoğunluğun rızasıdır. Bu 

da hür seçimle ortaya çıkar. İktidarın uzun dönemde karar alabilme ve uygulayabilme 

yeteneğine sahip olması gerekir. Bu duruma “istikrar” denir. Halka hesap verme konumunda 

olan iktidar, politikalarını uygulayabilmelidir ki halk onu sorgulayabilsin.  

İktidar idare etme yetkisidir ve bu yetkiyi kendisinde bulan iktidar gücünü kullananlar 

her yerde vardır. Bu gücü ya zulümle veya ilimle kullanır. Ya bu yetkiyi halktan alır veya bir 

başka yerden alır. İktidar yetkisini halktan alırsa buna demokrasi denir. İktidarı meşru yapan 

yetkinin halk tarafından verilmiş olması ve muhalefetin bulunmasıdır. İktidar tek parti iktidarı 

olmayabilir. Uzlaşma ve anlaşma demokrasinin gereğidir ve tek başına iktidar olma şansı 

olmayan partilerin bir araya gelerek meclis ve halk iradesinin çoğunluğunu sağlayarak iktidar 

olmaları da demokrasinin daha sağlıklı işlediğini gösterir. Bu nedenle koalisyonlar gelişmiş 

demokrasilerde daha sağlıklı hükümetlerin kurulmasını ve işlemesini sağlayabilir. Bu durum 

demokrasi ve uzlaşma kültürünün gelişmişliğinin de göstergesidir. Hatta sistemi sağlam 



temellere oturmuş olan bir demokraside koalisyon hükümetleri çoğu zaman tek parti 

iktidarından daha sağlıklı ve istikrarlı hükümet modelleri ortaya çıkarabilir. 

Halkın hükümetlerin aldıkları her karara katılmaları ve kabul etmeleri gerekmez; ancak 

kararın alınma şeklinin halk tarafından kabul görmüş ve hukukî geçerliliği olmuş olması 

gerekir. Süreci halk belirler, sonucu ise hükümetler icraatları ile oluştururlar. Bu durumda 

sorumluluk halkın değil hükümetlerin olmuş olur ve halk beğenmediği hükümetleri yeni bir 

seçim sürecinde değiştirme yetkisine sahiptir. Bu nedenle demokrasi diğer bütün rejim ve 

sistemlerden daha istikrarlıdır; çünkü insanların gözünde meşruiyeti vardır ve değiştirme 

yetkisine sahiptir. 

Demokrasi her bireyin tek bir oya sahip olmasından daha fazlasını içerir. Demokraside 

herkesin hem oy verme hakkı vardır, hem de sorgulama ve hesap sorma hakkı vardır. Hür, 

serbest, açık ve periyodik seçimler bu hak ve yetkiyi bireylere sağlamıştır. Seçmen her türlü 

baskıdan uzak vicdanı ile baş başa kalarak kararını vermelidir. Oylamanın gizli yapılması 

gerekir. Seçimler periyodik olarak en fazla 4 veya 5 senede mutlaka yapılmalıdır. Genel 

kabule göre 4 senede bir seçimlerin yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Politikacının da 

aday olma, halkı bilgilendirme, vaatlerini seçmene sunma fırsatına sahip olması gerekir ki 

demokrasi bunu sağlayan bir sistemdir. Yaşanan politik tecrübeler bunun böyle olması 

gerektiği genel kanaatini oluşturmuştur. 

Demokrasi tek parti diktasını engelleyen bir sistemdir. Bu nedenle tek parti demokrasisi 

olmaz. Tek parti iktidarı tecrübelerle ve uygulamalarla anlaşılmıştır ki parti diktatoryasını 

netice vermektedir. Bu nedenle demokrasi çok partili bir sistemdir.  

Konuşma, bir araya gelme ve herkesin her platformda fikirlerini hür bir şekilde ifade 

etme hürriyeti olmalıdır. Fikir hürriyeti tüm hak ve hürriyetlerinin önündedir. Fikrini 

söylemekten çekinen bireylerin başka bir hak aramaları zaten mümkün değildir. Fikir ve ifade 

hürriyetinin sağlanmadığı yerde  halkın temsilcileri nelerin halkın çıkarına olduğunu nereden 

bileceklerdir? Bunun doğal sonucu olarak da çıkar gruplarının kurulması ve parti kurma 

özgürlüğü olmalıdır.  

Seçim sisteminde gerek azınlığın gerekse çoğunluğun zulmünden korunmak için bir 

denge ve adalet mekanizması kurulmalıdır. Gücün tek bir kişinin veya kurumun tekelinde 

toplanmaması gerekir. Liberal demokrasi gücün belli ellerde bilhassa yürütme organında, yani 

hükümette toplanmasını engellemek amacını takip eder. Bu nedenle demokrasi şahıs 

hakimiyetini değil, kanun hakimiyetini esas alır. Bediüzzaman Said Nursi demokrasiyi 

“Adalet, meşveret (seçim) ve kanun hakimiyeti” olarak tarif eder ve “Kuvvet kanunda 

olmalıdır, yoksa istibdat tevzi olunmuş olur” buyurmaktadır. (Volkan, 10 Mart 1909)  

Demokrasi şahısların değil, kanunların hakim olduğu bir sistemin adıdır. Bu nedenle 

ülkede devlete ilişkin yasaları ve prosedürleri belirleyen bir “Anayasa” bulunmalıdır. 

Anayasalar örf ve geleneklerin, hukuk ve ahlâkî olguların etkisi altında toplumun ruhuna 

uygun olmak ve adaletin teminini esas almak amacını takip ederler. Yasalar kimseye imtiyaz 

tanımamak ve eşitliği sağlamak için vardır. Bu nedenle şahsa özgü yasa ve kanun yapılamaz. 

Liberal demokrasilerde çok ayrıntılı katı anayasalar ile güncelliğini kaybetmiş politikalara yer 

verilmez.  

Bütün bunlara rağmen Liberal demokrasiler kusursuz değillerdir. Temsil ile sorumluluk 

arasında denge kurmaya çalışır; ancak bu kolay değildir. Bununla beraber bu iki amacı 

paylaşan başka bir sistem de henüz yoktur. Bu nedenle demokrasiyi geliştirmek herkesin 

görevidir ve bunun için son derece gayret göstermek gerekir. 

  

      

 

 

 



EġĠTLĠK 

M. Ali KAYA 
“İnananlar dinde kardeş,  

inanmayanlar ise insanlıkta eşittirler”  

Hz. Ali (ra) 

“Bütün insanlar eşit şeylere sahip değillerdir; ama eşit haklara sahiptirler” der İrlandalı 

İngiliz siyaset adamı Edmund Burke. İnsanlar kişilik, kabiliyet, yetenek, servet vb şeylerde 

eşit değillerdir; ancak aynı, ya da eşit muamele görme bakımından hukukta eşit haklara 

sahiptirler.  

Eşitliği çeşitli bölümlere ayırabiliriz. Bunlar ahlâkî/biçimsel eşitlik, kanun karşısında 

eşitlik, politik eşitlik, fırsat eşitliği ve gelir dağılımındaki eşitliktir. Gelir eşitliği sakıncalıdır. 

Fırsat eşitliği ise nasıl yorumlandığına bağlıdır. İlk üç eşitlik ise istenen ve arzu edilen 

eşitliktir.  

Tüm insanlar Allah katında eşit haklara sahiptirler; üstünlük ancak “takva” yani Allah 

korkusu taşımaya bağlıdır, bunu da ancak Allah bilebilir. Bu üstünlük manevi ve ahlâki olup 

tevazu ve güzel ahlak ile kendisini gösterir. Bundan dolayı en üstünü en mütevazi olanıdır. 

Tabiatta, doğada insanlar eşit olmakla beraber bir kısmı kabiliyetsizliği veya kendi rızası 

ile tabiatın, şartların ve ihtiyaçların gereği kendisini belli bir işe ve çalışmaya yönlendirerek iş 

bölümü yaptığı ve gerçekten ihtiyaçları çok olup bunları karşılayamadığı için başkalarının 

yardımına ihtiyaç duymuşlardır. Bunu fırsat olarak gören ve kendilerini daha güçlü ve haklı 

görenlerin bir kısmı zorla, bir kısmı da zayıfları himayelerine almışlardır. Zayıflar ve 

muhtaçlar da kendi rızaları ile veya acizliklerinden dolayı isteyerek veya istemeyerek 

eşitlikten vazgeçmişlerdir.  

İnsan fıtratı gereği en az hayatının belli bir dönemi güçlenene kadar kendisinden daha 

güçlü olanlara imtiyaz tanımışlardır. Zayıf-güçlü, fakir-zengin, cahil-bilgin gibi… Ancak bu 

durumda güçlülerin zayıfları ezmemeleri, zayıf olanların da kendilerini ezdirmemeleri için 

adalete ihtiyaç duymuşlardır. Bu nedenle adalet yüceltilmiş ve yasaların adil olmasına önem 

verilmiştir. Dolayısıyla kölelik ve kast sistemi meşru değildir. Irk ayırımı ve bir kısım 

insanların mülkiyet hakkından mahrum bırakılmaları da meşru değildir.  

Fırsat eşitliği ilkesi ise, insanların eğitim ve kabiliyetlerine göre kendilerini geliştirmek 

amacına yönelik her fırsattan istifade etmek için başvuruda bulunabilme konusundaki eşitliğe 

denir. Son zamanda yasalarda bir hak olarak yerini almıştır.  

Her insan durumu ne olursa olsun saygı ve hürmete layıktır. Buna ahlâki eşitlik denir. 

Yine her insanın kendi hayatı ile ilgili tercihlerde bulunmaya hakkı vardır. Bu insanın 

iradesini hür olarak kullanmasını ve insanlığının gereğidir.  

Bir kişinin farklı dinden ve milletten olması onu değersiz kılmaz. Başkasının hukukuna 

tecavüz etmemek ve “hukukullah” dediğimiz yaratılış amacına aykırı davranmamak şartıyla 

herkesin dilediği gibi yaşama hakkı vardır. Sosyal hayatta “başkaları sana nasıl davranmasını 

istiyorsan sen de onlara öyle davran” ilkesine uygun davranmalıdır. O zaman herkesten saygı 

gördüğü gibi, kimsenin hukukuna da tecavüz etmemiş olur. Kendin için istediğin bir şeyi 

başkaları için de istemek, kendine layık görmediğin bir şeyi başkalarında da layık görmemek 

İslam ahlakının gereğidir. 

Ancak yasaların suç saydığı ve hukuk-u ibadı tecavüzü netice veren suçu işleyenleri 

himaye etmek doğru değildir. Bu suça ortak olmak anlamına gelir. Suçu işleyen kimseyi 

suçun gerektirdiği ceza dışında başka şekilde suçlamak anlamına gelen değersizlik isnat 

ederek şahsiyetini rencide etmek ve değersiz olduğunu kabul etmek de doğru değildir. Suç 

işleyen biri değersiz biri demek değildir. Bu nedenle suçun cezasını çeken ve pişman olan 

birisi o suçu işlememiş gibidir. Peygamber suçluya ceza vermiş ve onun suçunu itiraf ederek 

pişman olduğunu söylemiş olmasından dolayı çok daha değerli bir insan olduğunu da 

söylemiştir.  



Peygamberimiz (sav) “İnsanlar takvada ve fazilette merdiven basamakları gibi 

üstündürler; ancak hukukta tarak dişleri gibi müsavidirler” buyurmuştur. İnsanların tümü din, 

milliyet, etnik grup, refah seviyesi, sınıf, cinsiyet ve ırk gibi farklı özellikleri dikkate almadan 

tarafsız davranılarak uygulanmalıdır. Adalet kördür, hiç kimseyi görmez ve ayırmaz.  

Cicero “Servet ve yetenek eşitliği mümkün değildir; ama kanuni haklarda herkes eşittir 

ve eşit olmalıdır” der. İnsanlık pek çok hukuk mücadelesi vermiş ve nihayet 1789 Fransız 

devriminden sonra “İnsan Hakları Bildirgesi” yayınlayarak “Kanunlar herkes için aynı 

olmalıdır” diyebilmişlerdir. Bu peygamberimizin (sav) “Veda Hutbesi”nde insanlığa ders 

verdiği ve uygulamasını istediği temel haklara batı dünyası ancak  bin sene sonra 

ulaşabilmiştir. 

Politik eşitlik, herkesin oy verme ve siyasi kararlara katılma, seçme ve seçilme eşitliği 

anlamına gelmektedir. Bu ortak kararların alınmasında herkesin görüşünün hür ve eşit 

şartlarda ifade etmesini, fikrini açıklarken herhangi bir kaygı ve korku duymama özgürlüğünü 

de içerir.  

Politik eşitlik seçmenlerin oylarını takip etmelerini ve seçtiklerine sahip çıkmalarını da 

gerekli kılar. Bu temsilcilerine imtiyaz tanımayı, çıkarlarını takip etmeyi değil, genelin 

çıkarları doğrultusunda davranmayı ve kamunun, halkın çıkarlarını şahsî çıkarlarının önünde 

tutmayı gerektirir.  

Fırsat eşitliği, insanların hayatta başarılı olmaları için mevcut fırsatları ya da imkanlara 

bireylerin sahip olmaları gereğidir. Hayat yarışına eşit başlamak için bu gereklidir. Yarış eşit 

şartlarda başlamalı ama doğası gereği eşit bitmemelidir. Amaçlanan hedefe ulaşmak için 

kariyer sahibi olmak için yetenekli insanlara açık olmalı ve verilecek terfiler aileye, cinsiyete 

ve politikaya bağlılığa göre değil, beceriye ve çalışıp üretmeye göre olmalıdır. 

Fırsat eşitliği başarının önündeki adil olmayan engelleri ortadan kaldırmakla ilgilidir. 

Pratikte eşit fırsatlar hiçbir zaman mümkün değildir. Eşit olmayan fırsatların en büyük 

kaynaklarından birisi ailedir. Çocuklarına içten ihtimam gösteren sıcak ve müşfik 

ebeveynlerin olduğu aileler ile, kendi bencil arzularını daha çok benimseyen kişilerin olduğu 

aileler arasında farklılığın olduğu inkar edilemez. Her ailenin müşfik ve iyi kalpli olmasını 

sağlamak imkânsızdır. Her türlü fırsat eşitliğini sağlamak ve eşitsizliği ortadan kaldırmak 

mümkün değildir. Totaliter komünizm rejimi dahi zorla bunu sağlayamamıştır. 

Pozitif ayrımcılık çabalarının arkasında maksimum eşitlikten ayrı olarak fırsat eşitliği 

düşüncesi yer alır. Buda üç şekilde gerçekleştirilmeye çalışılır. Birincisi, toplumsal yardımlar 

yoluyla. Azınlıkları belli mevkileri elde etmeye teşvik etmek bu gruba girer. İkincisi, bir 

grubu diğer gruba tercih etmek ve bunun için seçim yapmaktır. Bu da kadınları, sakatları 

ayırmak ve onlara belli haklar vermek ve diğerlerine tercih etmektir. Üçüncüsü ise, kotalar 

koymaktır. Nüfusun belli gruplarına belli oranda temsil hakkı tanımak şeklindedir. 

Pozitif ayrımcılık karşı çıkılması gereken bir durumdur. Eşitliğe aykırıdır, adaletin 

gerçekleşmesine de aykırı bir durumdur. Bu ayrıca gereksiz müsamahadır. Daha önce ayrım 

yapılan bir durumu düzeltmek amacı ile yeni ayrımlara göz yummak anlamını taşır. Her 

ayrımcılık sonuçta tepki doğurur. Yine çoğunlukta olan bir grubun üyelerine ayırım yapmak 

haksızlıktır. Bu durum daha çok kadın haklarında kendisini gösterir. Bu durum adalete 

aykırıdır. Adalet hak sahibine hakkını vermek ve haksızı cezalandırmaktır.  

Adalet eşit işe eşit ücret ve herkese layık olduğunu vererek memnun etmektir. Ortada 

memnuniyetsizlik varsa orada adalet yok demektir. 

Gelir eşitliği herkese eşit ücret verme anlamındadır. Bu anlayış, şartları, başlangıçları 

eşitleme yerine sonucu ile ilgilenmek demektir. Bu anlayışa göre herkes yarışı beraber 

bitirecektir. Bu sürece değil, sonuca odaklı bir yaklaşımdır.  

Gelir eşitliği maddi eşitlik veya hayat şartlarının eşitliği ile ilgili bir kavramdır. Gelir 

eşitliği ile refah eşitliği konusunda kafa karışıklığı vardır. Gelir eşitliği sağlansa da bir düre 

sonra gelirini tasarrufa yönelten ile kısa dönemdeki faydaya yönelik harcayan arasında büyük 



refah farkı oluşacaktır. Ahlâki eşitlik ne derece savunulması gerekirse gelir eşitliği de o 

derece reddedilmesi gereken bir durumdur.  

Gelir eşitliği her şeyden önce doğal/fıtrî değildir. Fıtrî olan insanların servetlerinin eşit 

olmamasıdır. Kendi doğal halinde bireyler farklı gelir, refah ve hayat standardına kavuşurlar. 

Gelir eşitliğini ortadan kaldıran şeyler arasında bilgi, beceri ve çalışkanlık yanında doğal 

afetleri ve elde olmayan sebepleri de saymak gerekir.  

Servet eşitliği her şeyden önce adil değildir ve üretimi olumsuz etkiler. Ayrıca pek çok 

haksızlığa sebep olur. Çalışma ve üretme şevkini kırar. Çalışmayana çalışanın hakkını vermek 

öncelikli olarak çalışanı üzer ve çalışanın da çalışmamasını sağlar.  

Sonuç olarak âdil politik bir sistem, adaleti sağlamak için, kanun önünde eşitliği, oy 

verme ve ifade hürriyeti eşitliğini ve kariyer imkânını kabiliyetli olanlara sunma eşitliğini 

(fırsat eşitliği) savunmakla beraber, pozitif ayrımcılığa ve gelirin işit bölüşümüne karşı çıkar.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FITRATTAN DOĞAN DÜZEN 

M. Ali KAYA 
“Beşeri kurumların çoğu insan tasarımının değil,  

insan faaliyetlerinin ürünüdür.”  

(Adam Ferguson) 

Düzen düşüncesi çağlar boyu politikacıların ve filozofların uğraşı alanı olmuştur. 

Günümüzde düzen toplumsal barış olarak algılanmaktadır. Dinler buna ilâhî düzen adını 

vermişlerdir. Düzen, insan ilişkilerinin düzenliliği ve kaosun olmamasıdır. Düzen, farklı 

çıkarları ve değerleri olan insanların toplumda kavga ve çatışmalara başvurmadan 

yaşamalarına imkan verir.  

Beşeri kurumların ve bireylerin farklı amaçları ve kendi çıkarları olsa da diğer 

kurumların ve insanların çıkarlarına hizmet etmektedirler. Bu keşif Adam Smith, Davide 

Hume ve Adam Ferguson tarafından geliştirilmiş ve İngiliz aydınlanmasının özünü 

oluşturmuştur. Adam Ferguson insan faaliyetlerinin toplumda beşeri tasarımın akıl 

edebileceğinden daha üstün bir düzen biçiminin oluştuğunu keşfetti.  

İslam bilginlerinden Gazali “Mümkünatta daha mükemmeli yoktur” şeklinde formüle 

ettiği bu düzen asırlar sonra Avusturyalı Frederic Hayek‟in düşüncelerinin şekillenmesine 

sebep olmuştur. Hayek “doğal/fıtrî ve “yapay/insani” kurumlar yanında üçüncü olarak 

“toplumsal kurumların” bulunduğunu ifade etti. Bu kurumlar insanlar tarafından icat edilip 

tasarlanmadıkları halde, insan aklı ve toplumun evriminden öte gelişme kaydetmektedir. Fıtrî 

olarak oluşan bu düzen toplumsal çarkların belli bir merkezden idare edilmesine gerek 

kalmadan mükemmel işler.  

Hür bir toplumun düzeni insanların ne yapacaklarını söyleyerek ve öğreterek değil, 

beşeri ihtiyaçların tazyiki ve yönlendirmesi ile bireylerin amaçlarını gerçekleştirecek şekilde 

gelişme kaydeder. Hatta keşif ve icatlar dahi ihtiyacın insanları sevk etmesinden 

kaynaklanmaktadır ki bu hususu Bediüzzaman “İhtiyaç medeniyetin üstadıdır” veciz cümlesi 

ile ifade etmiştir. Yine Bediüzzaman yirmi üçüncü sözde “medeni keşiflerin ihtiyaçtan dolayı 

Allah‟ın ilhamı ile insanlara ihsan edildiğini” ifade ederken bu gerçeğe dikkatimizi çekiyordu. 

Hayek‟e göre üç toplumsal kural vardır. Birincisi, parlamenter yasama kuralları olup biz 

insanların koyduğu kurallardır. İkincisi, adil veya adaletsiz davranışlarımızı etkileyen 

duygularımızın oluşturduğu; ama kelimelere dökemediğimiz kurallardır. Üçüncüsü de faydalı 

davranışlarımıza ilişkin kurallar grubudur ki bunlar kanun halinde olmayan ilkelerle 

yaklaşabildiğimiz kurallardır. İyi-kötü, ahlâki ve ahlâki olmayanlar gibi… Bu üçüncü 

kategoride bulunan kurallar/ilkeler yazılı kurallar dediğimiz kanunların yapımına yol 

gösterirler. İkinci ve üçüncü kategoride ifade etmeye çalıştığımız kurallar beraberce insan 

zihninin ötesinde karmaşık düzenin doğru şekilde fıtri olarak işlemesini sağlarlar. 

Karmaşık toplumsal düzenler işleyebilmek için özgürlüğe ihtiyaç duyarlar. Çünkü 

bunların ahenkli işleyişini sağlayacak olan enformasyon ve bilgi asla merkezî otorite 

tarafından bir araya getirilemez. Kanunları kullanarak ikinci ve üçüncü kategorilerdeki 

(duygusal ve ahlâkî) kuralları değiştirmek mümkün değildir.  

Toplumda insanların yaşamalarını sağlayan refah ve nüfus düzeyini ayarlayan beşeri 

bilginin tamamının toplamıdır. Sovyet Rusya‟nın komünist rejimi birinci şıkkı esas alıp son 

iki nevi kuralları değiştirmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Özgürlükleri kısarak zenginliği 

kazanmak mümkün değildir. 

İnsanların irade ve akıllarını kullanmaları ancak hürriyet ortamına bağlıdır. Baskıcı 

rejimler binlerce aklı ve iradeyi susturup tek bir akıl ve iradenin emrine soktuğu için üretici 

olamadılar. İlerlemeyi ve gelişmeyi emirlerle idare etmek imkansızdır. Bunun için hürriyete 

ihtiyaç vardır.  

Düzenli bir toplumun gelişebilmesi için gücün devletin elinde toplanması yerine 

vatandaşlar arasında dağılması özel bir öneme sahiptir. Böyle olmadığı taktirde önemli 

faaliyetlerin meydana gelmesi imkansızdır. Hür bir toplumda insanların yaşamaları minimum 



düzeyde devlet baskısı görür; ancak bu bir anarşi meydana getirmez. Hür bir toplumda hayat 

zor olabilir; zira herkesin hayata uyumu için gayret etmesi gerekir.  

Hür bir toplumda sanki görünmeyen bir el insanların kendi amaçlarını gerçekleştirirken 

toplumun amaçlarına hizmet ettirir ve insanların ihtiyaçlarını görmeye zorlar. Bu da düzeni 

oluşturur. Hür toplum ahengi destekler, ihtiyaç ve bunların giderilmesi, arz ve talep dengesi 

ahenkli bir ticari ve sosyal hayatı meydana getirir. Dini ve fikri çatışmalar oluşmaz. Böylece 

ahenkli ve düzenli bir toplum meydana gelir.  

Özgürlük düzen oluşturur. Fıtrî ihtiyaçlar arz ve talebi dengeler ve sosyal hayatı düzene 

koyar. Güç gerekli olduğu kadar toplumda eşit şekilde dağılır. Bu da barışa ve dayanışmaya 

sebep olur.  

Bütün bu sebeplerden dolayı hürriyeti ve özgürlüğü savunmak fıtrî düzeni yani Allah‟ın 

koyduğu düzeni savunmaktır. Bu nedenle Allah‟a inanan her insan hürriyetçi ve her nevi 

baskıya karşı olmalıdır. İslam dinini “fıtrat dini” olmasının bir anlamı da budur. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOġGÖRÜ 

M. Ali KAYA 
“İnsanlar hata yapma eğilimindedirler.” 

John Locke 

Hoşgörü insanların onayladıkları davranışlara müdahale etmemeleridir. Bunun anlamı 

ise insanların inançlarını ve görüşlerini başkalarına dayatmamaktır. Hoşgörü ahlakî 

davranışlardan ayrıdır. Çocukların yaramazlıklarını hoş görmek ve gayr-i ahlâki davranışları 

onaylamak hoşgörü değildir. Bilhassa farz olan emirlerin terkine ve haram olan ve yasaklanan 

davranışlara göz yummak da hoşgörü sınırlarını aşan ve suç teşkil eden bir davranış şeklidir, 

sahibine vebaldir ve kişiyi töhmet altında bırakır. 

Eylemleri ve düşünceleri kabul etmemek ve ikna yöntemi ile vazgeçirmeye çalışmak ve 

muhakemede bulunmak gibi argümanlarla müdahale biçimleri meşrudur. Olmaması gereken 

baskı, güç ve zor kullanarak müdahale etmektir. Sigarayı zorla yasaklamak değil, sigara 

içmemeye insanları ikna etmek hoşgörü sayılır. Hoşgörü farklılıkları zenginlik olarak 

görmektir. Farklı değer ve inançlara sahip olan insanların bir arada ahenk içinde 

yaşayabilmeleri medeniyetin ve hoşgörünün temelidir.  

Hoşgörüye karşı tehdit iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi aşırı tutucu sağ ve sol totaliter 

kişilerden gelen baskıdır. Bunlar kendi inanç ve fikirlerinden asla kuşku duymazlar ve 

ahlaksızlığı bastırmak için güç kullanımını meşru kabul ederler ve bundan çekinmezler. 

İkincisi, doğru olsun olmasın çoklu görüşlerin ırkî ve dinî azınlıkların yasaklanması 

gerektiğini savunan politik doğruculuk anlayışıdır.  

Hoşgörü yeni bir kavram değildir. Bundan bin dört yüz sene önce İslam peygamberi Hz. 

Muhammed‟in getirdiği bir anlayıştır. İslam müsamaha ve hoşgörü dinidir ve dinde zorlama 

yoktur. (Bakara, 2:256) peygamberimiz (sav) “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, sevdiriniz, 

nefret ettirmeyiniz” (Buhari, İlim, 11; Megazi, 60; Müslim, Cihad, 4) buyurur. Devlet 

adamlarına “Elinizden geldiği kadar insanların cezalarını kaldırmaya çalışınız. Onun için bir 

çıkış yolu varsa serbest bırakınız. Devlet başkanının afta hata etmesi, cezalandırmada hata 

etmesinden hayırlıdır” (Müsned-i Ahmed, 5:160) tavsiyesinde bulunmuştur.  “Müsamaha 

göster ki sen de müsamaha göresin” (Müsned, 1:248) buyurmuştur. Tavsiyelerinde daima 

“Allah affedicidir ve affetmeyi sever, sizin de öyle olmanızı ister” (Maide, 5:101) 

buyurmuşlardır. 

Peygamberin bu tavsiyesini Müslümanlar asırlar boyu uygulamışlardır ancak Ortaçağda 

pek çok toplumlar düzeni korumak adına farklı din, düşünce ve inanca savaş açmışlardır. 

Avrupa tarihi din savaşlarının olduğu bir tarihtir. İslamiyet olmasaydı dünya barışın ne 

olduğunu bilemeyecekti. Haçlı seferleri Hıristiyan Katolik dünyasının ne kadar müsamahadan 

uzak bir anlayış içinde olduğunun kanıtıdır. 

Avrupa‟da ilk hoşgörü çağrısı 1644 tarihlerinde İngiliz şairi John Milton tarafından 

yapılmıştır. Milton tüm matbaa makinelerinin devletçe ruhsatlandırılması kanun tasarısına 

karşı çıkmıştı. Sansürcülerin kendi inançlarına aykırı gördükleri her şeyi yasaklama güçleri 

vardı. Milton böylece yazma hürriyetini savunan ilk kişi oluyordu ve Milton yanlış 

düşüncenin susturulmasını değil, çürütülmesi gerektiğini savunuyordu. 

1689‟da John Locke “devletin manevi ve vicdani alana müdahale etmemesi gerektiğini” 

savunmaya başladı. Din konusunda hoşgörü sevgiye ve hayırseverliğe dayalı Hıristiyan 

öğretisine uygun” olduğunu savundu. Locke ilk olarak “Hoşgörüsüzlük Hıristiyanlığa 

aykırıdır. Merhamet göstermeyen gerçekte Hıristiyan olamaz. Farklı inançlara baskı ise 

merhametsizliktir” diyerek görüşlerini açıklamaya başladı. İkinci aşamada Locke baskıcı 

gurupları tutarsızlıkla suçlar. Baskı yapanlar insanların ruhlarını kurtardıklarını iddia ederler; 

ama cezalandırılmayan pek çok türde günah vardır. (Fahişelik, dolandırıcılık ve garazlar gibi) 

Üçüncüsü, “Hoşgörüsüzlük mantıksızlıktan gelir. İnançlar isteğe bağlı olarak 

değiştirilemezler. Zira bu, kişinin neyin doğru olup olmadığına ilişkin anlayışına dayanır. Bu 

da güçle ve baskı ile değiştirilemez” demiştir. 



John Stuart Mill iyi hayat ve yaşam standartlarının rahiplerin düşünce ve hayatları ile  

karşılaştırılması sonucu oluşacağı savunmuştur. Güç kullanımının doğru olmadığını ve 

kullananların da akl-ı selim sahibi olmadıklarını ortaya koymuştur.  

Hoşgörü bireysel/ferdî hürriyete bağlılığın önemli ifadelerinden birisidir. Bir diğer husus 

da gerçeklerin ancak fikirlerin hür ve serbest rekabet halinde olduğu zaman ortaya çıkacağı 

düşüncesidir. Üçüncü olarak da kişisel ve ahlâkî gelişimin ancak bireysel/ferdi seçim 

yapabilme hürriyetine bağlı olduğu gerçeğidir. Dördüncüsü ise, az aptalca ve saçma 

düşüncelere dahi müsaade edilmelidir. İnsanlar birbirlerini görmeden uzaktan da 

konuşabilmeleri fikrini öne süren biri toplumdan dışlanırdı; ama ne ki bu düşünce sonunda 

telefonun icadı ile gerçek olmuştur. Demek en saçma düşünceler dahi zamanla gerçeklerin 

ortaya çıkmasına hizmet etmektedir.  

Düşüncelerin ifadesi yasaklanırsa toplumda gelişme ve ilerleme olmaz. Bu nedenle 

fikirler ne derece aptalca olursa olsun kimseye doğrudan zarar vermemeleri koşulu ile 

serbestçe ifade edilebilmelidir. Irkçı, ayırımcı ve devrimci ifade biçimleri de serbestçe ifade 

edilebilmeli ve bunlar eleştirilebilmeli ve çürütülebilmelidir.  

İfade hürriyeti dört argüman üzerinde temellendirilebilir: 

Birincisi, yanılabilirlik argümanıdır. Bu bizim de hatalı olabileceğimizi kabul eder. Bir 

fikri tamamen bastırırsak sonradan doğru olduğu kanıtlanabilir. Galile kilise tarafından 

engisizyona ve idama mahkum edilmişti; ama haklı olduğu ispatlandı.  

İkincisi, Yanlış düşünceler de kısmî doğruları içerebilir. Hiçbir düşünce tamamen yanlış 

ve saçma olamaz. En bozuk düşünceler de haklı bazı düşüncelere dayanarak varlığını devam 

etmektedir. Nadiren fikirler tam doğruları yansıtabilirler. Neyin eksik ve noksan olduğunu 

anlayabilmek için yanlış düşünceleri de geniş bir biçimde ortaya çıkmasına müsaade 

edilmelidir. Daha doyurucu gerçeğe ancak bu durumda ulaşabiliriz.  

Üçüncüsü, mevcut düşünce doğru olsa bu düşünceye eleştiri geliştirilmediği zaman 

doğruya ilişkin düşünce zamanla zayıflar ve yok olur. Eleştiri ve tenkit doğrunun ispatına ve 

pekiştirilmesine, dolayısıyla daha güçlü bir şekilde yerleşmesine imkan sağlar. Eleştirmek 

geliştirmek içindir. Düşünce ve inançlar kuvvetli bir şekilde savunulmadıkları zaman geçersiz 

hale gelirler ve yanlış anlaşılmalara konu olabilirler. John Stuart Mill, “Düşmanlar ortalıktan 

çekilirse öğretmenler de öğrenciler de kışlalarında uyumaya çekilirler” demiştir. 

Dördüncüsü, kendisine meydan okunmadığı sürece gerçeklerin ortaya çıkarak eyleme 

geçmesine yol açılmayacaktır. İnsanlar yerleşmiş düşünce ve inançları kabul edebilirler; ama 

bunlar saldırıya maruz kalmadıkça inanılan bir kanaat olarak kalacak ve dinamik eylemler 

üzerinde çok az etkiye sahip olacaktır.  

Hoşgörü her eyleme uygulanmaz ve uygulanmamalıdır. Hoş görünün de sınırları vardır. 

Zarar veren eylemler kınanmalı ve cezalandırılmalıdırlar. Şiddeti teşvik, eyleme geçtiği 

zaman haklarında dava açılabilmelidir. Tecavüz gibi zorlama içeren eylemler kesinlikle 

cezalandırılmalıdır. Yine çocuklara ve yetişkinlere yönelik cinsel istismar ve tecavüzler hoş 

görülemezler. Bunu kendi istekleri ile yapsalar da yasaklanması gerekir. Zira çocuklar bu 

eylemlerin kötü sonuçlarını kestiremez ve anlayamazlar. Tahammülün de bir sınırı vardır ve 

“Zarara rızası ile girene acınmaz.”  

Hoşgörüye karşı çıkanlar da sınıflandırılabilir. 

Birincisi, aşırı tutucu ve bağnaz olanlar hoşgörüyü kabul etmezler. Her şeyin aşırısı 

tehlikelidir. Bu fıtratın sınırlarını zorladığı için fıtratın bozulmasına ve sonuçta zarara sebep 

olur. Bu sebepledir ki fıtrat dini olan İslam aşırılığı kabul etmez. İstikamet olan orta yolu 

ihtiyar eder. Aşırılık radikalizme, o da anarşi ve teröre sebep olur. 

İkincisi, politik doğruculuk dil, ırk ve cinsiyet gibi toplumsal açıdan hassas olan 

konuların öfke doğuran bir şekilde ifade edilmesi nezaketsizlik sayıldığı için insanların 

gereksiz kırgınlıklara yol açmaktan daima kaçınmaları gerekir. Politik doğrucuk dili, başka 

insanların ifade özgürlüklerini kısıtlayarak onlarda kızgınlığa yol açar. İdeolojik devlet yapısı 



ve sansürü netice verir ve ayrımcılığa sebep olur. Bu da kırgınlıkları ve kızgınlıkları doğurur. 

Toplumda zamanla büyük bir hoşnutsuzluğa sebep olur.  

Politik doğruculuk ve ideolojik yaklaşım kullandığı yol ve metotlar açısından 

totalitarizmde olduğu kadar otoritecilik içerebilir. Bu azınlıklara saygıyı artırmaya çalışırken 

bu defa da bastırılmış ve susturulmuş bir toplumun oluşmasını da sağlayabilir. Gerçeği arama 

çok geniş ölçüce eleştiri ile yürütülür. Bu da hem kızdırmaya hakkımızın olduğunu, hem de 

kontrol etme ve edilme sorumluluğumuzu netice verir. 

Sonuç olarak çoğulcu bir toplumda yaşamak için insanın tevazu sahibi olması gerekir. 

Tevazu en büyük fazilettir. Hak ve hürriyetlere saygı duymayı gerektirir. Tevazu insanın 

yanılabilir olduğunu kabul etmektir. Hem gerçeği arayıp bulmanın, hem başkalarına saygı 

duymanın, hem de eleştiriye açık olmanın en geniş yolu tevazudan geçer. Bu nedenle hoşgörü 

medeniyet unsurudur.  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÜRRĠYET / ÖZGÜRLÜK 

M. Ali KAYA 
“Hürriyet, ne nefsine ne de başkasına zarar vermeden  

doğru olanı yapmaktır.” (Bediüzzaman) 

Hürriyet başkasının yardımı ve müdahalesi olmadan kendi hareket şeklini seçebilmek, 

iradesi ile hareket etmek, aklını ve iradesini başkasının cebine koymamaktır. Ancak hürriyet 

hukuku korumak ve doğruyu yapmak için gereklidir. Yanlışı ve haksızlığı yapma hürriyeti 

yoktur. Hak ve hürriyetler haksızlığı yapmak ve başkalarına zarar vermek için kullanılamaz. 

Özgürlük Osmanlı‟nın Meşrutiyet döneminde “Serbestî” şeklinde girmiştir. Bireyin hak 

ve hürriyetlerini korumak en başta devletin görevidir. Geçmişte hürriyet imtiyazlı sınıflara ve 

gruplara aitti. Zenginler, asilzadeler, baronlar ve seçilmişler hürdü; ama genel bir hürriyet 

hakkı söz konusu değildi.  

Hürriyet çoğu zaman haklar ile beraber ifade edilir. Hayat hakkı, din ve vicdan hakkı, 

seyahat ve yerleşme hakkı, düşünce ve fikrini ifade etme ve yayma hakkı ve hürriyeti, eğitim 

hak ve hürriyeti gibi…  

Hürriyet kişinin haklarını özgür bir şekilde kullanabilmesi ve hakkının sınırını da 

aşmaması olarak ifade edilir. Hakları kötüye ve başkalarının hakkını sınırlamak için kullanma 

hakkı hiçbir şekilde yoktur. Bu nedenle özgürlüğün sınırlarını diğer bireyin özgürlük alanı 

belirler. Bediüzzaman Said Nursi Hürriyeti, kanun-u adalet ve te‟dipten başka kimse kimseye 

tahakküm etmemesi ve herkesin meşru ve hakkı olan davranışlarında şahane serbest 

olmasıdır” der. Bireyin davranışlarını ancak eğitim amacına ve hukukun üstünlüğünü 

sağlamaya yönelik olarak sınırlayabilirsiniz. 

Kişinin iyi olanı yapma hakkı ve özgürlüğü vardır. Zulmetme, zarar verme ve kötüyü 

yapma hakkı ve hürriyeti yoktur. Bunlar suçtur ve suç işleme özgürlüğü olmaz. Bu nedenle 

hak ve hürriyetler “adalet ve hakkaniyet” ölçüleri ile sınırlandırılmışlardır. İnsanın ne kendi 

nefsine ve ne de bir başkasına zarar vermeye hakkı yoktur. Nefis dediğimiz bedenimiz bizim 

kendi malımız ve mülkümüz değildir. Allah‟ın birer emanetidir. Emaneti koruma gibi fıtrat 

gereği bir vazifemiz de vardır. Bu nedenle kişi kendi bedenine de zarar veremez. İntihar 

edemez, bir azasını kesemez ve bile bile tehlikeye kendisini atamaz. Ayrıca bedenine zarar 

verecek olan içki ve uyuşturucu gibi zararlı maddeleri kullanma hakkı yoktur. Bu gibi 

hususlar bir hak olarak görülemez. Bu hürriyeti kötüye kullanmaktır ve herkes iyiyi yapmaya 

değil de kötüye meyilli olduğu için bu durum yasalarla sınırlandırılır. 

Hürriyet sınırlı devlet ve serbest piyasa ile aynı anlamları içerirler. Devlet herkesin hür 

olmasını sağlarken hürriyeti başkasının hürriyetini kısıtlayacak şekilde kötüye kullanmayı 

önlemek için vardır ve bunun için vardır. Devlet hak ihlallerinin önüne geçmek için yasalar 

yapar ve insanların özgürlüklerini yasalarla sınırlar ve özgürlük alanlarını belirler. 

Serbest piyasada ve hürriyet ortamında ekonomik hürriyet ve seçme-seçilme hürriyeti 

temel hak ve hürriyetlerdendir. Bu nedenle üretim hürriyeti tüccarın fiyatları belirleme 

hürriyeti, tüketicinin satın alma hürriyeti ve fiyatları kabul etmeme, almama ve reddetme 

hürriyeti, işçinin işini ve mesleğini seçme hürriyeti, patronun istihdam edeceği kişileri seçme, 

çalıştırma ve çıkarma hürriyeti liberalizmin, hürriyetçiliğin gereğidir.  

 

Her insan kendi çıkarını dahi iyi bilir:  

İsteklerinin, amaçlarının, arzu ve tercihlerinin ve çıkarlarının ne olduğunu ihtiyaç sahibi, 

yani kendisi daha iyi bilir. İhtiyaçlarını dile getirmesi ve gidermesi için iradesini kullanması 

kişinin hakkı ve özgür iradenin de gereğidir.  Diğer insanların da başkaları hakkında fikirleri 

olabilir; ancak kişinin kendisi kadar kendi faydasını bilemez. Bir de o kişiyi kendi amaç ve 

isteklerini gerçekleştirmek için yok etmeye ve öldürmeye çalışması onun özgürlüğüne 

müdahale anlamını taşır. Bilhassa kendisine sormadan fikri ve düşüncesi alınmadan onu 

yönlendirmek o insanı köleleştirmek sayılır. Kişi kendisi hakkında karar alamıyorsa o zaman 

onun hür ve özgür olmasından nasıl bahsedilebilir? 



Kişi kendisi hakkında karar alamıyorsa o zaman onun hür olmasından nasıl 

bahsedilebilir?  

 

Hürriyet herkesin çıkarını destekler:  

Hürriyet ile düzen veya diğer kişilerin ortak iyiliği veya çıkarları arasında bir çatışma 

bulunmaz. Uzun vadede hürriyet herkesin yararınadır. Jeremy Bentham‟ın tarifine göre “hür 

toplumun varacağı nihâî hedef en fazla sayıda kişinin en yüksek derecede mutluluğudur.”  

Özgür bireyler “görünmez bir el” tarafından kendi amaçlarının parçası olmaya ve kendi 

hedefini desteklemeye yönlendirilmektedir. Kendi çıkarlarını takip etmeye serbest şekilde 

bırakılan bireyler karşılıklı çıkarlar ve toplumun çıkarlarına hizmet edecek ve bunu teşvik 

edecektir. Zira insan toplumda yaşamak durumunda olan ve ihtiyaçlarını gidermek için 

başkalarının da çıkarlarını da gözetmek mecburiyetinde olan medeni bir varlıktır. 

Soframızda bulunmasını istediğimiz şeylerde kasabın, fırıncının, bakkalın, çiftçinin ve 

çobanın bize olan iyiliğinden değil, kişisel çıkar ve faydalarını düşünmelerinden dolayı 

soframızı zenginleştirirler. Bununla beraber insanların çıkarları, menfaati ve faydası tüm 

insanların faydasınadır ve yerel faydanın bir parçasıdır. Faydayı artıran şey ise insanların 

çıkarlarını hür olarak takip edebilmeleridir.  

 

Hürriyet bilgi artıĢı sağlar:  

Hürriyet kendi hakkını savunma hürriyeti ile beraber başkasının hakkını da savunma hak 

ve hürriyetidir. Fransız profesörü Woltaire “Sözlerinizden tiksiniyorum; ancak ölümüne sizin 

hakkınızı savunacağım” diyordu.  

Hür bir toplumda düşünce ve inançlarda çeşitlilik, fikirlerde rekabet son derece çok 

fazlasıyla olmalıdır. Gerçekler böyle ortaya çıkar ve haklar böyle kazanılır. Şurası bir 

gerçektir ki daima gerçek yanlışı ortadan kaldırır. “Bir dane-i hakikat bir harman yalanı 

yakar.” Bu nedenle  Avusturyalı filozof Hayek “hür toplum bilgiyi artırır” demiştir. Zira bilgi 

bir yerde toplanmış değil, tüm bireylerin zihinlerinde dağınık vaziyettedir. Ancak ifade 

hürriyetinin olduğu hür zeminlerde ortaya çıkar.  

Hürriyet öngörülmeyen ve tahmin edilmeyen bilgilerin ortaya çıkmasına sebep olur. 

Merkezî planlama ve bireyi belirli hedefleri gerçekleştirmeye ve devletin amaçlarına uymaya 

zorlamak yeni fikirlerin ortaya çıkmasına engel olur. Baskılar fikir ve ifade hürriyetini 

sınırlar. 

 

Pozitif özgürlük hürriyet değildir: 

Hürriyet genel olarak kendi arzularını gerçekleştirme hürriyeti olarak tanımlanır. J. J. 

Rousseau hürriyeti “genel iradeye uyum ve kamu yararına itaat etme” olarak ele alır. Bu tarif 

otoriteyi hürriyet adına muhalif olanları sindirme hakkı verdiği için doğru değildir. Gerçek 

hürriyet insanın ne kendisine ve ne de başkasına zarar vermemek, doğru ve adil olanı 

yapmaktır. Allah‟ın iradesi doğru ve adildir. Bu nedenle Allah‟ın emrine uymak tam 

hürriyettir. Bediüzzaman‟a göre “insanlar Allah‟a kul oldukça hür olurlar.” Zira kulluk 

“Yalnız Allah‟tan yardım istemek ve ancak Allah‟a ibadet etmek, hiç kimseye tahakküm 

etmemek ve kimsenin tahakkümüne boyun eğmemektir.” (Fatiha, 1:5) 

İkna etmek, bilgi vermek ve yönlendirmek özgürlüğü ve hürriyeti kısıtlamak anlamına 

gelmez. Hayek‟e göre hürriyet “zorlamanın olmamasıdır.” Oxford‟lu Isak Berlin de hürriyeti 

“insanın kendi kendisinin efendisi olması” şeklinde tanımlamıştır.  

Bir insanın istediği kitabı alamamasının iki nedeni vardır. Birincisi, devletin 

yasaklamasından dolayı almamasıdır. İkincisi de kitabın baskısının tükenmiş olmasıdır. 

Birincisi otoritenin insanın hürriyetini kısıtlanması ve reddedilmesidir. İkincisi ise böyle 

değildir. Seçimin yapılamadığı yerde hürriyetten de ahlaktan da bahsedilemez. Hürriyet 

seçme hürriyetinin olmasıdır.  



Pozitif özgürlük birilerinin kendisinden daha aşağıda olan birisine hak ettiğinden daha 

fazlasını vermesidir. Bu ise adalet ilkesine aykırıdır. Adaletin olmadığı yerde ise haksızlık 

vardır. Adalet ise hakkı olana hakkını vermektir. Hak ettiğinden fazlasını vermek de, daha 

azını vermek de haksızlıktır. Haksızlığa imtiyaz vermek ise zulümdür ve hürriyeti kötüye 

kullanmaktır. Bu nedenle pozitif özgürlük özgürlük değildir. 

Hürriyet Allah‟ın her insana verdiği hakkıdır. Kimsenin kimseye lütfu değildir. 

Birilerine fazladan hak vermek o insan üzerinde otorite kurmak anlamına da gelir. Bu da o 

insanı kendine köle etmek anlamı taşır. Bu da insan onuruna aykırıdır. Bu nedenle ahlakî 

değildir. Bu yönü ile de pozitif özgürlük  gerçek hürriyet değildir. 

 

Hürriyetin kısıtlanması ve zarar ilkesi: 

Devlet herkesin hürriyet hakkını korumak için vardır ve görevi de amacı da budur. 

Dolayısıyla herhangi bir bir başkasının hürriyetine zarar verdiği zaman kanun tarafından 

engellenebilir. Buna “zarar ilkesi” denilmiştir. Ancak bilgilendirmek, ikna etmek ve 

yönlendirmek hürriyeti kısıtlamak anlamına gelmez.  

 

Hürriyet için yapılması gerekenler: 

Hürriyet başkalarının hak ve hürriyetlerine saygılı olmak şartıyla hayatımızın her 

alanına ilişkin seçim yapabilme hakkıdır. Tüm hürriyetleri sıralamak imkansızdır; ancak 

kategorize edilebilir. 

1. Din ve Vicdan Hürriyeti: İnsanları herhangi bir dine inanmaya zorlamamak ve 

farklı dinlerde olanlara hoşgörü ile bakmaktır. Din ve vicdan hürriyeti, dini 

öğrenmek, anlatmak, dinin yaymak, tebliğ etme hürriyetini kapsar. 

2. DüĢünce ve Fikir Hürriyeti: Düşünme hürriyeti demek değildir. Zira düşünceyi 

kimse kısıtlayamaz. Herkes zihnen ve kalben düşünür. Zihne ve kalbe hiç kimse 

hükmedemez. Fikir hürriyeti, fikir ve düşünceyi ifade etmek, yazmak, yaymak ve 

propaganda hürriyetini kapsar. 

3. SözleĢme Yapma Hürriyeti: Bu hürriyet ticaret, dolaşım, yerleşme, iş kurma, işçi 

ve işveren ilişkilerinin hür olmasını kapsamaktadır. 

4. Birliktelik Kurma Hürriyeti: Evlenme, ortak iş yapma ve dernek kurma hürriyeti 

gibi insanların bir araya gelerek yapacakları iyi faaliyetleri korkusuzca yapma hakkı 

ve hürriyetidir.  

Hürriyet tüm değerler içinde en kıymetli olanıdır. Zira tüm değerlerin temelini hürriyet 

oluşturur ve hayatımızı istediğimiz gibi yaşamamızı sağlar. Ama ne ki bunu kolay kazanmak 

mümkün değildir. Asırlar boyu insanlık bunun mücadelesini vermekte ve hakkını büyük 

mücadelelerle elde edebilmektedir.  

 

Hürriyetin Engelleri: 

Hürriyet bu kadar önemli olduğu, birey ve toplum için faydalı olduğu halde hürriyete 

engel olan pek çok sebepler olduğu için bunları aşıp tam olarak insanlığı aydınlatamamıştır. 

Hürriyetin hakim olmasına engel olan pek çok sebepler vardır: 

Birincisi: Cehalettir. Hürriyetin en birinci engeli cehalettir. Cehalet ve bilgisizlik insanı 

başkalarına kul ve köle yapar. İnsanın cehaletinden istifade eden beyler, ağalar ve diktatörler 

hürriyete engel oldukları gibi, cehaletin kalkmasına da engel olmuşlarıdır.  

Ġkincisi: İnattır. Kendi fikir ve düşüncesini beğenen inatçılar, yanlışta ısrar ederek 

hürriyete engel olmuşlardır. 

Üçüncüsü: Garazdır. Belli amaç ve hedefleri takip edenler başkalarına olan 

düşmanlıklarından dolayı hürriyete engel olmuşlar ve olmaktadırlar.  

Dördüncüsü: İntikamdır. Daha önceki düşmanlıkları devam ettirmek ve intikam alma 

sevdasına düşenler hürriyete engel olmaktadırlar.   



BeĢincisi: Taklittir. Kendi iradesi ile hareket etmeyenler kolaycılığa kaçarak başkalarını 

taklit etme heveslisi olmaktadırlar. Bu da iradenin hür kullanımını engellemektedir. Pek çok 

insan iradesini hür olarak kullanmaktan ve sorumluktan korkmakta ve kaçmaktadır. Bu durum 

taklidi netice vermekte ve hürriyete engel olmaktadır.  

Bediüzzaman Said Nursi ayrıca “Bir dirhem zararını bin lira milletin menfaatine feda 

etmeyenlerin, menfaatini insanların zararında görenlerin, muvazene ve muhakemeden yoksun 

olanların, intikam ve şahsi garazlarını terk etmediği halde gururlu bir şekilde millete ruhunu 

feda etme iddiasında olanların, kendisinin gördüğü zulümler sonucu kin ve düşmanlıkla 

hareket ederek affetme ve toplumun rahatını ve istirahatini düşünmeyi gururuna 

yediremeyenlerin” (Münazarat, 52) de hürriyete engel olduklarını ifade eder.  

“Ümmeti, ümmeti” buyurarak kendisini insanlık için feda eden bir peygamberin ümmeti 

olan Müslümanların peygamberin bu fedakarlığını ve sünnetini kendilerine rehber edinmeleri 

gerekir. Bunun için Bediüzzaman “Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” der. 

Ayrıca “Kimin himmeti yalnız nefsi ise, o insan değil. Çünkü insanın fıtratı medenîdir. Ebna-i 

cinsini mülahazaya mecburdur. Hayat-ı içtimaiye ile hayat-ı şahsiyesi devam edebilir. 

Menfaat-ı şahsiyesine hasr-ı nazar eden, insanlıktan çıkar, masum olmayan câni bir hayvan 

olur” demektedir. (Bediüzzaman, Hutbe-i Şamiye, 152) 

Sonuç olarak insanın insanlığı ve yüce ahlakı ancak hürriyet ortamında ortaya çıkar. 

Kabiliyetleri hürriyet içinde inkişaf eder. Hürriyetin olmadığı yerde kölelik vardır ve kölelik 

kabiliyetlerin sönmesine, insanlığın ölmesine sebeptir. Bu nedenle Allah‟ın insana ihsanı ve 

imanın gereği olan hürriyete sahip çıkmak her insanın ve bilhassa müslümanın en başta gelen 

görevlerindendir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĠNSAN HAKLARI 

M. Ali KAYA 
“Cenab-ı Hakkın nâ-mütenahi adı var, en başı Hak, 

Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak…” 

M. Akif ERSOY 

 

İnsan hakları, her insanın yaratılıştan getirdiği ve Allah‟ın ihsanı olan haklardır. Bu 

insana ait ahlâkî ve hukuki bir yetkidir; insanların istek ve arzularından daha fazlasını 

içermektedir ve kapsamı daha da geniştir. Bu haklar devlet tarafından tanınan “pozitif 

haklardan” ya da “kanuni haklardan” farklıdır. Kanununî/pozitif haklar hak olabilir de 

olmayabilir de…  

İnsan hakları din, dil, ırk, cinsiyet ve milliyet ayırımı kabul etmez. Geçmiş ve gelecek 

insanlar için de geçerli temel hak ve hürriyetlerdir. Hakkın kullanımı hürriyete bağlıdır. 

Hürriyetin olmadığı yerde hak ihlalleri kaçınılmaz olur. 

Temel insan hakları, hayat hakkı, ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, mülkiyet ve 

seyahat hürriyetidir. Kölelik ve işkence keyfî uygulama insan haklarının ihlali ve en başta 

gelenidir. Devletin bireylerin kendi alanını kısıtlamamalı ve müdahale etmemelidir. Devlet 

artı olarak bireylere ayırım gözetmeden kanunî/pozitif haklar tanır. Böylece bireyin haklarını 

genişletir. Bu haklardan istifade için de kabiliyet ve beceri ve çalışkanlığı ile imtiyaz 

kazananlara eşit yararlanma hakkını korur.  

Haklarda “karşılıklı haklar” ilkesi vardır. Yani, kimse başkasının hakkını ihlal etmemeli 

ve hakkına tecavüzde bulunmamalı ve müdahil olmamalıdır. İnsan hakları evrensel, somut ve 

tüm insanlar için her zaman geçerlidir. İnsan hakları ancak birbiri ile çatıştığı zaman 

sınırlandırılabilir. Ayrıca haklar devredilemez, bölünemez ve geri verilemez. İnsanlar 

haklarından zorla vazgeçirilemezler. Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerimde “Bir insanı öldürmek, 

bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insana hayat vermek bütün insanlara hayat vermek 

gibidir” (Maide, 5:32) buyurur. “Adalet-i Mahzâ” denilen ve bir bireyi bütün insanlığa da feda 

etmeyen adalet prensibi ile “Adalet-i Kur‟âniye” temel insan haklarının vazgeçilemez 

olduğunu açıkça belirtir. Ancak kişi kendi arzusu ve iradesi ile fedakârlık yapar ve kendisini 

feda ederek hakkından vazgeçse o zaman fedakârlığın derecesine göre Allah katında mükâfat 

görür. İslam‟da şehitlik bu fedakârlığa verilen mükâfattır. Ancak ortada kutsal bir amaç ortada 

olmadığı durumlarda kişi kendisini köle olarak satamaz ve hayatına son veremez.  

Haklar “Fıtrî/Doğal Haklar” ve “Pozitif Haklar” olmak üzere ikiye ayrılır. Yaratılıştan 

Allah‟ın her insana verdiği haklara fıtrî haklar denir. Roma‟lı hukukçu ve hatip Cicero “Her 

zaman doğruya uygun yapılan yasalar adildir ve mantıksal bir yapısı vardır ve bu 

değişmezdir” demiştir. 

John Locke “Hiç kimse başkasının hayatına, sağlığına, hürriyetine ve mülkiyetine zarar 

verme hakkı yoktur; bu fıtratın temel kanunudur” diyerek doğal hakların herkesin temel hakkı 

olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman Said Nursi de “Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyede bir çığır 

açan şayet kâinatta cari olan fıtrat kanunlarına uygun hareket etmezse hayırlı işlerde ve 

terakkide muvaffak olamaz, bütün faaliyeti şer ve tahrip hesabına geçer” demiştir. Fıtrata 

aykırı yapılan düzenlemelerin faydayı değil zararı netice verdiğini belirtir.  

Yaşamaya, hürriyete, sağlığa ve mülkiyete ait haklar Allah‟ın verdiği hakkıdır; kimsenin 

kimseye lutfu değildir; bunu hiç kimsenin ihlal etmeye hakkı yoktur. Devlet bu hakları 

korumak için vardır ve bu nedenle geliştirilmiştir. Bu işlevini yerine getirmeyen devlet 

zamanla zulme yönelir ve yıkılır. 1789 Fransız devriminin amacı kralların halkın elinden 

aldığı bu hakları elde etmekti. Daha sonra Fransız Hakları Bildirgesinde “Tüm politik 

kurumların amacı, insanların doğal ve geri verilmez haklarını korumaktır. Bu haklar özgürlük, 

mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnme haklarını kapsar” denilmiştir. 

1948 yılında “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi” kabul edildi. 1950 yılında Avrupa 

İnsan Hakları Anlaşması Avrupa tarafından kabul ve ilan edildi. Sovyetler Birliği Komünist 



rejimden dolayı Karl Marks‟ın “Burjuva Hakları” olarak gördüğü bu özgürlük bildirgesini 

imzalamayı reddetmiştir. İnsan hakları olarak adlandırılan pek çok hak gerçekte insan hakkı 

olmayıp temel insan haklarını korumaya yöneliktir. Bir kısım haklar da “politik haklardır.” 

Politik haklardan birisi de “oy verme hakkıdır.” Temsili demokrasinin gereği olan bu hak, 

ahlakî olmaktan çok ampiriktir, yani deneme yoluyla doğruluğu anlaşılan haklardandır.  

Liberal olmayan demokrasilerde demokrasi çoğunluğun veya parlamentoyu ele geçiren 

azınlığın tahakkümüne, istibdadına ve haksız-hukuksuz keyfi idaresine dönüşebilir. Verilen 

makamlar, yetkiler ve alınan kararlar haksızlılara ve zulümlere konu olabilir. 

Pozitif haklardan sayılan ekonomik, kültürel ve toplumsal haklar liberal haklardan 

tamamen farklı niteliğe sahiptirler. Sosyal haklar, güvenlik hakkı, çalışma ve istihdam hakları, 

tatil yapma, konut, bakım ve eğitim gibi haklar da temel insan hakkı olmayıp refahı artırıcı ve 

temel hakları geliştirici yan haklardır. Bu haklar arzulanabilir, arzulanmayabilir de… Zorunlu 

hak, hak olmaktan çok yeni haksızlıkları ve baskıyı doğurur. Bu ise temel hakların ihlali 

demektir. Zira zorlamanın her çeşidi zulmü netice verir.  

İnsan hakları olarak sonradan oluşturulan bu “Refah haklarının” temel özelliği her 

şeyden önce evrensel olmamasıdır. İşi olmayanın grev hakkından bahsedilemez. “Tatil hakkı” 

maaşla çalışanları kapsar, ev hanımlarını ve serbest meslek sahiplerini kapsamaz. İkincisi, bu 

haklar mutlak değillerdir. Zira bunlar göreli, göreceli ve kazanılmış haklardır. Yeterli yaşam 

standartlarına ulaşmamış ülkelerde bu haklardan bahsedilemez. Üçüncüsü, bu haklar 

vazgeçilemez değillerdir. Kişiler gelirlerini artırmak için gönüllü olarak tatil ve grev gibi 

haklardan vazgeçebilirler.  

Refah hakları mevcut kaynaklara bakar. Refaha yönelik talepler insan hakları anlamına 

gelmez ve üstelik bu haklar temel insan haklarına sahip olmayanlarla alay etmek anlamına da 

gelebilir. 

Hükümetlerin görevi temel insan haklarını korumak ve yaygınlaştırmaktır ve 

hükümetler bu konudaki başarısızlıktan dolayı sorumlu tutulabilmelidir. Ve "insana 

köleliğinden bahsetmektense haklarını ve hürriyetini öğretmek daha faydalıdır" der 

Spinoza. Bediüzzaman'ın dediği gibi, "Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehl-i 

hamiyeti de müstebit yapar." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KANUN HAKĠMĠYETĠ 

M. Ali KAYA 
“Kuvvet kanunda olmalı yoksa istibdat tevzi olunmuş olur.” 

Bediüzzaman 

Kanun çoğunlukla millet meclislerinin ya da hükümetlerin kabul ettikleri ve uygulaması 

gereken kuralları tanımlar. Ancak bununla beraber kânun hakimiyeti “kanunların” genellikle 

de yasamanın incelemesi gereken daha yüksek düzeydeki bir takım kanunların olduğu 

anlamına da gelmektedir. Charles Louis Montesguieu “Aklın kanunları olabilir; aynı zamanda 

asla kendisinin yapmadığı kanunlar da vardır” demektedir.  

Kanun hâkimiyetinin önünde kanun hakimiyeti ilkelerini belirleyen “kanun önünde 

eşitlik, doğal adalet ilkeleri, soyut kurallar ve bağımsız yargı” yer alır. Bu kuralların amacı 

bireylerin hürriyetlerini devlete karşı korumaktır. Bu nedenle kanunları basitçe insanlar 

tarafından oluşturulmuş olarak görmek insanları yanıltır. Kanunların derin tarihî kökleri ve 

ilâhî kaynakları vardır.  

Kendi demokrasisinin zirvesinde olan Atina‟daki kanunları meclis hükümleri yoluyla 

değiştirmek mümkün değildi. Roma kanunları da imparatorların ve senatörlerin 

hükümlerinden çok neredeyse tamamen hukukçulara dayanıyordu. Kanunların yapımında 

temel ilke “Lex injusta non est lex” yani “Âdil olmayan kanun, kanun değildir” ilkesidir.  

İmparator Junstinyen‟in topladığı kanunlar mevcut uygulanan kanunların bir araya 

getirilmesinden ibaretti. Yani kanunların yapılmasını kapsamıyordu. İngiltere meclisi gelenek 

hukukunu monarkların gücünün karşısına çıkarmayı başarabildi. Avrupa Birliği Anlaşmaları, 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Konsersiyonu üst 

düzey kanunları ulusal yasaların üzerinde tutulmaktadır.  

Kanunlar ve kurallar keyfî gücün kullanımını engeller. Yöneticiler ve kanun yapıcılar da 

belirli kurallarla sınırlandırılmışlardır. Devlet kendisini kanunlardan ayrı tutamaz. Belirli 

insanların kanun karşısında sorumluluk sahibi olmadığı bir toplum hür değildir. Kanunla 

yönetilen devlet yöneticilerin de herkes gibi kanunlara tabi olması demektir. Devlet de kendi 

isteğine göre hareket edemez; kanunlara uyar ve uygular, uymayanı da sorumlu tutar. 

Kanunlar kişilerin statülerine, makamlarına, politik durumlarına ve güçleri ne olursa 

olsun tüm kişilere eşit uygulanır ve uygulanmalıdır. Kişiye özgü kanun olmaz. Belli kişileri 

korumak amacı ile kanun yapılmaz. Bu nedenle dokunulmazlıklar adil değildir. 

Dokunulmazlığın olduğu yerde adalet olmaz. Zira dokunulmazlıklar suç işleme özgürlüğünü 

doğurur. Bu ise büyük haksızlıkları meydana getirir. 

Gerçek adalet kimin ne yaptığı ile değil, yapılan şeyle ilgilenir. Böyle olunca kanunlar 

devletin ona muhalefet edenleri yok etmek, ya da onu destekleyenlere iltimas vermek amacı 

ile kullanıldığı bir araç değildir ve olamaz da…  

Kanunlar evrensel olmalı gruplar ve bireyler arasında ayırım yapmadan herkese aynı 

şekilde uygulanmalıdır. Kanunlar tutarlı, tarafsız ve ahlâki yönden de tarafsız olmalıdır. Yani 

farklı fikirler arasında da ayırım yapılmalı ve ideolojik davranılmamalıdır. Şayet yasaklanan 

ve faydalanılan tüm şeyler istisnasız herkes için geçerli olursa otoritenin de kanunları 

uygulama dışında güçleri yoksa, insanların makul isteklerinin çok azı yasaklanacaktır. 

Hür bir toplumda sözleşmeleri uygulamak ve bireysel hürriyetleri korumak için 

kanunlara ihtiyaç duyulurken devletin yaptığı planlama insanların ve mülkiyetin belli yerlere 

ve belli zamanlara yerleşmesini sağladığından çok kanunlara ihtiyaç duyulur ve devlet herkesi 

kontrol edemez. Planlı toplumlarda devlet belli kişileri ve toplumları tanımlamaya ve idare 

etmeye ihtiyaç duyar. Kanunların çokluğu toplumun hür ve özgür olmadığını gösterir. 

Adaletin gereği tüm kanun koyucuların uygulaması gereken bir takım kuralları vardır. 

Bu kurallar kesinlik, istikrarlılık, uygulanması imkansız kanunların yapılmaması ve 

masumiyetin önceden varsayılmasıdır. 

Kanunlar geçmişte yapılan eylemlere değil, ancak gelecekte yapılacak eylemlere 

uygulanabilir. Kimse geçmişte yaptığı bir fiilden dolayı yeni çıkan bir kanuna uymadığı için 



suçlanamaz ve yargılanamaz. Yapılması imkan dahilinde olan eylemi yapmadığı için bir 

kimse cezalandırılamaz. Suç sabit olmadıkça hiç kimse suçlu muamelesi görmemelidir. 

Masumiyet ilkesi bunu gerektirir. Suçlayıcı unsurlar ne kadar çok olursa olsun kimsenin suçlu 

görülmemesi önemlidir. Yargısız infaz ancak diktatörlükte olur. Diktatörlükte yaygın olan 

uydurma suçlamaların aksine suçluluğu ispatlamak yetki sahibi olmayı gerekli kılar.  

Yargının işlevi devletin karşısında kanunları uygulamaktır. Bu nedenle yargıçların 

politik açıdan yöneticilerden bağımsız olması gerekir. Bu da bizi kuvvetler ayrılığı ilkesine 

götürür. Yasama (kanun yapma) yürütme (kanunları uygulama) ve yargı (kanunlara dayanarak 

hüküm verme) işi farklı yapıların ve kurumların sorumluluğunda olmalıdır. 

Atanma süreci ve iş güvenliği sistemi vasıtasıyla yargıçların bağımsızlıkları 

korunmalıdır. Bu yöneticilerin onları görevlerinden almalarını güçleştirir. Politik güce boyun 

eğmelerinin de önüne geçer.  

Yargıçlar tarafsızlık ilkesi gereğince görevlerini yapmalıdırlar. Çıkarları ve politik 

görüşleri profesyonel davranışlarını etkilememelidir. Bu anlamda kanunların da politikacıdan 

ayrı olması gerekir.  

Devletin faaliyetlerini incelemek ve kanunların kanun hakimiyetini sağlamak için 

yargıçların hukuki değerlendirme yapma hakları olmalıdır. Bu faaliyet için yargıçlar üç 

kaynağa başvururlar. Birincisi, “Anayasa”dır. Anayasa temel bir kanundur. Yargıçlar da bunu 

böyle bilmelidirler. Bir diğer kaynak “Genel Hukuk Kuralları”dır. Bu da kanunların âdil olup 

olmadığını kontrol eder. Bunlar genel ilkelerden oluşur. Buna gelenek hukuku da denebilir. 

Üçüncü kaynak ise “Fıtrî Hukukun Felsefî Yorumu”dur. Bu da hukukun tartışılan ve içtihada 

konu olan kısmıdır.  

Kanun hakimiyetinin amacı bireylerin hak ve hukukunu korumaktır. Kanun hâkimiyeti 

dışında hiçbir şey hür toplumu hür olmayandan bu kadar açık bir şekilde ayıramaz. Kanun 

hâkimiyeti bireyi hem devletin, hem de keyfî yönetimin baskısından korur.  

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LĠBERALĠZM VE MUHAFAZAKÂRLIK 

M. Ali KAYA 

Muhafazakârlık (Conservatism) en kısa anlamı ile “mevcut hukuki durumu (statusquo) 

muhafazayı savunmak, toplumdaki radikal değişimlere kuşkulu yaklaşma” şeklinde tanımlana 

bilen bir anlayıştır. Toplumda geleneksel kurumlara (aile, eğitim ve kültür) saygı duyulmasını 

ister. Felsefi bir doktrin olarak muhafazakârlığın ilk savunucusu İngiliz düşünürü Edmund 

Burke‟dir. (1729-1797)  

Muhafazakârlık ile Liberal doktrin arasında bazı benzerlikler vardır; ancak pek çok 

konuda farklılıklar da bulunmaktadır. Muhafazakârlar mevcut durumu, yani statükoyu 

korumaya çalışır ve değişime şüpheli bakar. Liberaller ise toplumun değişen şartlara göre 

kural ve kurumların değişmesinden yanadır. 

Muhafazakârlık anti-rasyonalist bir düşünceyi savunur. Bu yönüyle Liberal David 

Hume, Adam Smith, Frederic Bastiat ve F. A. Von Hayek gibi düşünürler. Ancak 

muhafazakârlar merkezi bir güç ve otorite sistemi bulunmadan istikrarlı bir toplumun 

olamayacağı düşüncesini savunurlar. “Devlete itaat ve kanunlara uyma mistisizmi” olarak 

tanımlanmıştır. Liberaller ise güçlü bir devletin özgürlükler için ciddi bir tehlike olduğunu 

savunurlar. Bu bakımdan liberalizm devletin görev ve fonksiyonlarının mümkün olduğu kadar 

sınırlandırılmasından yanadır. 

Liberalizm bireyci, muhafazakârlık ise toplumcu bir düşünce sistemidir. 

Muhafazakârlara göre bireyden çok aile ve toplum önemlidir. Bu nedenle toplumun huzuru 

için bireyin hakkı dikkate alınmaz. Toplum ve devlet için fertler feda edilebilirler. 

Muhafazakârlar da liberaller gibi piyasa ekonomisini savunurlar, hür teşebbüs, özel 

mülkiyet, rekabet ve hürriyet muhafazakârların da savunduğu değerlerdir. Ancak 

muhafazakârlar bunu toplum için isterler, liberaller ise birey için isterler. 

Muhafazakârlar din ve ahlaka liberallerden daha çok değer verirler. Kendileri de son 

derece tutucu ve bağlıdırlar. Devletin dine ve ahlaka değer vermesini ve korumasını da 

isterler. Liberaller ise muhafazakârlardan daha farklı olarak din ve ahlakın tamamen bir 

hürriyet meselesi olduğunu ve hürriyet içinde ele alınması gerektiğini savunurlar. 

Muhafazakârlar da liberaller gibi demokrasi ve kanun hâkimiyetinin gerekliliğine 

inanırlar. Bu konuda aralarında zıtlık yoktur. Adalet ve sosyal adalet konusunda 

muhafazakârlar doğal bir hiyerarşiyi kabul ederler. Bu hiyerarşinin devlet müdahalesi ile 

bozulması hiyerarşinin sağladığı istikrarın da bozulmasına sebep olduğunu kabul ederler. Özel 

mülkiyete ve verasete önem veren muhafazakârlar geleneklerin ve yerleşmiş mülkiyet 

haklarının da önemine vurgu yaparlar. Mülkiyeti bir hak ve sorumluluk olarak kabul ederler. 

Muhafazakârlar “kanun hâkimiyetine” önem verirler. Liberaller ise muhafazakârların 

toplumun haklarını korumadan daha çok kanunların bireyin haklarını koruma amacına 

yönelmesini isterler.  

 

NO LĠBERALĠZM MUHAFAZAKÂRLIK 

1 Birey Ulus 

2 Seçme Hürriyeti Toplumsal Otorite 

3 Serbest Piyasa Disiplinli Toplum 

4 Bırakalım Yapsınlar Hiyerarşi ve İtaat 

5 En Az Hükümet Güçlü Hükümet 

 

Durum böyle olmakla beraber hayatta sıkça kullanılan muhafazakârlık kavramı çok defa 

yanlış olarak gerçek anlamı dışında kullanılmaktadır. Tutucu, statükocu ve geçmişin özlemini 

dile getiren mutaassıplara “muhafazakâr” denilmesi bu açıdan çok yanıştır. Muhafazakâr her 

şeyden önce mütevazı bir insandır. Fikir ve düşünce olarak insanın akıl, bilgi ve birikim 

bakımından sınırlılığına inanır. Toplumun tarihi bağlarını, kültür mirasını ve geleneklerini 



korumayı amaçlar. Radikal değişimi, sağ-sol kavramlarını reddederek ılımlı ve tedrici bir 

değişimi savunur ve siyaseti bu temeller üzerine kurmaya çalışan bir siyasi düşüncedir. 

Muhafazakârlar insanın birey olarak değerine inanır ve gelişmesini destekler; ancak 

insanın ancak toplum içinde gelişebileceğini ve yardımlaşmaya dayanan bir gelişmeyi 

sağlayabileceğini dile getirir. İnsanın aile ortamına ihtiyacı olduğu gibi, büyük bir aile sayılan 

topluma da ihtiyacı vardır ve ancak toplum içinde kendisini geliştirebilir olduğunu kabul eder. 

Toplum hayatını düzenleyen gelenek, din ve kanunlara bu nedenle büyük değer verir. 

Muhafazakârlar siyasi otoritenin toplumu değiştirmesine de karşıdırlar. Bu nedenle 

siyasete sınırlı bir etkinlik alanı verirler. Otoriteye ve hiyerarşiye olumlu bakmakla beraber 

aile ve din gibi vazgeçilmez değerlere müdahale eden bir devlet ve otoriteye saygı duymaz. 

Siyaseti bir ideoloji olarak kabul etmez; ancak insan ihtiyaçlarını düzenleyen, adaleti ve 

toplumun haklarını savunan ve koruyan bir mekanizma olarak kabul eder.  

Muhafazakârlık bu sayılan özelliklerinden dolayı liberalizm ve sosyalizmden çok farklı 

bir siyasi doktrin olarak kabul edilebilir. Muhafazakârlığın en önemli özelliklerinden birisi de 

demokrasiyi ve rekabet sistemini savunmakla beraber, sınırsız devlet ve sadece akılcı bir 

yönetimi kabul etmez, tecrübeyi de yönetime ortak eder. Bu akımın en önemli savunucuları 

Frederich Hayek, Edmund Burke ve Karl Popper‟dir. 

Muhafazakârlık katı bir ideoloji olmaktan ziyade bir “değerler bütünüdür.” İdeoloji gibi 

akıldan çıkmaz, hayatın içinden çıkar. Ancak Hayek muhafazakârlığı da liberalizm ve 

sosyalizm gibi ideoloji olarak sayar. Bu nedenle muhafazakârlığa esnek bir ideoloji olarak da 

bakılabilir. Değişimden yanadırlar ancak temel değerlerin muhafaza edilmesini isterler. 

Gerçekçi ve gelişmeci değişim de zaten temel değerlerin korunarak teknik ve teknolojik 

unsurların yenilenmesidir. 

Muhafazakârlığın Temel Prensipleri: 

Süreklilik arz eden ahlâkî bir düzenin devamı: İnsan tabiatı, yani fıtrat değişmediği için 

ahlâki değerler de değişmezler. Değişirse buna ahlaksızlık adı verilir. Toplumsal ve bireysel 

pek çok meselelerin temelinde ahlak gerçeği vardır. Ahlakı bozuk olan bir toplum ne kadar 

liberal ve demokrat olursa olsun bozuk ve kötü bir toplum olacaktır.  

Muhafazakârlar teâmüllere ve geleneklere inanırlar. Ailede ve toplumda huzur ve 

güveni sağlayan ve insanları bir arada tutan adet ve geleneklere olan bağlılıklarıdır. 

Devamlılığı sağlayan budur. Devamlılık ve süreklilik olmazsa hayat anlamını yitirir. Hayata 

anlam katan şey manevi ve moral değerlerdir ki bunların en önemlileri de geleneklerdir. 

Geleneklere karşı savaş açan devrimciler değişimi kanla ve baskı ile sağlamış ve geleneklerin 

bir kısmını yıkmışlardır; ancak bu toplumun huzur ve güvenini bozmuş ve anarşiye zemin 

hazırlamıştır. 

Muhafazakârlar “İhtiyat” prensibini kabul ederler. Bu nedenle değişime ani karar 

vermezler. Geçici faydalarına ihtiyatla bakarlar ve gelecekteki muhtemel kötü sonuçlarını da 

dikkate almak gerektiğini savunurlar. Onlara göre “Acele işe şeytan karışır ve Takdir-i ilâhi 

yavaş tecelli eder.” İnsanlık karmaşık bir toplum olduğu için bütün insanların temel ihtiyaçları 

düşünülmeli belli bir kesime bakarak hareket edilmemeli ve radikal kararlar alınmamalıdır. 

Daima esnek ve kapsamlı hareket edilmelidir. Zira hem insan yapısı hem de çevre şartları 

daima değişiklik arz eder ve bunu önceden tam olarak kestirmek zordur. 

 Muhafazakârlar oluşturulacak olan sağlıklı bir medeniyetin çeşitliliğe değer veren ve 

bunu koruyan bir anlayışı benimserler. Toplumdaki eşitsizliğin toplumun devamı için şart 

olduğunu kabul ederler. Gerçek eşitliğin ancak Allah‟ın tam adaletinin tecelli edeceği 

“Mahkeme-i Kübra‟ya” has olduğunu ifade ederler. Toplumu eşit hale getirmek isteyen 

ideolojiler şayet fıtrî olan eşitsizliği ve kurumsal farklılıkları ortadan kaldırsalar dahi yeni 

eşitsizlik türlerini ortaya çıkarırlar.  

Muhafazakârlar mükemmel olunamazlık prensibine inanırlar. Onlara göre insan 

mükemmel olmadığı için asla mükemmel bir toplum düzeni de kurulamaz. İnsanlara 



mükemmelliği vaat eden ideolojiler yeryüzünü cehenneme çevirmişlerdir. İnsan doğası acz ve 

fakrdan yoğrulmuştur. İnsanların içinde nefis ve şeytandan kaynaklanan kötülükler ve 

dünyada insan hayaline ve isteklerine tam cevap veremeyecek kusurlar ve eksiklikler, 

felaketler, hastalıklar ve kazalar olduğu için mükemmellik iddiası hayalden ibaret kalır. 

Ancak insanlık ahlaki ve dini inançlar ve ahlâkî erdemlerle fazilet yarışına değer vererek 

fedakârlıklarla adil ve hür bir toplum oluşturma çabası içinde olmalıdır. 

Muhafazakârlar özgürlük ve mülkiyetin yakın ilişkisine inanırlar. “Büyük medeniyetler 

özel mülkiyet kurumu üzerinde tesis edilir, mülkiyet özel ellerden çıktıkça canavar devlet her 

şeye hâkim olur” derler. Özel mülkiyet yaygınlaştıkça toplum daha üretken ve daha istikrarı 

olur. Ekonomik eşitlik ekonomik gelişme anlamına gelmez. Önemli olan birey, aile ve toplum 

için sağlam iktisadî bir zemin oluşturmaktır. Muhafazakârlar özel mülkiyet sahibi olmanın 

sahibine belli ödevler ve sorumluluklar yüklediğini kabul ederek bu ahlâkî ve hukûki 

sorumlulukları seve seve kabul ederler. Gerçekten de bir kişinin çalışmasının meyvesini 

alabilmesi, yaptığı işin süreklilik arz ettiğini görebilmesi ve mülkiyetini kendisinden sonraki 

kuşaklara devredebilmesi, sefaletten kurtulup sürekli başarılı olduğu bir hale geçebilmesi ve 

kendisine ait bir şeylere sahip olabilmesi kendisi için çok büyük kazanımlar ve mutluluklardır.  

Muhafazakârlar gönüllü olmayan kolektivizme karşıdırlar ve gönüllülük esasına 

dayanan sivil toplumu desteklerler. Gerçek bir toplumda vatandaşların hayatlarını doğrudan 

etkileyen kararlar, yerellik ve gönüllülük esasına göre alınır. Modern demokrasilerde yarar ve 

itiyat adına ne varsa ortak irade sayesinde mümkün olmuştur. Aksi taktirde soyut bir 

demokrasi ortaya çıkar ve toplumun işlevleri topluma uzak bir iradeye devredilmiş olur. bu da 

halkın değil yönetenlerin rızasıyla, özgürlük ve insana saygınlığa düşman olan standartlaştırıcı 

bir sürece yol açar. Bir millet kendisini oluşturan çok sayıdaki küçük topluluklardan daha 

güçlü değildir. Bu nedenle seçkin bir yönetim ve mükemmel bir ekip her ne kadar iyi niyetli 

ve iyi eğitimli de olsalar sorumluluktan mahrum edilmiş bir topluma adalet, refah ve huzur 

getiremez. 

Muhafazakarlar iktidarın ve insanların ihtiraslarının ihtiyatlı bir şekilde sınırlandırılması 

gerektiğine inanırlar. Siyasette iktidar bir şahsın istediği şeyi, vatandaşların istekleri dikkate 

alınmaksızın yapabilme gücüdür. Bir bireyin yada küçük bir grubun vatandaşların iradesi 

üzerinde kontrolsüz bir şekilde tahakküm kurduğu bir devlet ismi ne olursa olsun (Monarşi, 

Aristokrasi veya Demokrasi) despotik bir devlettir. Her yönetici iktidarın kendisinde 

olduğunu iddia ettiği vakit toplumda anarşi baş gösterir. İnsanların bazıları bazılarından daha 

zeki ve güçlü olduğu ve herkese karşı hoşgörülü olmadığı gerçeğinden dolayı anarşi uzun 

sürmez. Anarşiyi, iktidarın az sayıda kişilerin elinde olduğu tiranlık veya oligarşi yönetimi 

takip eder. Bu nedenle muhafazakarlar siyasi iktidarı, anarşi ya da tiranlığa mahal vermeyecek 

şekilde dengelemeye çalışırlar. Radikaller için iktidar, kendi ellerinde olduğu sürece iyiliğe 

hizmet eden bir güçtür. Her ne kadar iktidar sınırlandırılsa da büsbütün ortadan kaldırılamaz 

ve her zaman bir şekilde birilerinin elinde olur. bu nedenle radikallerin eline geçen bir iktidar 

eski rejimlere göre çok daha zalim hale gelir. 

Muhafazakarlar insan fıtratında iyi ve kötünün bir karışımı olduğunu düşündükleri için 

insanın sadece iyi tarafına bakmazlar. Anayasal kısıtlamaların tamamı muhafazakarlara göre 

hürriyeti ve düzeni sağlayacak araçlardır. Adil bir devlet otorite ve hürriyetin talepleri 

arasında sağlıklı bir dengeyi korumalıdır.  

Muhafazakarlara göre güçlü bir toplumda süreklilik ve değişim üzerinde uzlaşma 

sağlanmalı ve her ikisi de kabul görmelidir. Muhafazakarlar değişime karşı mistik bir kuşku 

duysalar da toplumun gelişmesine karşı değillerdir. Bir toplum bazı yönlerden ilerleme 

kaydettikçe bazı yönlerden de gerileme içindedir. Toplum iki güçten etkilenir. Birincisi 

süreklilik, ikincisi ise ilerlemedir. Bir toplumda sürekliliği ve istikrarı sağlayan inançlar ve 

daimî menfaatlerdir. Bu ikisi olmazsa toplumda anarşi hakim olur. toplumdaki ilerlemeleri 

sağlayacak olan da birikimlerin varlığı ve ruhudur. Zaten toplumda ilerleme olmazsa 



durağanlık ve gerileme kaçınılmazdır. Akıllı ve gerçekçi muhafazakarlar süreklilik ile 

ilerlemenin dengesini kurabilenlerdir. Bu bakımdan toplumdaki sürekliliğin adil taleplerine 

gözlerini kapayan liberallerden ve radikallerden ayrılırlar. Dolayısıyla muhafazakarlar makul 

ve mutedil bir ilerlemeye inanırlar. 

Sonuç olarak muhafazakarlar insan bünyesinin değişerek gelişmesi gerçeğinden yola 

çıkarak toplumun da gelişmesi gerektiğine inanırlar. Canlı bir organizmanın korunması 

gerektiği gibi milletlerin de korunması gerektiğini söylerler. Değişime ne kadar ihtiyaç 

duyduğu da yaşanılan devrin ve milletlerin şartlarına bağlı olduğu görüşündedirler. Modern 

muhafazakarların temel görüş ve düşünceleri yukarıda sayılan temel prensiplerdir. Bu nedenle 

modern siyaset bilimine çizilecek sınır liberallerle totaliter idareler şeklide ikiye ayrılmaz. Bir 

üçüncü seçenek olarak “muhafazakarlık” olduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekir. Bütün 

bunlarla beraber yaşanan dünyada süreklilik arz eden ahlâkî bir düzenin var olduğuna, insan 

fıtratının değişmezliğine ve maddi-manevi her şeyi yaratan yüce yaratıcıya karşı büyük 

ödevlerinin olduğuna inananlar ile maneviyatı inkar eden ve ahlâki değerleri tabiatçılık ve 

akıldan kaynaklandığını savunan insanların var olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. 

** 

Not: Bu makale Russell Kirk‟ün The Politics of Prudence (İhtiyat Siyaseti) (ISI Books, 

1993). Copyright © 1993  adlı eserinden uyarlanmıştır. Bu metinden, Estate of Russell 

Kirk‟ün izniyle yararlanılmaktadır.  http://www.kirkcenter.org/ Biz de bu makalenin 

yayınlandığı http://www.muhafazakar.com/box.asp?do=shw&k=35  adresinden alarak 

özetlemiş bulunuyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 
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ÖZEL MÜLKĠYET 

M. Ali KAYA 
Özel mülkiyet bireylere devletten bağımsız oldukları bir alan 

oluşturur. Otoriter iradenin işleyişine sınır koyar. İktidarı ve 

muhalefeti serbest bırakır. Böylece özel mülkiyet devletin sert 

müdahalesinden bağımsız olan tüm faaliyetlerin temelini oluşturur.  

(Ludwing Von Mises) 

Mülkiyet, nesneleri özel olarak sahip olunan şeyler şeklinde parçalara ayırır. Hava ve su 

gibi nesneler ayrı ayrı mülklere bölünmüş olmamakla beraber teknolojik gelişmeler onların da 

özel kullanımını ve satışını mümkün kılmıştır. Maliklerin mülkleri üzerinde kullandıkları 

hakları sadece somut nesnelerden ibaret değildir. Emek ve ürün de en az toprak ve fabrika 

kadar mülkiyet hakkı doğurmaktadır. Sahip olma hakkı da mülkiyetten daha çok olup zaman 

ve mekan açısından mülkiyetin üzerindedir ve devrolunamazlar. Mülkiyet hakkı hür bir 

toplumda mülk edinme, sahip olduğu mülkü elden çıkarma ve kısıtlama haklarını da 

beraberinde getirir.  

Mülkiyet hakkı insanı diğer varlıklardan ayırır. İnsan dışında hiçbir varlıkta mülkiyet ve 

sahip olma hakkı ve durumu yoktur. Mülkiyet medeniyetin temelidir ve insanlığın medeniyeti 

kadar eskidir.  

Mülkiyet ticareti ve mübadeleyi doğurmuştur. Bunun en geniş şekilde kullanımı ve en 

eski şekli Akdeniz havzasında ortaya çıkmış, deniz yolu ve “deniz ticareti” ile yerel 

yöneticilerin ulaşabilecekleri alanın ötesine ulaşmıştır.  

Mülkiyet ile hürriyet arasında büyük bir ilişki mevcuttur. Köleler hür olmadıkları ve 

sahipleri adına çalıştıkları için mülkiyet hakları da hürriyetleri de yoktur. Spartalılar uzun süre 

mülkiyet hakkını tanımamışlar ve hırsızlığa izin vermişlerdi. Emperyal Roma gücü de 

Korintleri ve Kartacalıları kovarak özel mülk sahiplerini ve dolayısıyla mülkiyeti ezmişlerdir. 

Ama ne var ki özel mülkiyet hakkı zamanla genişleyerek yeni bir medeniyetin doğmasını 

sağlamıştır.  

İslamiyet hürriyet ve özel mülkiyet üzerine hukuku temellendirmiştir. Cuma namazı ve 

Hac gibi ibadetlerde “hür olmayı” esas almış ve köleleri belli ibadetlerden muaf tutarak 

hürriyeti özendirmiştir. Zekat, Kurban, Sadaka ve Hac gibi mali ibadetlerde mülkiyeti şart 

koşmuştur. Ticari hayatı özendirmiş, “adil tüccarın cennette peygamberlerle beraber 

olacağını” söylemiştir. Bu nedenle İslam dinin yayılması tüccarlar aracılığı ile olmuştur. 

Modern ticaret ve mübadele medeniyetin yayılmasını sağlamıştır. Daha sonra batılı 

filozoflardan John Locke “Mülkiyetin olmadığı yerde adaletin de olmayacağı” tezini ortaya 

atmıştır. Ona göre özel mülkiyet diğer hakların doğmasını da sağlamaktadır. Locke “Her 

insanın kendi kişiliğinde özel mülke sahip olduğunu ve bunda da başkasının hiçbir hakkının 

olmadığını” söyler. “Kişinin bedeni, yaptığı işleri ve ellerinin ürünü (el emeği) tamamen ona 

aittir” der.  

XVIII. yüzyıl İngiltere ve Hollanda‟da ortaya çıkan refah ve maddi gelişme bu ülkelerde 

mülkiyet haklarına gösterilen saygının ürünü olduğu Davide Hume tarafından iddia edilmiş ve 

mülkiyetin önemi vurgulanmıştır. Hume, “Ortak mülkiyetin uzun vadede korunmasının 

kimseye ticari çıkar sağlamadığı ve aşırı kullanımın da toprağı harap ettiği” tezini ortaya 

atmıştır.   

     Özel mülkiyet olmadan insan hakları olmaz. Bireylerin diğer bireylerden farklı olan 

amaçlarını gerçekleştirmek için kendi bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, kullanma hürriyetleri 

mülkiyet kurumuna bağlıdır. Özel mülkiyet olmazsa fertlerin amaçları devletçe kontrol 

edilecektir.  

Mülkiyet hakları mülke ilişkin haklar olmayıp, mülke ait insan haklarıdır. İnsanın en 

temel hakkı kendi bedenine sahip olmasıdır. Bu nedenle mülkiyet hakkı insan haklarının 

temelini oluşturur. Yine bireyler kendi emeklerinin ürünü üzerinde ahlâkî açıdan hak 



sahibidirler. Hayat, hürriyet ve mutluluğu arama hakları gibi tüm haklar kendi kendimize 

sahip olmak dahil tümüyle mülkiyet haklarına bağlıdır.  

Özel mülkiyetin olmadığı yerde ifade hürriyeti de olamaz. Basın ve yayın, Radyo ve TV 

devlete bağlı ve devletin elinde olduğu sürece fikir ve ifade hürriyetinden bahsedilemez. Bu 

durumda devletin tanıdığı haklar kadar hak sahibidirler. Hür şekilde konuşma hakkı 

kişiliğimizin ve toplumdaki maddi kaynakların özel mülkiyetine bağlıdır.  

Özel mülkiyetin kısıtlanmadan kullanılması bireylerin kimlik ve öz değer duygularını 

geliştirir ve onlara yaşayabilecekleri ve kendi kaderlerini belirleyebilecekleri bir alan 

oluşturur. Mülk sahibi olmadığımız sürece her an susturulmamız mümkündür. Özel 

mülkiyetin olmadığı komünist ülkelerde konuşma hürriyeti de yoktur. Çünkü konuşulacak yer 

yoktur. Bireylerin hürriyet alanı özel mülkiyetin bulunduğu alandır. Bu olmadan birey diğer 

kişilerin keyfî iradelerine tabi olacaktır. Dolayısıyla kendisi için ve gelecek için kesinlik 

içeren planlar yapamayacaktır.  

Özel mülkiyet kıt kaynakları olan dünyamızda insanların diğer kişilerin haklarına 

tecavüz etmeden bir arada yaşamalarını sağlar. Yine özel mülkiyet medeniyetin ve 

merhametin de ayrılmaz bir parçasını oluşturur.  

Mülkiyetin olmadığı yerde adalet de olmaz. Mülkiyet, bedenimiz, emeğimiz ve sahip 

olduğumuz şeyler üzerinde haklarımızın kabul edilmesini sağlar. Bu haklara saldırılması ve 

ihlali adaletsizlik sayılır. Mülkiyeti yasal yoldan edinme, kullanma ve elden çıkarma haklarına 

saygı gösterilmedikçe bırakın korunmasını tanımlanmasını dahi mümkün değildir. Davacı ve 

davalı mülk sahibi olmadığı sürece yargıcın ve jürinin kimin haklı ve haksız olduğunu 

belirlemesi mümkün olmaz. Cinayet, hırsızlık ve dolandırıcılık ve hatta iftira dahi mülkiyet 

haklarına ve bunların sınırlandırılmasına bağlıdır.  

Mülkiyet olmazsa ticaret ve mübadele hürriyeti de olmaz. Adil yargı ve masumiyet gibi 

kavramlardan da bahsedilemez. Adalet olmazsa bu durumda toplumda kargaşa ve anarşi olur.  

Özel mülkiyet âdil toplum yanında hür toplumun da temelini oluşturur. Hür toplumda 

mülkiyet (eşit dağılımın aksine) geniş bir alana dağılması toplumda istikrar ve bireysel 

sorumluluğu teşkil eden saikleri oluşturur. Bu da toplumu daha istikrarlı kılar. Zira toplumun 

belirli bir parçasına sahip oldukları için insanlara toplumun hürriyetini koruma hakkı 

kazandırır.  

Özel mülkiyet ayrıca insanların eylemlerinin sonuçlarında da bağlar. Sahip olduklarını 

ihmal ederlerse bunun finansal sonucunu da ödemek zorunda kalırlar. Kamu malında 

sahibiyet duygusu olmadığı için herkes işi başkasına havale ettiği gibi, sorumluluğu da 

başkalarına yıkma eğilimindedirler. Özel mülkiyet bu açıdan kıt kaynakların en iyi şekilde 

idare edilmesini teşvik eder.  

Özel mülkiyet ekonomik gelişimi teşvik ettiği gibi ahlakın gelişimine de katkı sağlar. 

Mülkün güven içinde olması ekonomik gelişimin başlıca yürütücüsüdür. İbn-i Haldun “mülke 

yapılan saldırılar mülk edinme saikini ortadan kaldırır” demiştir. Aynı şekilde mülkiyet 

haklarının ihlalinin genişliği ve derecesi mülk edinme girişimcilerinin uğrayacağı durumların 

da genişliğini ve derecesini belirler. 

Mülkiyete ilişkin kurallar Davide Hume‟nin belirlediği gibi “sahiplikte istikrar” 

“mülkün rızaya dayalı aktarımı” ve “verilen sözlerin” yerine getirilmesidir. Özel mülkiyet 

insanları birbirine yaklaştırır ve yaptıkları işlerde başkalarının da yararlanmasını sağlar ve 

ilişkilerde ahlâkî sorumluluğu getirir.  

Özel mülkiyet sahip olanları yanında olmayanlara da fayda sağlar. Zira özel mülkiyetin 

sahip olunmasının da toplumun payına düşen yararlar bireylere düşenden daha fazladır. Tarla 

ve mülk sahibi ürettiklerinden toprağı olmayanların daha çok faydalanmalarını sağlar. Özel 

mülkiyet kullanıldığı ve üretime katkı sağladığı sürece başkalarının çalışmasını ve 

yararlanmasını mümkün kılacaktır. Bu da toplumun refahına ve zenginliğine hizmet edecektir. 

Bunun da yararı herkese olacaktır. 



Devletin görevi ve fonksiyonu özel mülkiyeti korumak ve teşvik etmektir. Özel 

mülkiyet toplumsal bir ayrıcalık değildir; ancak toplumda akranlarından daha iyi hizmet 

edebileceklerin ellerinde bulunmasını sağlar.  

Özel mülkiyet demokrasi için de gereklidir ve bireysel kimlik için hayati önem taşır. 

Politik istikrarın ve refah üretiminin de kaynağını oluşturur. Mülkiyetin çıkarı aynı zamanda 

devletin ve uygarlığın da çıkarınadır.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERBEST GĠRĠġĠMCĠLĠK HÜRRĠYETĠ 

M. Ali KAYA 
“Ekonomik ilişkilerin kontrol edilmesi  

her yönden denetim altına alınmamız demektir.”  

(Frederich Hayek) 

Serbest girişim, mal ve hizmetlerin gönüllü mübadelesine dayanan ekonomik bir 

sistemdir. Bu sistemde ne yapacaklarına insanların kendileri karar verirler. Birileri onlar adına 

karar vererek yapmaya zorlamaz ve suni ihtiyaç belirleyerek fıtrî akışı engellemez. İhtiyaçları 

belirleyen ve ekonomik ilişkileri düzenleyen bireylerin kendileridir. Ekonomik hayat ihtiyaç, 

arz ve talep üçgeninde doğal/fıtrî olarak şekillenir ve kendi dengesini bulur. 

Ticaret ve mübadele medeniyetin ayrılmaz bir parçasıdır ve medeniyet ticaretle gelişir. 

Batıda kilisenin ve devletin gücünün azalması ölçüsünde ticaret, serbest girişimcilik çoğalmış 

ve zenginlik artmıştır. Normalde ekonomik hayatı ihtiyaçlar belirler ve ihtiyaçların artması 

ölçüsünde ticaret hacmi de artar. Bu da sonuçta refah seviyesini artırır.  

Ekonomik hayat merkezi bir yönetim olmadan geniş ölçüde kendi kendine işler ve insan 

ihtiyaçlarının karşılanması ticareti geliştirir. İnsanlar tüketicilere istedikleri şeyleri sağlamaları 

halinde ve bu konuda uzmanlaşmaları oranında zenginlik artar. Paranın değeri ancak satın 

alabileceği şeyin değeri oranındadır. Gerçek zenginlik ise paranın değerinden daha fazladır. 

Bu da serbest rekabet ve eldeki mevcut zenginlik kaynaklarının müteşebbislerce 

kullanılmasına ve ticarete aktarılmasına bağlıdır. Rekabet satın alma gücünü artırır ve bu da 

zenginliği meydana getirir.  

Serbest girişimcilik verimliliği artırır. İnsanların hizmet sunma arzularını destekler ve bu 

da verimliliği artırır. Hizmet artı değerdir ve insana verilen hizmet verimlilik olarak geri 

döner. Bu nedenle insana değer veren ve hizmeti esas alan faaliyetler kölelikten çok daha 

fazla verim elde edilir.  

Devlet yatırımı ve çalışmayı ne derece vergilendirirse çalışmanın ve yatırımın ödülü de 

o derece az olur. Bu da çalışmayı ve yatırımı engeller. Kalkınma ve refah da o derece geriler. 

Vergiler ne derece az olur, girdi fiyatları ne kadar ucuz olursa çalışma şevki ve verimlilik, 

yatırım ve üretim o derece fazla olur. Devlet de daha çok vergi geliri elde eder. Vergilerin az 

olması maliyetlerin ucuz, ticaretin daha hareketli ve tedavülün daha çok olmasını sağlar. Bu 

da gelirleri ve vergileri artırır. 

Serbest girişim kişiyi ve toplumu fakirlikten kurtarır. Ekonomik özgürlük insanların 

gelirlerinde ve refahlarında kaçınılmaz bir derecede eşitsizliğe yol açar. Çünkü serbest girişim 

insanları ancak tüketicilere diğer insanlardan daha iyi hizmet ettikleri sürece yüksek gelirle 

ödüllendirir.  

Serbest girişim insanların çıkarlarına hizmet etmelerine ancak mülklerini ve emeklerini 

diğer insanların çıkarlarına hizmet etmek için kullandıkları sürece izin verir. Bu nedenle 

fakirlerin fakirlikten kurtulmalarına en büyük fırsat serbest girişimdir. Bu da ülkeyi yaşanacak 

hale getirir ve fakirliğin en önemli ilacıdır. 

Serbest girişim iş imkanları doğurur. Para, mal ve hizmet karşılığı oluşan kazanımdır ve 

mal ve hizmet sahibinin hakkıdır. Para arzını mal ve hizmet arzından daha çok artırmak 

paranın değerini yavaş yavaş düşürür bu da enflasyona sebep olur, enflasyon da işsizliği 

artırır. Serbest piyasada ise mal ve hizmet arzı, müşteri memnuniyetini bu da ihtiyaca göre iş 

imkanlarını doğurur.  

Enflasyonun çaresi serbest girişimi ortadan kaldırmak değil, para arzının kontrolünü 

devletin elinden almaktır. Bazı işsizlik türleri de enflasyondan değil, yapılan işler üzerine 

devletin müdahalesi ve vergilerin artırılmasından kaynaklanır. Devletin ticari hayata 

müdahalesi emek arzının ve tüketici talebinin yanlış eşleşmesine sebep olur. Bu da piyasanın 

dengesini bozar. Serbest piyasada iş her zaman bulunur; zira tüketici talepleri asla tükenmez. 

Önemli olan vasıflı eleman yetiştirmek ve iş ve hizmet kalitesini artırmaktır.  



Tüketicinin talebi serbest piyasa içinde karşılanır. Zira, serbest girişim tüketici talebini 

verimli ve tüketiciyi/müşteriyi memnun edecek şekilde karşılamayı esas alır. Tüketicinin 

talebine göre artırılan mallar ve hizmetler zamanla malların çoğalmasına ve piyasanın 

ucuzlamasına sebep olur. Serbest piyasa verilen hizmet kalitesini ve malın kalitesini artırır. 

Gelirler de mal ve hizmet arzı oranında artar.  

Serbest girişim ayrıca girişimcilerin yeni ürünler için yeni fikirler ve yeni icatlar ortaya 

koymalarını, insanların ihtiyaçlarını araştırmalarını ve bunları daha rahat ve kolay şekilde 

karşılama yollarını bulmalarını sağlar. Bu da mevcut ürünlerin geliştirilmesine sebeptir. 

Böylece insanların hayatı kolaylaşır ve yaşam kalitesi artar. Bu da refahın artmasına ve 

yayılmasına sebeptir. Az sayıda insanların sahip oldukları lüksler çoğu insanlar için birer 

zorunluluk haline gelir. Giderek artan mal ve hizmetlerin çeşitliliği ise yaşam kalitesini ve 

standartlarını yükseltir. 

Serbest girişim olmadan demokrasi olmaz. Gücün devlet elinde toplanması devletin 

ekonomiye aşırı derecede müdahale etmesi tehlikelidir. Ekonomik kararlar çalışan, yatırım 

yapan, tasarrufta bulunan ve para harcayan milyonlardan alınarak merkezi otoriteye verilirse 

bireylerin devletin yaptığı planlara uyma zorunluluğu doğar. Bu ise otoriteyi elinde tutanların 

istediklerini yapmayanları cezalandırmasını mümkün kılar. Bu da demokrasiye ve ekonomik 

özgürlüğe aykırıdır. Bu durumda özel teşebbüs ve serbest girişimci zarar eder. Ekonomik 

özgürlüğün olmadığı ülkede de demokrasi gelişmez. Bu nedenle demokrasi serbest girişimi, 

serbest girişim demokrasiyi geliştirir ve o ilkede demokrasi içinde kalkınır ve gelişerek halkın 

hem gelirlerini hem de refah seviyesini yükseltir.   

   

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SĠVĠL TOPLUM 

M. Ali KAYA 
“İnsanlar medeni kalacaklar ise  

birlikte yaşama kültürünü benimsemeli  

ve bunu geliştirmelidirler.” 

Birey ile devlet arasında yer alan, -eğitim gönüllüleri dernekleri, cami dernekleri, hizmet 

vakıfları, spor kulüpleri vs.- gönüllü olarak oluşturulan bütün örgütler “Sivil Toplumu” 

oluştururlar. Bireyin bağlı olduğu aile de gönüllü birlikteliğin sonucu olduğu için sivil 

tolumun ilk çekirdeği sayılabilir.  

Sivil toplum medeniyetin gereğidir. Toplumda yaşama ihtiyacı insanın fıtratının 

gereğidir. Zira insan medeni-i bittabdır, yani fıtraten medenidir. İhtiyaçları çoktur ve bu 

ihtiyaçlarını ancak başkalarının yardımı ile karşılayabilir. Bir ekmeği yediği, bir elbiseyi 

giydiği zaman kaç eli manen öperek minnet duyduğu ve teşekkür etmesi gerektiği herkesçe 

kabul edilen bir husustur. Topluma yaşama mecburiyeti ihtiyaçlarının giderilmesi, iş 

bölümünün yapılması nedeniyle insanlar arasına barış ve refahın da temeli atılmış olur.  

Sivil toplumda bireylerin iradeleri ile ihtiyaçlarını hür olarak elde edebilmeleri 

hürriyetin gereğidir. Hürriyet iyi ve doğru olanı yapabilmek için gereklidir. Kötüyü ve yanlışı 

yapma hürriyeti yoktur. İyi olanı yapma ve kötü olanı yapmamak için adil kısıtlamaların 

olması gerekir. Bu nedenle sivil toplum kuralların olduğu ve insanların bu kurallara uyduğu 

toplumdur. Kişiler içinde bundukları koşulları geliştirebildikleri ve ortaklaşa hareket 

edebildikleri oranda hürdürler. Başıboşluk hürriyet değildir ve adaleti ortadan kaldıran, 

çatışmaları meydana getiren şey başıboşluktur. Bu nedenle adil kurallar ve bu kurallara 

uymak şarttır.  

Gerçek hürriyet bireyin yönetime katılma hürriyetinden çok bir kişinin diğeri ile 

birliktelik kurabilmesinin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Toplumun gelişmesi 

bireylerin işbirliğinin yan ürünüdür.  

Hür birey hür toplumu, hür toplum da medeniyeti meydana getirir. Hür bir toplum da 

insana dayalı değil, kanuna dayalı bir devlette oluşur. Bu nedenle bireyin hakimiyeti değil 

kanunun hakimiyeti şarttır. Ancak kanunların da bireyin –kim ve hangi statüde olursa olsun- 

hürriyetini sağlamaya yönelik adil yasalardan oluşması şarttır.  

Birlikteliğin devamı ise alt birimlere bağlı olmak, ait olduğumuz sivil toplum 

kuruluşlarını sevmek, halk arasındaki muhabbetin oluşmasına bağlıdır. Toplumda bu 

birlikteliği sağlamak da “hürmet, merhamet, itaat, emniyet ve haram helal duygusunun” fert 

ve toplum vicdanında yerleşmesine bağlıdır. Bunu da ancak din ve iman sağlayabilir. 

Bunların dışında sadakat, yardımlaşma, sevgi ve saygı gibi ahlakî değerler de vardır. İdeal ve 

ülkü birliği, hedef ve amaç birliğini de buna ilave etmek gerekir. Bu gibi teme değerleri daha 

çok din sağladığı için fert ve toplumda din duygusu güçlendikçe sivil toplum da güçlenir. 

Sivil toplumun düşmanı bireysel özgürlükler değil, adil olmayan devlettir. Zorba devlet 

yetkileri ve kaynakları merkezileştirir, toplumdaki güçlü bağları koparır ve bireysel sadakati 

zayıflatır. Böyle yapınca devletin güçleneceğini zanneder. Yine zorba devlet birlikte yaşama 

sanatının önüne engeller koyar. Totaliter bir devlet bireylerin ortak amaçları gerçekleştirmek 

için işbirliği yapmalarının önüne yasal engeller koyar. Böyle bir devletin amacı devleti 

güçlendirmektir. Bunun için devlet bireylerin tüm hedeflerini kendisi belirler. Bireye bu 

konuda inisiyatif tanımaz ve hür düşüncenin, bireyin iradesinin önünü tıkar. Totaliter bir 

devlette bireyler ancak devletin amaçlarını gerçekleştirmek için vardır. 

Sivil toplumun en önemli çekirdeği ve temel öğesi ailedir. Toplumun geleceği olan 

çocukların çocukların bakıcısı, eğiticisi ve yetiştiricisi olan ve onları topluma kazandıran 

ailenin oynadığı bu rolü hiçbir kurum yerine getiremez. Başkaları için kaygı duyma ve 

acizleri himaye etme duygusu olan “şefkat” ve “merhamet” aile kurumunun temelini 

oluşturur. 



Her şeyden önce aile duygusal bir kurumdur ve kişideki duygusal gelişime en büyük 

katkı aile ortamında sağlanır. Ahlaki  değerler ve yardımlaşma duygusu ailede kazanılır. 

Geleceğin vatandaşlarına sorumluluk duygusu, doğru ve yanlışın eğitimi aile içinde verilir. 

Aile ayrıca hürriyetin ve baskının da yaşanarak öğretildiği bir yerdir. 

Bireyler özgür olmakla güvende olmak arasında iki farklı durum ile karşı karşıyadırlar. 

Özgür olmak yerine güvende olmayı tercih ederlerse totaliter devlete yem olurlar ve böyle bir 

devletin sadık birer savunucusu olurlar. Böyle bir devletin en büyük düşmanı ise “Ben 

ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam” diyen özgür ve hür bireylerdir. Bu nedenle 

hürriyeti benimsemiş aileler, hür girişimciler, gönüllü örgütler ve hür sendikalar devlete olan 

sadakati zayıflatır zannedilir. Gerçekte ise hür  bireyler ve hürriyet içinde iradesini kullananlar 

güçlü devletin ve adaletin oluşmasına büyük katkı sağlarlar. Hür bir milletin devleti totaliter 

devletlere göre daha güçlü ve daha adil bir devletin oluşumuna katkı sağlarlar. 

Ticaret ihtiyaçların giderilmesi , sanatın ve zirâî mamullerin mübadelesi için gereklidir. 

Ticaret medeni davranışları teşvik eder ve medeniyetin oluşumuna en büyük katkıya sağlar. 

Ticaret toplumda kabalığı ve vahşeti giderir, insanlar arasında yakınlaşmayı ve kaynaşmayı 

sağlar, sanatın ve bilimin gelişmesine katkıda bulunur.  

Zira ticaret “iyi kalplilik taşımaya gerek kalmadan bir başkasına hizmet sunmayı” 

mümkün kılar. David Hume “Ticarette halkın iyiliği için hareket etmenin kötü insanların 

çıkarına olduğu bir toplumun oluşumunu sağlar” demiştir.  

Ticarette itimat ve güvene ihtiyaç vardır. Ticari hayat ister istemez bunun mümkün kılar. 

Verilen sözlerin tutulduğu bir ortamın oluşmasına katkı sağlar. Bu da sivil toplumun 

oluşmasına katkı sağlar. İhtiyaçların giderilmesi için üretime, üretimin mübadelesi için alış-

verişe ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaçtan medeni münasebetler ortaya çıkar.  

Farklı grupları işbirliği için harekete geçiren şey ihtiyaçlar ve çıkarlardır. “İhtiyaç 

medeniyetin üstadıdır.” Bu nedenle kurumlar ortaya çıkmışlardır. Zaman içinde artan 

ihtiyaçlar da kurumların gelişimine katkı sağlarlar. Kurumların gelişmesi ile de medeniyet 

gelişir ve bu gelişme her yönde devam edip gider. 

Faşist ve komünist rejimlerin aileye düşman olmaları tesadüfi değildir. Bunun nedeni 

devleti kutsamaları, her şeyin odağına oturtmaları, bireylerden ailevi bir sadakat 

beklemeleridir. Bu nedenle ailenin yok edilmesine çalışırlar. Güçlü aile ve sivil toplum 

despotluğa engeldir. Sivil toplum ne derece zayıflarsa birey devlete karşı savunmasız kalır ve 

teslim olur.  

Sivil toplumda fertlerin, bireylerin aileye, topluma ve kuruluşlara karşı hakları ve 

sorumlulukları vardır. Bu yükümlülüklerdir ki toplumdaki bağları oluştururlar ve toplum bu 

şekilde kendisini idare eder. Devlet hiçbir zaman bunların yerini alamaz.  

Hiçbir devlet sivil toplumu inşa edemez. Sivil toplum kuruluşları devletin eli ile inşa 

ediliyor ise orada bir kurnazlık daha vardır. O da bu kuruluşlar aracılığı ile fertleri ve sivil 

toplum kuruluşlarını kontrol altına alarak yönetmek ve otoritesini sivil toplum üzerinde de 

göstermek istemesidir. Sivil toplum manevi ve ahlakî değerler üzerine kurulur. Toplumda 

ahlâkî değerleri yok etmek inşa etmekten çok daha kolay olduğu için despotizm daima tahribe 

çalışır. Bu da anarşiyi/kargaşayı netice verir. Anarşi ise fertleri korunması için otorite ve 

himaye gerektirir. Bu da otoriter devletin işine gelir. Bu nedenle despot devlet, yani faşist ve 

komünist devlet sivil toplumun en büyük düşmanıdır.  

Sonuç olarak, despotizm/ istibdat her türlü gelişmenin engeli ve insanın insanlığını yok 

eden bir sistemdir. Özgürlük ise her nevi gelişme ve kalkınmanın temel felsefesidir. Bütün 

gelişme ve kalkınma hürriyet içinde hür fertlerin çabaları ile mümkün olmuştur, bundan sonra 

da böyle olacaktır. Bu nedenle sivil toplumun inşası geleceğimizin teminatıdır.   

 

      

 



SOSYAL HAYAT VE ÖZGÜRLÜK 

M. Ali KAYA 
Ülkem benim için neler yapabilir demeyin;  

kendinize ‘ben ülkem için neler yapabilirim’  

diye sorun.” (BaĢkan John KENNEDY) 

Özgür bir insan için ülkesi, onu oluşturan bireylerin toplamıdır, bireylerin üzerinde ve 

onu aşan bir şey değildir. Devlet de onun için sadece bir araçtan ibarettir. Özgür insan 

vatandaşların çeşitli biçimlerde hizmet ettikleri bir hedef birliğinden başka ulusal hedef 

tanımaz.  

Devlet özgürlüğümüzü kazanmamız için gereklidir ve sayesinde özgürlüğümüzü 

kullanabileceğimiz bir araçtır. Robinson Crose için özgürlüğün hiçbir anlamı yoktur. Bireyin 

özgürlüğünün aile, toplum, cemaat içinde korunması gerekir. Birey aile içinde özgür olması 

ve toplum içinde özgür olması gerekir. Özgürlük kabiliyetlerin gelişmesi için şarttır. Ancak 

kişi iyi olanı yapmak için özgürdür. Kötü olanı yapmak ve başkalarının özgürlüklerini 

engellemek için özgürlüğünü kötüye kullanamaz.  

Aristoles “Adalet önce devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal 

düzenidir” diyerek devletin varlık sebebini açıklamıştır. Bu nedenle insanları özgür kılmak 

için devletin yasalarının adil olması şarttır. Özgürlükle kalkınma ve gelişme paralellik arz 

eder. Biri olmadan diğerine ulaşamazsınız. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret olan iktisat 

temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların özgürlüklerini de koruyamadıklarını bize haber 

vermektedir.  

Devletin koymuş olduğu yasaklar bireylerin özgürlüklerini kısıtlar ve bireyleri alternatif 

üretmeye yönlendirir. Bu da onların teşebbüs güçlerini hem kısıtlar, hem kamçılar. 

Hollywood ve sinema sektörünün bu derece başarılı olması devletin sakıncalı görmesi ve bu 

sektörde çalışanları sakıncalılar listesine almış olmasıydı. Yahudilerin dünyada ekonomik 

gücü ellerine geçirmiş olmalarının sebebi de onların devletlerce sakıncalı ve yasaklı 

saymalarından kaynaklanmıştır. Anlamsız yasaklar tepki doğurur. Yasağa karşı alınan 

önlemler de hür ve serbest rekabeti ve teşebbüsü körükler.  

Liberalizmde özgür bir toplumun en uygun aracı gönüllü işbirliği ve özgür tartışmadır. 

Bu yapıda baskıya ihtiyaç duyulmaz. İdeal olan sorumlu bireyler arasında tamamen özgür bir 

tartışma temelinde ulaşılan tam bir fikir birliğidir. Bu bakımdan piyasa etkili bir nisbî temsil 

sistemidir.  

“Bir ulusta çok yıkıntı vardır” der Adam Smith. Başkalarının hayatlarını sizin uygun 

gördüğünüz gibi yaşamalarını istemeniz despotizmdir. Yıkıntıların sebebi herkesin özgür 

iradesi ile iyi şeyler yapabilmesine imkân vermemekten kaynaklanır. Öyle ise başkalarının iyi 

hayata ilişkin kendi kararlarını alma özgürlüğünü tanımalısınız. 

Özgürlüğü kendimiz için değil herkes için istemeli ve savunmalıyız. Zaten herkesin 

özgür olmadığı ve herkesin özgürlüğünü savunulmadığı yerde özgürlük yok demektir. Bizim 

özgürlüğümüz ancak herkesin özgür olduğu bir toplumda değer kazanır.    

Akıl en iyi hayat tarzının izlenmeye değer pek çok insani amaç olduğunu ve herkesin 

tercihini özgürce yapmasının uygun olduğunu kabul eder. Herkes tercihini özgür olarak 

yaparsa çok seslilik ve çoğulculuk ortaya çıkar. Bu durum bir kargaşa değil, herkesin aklını ve 

düşüncesini kullanması ve özgürce çalışmasının delilidir. Sağlıklı bir toplum yapısıdır. Bu 

durumda işler daha sağlıklı yürür. İnsanlar bir araya gelir ve ortak akıl etrafında toplanır, 

asgari müştereklerde buluşurlar. Bu nedenle Friedman “Çoğulculuk klasik liberalizmin 

tanımlayıcı bir özelliğidir” demektedir. 


