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 THE “SOCIOLOGICAL” READING IN  

MAWLANA 

 

Ejder OKUMUŞ 

Doç. Dr. Dicle Ü. İlahiyat F. 

ejder.okumus@gmail.com 

Özet 

Mevlânâ Celâlüddîn Rûmî’nin, 
kitaplarında, toplumsal konulara “sosyolojik” bir 
bakış açısıyla yaklaştığı görülmektedir. Bu 
sosyolojik bakış, zaman zaman “sosyolojist” 
boyutlarda da ifadesini bulabilmektedir. Toplum 
kavramına yüklediği anlam, birey-toplum 
ilişkisinde birey ile toplumun sahip olduğu 
ağırlığa ilişkin yaptığı değerlendirme, birlik 
olmaya getirdiği yorum, toplumsal tabakalar için 
yaptığı tipoloji ve çözümleme, yöneticilere, 
yönetilenlere ve alimler üzerine yaptığı işlevsel 
izah, çeşitli hususlara getirdiği sembolik 
açıklamalar vs., Mevlânâ’nın çeşitli konulara 
“sosyolojik” okuma biçimiyle yaklaşımını 
göstermektedir. Bu çalışma, Mevlânâ’da 
sosyolojik yaklaşımı anlamayı ve bu yaklaşımın 
anlaşılmasına katkıda bulunarak Mevlânâ’nın 
sosyal olay ve olgulara bakış tarzını dikkatlere 
sunmayı amaçlamaktadır.  

Anahtar sözcükler: Mevlânâ 
Celalüddin Rumi, sosyoloji, sosyolojik 
okuma, toplum, birey, anlam  

Abstract 

It is seen that Mawlana Jalaluddin 
Muhammad al-Balkhi al-Rumi, in his books, 
approaches to social subjects and events with a 
sociological viewpoint. This sociological 
viewpoint sometimes  may find its state in the 
dimensions of sociologism. In final analysis, the 
meaning that Mawlana gives to the concept of 
society, the interpretation that he makes about 
individual-society relationships, his approach to 
social integration and unity, his typology and 
analysis of social stratification, his functional 
explanations on governors, rulers, people being 
grovned and scholars, his symbolic 
commentaries pertaining to different matters, 
and so forth show that he considers various 
subjects in the form of “sociological reading”. 

                                                 
1 Bu makale, 25-28 Mayıs 2006’da Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 
düzenlenen “Düşünce ve Sanatta Mevlânâ 
Uluslararası Sempozyumu”nda sunulan tebliğin 
düzenlenmiş biçimidir.  

This study aims to understand Mawlana’s 
sociological approach and to put forth his viewpoint 
of social events and  facts for consideration by 
contributing to understanding his aforementioned 
approach. 

Key words: Mawlana Jalaluddin Rumi, 
sociology, sociological reading, society, indivudial, 
meaning 

 

GİRİŞ 

Mevlânâ Celâlüddîn Rûmî’nin (1207-1273), 
kitaplarında, toplumsal konulara “sosyolojik” bir 
bakış açısıyla yaklaştığı görülmektedir. Bu 
sosyolojik bakış zaman zaman “sosyolojist” 
boyutlarda da ifadesini bulabilmektedir.  

Toplum kavramına yüklediği anlam, birey-
toplum ilişkisinde birey ile toplumun sahip olduğu 
ağırlığa ilişkin yaptığı değerlendirme, birlik olmaya 
getirdiği yorum, toplumsal tabakalar için yaptığı 
tipoloji ve çözümleme, yöneticilere, yönetilenlere ve 
alimler üzerine yaptığı işlevsel izah, çeşitli hususlara 
getirdiği sembolik açıklamalar vs., Mevlânâ’nın 
konulara “sosyolojik” okuma biçimiyle yaklaşımını 
göstermektedir.  

Mevlânâ Celaleddin Rumî’nin sosyal konuları 
ele alış biçiminin bilinmesi, günümüz sosyolojisinin 
bazı temel problemlerinin çözümüne katkıda 
bulunabileceği gibi Türkiye’nin gittikçe 
karmaşıklaşan tabaka ve güç yapısının daha iyi ve 
sağlam bir tahlilinin yapılmasını sağlayacağı 
düşünüldüğünde 2 , Mevlânâ’nın “sosyolojik” 
boyutunu anlamanın önemi daha net ortaya 
çıkmaktadır. 

Mevlanâ’nın adeta “küreselleştiği”, Batılılar 
tarafından İslâm adına neredeyse sloganlaştırıldığı, 
akademik araştırmalara sıklıkla konu edildiği  
günümüzde, Mevlânâ ile ilgili yapılan her ilmî 
çalışma, Mevlânâ’nın doğru anlaşılmasına önemli 
bir katkıdır. Özellikle Mevlânâ’nın hoşgörü 
konusunda örnek olarak gösterilmesi, onun tüm 
dünyada medeniyetler arası, milletlerarası, dinler 
arası, toplumlararası ilişkilerde “hoşgörünün 
sembolü” olarak takdim edilmesi vs., kendiliğinden 
onun (Mevlânâ’nın) sosyolojikleşmesini, toplumsal 
ve toplumlararası ilişkilerde bir tür görünmeyen 
aktör olmasını beraberinde getirmiştir. Kaldı ki 
Mevlânâ’nın kendisi, zamanında çok dinamik ve 
hareketli bir yaşam sürmüştür. Bütün kitaplarında 
bunu görebilmek, hissedebilmek de mümkündür. 
Gerekten de Mevlânâ, bir kenara çekilip oturmuş, 
hayattan kopuk, dünyadan el etek çekmiş bir insan 
olarak karşımıza çıkmamaktadır. Yaşadıklarını, 
düşündüklerini, anladıklarını adeta sansürsüz olarak 
şiirlerine ve konuşmalarına, vaaz ve nasihatlerine 

                                                 
2 Çelebi, Nilgün (2001). Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları. 
Ankara: Anı, s. 50 
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yansıtmaktadır3. Bütün bu hususlar, Mevlânâ’nın 
sosyal bir kişilik olarak önemini ortaya 
koymaktadır. Onun bugün tüm dünyada 
düşünceleriyle var olmasını da salt 
düşüncelerinde, şiirlerinde vs. değil, hareketli bir 
hayata sahip olmasında aramak, daha doğru gibi 
gelmektedir. 

Hiç kuşkusuz Mevlânâ bugünkü 
anlamında bir “sosyolog” değil; ancak toplumda 
bir düşünür, sûfî, bilge ve sorumlu bir kimse 
olarak sosyal konularda kafa yormuş, toplumu, 
birey-toplum ilişkilerini, sosyal olayları, fabllarla 
ve çeşitli izah biçimleri ve örneklerle ele almış, 
onlarla ilgili ilginç ve bugün de geçerliliğini 
koruyan ve tartışıla da bilecek görüşler ortaya 
koymuştur.  

Bütün bu hususlar göz önünde 
tutulduğunda, Mevlânâ’da “sosyolojik” okuma 
üzerine bir çalışma yapmanın önemi 
kendiliğinden anlaşılmaktadır. 

Bu çalışmada Mevlânâ’nın bütün 
sosyolojik görüş ve yaklaşımlarını ele almak 
hedeflenmemektedir. Çalışma, Mevlânâ’nın 
sosyolojik okuma olarak adlandırdığımız 
sosyolojik yorum biçiminin anlaşılması için birkaç 
noktayı öne çıkarmayı ve böylece Mevlânâ’nın 
sosyolojik yaklaşımını anlamayı ve Mevlânâ’da 
sosyolojik yaklaşımın ortaya çıkmasına katkıda 
bulunarak Mevlânâ’nın sosyal olay ve olgulara 
bakış tarzını dikkatlere sunmayı amaç 
edinmektedir. 

I-ANLAMACI YAKLAŞIM VE 

TARAFSIZLIK İLKESİ 

Mevlânâ, olayları anlamacı yaklaşımla ele almak 
gerektiğini savunduğuna dair ipuçları 
vermektedir. O, Fîhi Mâfih’te Fasıl 8’de (2004) 
şöyle demektedir: 

(…) söylenen söz, ancak dinleyenin 
bundan çıkaracağı manayı talep etmesi 
nispetinde zahir olur. Dinleyen, hamur 
yoğuranın önündeki un gibidir. Söz de 
suya benzer. Una, kendisine elverişli 
olacak ölçüde su katarlar. 

Şiir: 

Gözüm başkasına bakıyor, ben ne 
yapayım? Kendi kendinden şikayet et ki 
gözümün nuru sensin.  

Bu söz ve şiiri şöyle anlamak da 
mümkündür: 

Ne kadar söylersen söyle, ne kadar 
bilirsen bil, bütün söylediklerin 
karşıdakinin anlayabildiği kadardır. 

Mevlânâ’nın bu yaklaşımı, Kant’ın 
gözlemde sübjektifliğe yaptığı işareti bize 
hatırlatmaktadır. Bilindiği üzere Kant’a göre 

                                                 
3 Aktay, 2005: 10 

“eşya veya olayları, oldukları veya bize göründükleri 
gibi değil, biz olduğumuz gibi anlarız.” Burada da 
böyle bir bakış açısını görebilmekteyiz. Bu 
yaklaşımda anlamacı metodolojinin öne çıkarıldığı 
söylenebilir. 

Mevlânâ’nın olaylara yaklaşımında önemli bir 
ilkesi, tarafsızlıktır. O bu tarafsızlık ilkesiyle 
anlamacı yaklaşımını tamamlamaktadır: 

Herkesin hareketi, bulunduğu durağa 
uygundur; herkes her şeyi, kendi varlık 
çevresinden görür. Mavi cam, güneşi mavi 
gösterir, kırmızı cam, kırmızı. Fakat camlar, 
renklerden arınır da beyaz olursa, beyaz 
cam, bütün öbür camlardan daha doğru 
söyler.” (Mevlânâ, 1985: I, 433) 

Mevlânâ,4  bu metodunu, Hz. Peygamber’in, 
kendisine birbirine zıt iki gözlemin, iki bakışın da 
doğru olduğunu söylediğinden hareketle uygulamalı 
olarak da göstermektedir: 

Ebu-Cehil, Ahmed’i gördü de, Hâşim 
oğullarından bir çirkin belirdi dedi. 

Ahmed, doğru söyledin dedi; sınırı aştın 
ama doğru söyledin. 

Derken Sıddyk de Ahmed’i gördü; a güneş 
dedi; ne doğudansın sen, ne batıdan; bir 
hoşça parla; dünyayı ışıt. 

Ahmed, doğru söyledin a yüce er, a hiç bir 
şey olmayan dünyadan kurtulmuş er dedi. 

Orada bulunanlar, ey halkın en ulusu 
dediler; aykırı söz söyleyen iki kişiye de 
doğru söyledin dedin; neden?,Ahmed, ben 
dedi, Tanrı’nın (kudret) eliyle cilâlanmış bir 
aynayım; Türk olsun, Hindli olsun, kendi 
nasılsa, bende kendisini görür. 

 Esasen bu metindeki yaklaşım, anlamacılıkla 
tarafsızlığı birlikte ele alan bir yaklaşımdır. 

II-TOPLUMUN MÂNÂ ÜZERİNE İNŞASI 

Mevlânâ’ya göre toplum, bireylerin 
matematiksel toplamından ibaret değildir. Toplum, 
salt bireylerin suretlerinin tek tek bir araya 
gelmesiyle oluşmaz. Toplumu toplum yapan suret 
değil, mânâ ve ruhtur. Bir mana etrafında 
birleşmeyen bireylerin oluşturduğu birliktelik, bir 
sürüden farksızdır. Mevlânâ Mesnevî’de5,  tek bir 
kişinin bir kaledeki topluluğa karşı nasıl üstün 
geldiğini anlattıktan sonra üstün gelmenin nasıl 
gerçekleştiğini şu satırlarla izah etmektedir:  

Tanrı kudreti, ona öyle bir ordu vermiş ki tek 
başına bir ümmete saldırıyor. 

Gözüm, o eri görünce sayı çokluğu 
gözümden düştü. 

                                                 
4 Gölpınarlı, Abdülbâki (1985). Mesnevî ve Şerhi. 2. bs. 
İstanbul: MEGSB 

 I, s. 433-434 
5 Mevlanâ, 1991: VI, 241-242 
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Yıldızlar çoksa da güneş biridir ve bütün 
yıldızlar da onun önünde darmadağın olur, 
görünmezler.  

Binlerce fare baş kaldırsa kedi, ne korkar, 
ne çekinir. 

Nasıl olur da fareler, toplanıp kedinin 
karşısına çıkarlar? Onlarda böyle bir 
yürek yoktur ki. 

Topluluk, suret bakımından olursa 

beyhudedir. Kendine gel de Tanrı’dan 

mâna topluluğu iste. 

Topluluk, bedenlerin çokluğundan 

meydana gelmez. Cismi de isim gibi 

yel üstünde duran bir şey bil! 

Farelerin yüreklerinde topluluk kudreti 
olsaydı kızarlar, gayrete gelirlerdi de 
birkaç tanesi bir araya gelir; 

Fedai gibi aman vermeden kediye 
saldırırdı. 

Bir tanesi gözünü ısırır, oyar, öbürü 
kulağını dişleyip yırtar, 

Bir başkası yanını delerdi. Kedi de bu 
topluluktan kurtulamazdı. 

Fakat Farede topluluk için yürek yoktur. 
Kedinin sesinin duydu mu aklı başından 
gider. 

Hilebaz kedinin önünde kuruyup kalır. 
İsterse farenin sayısı yüz bin olsun, ne 
çıkar? 

Koyun sürüsü çok olmuş, kasaba ne gam? 
Akıl çokluğu, uykuyu defedebilir mi? 

Mülkün sahibi Tanrı’dır. Topluluğu o verir, 
bu yüreği o ihsan eder de aslan, yaban 
sığırı (Gölpınarlı’da yaban eşeği- 1985: VI, 
462) sürüsüne atılır.   

On çatallı boynuzları olan yüz binlerce 
yiğit geyik aslanın saldırışına karşı, âdeta 
yok olur. 

Bu ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla 
Mevlânâ’ya göre grup, topluluk veya toplum, 
kuru kalabalıklardan farklı bir olgudur. 
Yukarıdaki metinde, yıldız ve güneş, kedi ve fare, 
aslan ve geyik, koyun ve kasap, akıl ve uyku 
metaforlarıyla sayıca çokluk, topluluğu veya 
toplumu ifade etmez 6 . Topluluk, cemaat veya 
toplumu meydana getiren bireyler, bir mana ve 
ruh birliği oluştururlar. Nitekim Mevlana, 
yukarıdaki beyitlerde topluluğun, suret 
bakımından olması durumunda beyhude 
olacağını; topluluğun, bedenlerin çokluğundan 
meydana gelmeyeceğini belirterek bu gerçekliği 

                                                 
6 Tekin, 2005: 66 

açıkça vurgulamaktadır. Mevlânâ aynı hususu 7 , 
Mesnevî’nin başka bir yerinde şöyle ifade 
etmektedir:  

Adları yayılmış Hârût’la Marut gibi hani. Onlar 
da ululanmaları yüzünden zehirli ok yediler.  

Onlar, mukaddes, kutlu yaratılışlarına 
güvendiler. Fakat su sığırının arslana 
güvenmesi de nedir?  

Onun yüz boynuzu olsa da bunlarla 
korunmaya bir çâre arasa, erkek arslan, gene 
onun boynuzunu kırar, gene onu paralar-
gider. 

 Oklu kirpi gibi bedeni boynuzlarla dopdolu 
olsa arslan, çâresiz, öldürecektir onu. 

(…) 

Balta ağaç dallarının çokluğundan korkar mı 
hiç? Ağacı keser, biçer, paramparça eder-
gider. (…)  

Odun çok olmuş, yalıma ne gam. Kasap, 
koyun sürüsünden hiç korkar mı?  

Mânâya karşı şekil, sûret, pek zayıftır; 

göğü baş aşağı eden, ondaki mânâdır. 

Mesnevî’de bu beyitlerde ve diğer pek çok 
beyitte toplumu toplum yapanın mânâ etrafından 
toplanmak olduğu, toplumun insanların ancak biz 
şuuru ile bir arada bulunmaları sonucu gerçekleştiği, 
inşa olduğu vurgulanmaktadır.  

Mevlânâ’nın bu yaklaşımının, modern 
sosyolojinin toplum görüşleri, örneğin Durkheim’ın 
toplum görüşleri ile mukayese edildiğinde, 
yüzyıllarca önce ne kadar da ileri bir yaklaşım 
olduğu anlaşılmaktadır. 

III-TOPLUMSAL BİR VARLIK OLARAK 

İNSAN 

Mevlânâ’nın toplumsal yaşamda insanlar 
arasındaki ilişkilerin, insanların birbirleriyle buluşup 
tanışmalarının önemini belirtmesi meyanında 
zikrettikleri de8, toplumdaki anlamsallığı anlatması 
bakımından buraya getirilebilir: 

İşte o ulular ulusu Peygamber, bu yüzden 
rahipliği, dağlara çekilip yalnızca kulluk 
etmeyi men’ etti. 

İnsanlar birbirleriyle buluşsunlar, görüşüp 

tanışsınlar diye rahipliği kaldırdı; çünkü o 
bakış, o görüş, bahttır, devlettir, ölümsüzlük 
iksiridir. 

Mevlânâ’ya göre (1957: IV, 231) insanın 
insan olması toplumsallığına bağlıdır, yani toplum 
hayatı yaşamak insanın aslî özelliğidir. Öyle ise 
benlikten geçmek ve insana sarılmak gerekir. “Hadi 

                                                 
7 Gölpınarlı, a.g.e., I, s. 553-554 
8 Gölpınarlı, a.g.e., I, s. 399 
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şu benlikten geç, herkesle karış kaynaş. 
Kendinde kaldıkça habbesin, bir zerresin, fakat 
herkesle birleştin kaynaştın mı ummansın, 
madensin.” 

Mevlâna, genel insan ve toplum 
yaklaşımlarından anlaşıldığına göre insanı, 
toplumdan ayrı bir varlık olarak 
düşünememektedir. Birey, toplumsal bir varlıktır 
ve toplumun bir parçasıdır. Toplumun bir parçası 
olarak birey, bir bütün olarak toplumdan ayrı 
düşünülemez. Mevlânâ (1990: 112) bunu “Bir 
şeyin cüz'ü, küllü'nden ayrı olamaz ve her 
zaman cüz, küllü ile beraber bulunur.” şeklinde 
ifade etmektedir.   

IV- “TOPLULUK RAHMETTİR”: 

TOPLUMUN BİRLİĞİ 

İnsanı görünüşte küçük alem, ama 
hakikatte büyük alem olarak gören Mevlânâ 9 , 
“Topluluk rahmettir” hadisinden hareketle birlik 
halinde yaşamanın, toplumdan ayrı hareket 
etmemenin önemine atıfta bulunur. Örneğin fare 
ile kurbağanın dostluk hikayesini10 anlatırken de, 
aslan, kurt ve tilkinin avlanma hikayesini 
(http://www.yesilyol.net) anlatırken de, daha 
baştan bu hadisi zikretmektedir.  

Mevlânâ (1990: 100-101), evlenmenin 
önemini anlatırken de aynı hadisi zikretmekte ve 
topluluğun insan için ne kadar anlamlı olduğunu 
izah etmeye çalışmaktadır:  

İslam dininde evlenmemek yoktur. 
Topluluk rahmettir. (H) Mustafa (Allah'ın 
salatı ve selamı onun üzerine olsun) 
toplulukla çalıştı. Çünkü ruhların 
topluluğunun çok büyük eserleri vardır. 
İnsan tek ve yalnızken bu eser hasıl 
olmaz. Mescidleri yapmanın sırrı, 
mahalle halkının orada toplanması, 
Allah'ın rahmeti ve [elde edilecek 
faydanın] artmasıdır. (…) Cami'yi şehir 
halkının toplanması için yapmışlardır. 
Kabe'yi ziyaret etmeği de dünyadaki 
insanların çoğunun, birçok şehirlerden ve 
iklim bölgelerinden gelip orada 
toplanmaları için vacip kıldılar. 

Burada Mevlânâ, toplumun, 
toplumsallığın temeline evlenmeyi ve dolayısıyla 
aileyi yerleştirmektedir. Mevlânâ’nın toplumun 
varlığının devamını evlilikle izah etmesi, orijinal 
bir yaklaşım olarak görülebilir. İnsanın tek 
başına yaşayamayacağı ve bir eser hasıl 
edemeyeceği vurgusu, insan için toplumun 
hayatîliğini ortaya koyması bakımından oldukça 
önemlidir.Bu yaklaşım, gerek Batı’da gerekse 
İslam dünyasında bazı ünlü düşünür ve bilim 
adamlarının görüşlerini önceleyen bir 
yaklaşımdır. Örneğin J. J. Rouesseau ve İbn 

                                                 
9 Gölpınarlı, a.g.e, IV, s. 85 
10 Gölpınarlı, 1985: IV, s. 407 vd. 

Haldun’un toplum yaklaşımları açısından durum 
böyledir. 

Câminin Mevlânâ tarafından “tamamen” 
“sosyolojik” yorumu, oldukça dikkat çekicidir. 
Mevlânâ, mescidlerle mahalle birlikteliğinden cami 
ile şehir birliğine oradan da Kâbe ile evrensel 
birlikteliğe geçmekte ve böylece ibadet yerlerinin 
sosyal anlamını ortaya koymaktadır. Esasen 
Mevlânâ, bu yaklaşımıyla ibadet yerlerini sosyolojik 
temelde anlamlandırmakta, toplumsal hayat için 
onların ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır.      

Mevlânâ (1991: II, 165),  

Topluluğa dost ol. (…) 

Zira kalabalık ve kervan halkının çokluğu, yol 
vurucuların belini kırar, onları kahreder.” 

diyerek birlik olmanın, dayanışma halinde 
bulunmanın birey için ne kadar önemli olduğunu11 
belirtmiş olur.  

Mevlânâ için (1988: 131) toplumda birlik 
halinde olmak, son derece önemlidir: 

Dostlar, dostlar! Birbirinizden ayrılmayın! 
Başınızdan kaçamak heveslerini atın!  

Mademki hepiniz birsiniz, ikilik havası 
çalmayın. Vefa sultanı emrediyor: Vefasızlık 
etmeyin! 

Cemaatten bir an bile ayrılmanın şeytanın 
hilesinden ibaret olduğu görüşünde olan (1991: II, 
166) Mevlânâ, topluluktan ayrılmanın çok tehlikeli 
bir şey olduğunu kurt-kuzu metaforuyla anlatmaya 
çalışır. Mevlânâ’nın yaklaşımında (1985: 90)  

Kurt, çok kere sürüden ayrılıp yalnız başına 
giden kuzucağızı tutar. Sünneti, topluluğu 
bırakan kişi, bu yırtıcı canavarlarla dolu yerde 
kendi kanını dökmez de ne yapar? Sünnet 
yoldur, topluluk da yoldaşa benzer; yolsuz, 
yoldaşsız, darlığa düşersin.  

Mevlânâ, aynı yerde buradaki kurdun şeytan 
olduğunu da belirterek topluluktan ayrılmanın tehlike 
boyutlarını ortaya koyar. 

Meşhur Osmanlı düşünürlerinden Kınalızâde 
Alî Efend 12 , Mevlânâ’nın toplum yaklaşımından 
hareketle insanların bir araya gelerek yaşamalarının 
zorunlu olduğu üzerinde durmaktadır: 

Bilindiği gibi insan uzuvlarından bazısı âmir, 
bazısı da âmir uzva bağlıdır. Meselâ: Ciğer, 
insan ruhunun canlı kalmasında kalbe 
muhtaçtır. Kalp de tabiî ruhla ciğere 
muhtaçtır. İkisi de şahsın rûhu ve his kuvveti 
bulmak da dimağa, dimağın canlılığının 
korunmasında da kalp ve ciğere muhtaçtır. 
Bunun gibi insanların bazısı reis (idareci), 
bazısı da idare edilendir. Bazısı bazısından 

                                                 
11 Tekin, 2005: 64  
12 Ali Efendi, ty.: 137 
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istifade eder. her biri bir yönden 
birbirlerine muhtaçtırlar. Bu duruma göre 
insanların kendi cinsleri ile bir arada 
yaşamaları, birbirlerine yardımda 
bulunmaları zarurîdir. 

Mesnevî: 

İnsanoğlu birbirlerinin uzuvlarıdır.  

Çünkü hepsi aynı cevherden 
yaratılmışlardır. 

Eğer uzuvlardan biri hastalanırsa, 

Diğer uzuvlarda huzur ve rahat kalmaz… 

……………………… 

İnsanlardan ayrılıp, dağ başlarında ve 
mağaralarda yaşayanlar, bunu dindarlık 
ve insanlık kemali zannedenler vardır. (…) 

Esasen Mevlânâ’nın topluluk vurgusu, 
onun tevhid ve vahdet-i vücûd anlayışıyla 
paralellik arz etmektedir. Birlik, her şeyden önce 
gelir. Tevhidî birliktelik, sadece Allah’ın birliğini 
değil, sosyal birliği de ifade eder. İslâm, tevhid 
inancıyla iman planında Allah’ın birliğine, 
Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına inanmayı 
getirirken sosyal planda hem kurumları arasında 
anlamlı bir bütünleşme olan sosyal bir yapı 
meydana getirmekte, hem de bireyleri böyle bir 
sosyal yapının gerektirdiği rolleri icra etmeye 
hazırlamaktadır 13 . Böylece birey-toplum ilişkisi 
de denge temelinde sağlanmış olmaktadır. 
Anlaşıldığı kadarıyla Mevlânâ’nın yaklaşımında 
birey ve toplum aynı bütünün değişik boyuttaki 
görünüşleridir. 

V- ZİHNİYET, BİLGİ VE DÜŞÜNCE 

Mevlânâ, olayları değerlendirirken zahir 
ve suret olanla yetinmemek gerektiğini, olayları 
doğru anlayabilmek için onların gerisindeki 
düşünce ve zihniyete bakmak gerektiğini 
düşünür. Onun Fîhi Mâfih’deki (1990: 89-92) şu 
sözleri bu düşüncesini ifade etmektedir: 

İnsan konuşan hayvandır derler. O halde 
[o] iki şeyden ibarettir. Bu dünyada onun 
hayvanlık tarafının yiyeceği, bu şehvet 
verici şeyler ve arzulardır. Özünün, yani 
insan olan tarafının besini ise bilgi, 

hikmet ve Allah'ın Cemali'dir (ve diğer 
bolt vurgular b.a). İnsanın hayvanlık tarafı 
Hakk'tan, insanlık tarafı ise dünyadan 
kaçmaktadır. 

Fakat esas içerdekiler düşman olur, 
dışarıdakiler bir şey değil. Ne olabilir? 
Görmüyor musun, o kadar binlerce kafir 
bir tek kafirin esiridir. Ve o hepsinin 
padişahıdır. Nefs-i kafir düşmanların 
esiridir. O halde anladık ki burada rol 

                                                 
13 Bilgiseven, 1985: 312 

oynayan düşüncedir. Böyle zayıf, bulanık 

bir düşünceye binlerce kişi, hatta alem esir 
olursa, sonsuz düşüncelerin bulunduğu 
yerde, onun büyüklüğü ve şanı nasıl olmalıdır? 
Bunlar alemleri nasıl kaplar ve elde eder, 
düşmanları nasıl yok ederler? Sınırsız, 
sayısız yüz binlerce insanın (Suretlerin), sonu 
olmayan sahraları bir baştan öbür başa kadar 
kaplayan bir ordunun, bir adama esir 
olduğunu açıkça görüyoruz. Bu adam ise 
değersiz bir düşüncenin esiridir. Bütün bunlar 
bir tek düşünceye esir olurlarsa, o çok 
büyük, eşsiz tehlikeli, kutlu ve yüce 

düşünceler karşısında acaba ne yaparlar? O 
halde anlamış olduk ki iş düşüncelerin 

elindedir ve suretler, düşüncelere bağlıdır, 
onların aletidir. Bunlar, düşünce olmaksızın 
hiçbir işe yaramazlar. Cemadat sayılırlar. Şu 
halde her şeyi suretten bilen, gören de 

cemad olur ve onun mana alemine yolu 
yoktur. Görünüşte ihtiyar ve yüz yaşında olsa 
bile buluga ermemiş bir çocuktur. Peygamber: 
"Biz küçük savaştan büyük savaşa döndük 
(h.)" buyurmuştur; yani biz suretlerle 
savaşıyor ve dış düşmanımızla 
dövüşüyorduk. Şimdi ise düşünceler 

ordularıyla savaşıyoruz. İyi düşüncelerin, 

kötü düşünceleri bozguna uğratması, vücut 
illerinden çıkarıp atması için savaşıyoruz. İşte 
en büyük savaş ve döğüş budur. Binaenaleyh, 
çalışan, düşüncelerdir. Bunlar arada vücut 
olmadan faaliyette bulunur ve rol oynarlar. 
Mesela faal olan, akıl, hiçbir alet olmadan, bu 
gökleri döndürüyor ve bize, alete ihtiyacı 
olmadığını gösteriyor. 

Mevlânâ, gerek bu sözleriyle gerekse diğer 
bir çok yaklaşımıyla görünenin, olanın arkasındaki 
asıl sebep veya etkenlere ulaşmanın önemi 
üzerinde durmuş olmaktadır. O, bir tür bilgi 
sosyolojisi ve fenomenoloji yaparak olayların 
ardındaki zihniyet dünyasını, bilgi ve düşünceyi 
keşfetmeye çalışmaktadır. Ancak bunu yaparken 
görüneni, zahirde olanı da asla yadsımamaktadır. 
Dolayısıyla Mevlânâ, günümüz pozitivizmini de  
realizmini de aşan bir orijinallikle karşımıza 
çıkmaktadır14. Şu satırlarda Mevlânâ’nın (1990: 188-
189) bu noktadaki yaklaşımını görebiliriz (Boltlar 
bize aittir-E.O): 

Duygu ehlinin, yalniz zahire itibar edenlerin 

bilgileri, o yüce bilgiden süt emmeleri için 
ağız bağıdır (1991: 82). 

Eğer her görünen şey, göründüğü gibi olmuş 
olsaydı, o kadar keskin ve aydınlık bir görüşe 
sahip olan Mustafa (Allah'ın selam ve salatı 
onun üzerine olsun): "Bana eşyayı olduğu 

gibi göster" (H) diye feryat etmezdi (1990: 
10). 

                                                 
14 Çelebi, a.g.e,  s. 45 
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Bizim gönlümüz her zaman manen sizin 
hizmetinizde bulunmakla beraber, 
sureten de şereflenmek istedik. Çünkü 
bu suretin de büyük bir itibarı vardır. İtibar 
ne demek! O hatta öz ile, mana ile 

beraberdir. Nasıl ki beyinsiz  bir kafanın 
işi bir sonuç vermezse, kabuksuz meyve 
de yetişmez. Mesela, bir çekirdeği 
kabuksuz olarak yere ekersen göğermez, 
fakat onu kabuğuyla beraber yere 
gömdüğün zaman göğerir ve büyük bir 
ağaç olur. Binaenaleyh bu bakımdan 
vücudun da büyük bir aslı, rolü vardır. 
Hem böyle olması da tabiidir. Onsuz bir iş 
meydana gelmez. Evet işte bu asıl, 
manadır. Fakat bu, manayı bilen ve 
manalı olan kimsenin yanında böyledir 
(1990: 30-31). 

Alem hayalle kaimdir ve sen göründüğü, 
hiss olunduğu için bu aleme gerçek 
diyorsun. Halbuki alem senin hayal 

dediğin manaların sadece fer'idir. 
Hayal olan tersine, alemin bizzat 
kendisidir. O mana, bunun gibi yüz 
tanesini daha meydana getirir, çürütür. Bu 
alem yıkılır yok olur. İşte o zaman o mana, 
bundan daha güzel olan yeni, iyi ve 
eskimez bir alem hasıl eder. O, eskilikten 
ve yenilikten münezzehtir. Fer'leri ise 
bunlarla sınıflanmıştır. Bunları ihdas eden 
odur ve her ikisinden de münezzeh ve 
üstündür. Mesela bir mimar, içinden 
tahmin edip onun genişliği şu kadar, boyu 
bu kadar, sofası ve sahanlığı da o kadar 
olmalıdır" diye karar verirse buna hayal 
demezler. Çünkü o gerçek, bu hayalden 
doğar ve bunun fer'idir. Evet, eğer 
mimardan başka birisi, böyle bir şekli 
içinden tasarlar ve tahayyül ederse, işte o 
zaman buna hayal derler. Usulen halk 
böyle mimar olmayan, ev yapmaktan 
anlamayan kimseye: "Bu seninki bir 
hayalden ibarettir!" derler. Allah daha 
iyisini bilir (1990: 188-189). 

Emir Pervane bana: "Asıl olan amel'dir." 
dedi. Ben de ona dedim ki: Nerede amel 
ehli, hani amel isteyen? Gelsin de ona 
ameli göstereyim. Sen şimdi söz 
istiyorsun ve bir şey duymak için kulak 
kesilmişsin, eğer söylemeyecek olursam 
üzüleceksin. Amel iste biz de sana 
gösterelim. Bu dünyada ameli 
gösterebileceğimiz bir mert istiyoruz. 
Amel'e müşteri bulamayıp, söze 
bulduğumuzdan, sözle meşgulüz. Sen 
amel'den ne anlarsın? Çünkü amil (amel 
eden) değilsin. Amel, amel'le, ilim, ilim 
ilimle anlaşılır; suret suret ile, mana da 
mana ile bilinir. Sen bu yolun yolcusu 
olmadığından ve yol boş bulunduğundan 
nasıl göreceksin? Bu amel namaz ve oruç 
mudur? Bunlar amel'in suretidir. O, içteki 
manadır. Adem zamanından Mustafa 

(Allah'ın selam ve salatı onun üzerine olsun) 
zamanına kadar, namaz oruç bu şekilde 
değildi. Fakat amel vardı, o halde bu suret, 
amel olur mu? Amel insandaki manadır. 
Mesela sen: "İlaç tesirini gösterdi (Amel etti)." 
Dediğin zaman, orada amel'in sureti yoktur. 
O ancak ondaki manadır. Şu adam falan 
şehrin amilidir, dedikleri vakit sureten bir şey 
görmezler, fakat onunla ilgili olan işler 
vasıtasıyla, ona amil derler. Öyleyse amel, 
halkın bundan anlamış olduğu şey değildir. 
Onlar amel'in bu zahiren görünen şey 
olduğunu sanırlar. İçi, dışı bir olmayan bir 
adam amel'in görünüşünü yerine getirirse, 
bunun ona hiç faydası olur mu? [olmaz]. 
Çünkü onda bağlılık, doğruluk ve inanmanın 
manası yoktur. Her şeyin aslı sözdür. Senin 
sözden haberin yok, hem de bunu 
küçümsüyorsun. Söz amel, ağacının 
meyvesidir. Çünkü o amel'den doğar. Yüce 
Allah alemi sözle yarattı ve "ol deyince o da 
olur" [Kur'an, Sure: 46, Ayet, 82] (1990: 117-
118) 

Biri: "Mevlana söz söylemiyorlar." dedi. Ben: 
"Bu adamı yanıma, benim hayalim getirdi ve 
benim hayalim ona: 'Nasılsın, ne türlüsün?, 
diye bir söz söylemedi. Onu konuşmadan, 
hayalim buraya çekti. Eğer benim hakikatim 
onu söz söylemeden çeker ve başka bir yere 
götürürse, bua niçin şaşmalı?" dedim. Söz, 

hakikat'in gölgesi ve fer'idir. Mademki gölge 
çeker, o halde hakikat, daha iyi bir tarzda 
cezp eder. Söz bahanedir. Bir insanı diğer 
insana doğru çeken şey, söz değil, belki 
ikisinde mevcut olan ruhi birlikten bir 
parçadır. Eğer bir insan, yüzbin mucize ve 
keramet görse, onda veli ve nebiden uygun 
bir parça bulunmazsa, birleşmezler ve bunun 
faydası da yoktur. Onu veliye ve nebiye 
ulaştıran, onların sevgisini içlerinde 
kaynaştıran, o ortak olan parçadır. Bir insanı, 
her şeyin hayali, o şeye doğru götürüyor. 
Mesela bahçe hayali bahçeye; dükkan hayali 
dükkana. Yalnız bu hayallerde gerçeği 
değiştiren bir şey saklıdır. Mesela bir yerin 
hayali seni çekti, hayale uyup oraya 
gidiyorsun. [ O gerçeği değiştire şey] yani 
yalan-dolan orasını sana güzel göstermiştir. 
Sonra pişman olup kendi kendine: "Bunda bir 
hayır vardı sandım, meğer yokmuş." diyorsun. 
Bu yüzden bu hayaller, tıpkı içinde birisi 
gizlenmiş olan çadırlara benzer. Hayaller ne 
zaman ortadan kalkar ve hakikatler yüz 
gösterirse, orada, çadır gibi olan hayal 
bulunmaksızın, kıyamet kopmuş olur ve artık 
pişmanlık bahis konusu olamaz; seni çeken 
gerçek, seni cezbeden gerçekten başka bir 
şey değildir (1990: 11-12). 

 

Görüldüğü gibi Mevlânâ bir gerçek-görüntü 
ayrımı yapıyor; fakat bu onu tipik bir pozitivist de 
realist de yapmaya yetmiyor. Mevlana gerçeği 
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önemsiyor; ama o gerçeği görüntüde gören bir 
gerçekçidir. Gerçeğin görüntüde olduğu 
düşüncesine sahip olması, onu pozitivist de 
yapmaz. O pozitivist olmadan realiteyi görüntüde 
yakalayabilmeyi, biçim-içerik, sözcük-nesne ve 
insan-sözcük-nesne ilişkilerine getirdiği yorumla 
başarabilmiştir15.  

VI- SOSYOLOJİZM Mİ PSİKOLOJİZM Mİ? 

Mevlânâ’nın toplum ve cemaat görüşünü 
toplumu öncelediği düşüncesiyle sosyolojist 
eğilimler içinde değerlendirenler olduğu gibi, 
bireyi öncelediği varsayımıyla psikolojist 
eğilimler içinde görenler de olmuştur. Örneğin 
Nilgün Çelebi’ye göre 16  Mevlana Celaleddin 
Rumî, sosyolojisttir; zira Mevlânâ “birey-toplum 
ilişkisinde toplumu yücelten bir tavır içindedir. 
Mevlânâ’nın “Topluluk rahmettir, ayrılık azap” 
hadisiyle alakalı yaptığı yorum bireyciliği 
dışlayan, cemaatçiliği üstün tutan bir yorumdur.” 
A. Kurtkan Bilgiseven’e göre 17  ise Mevlânâ 
psikolojist bir toplum görüşüne sahiptir; çünkü 
Mevlânâ, toplumu izah ederken bireye önem 
vermekte, toplumun mahiyetini insanın kendini 
tanımak suretiyle (inrospektif usûl) 
anlayabileceğini ve toplumun mahiyetini 
anlamakla da kendini anlayabileceğini 
düşünmektedir.  

Bize göre Mevlânâ ne sosyolojist ne de 
psikolojist ekolün toplum yaklaşımının dar 
kalıpları içerisine sıkıştırılarak izah edilebilir. 
Mevlânâ kendi sosyal, siyasal, kültürel, 
ekonomik vs. şartlarının etkisi altında yaşayan 
bir düşünür olarak kendine özgü yaklaşımıyla 
toplumu anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmış 
ve aslında bireyi de toplumu da ayrı ayrı ele 
almış ve ikisi arasındaki ilişkinin diyalektik bir 
ilişki olduğunu, bireyin toplum tarafından 
üretildiğini, ama toplumunda bireyin ürünü 
olduğunu savunmuştur. 

Onun topluma olan vurgusu, örneğin 
Kur’an ve hadislerden hareketle cemaat 
hayatının rahmet olduğunu dile getirmesi, 
sosyolojist olduğu, toplumu her şeyin ölçüsü 
olarak gördüğünü, bireyin toplumun salt ürünü 
olarak değerlendirdiği anlamına gelmez. Nitekim 
onun bireye yüklediği anlam, toplum içindeki 
bireysel farklılıklara vurgusu, cemaat veya 
topluluk içindeki insanların çeşitli bireysel 
özelliklere sahip olduğuna dair yaklaşımı vs. 
Mevlânâ’nın sosyolojist olmadığını 
göstermektedir.  

Mevlânâ’nın bireye verdiği önemden 
hareketle de onun psikolojist ekole dahil 
edilebileceği veya o ekolün yaklaşımları 
doğrultusunda anlaşılabileceği hükmüne varmak 

                                                 
15 Çelebi, a.g.e,  s. 44-48 
16 Çelebi, a.g.e,  s. 49 
17 Bilgiseven, 1986: 57-62 

doğru olmayabilir. Çünkü o son tahlilde toplumun ve 
cemaatin birey için ne kadar önemli olduğunu ispat 
etmeye çalışır. Hatta Mevlânâ bireyi, bazen toplum 
içinde toplum olarak tespit eder18. 

VII- MEVLÂNÂ VE İBN HALDUN 

Mevlânâ (1207-1273) kendisinden bir asırdan 
fazla bir zamandan sonra yaşamış bulunan İbn 
Haldun’un (1332-1406) sosyolojisiyle mukayese 
edildiğinde, denilebilir ki, o, toplum anlayışında 
olduğu gibi bazı hususları İbn Haldun’dan önce ele 
alıp ortaya koymayı başarmıştır. Fakat belirtilmelidir 
ki İbn Haldun konulara görece daha sistematik 
yaklaşmış, pür ilmî bir mantıkla bakmaya çalışmış 
ve sosyolojik yaklaşımları çerçevesinde ‘ılmu’l-
‘umrân adında yeni bir ilim tesis ettiğini ilan etmiştir.     

SONUÇ 

Hiç şüphesiz Mevlânâ’nın sosyolojik 
yaklaşımları bu çalışmadakinden çok daha geniştir. 
Onun yönetici, alim ve halk (yönetilen), zengin-fakir, 
hakikati ayırt eden-etmeyen, Müslüman-kafir, 
samimi-gösterişçi, avam-aşık, avam-havas, köylü 
şehirli, köle-hür gibi ayrımlara dayanan toplumsal 
tabakalaşma yaklaşımı, statüyle ilgili görüşleri, 
toplumu iş bölümüne göre okuması, ekonomik 
yaklaşımları, toplumsal değişim görüşü, lider ve 
büyük adama dair yorumları, toplumu çeşitli 
kategoriler dahilinde değerlendirmesi, sosyal gruplar 
hakkında getirdiği yaklaşımlar, sosyalleşme 
yaklaşımı, aşkın toplumsal boyutuyla ilgili görüşleri 
vs. Mevlânâ’nın sosyal konulara ilgisinin 
büyüklüğünü göstermektedir. Onun eserlerini 
sosyolojik açıdan ele almak, Mevlânâ’yı daha doğru 
anlamaya, onun temsil ettiği çizginin zihniyet 
dünyasını daha iyi kavramaya, İslam toplumunun 
bazı özelliklerini doğru okumaya çok önemli 
katkılarda bulunacaktır. 

Bu sınırlı çalışmada yapılmak istenen, 
Mevlânâ’nın olaylara sosyolojik yaklaşımının 
anlaşılmasına çalışmaktır. Son tahlilde denilebilir ki 
Mevlânâ, genel düşüncesine paralel olarak toplum 
değerlendirmesi yapmış, bireyin toplum içindeki 
yerini tespit etmeye çalışmış, insanın hem bireysel 
hem de toplumsal yönü dikkate alınarak 
anlaşılabileceğini ortaya koymuş ve kendine özgü 
“sosyolojik” yaklaşımıyla sosyolojist veya psikolojist, 
pozitivist veya realist vs. ekollerden birine dahil 
değerlendirilmeyeceğini göstermiştir. 

Sonuç olarak denilebilir ki Mevlânâ’nın 
“sosyolojik okuması”nda dikkati çeken ve üzerinde 
düşünülmesi gereken hususlar, olaylara tarafsızlık 
ilkesiyle bakması, insanın toplumsal bir varlık 
olmasının vurgulanması, topluluğa sarılmanın birey 
için rahmet olduğunun işlenmesi, görünen/zahir-
görünmeyen/batın, biçim-içerik, mânâ-sûret, söz-
eşya gibi karşıtlıklar içinde gerçekliğin anlaşılması 
ve görünen şey veya olayların arkasında yatan asıl 

                                                 
18 Bkz. Tekin, 2005: 47 
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unsurların ortaya çıkarılması ve özellikle de 
insan davranışlarını anlamak için onların arka 
planında yatan zihniyet, düşünce ve bilginin 
anlaşılması gerektiğinin belirtilmesidir.          
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MİLLETİN TEMSİLİ 

REPRESENTATION OF THE NATION 

 

Yard. Doç. Dr. Tevfik Gülsoy
∗∗∗∗
 

 

Abstract 

 Representation, due to its close relation 
with the concept of sovereignty, is a disputable 
subject in the literature of public law and political 
science. Under the sub-heading “Representation 
of the Nation” in article 80 in the 1982 Turkish 
Republic Constitution there is the clause that 
“Members of the Turkish Grand National 
Assembly represent, not merely their own 
constituencies or constituents, but the Nation as a 
whole”. Two main principles arise from this clause. 
The first is that the members of parliament 
represent the entire nation (representative 
principle) and the other is the prohibition of 
delegate. Both principles are the result of 
representative democracy and include important 
conclusions about the juridical status of the 
members of parliament. On the other hand the 
concept of sovereignty means a fundamental 
transformation in the view of political 
representation. Yet, the modern democratic state 
advanced from the foundations of the nation state. 
The representation of the nation is the result of 
these conceptions. Another important matter is the 
close relation between representation and the 
election organization. Since the representatives 
are determined by election the election systems 
have an important role in the forming of the 
principles of national representation. 
 

 

Key Words: Representation of the nation, 
Sovereignty, Delegate, Trustee, Representative 
democracy 

 

Özet: Temsil, özellikle egemenlik kavramı 
ile olan yakın ilişkisinden dolayı kamu hukuku ve 
siyaset bilimi literatürünün tartışmalı 
konularındandır. 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 80. maddesinde “Milletin temsili” 
kenar başlığıyla “Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini 
seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler” hükmü 
yer almaktadır. Bu hükümden iki temel ilke 
karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki, 
milletvekillerinin bir bütün olarak milleti temsil 
etmeleri (milletin temsili ilkesi), diğeri de emredici 
vekalet yasağıdır. Her iki ilke de temsili 
demokrasinin bir sonucudur ve temsilcilerin 

                                                 

∗ Erzincan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 

(milletvekillerinin) hukuki statüsüne ilişkin olarak 
önemli sonuçları bulunmaktadır. Diğer taraftan, 
demokratik egemenlik anlayışı siyasal temsil 
bakımından köklü bir dönüşümü ifade etmektedir. 
Yine, modern demokratik devlet ulus devlet 
temelinde yükselmiştir. Milletin temsili, bu 
anlayışların bir sonucudur. Bir başka önemli 
husus, temsilin, seçim müessesesi ile olan yakın 
ilişkisidir. Nitekim, temsilciler seçimlerle 
belirlendiğinden, seçim sistemleri milletin temsili 
ilkesini şekillendirmede belirleyici bir role sahiptir. 

 

Anahtar Kelimeler: Milletin Temsili, 
Egemenlik, Emredici Vekalet, Temsili Vekalet, 
Temsili Demokrasi  

 

GİRİŞ 

Temsil bir kavram ve müessese olarak 
kamu hukuku ve siyaset biliminin çokça tartışılan 
konularındandır. Bu, kavramın kendisinden olduğu 
kadar, egemenliğin kaynağı ve kullanılışı ile ilgili 
bir sorun olmasından da kaynaklanmaktadır. Yine, 
temsili organlar seçimlerle belirlendiğinden ve 
seçimin niteliği siyasal sistemlerin ayırt edici 
özelliği olduğundan ötürü de çokça 
tartışılmaktadır.  

Temsil müessesesine yapısı gereği yer 
vermeyen doğrudan demokrasi anlayışı ve 
son derece kısıtlı olan uygulamalarını, 
üzerindeki tartışmalarla birlikte şu an için göz 
ardı edecek olursak, temsilin olmadığı 
herhangi bir topluma tarihte rastlamak pek 
olası değildir. Ne var ki, temsil niteliği itibariyle 
çeşitli biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. 
Temsilin demokrasiler ortaya çıkana kadar 
tarih boyunca başka yöntemlerle 
gerçekleştiğini görmekteyiz. Teokratik, 
monarşik, aristokratik, oligarşik ve diktatörlük 
gibi yönetimlere ve anlayışlara dayanan 
siyasal sistemler, temsilin demokratik olmayan 
görünüm biçimleridir. Bunlar, demokrasilerin 
dayandığı ulus-halk egemenliğinin dışında, 
başka egemenlik anlayışlarından güçlerini 
alırlar. Bunların ortak özelliği otokratik 
olmalarıdır; halk bakımından kaygıları halkın 
yönetimde temsilini sağlamak değil, halkın 
yönetime itaat etmeleri ve mevcut yöneticiler 
ile siyasal sistemin meşruluğunu 
benimsemeleri/kabullenmeleridir. 

Eski devirlerde temsili kurumlar varsa 
da, bunlar bütün vatandaşların katıldığı asıl 
meclislerden önem bakımından oldukça 
uzaktırlar. Geleneksel olarak en önemli 
siyasal temsil biçimi, belki de tek bir şahsın 
bütün ülkeyi şahsında topladığı türdür. 
Hobbes’un mutlakıyetçi görüşünde olduğu gibi 
veya Hitler’in yaptıklarının hiç olmazsa belli bir 
bölümünün Alman halkının taleplerini 
karşıladığı göz önünde bulundurulduğunda, 
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bunların da temsilci olduklarının belirli 
meşruluk anlayışlarına uygunluğu 
görülmektedir1. Başka şekilde ifade edecek 
olursak, egemenliğin kaynağı ve kullanılışı, 
yönetenlerin seçimi ile doğrudan orantılıdır ve 
bunun için de genellikle iki yaklaşım karşı 
karşıya gelmektedir; otokratik ve demokratik 
seçim yöntemleri2. Otokratik seçim yöntemleri 
kalıtım (veraset) veya kooptasyon (bir 
yöneticinin halefini belirlemesi) gibi usullerdir 
ve bunlar iktidarlarına aynı zamanda ilahi bir 
temel sağlarlar. Demokratik seçim yöntemleri 
ise halka dayanırlar ve seçimler ve seçim 
sistemleri en ince ayrıntısına kadar tartışılırlar. 
Demokratik seçim standartları günümüzde o 
denli yükselmiş ve halk/ulus egemenliği ile 
birlikte güçlü bir meşruluk kriteri haline 
gelmiştir ki, dünyadaki en otokratik yönetimler 
bile otoritelerini meşrulaştırmak için seçime 
başvurmaktadırlar3.   

Çalışma milletin temsili çerçevesinde 
ele alınacağından ve bu da doğru ve gerçek 
anlamıyla ulus egemenliği ile demokratik 
yöntem ve kurumlarla belirlenebileceğinden 
ötürü, demokratik olmayan, bir başka deyişle 
otokratik temsil sistemlerine yer 
verilmeyecektir. Yine, çalışmada totaliter 
sistemlerdeki temsil anlayışına da yer 
verilmeyecektir. Her ne kadar bu sistemler 
ulus-halk egemenliğine dayandıklarına iddia 
etmişlerse de, demokratik yöntem ve 
kurumları dışladıklarından ötürü, halkın 
egemenliğini kendi belirlediği temsilcileri 
vasıtasıyla kullanmaktan tamamen uzaktırlar. 

I. EGEMENLİK SORUNU ve SİYASAL 

TEMSİL 

A.  Klasik Egemenlikten Modern 
Egemenlik Anlayışına Geçiş: Egemenliğin 
İnsanileşmesi 

 

Bir devlette siyasal iktidarın kaynağının ne 
olduğu, hükümet edenlerin kullandıkları üstün 
kudreti, egemenliği nereden aldığı, kısaca devlette 
egemenliğin sahibinin kim olduğu sorusunun 
cevabı egemenlik kavramında düğümlenmektedir. 
Egemenliğin kaynağı, sahibi, kullanılışı ve sınırları, 
kavramın başlıca sorunsalları olarak karşımıza 

                                                 
1 Henry B. MAYO, Demokratik Teoriye Giriş, Çev. 
Emre Kongar, Türk Siyasi İlimler Derneği Yayını, Ankara 
1964, s.80-81. Aynı yönde bkz., Alan R. BALL, Modern 

Politics and Government, Fourth Edition, Chatham 
House Publishers,Inc., Chatham, New Jersey, 1987, 
s.112. 
2 André DEMICHEL-Pıerre LALUMIÈRE, Kamu 

Hukuku, Çev.İbrahim Kaboğlu, Doruk Yayınları, Ankara 
1984, s.51. 
3 Aynı yönde bkz., DEMICHEL-LALUMIÈRE, a.g.e., 
s.51. 

çıkmaktadır4 ve bu sorunsallar, siyasal temsil ile 
yakından ilişkilidir. 

Uzun bir süre kamu hukukunda, siyaset 
felsefesinde ve klasik politika biliminde merkezi bir 
yer tutmuş ve çeşitli teorilerin dayanağı olmuş 
olmasına karşın, egemenlik teriminin kendisinin de 
bugüne kadar tam bir açıklığa kavuştuğu ve 
üzerindeki tartışmaların sona erdiği 
söylenememektedir. Üstelik çağdaş politika 
bilimince egemenlik kavramının artık terk edilmesi 
yönünde güçlenen görüşe karşın, farklı 
anlamlarıyla birlikte hem terimin hem de kavramın 
kullanımı devam etmektedir5. Şüphesiz ki, 
egemenlik kavramının terk edilmesi yönündeki 
görüşler, “bazı siyaset bilimcilerinin siyaset bilimini 
gittikçe daha fazla değerlerden ve normatif 
yaklaşımlardan arındırma çabası içerisine 
girmesi”6 ile açıklanabilir. Bununla birlikte, söz 
konusu kavram siyaset felsefesi, siyaset teorisi ve 
kamu hukuku bakımından önemini ve değerini 
kaybetmediği gibi, dünya çapında meydana gelen 
değişimler (Küreselleşme ve Avrupa Birliği gibi 
Bölgeselleşme eğilimleri)  karşısında belki de 
daha fazla tartışma konusu olmaktadır. 
Günümüzdeki demokrasi dalgası ve demokratik 
meşruluğun popülerliği dolayısıyla, egemenliğin 
kaynağı sorusunun cevabı eski önemini korumasa 
bile, kim-nasıl ve hangi sınırlar içerisinde 
yönetecek sorusunun cevabı önemini ve şiddetini 
arttırarak devam ettirmektedir. 

Batı’da feodaliteden kral devlete geçişte ve 
bununla paralel olarak ulusun şekillenmesinde en 
üstün iktidar karşılığı olarak egemenlik kavramı 
merkezi bir rol üstlenmiştir. Daha sonraları bir 
doktrin haline gelen kavramın özellikleri etrafında 
modern devletin oluşumunu görmekteyiz. 
Egemenlik kavramını ilk defa tanımlayan ve 
sistemleştirmek suretiyle bir teori haline getiren 
Jean Bodin’e göre sınırsız ve mutlak bir iktidar 
olan egemenlik, aynı zamanda tek, bölünemez ve 
devredilmezdir7. Bu özellikler feodal düzenin ve 
feodal beyler ile bu yapının belki de en güçlü 
parçası haline gelmiş olan Kilise’nin sürdürdüğü 
parçalanmış iktidar yapısına son verilerek merkezi 
devletlerin kurulmasında kralların aradığı meşruluk 
temelini onlara vermiştir. Aynı zamanda mutlak 
monarşiye de yol açan ve onun meşruluk 
temellerini de atan bu klasik egemenlik anlayışının 
sonucunda, kral devlette, devlet içinde otoritenin 
tek yerde, yani kralın kişiliğinde yoğunlaştığını 

                                                 
4 Bu konuda bkz. Yusuf Şevki HAKYEMEZ, Mutlak 
Monarşilerden Günümüze Egemenlik Kavramı, 
Seçkin Yayınları, Ankara 2004, s.19. 
5 Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş, 14. Basım, 
Bilgi Yayınevi, Ankara 2002, s.54. 
6 Atilla YAYLA, Siyaset Teorisine Giriş, 2. Baskı, 
Liberte Yayınları, Ankara 2002, s.10. 
7 KAPANİ, a.g.e., s.56. 
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görmekteyiz8. Kral devlete meşruluk temeli 
sağlayan klasik egemenlik kavramının içeriğinin 
belirlenmesinde bir hususun daha ilave edilmesi 
gerekmektedir. Özellikle Kilise’nin iktidarını 
ortadan kaldırabilmek için sadece devletin üstün 
iktidarının özelliklerinin neler olduğunu ortaya 
koymak yetmeyecektir. Nitekim ilahi kaynaklı 
iktidar anlayışının yerine laik bir temel oluşturmak 
gereklidir ve bunu da egemenliğin toplumdan 
kaynaklandığı düşüncesi sağlayacaktır. İkinci 
aşama diyebileceğimiz bu sürecin teorik 
temellerini ise öncelikle Thomas Hobbes’un 
düşüncelerinde bulmaktayız. Hobbes’a göre 
“insanlar doğuştan eşit” olmakla birlikte, insanlar 
bu eşitliğe inanmazlar ve insan doğasında 
bulunan rekabet, güvensizlik ve şan ve şeref 
duyguları üç temel kavga unsuru olarak herkesin 
herkese karşı daima savaş halinde olduğu bir 
durumu ortaya çıkarır. Buna da ancak devlet son 
verebilir9. O’nun önerdiği devlet “gücü 
merkezileşmiş, şiddeti tekeline almış bir yeryüzü 
tanrısıdır”10. Ancak insanlar bu devleti tek tek 
iradelerini birleştirerek kurmuşlar ve doğal 
haklarını ve özgürlüklerini devretmişlerdir11. 
Dolayısıyla, devlet kendisini kuran bireylerin bu 
iradesine dayanmakta, kaynağını bundan 
almaktadır. Bu noktada Hobbes “modern devletin 
resmini çizen ilk düşünür”12 olarak kabul edilebilir. 
Ne var ki, Hobbes’un öngördüğü toplumda tek bir 
irade bulunmaktaydı. Bu devletin iradesiydi ve kral 
tarafından dile getirilmekteydi. Dolayısıyla henüz 
ulus devlete geçilememişti13 

Bodin’den Hobbes’a gelinceye kadar, klasik 
egemenlik teorisinin başlıca temsilcilerinin 
vurguladıkları nitelikler tarihsel perspektif içinde 
incelendiğinde, başlıca şu sonuçlarla karşılarız. Bir 
defa klasik egemenlik anlayışı çağdaş anlamda 
devletin ortaya çıkışında teorik temel işlevini 
görmüştür. İkinci olarak, feodalite döneminde 
bölünmüş, ufalanmış ve dağılmış olan iktidarı 
birleştirmek ve bütünleştirmek suretiyle iktidarın 
rasyonelleşmesini sağlamıştır14. Nihayet, klasik 

                                                 
8 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nihat BULUT, Feodaliteden 

Küreselleşmeye Ekonomik iktidar Siyasal İktidar 

İlişkisi, Seçkin Yayınları, Ankara 2003, s.73 vd. 
9 Thomas HOBBES, Leviathan, Çev. Semih Lim, YKY, 
3. Baskı, s.92-94. 
10 Mithat SANCAR, “Şiddet, Şiddet Tekeli ve Demokratik 
Hukuk Devleti”, Doğu-Batı, Yıl 4, Sayı 13, Ocak 2001, 
s.26. 
11 Bkz. HOBBES, a.g.e.,s.96 vd. 
12 Cemal Bali AKAL, Sivil Toplumun Tanrısı, AFA 
Yayınları, İstanbul 1990, s.101. 
13 İlyas DOĞAN, “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde 
Türkiye’de Anayasal Sistem Reformu Bağlamında, 
Küreselleşme Ve Ulusal Egemenlik”, TBMM Anayasa 
Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumu, TBMM. Başkanlığı 
Yayınları, Ankara 2003, s.429. 
14 KAPANİ, a.g.e.,s.56-57. 

egemenlik anlayışı uluslaşmaya ve ulus devlete 
giden yolu açmıştır15. 

Ulus devleti ortaya çıkaran teorik temelleri 
bulmak ve oluşturmak kral devletin teorik 
inşasından belki de daha kolay olmuştur denebilir. 
Kralın iktidar gücünü halkın rıza ve onayına 
indirmiş olan, diğer ifadeyle iktidar olgusunu 
rasyonelleştirmiş olan klasik egemenlik 
anlayışında, egemenliği ulusa dayandırmak gibi 
bir hamle yeterli olacaktır. Bunun toplum-iktidar 
ilişkisi bakımından sosyolojik ve psikolojik temeli 
ise insan ve toplum yapısında zaten mevcuttur. 
Nitekim “hiçbir topluluk (…), saygı duyduğu bir ilke 
adına siyasi iktidara rıza göstermeden, kendini 
yönettirmez. Gönüllü kulluk diye adlandırılan 
budur. Yönetmek için zorlayıcı güç gereklidir. Ama 
zorlayıcı güç, siyasi iktidar ilişkisinin yalnızca bir 
yüzüdür. Yönetilenlerin, yönetenin otoritesini de 
kabul etmeleri, onu yönetici olarak meşru 
saymaları gerekir”16. Sonuçta, kendisine dayanan 
bir egemenlik altında yaşamak insanoğlunun 
kolaylıkla benimseyebileceği argümanları da 
içerisinde barındırmaktadır. Bu süreçte özellikle 
Locke, Rousseau ve Sieyes başta olmak üzere, 
siyasal kuramcıların ulus devletin teorik temellerini 
inşa ettikleri görülmektedir. Önemlerinden ötürü 
bunlar üzerinde kısaca durmak faydalı olacaktır. 

John Locke iki incelemeden oluşan ünlü 
eseri “Two Treatises Of Government”ın ilk 
incelemesinde egemenliğin ele geçirilmesine 
yönelik metafizik ayrıcalıklar öğretisini çürütmeye 
ayırırken, ikinci inceleme ile, siyasal kurama kendi 
katkısını yapmış, iktidarın kaynağı ile ilgili 
görüşlerini ortaya koymuştur17. Locke, yasama 
gücünü bir temsili organ olarak düşünmüştür. O’na 
göre yasama organı, gerçekte topluluğun kendisi 
ya da temsilcileri tarafından yapılmıştır. Çünkü, 
yasama organı sadece topluluğun üstün gücü 
değil, aynı zamanda kutsal ve değiştirilemezdir 
de18. Böylece Locke, yasamanın (aynı zamanda 
yürütmenin de) kaynağını topluluğa indirgemiş 
olmaktadır. Bunun anlamı, iktidarın kaynağının 

                                                 
15 Bulut’un da ifade ettiği gibi, bu dönemde Hobbes’un 
teorisi doğrultusunda egemenliğin toplumdan 
kaynaklandığı kabul edilse de, egemenliğin sahibi henüz 
ulus değildir ve kralın şahsında somutlaşmaktadır. Ne 
var ki, bu mutlak monarşiler devri gerek egemenliğin 
sahibi ulusu ortaya çıkarmak, gerekse ulus devlete giden 
yolu aralamak bakımından önemli bir gelişim olmuştur. 
Nitekim merkezileşmiş iktidar olgusuyla varlık bulan 
modern devlet, ortak bir kimliği oluşturan ekonomik, 
siyasal ve kültürel bütünleşmenin toplumda meydana 
çıkmasına katkı yapmıştır. BULUT, a.g.e.,s.89-90. 
16 Cemal Bali AKAL, Yasa ve Kılıç, AFA Yayınları, 
İstanbul 1991, s.7. 
17 M. Tevfik GÜLSOY, “John Locke’un Siyaset Teorisinin 
Temel Kavramları ve Yasama Gücü”, AÜEHFD., C.IV, 
Sy. 1-2, Erzincan 2000, s.276. 
18 John Locke, Two Treatises Of Government, Ed. 
Thomas I. Cook, Hafner Press Company, New York 
1947, s.162-63. 
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bireylerin iradesinin dışında aranamayacağıdır. 
Dolayısıyla, siyasal toplumun doğuşunu özgür 
insanların istek ve iradelerine dayandırmakta, 
meşru bir yönetimin doğuş biçimini buna 
bağlamaktadır19. Kuvvetler ayrılığını benimseyen 
ve “XVIII. Yüzyılda Batı’da geçerli olacak siyasal 
rejimin niteliğini ve özelliklerini belirleyen J.Locke, 
kendinden sonraki düşünürleri bu yönde etkilemiş, 
monarşilerin yıkılarak yerini ulusun egemenliğine 
dayalı rejimlere bırakma sürecinde yol gösterici 
olmuştur”20. 

Hobbes ve Locke gibi bir doğal hukukçu 
olan J. J. Rousseau da, siyasal toplumun 
kuruluşunu sözleşmeye dayandırır. Teorisinin 
temeli, ünlü eseri “Sosyal Sözleşme”de 
açıklamaya çalıştığı genel irade kavramına 
dayanmaktadır. Rousseau’ya göre, insanlar 
aralarında yaptıkları bir sözleşme ile siyasal 
toplumu kurarken, iradelerini birleştirmişler ve 
kendilerini bütün hakları ve yetkileri ile birlikte 
topluluğa devretmişlerdir. Böylece, kişilerin 
iradelerinin birleşmesi ve kaynaşması sonucunda 
ortaya genel irade çıkmaktadır. Genel irade, 
kişisel iradelerin toplamından ibaret olmayıp, 
onlardan ayrı ve onların üstünde, kendine özgü bir 
varlığı olan kolektif iradedir21. O’na göre, 
egemenlik genel iradenin kullanılmasıdır. Her 
bireyin özel iradesi vardır ve bu iradelerden oluşan 
genel irade daima iyiyi, doğruyu gösteriri 
Egemenlik meşruluğunu bu genel iradeden alır ve 
yasa biçiminde belirir22. Bu egemenliğin dört 
özelliği vardır: Devredilmezlik, bölünmezlik, 
yanılmazlık ve mutlaklık. Bunlardan özellikle 
devredilmezlik özelliği ulus bakımından hayati 
önemi haizdir. Halk kendi iradesini (genel irade) 
devrettiği anda halk olmaktan çıkar. Çünkü, ulus 
bu irade ile oluşmaktadır23. 

Nihayet Fransız İhtilali sırasında yaşayan 
ve onu en fazla etkileyen kişi olarak bilinen 
Sieyés’in “Üçüncü Sınıf Nedir?” adlı eserinde ulus 
ve temsil ile ilgili görüşlerinin bugüne dek uzanan 
etkileri bilinmektedir24. O’na göre ulus, ortak bir 
yasa altında yaşayan ve aynı yasa koyucu 
tarafından temsil edilen kimselerin oluşturduğu bir 

                                                 
19 Ayferi GÖZE, Siyasal Düşünceler Ve Yönetimler, 3. 
Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 1986, s. 157. 
20 Mehmet AKAD-Bihterin VURAL DİNÇKOL, Genel 

Kamu Hukuku, 3.Basım, Der Yayınları, İstanbul 2004, 
s.115. 
21 KAPANİ, a.g.e., 
22 Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, 7.Bası, Beta 
Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 2001, s.94. 
23 AKAD- VURAL DİNÇKOL, a.g.e., s.123. Yine bu 
nedenle Rousseau egemenliği temsilinin imkansız 
olduğunu savunmuştur. Bu konuya aşağıda temsili 
demokrasiye yönelik eleştiriler ele alınırken 
değinilecektir. 
24 Bkz., Murat SARICA, Fransa ve İngiltere’de 

Emredici Vekaletten Yeni Temsil Anlayışına Geçiş, 
İÜHF. Yayını, İstanbul 1969, s.101. 

bütündür ve egemenlik ulustadır. Toplumda her 
türlü ayrıcalığın ulusa ve ulusun bütünlüğüne zarar 
verdiğine inanır. Bu nedenle, devrimle oluşacak 
mecliste yalnızca ulusun temsilcilerinin 
bulunmasını, her türlü ayrıcalığın bu anlamda 
reddedilmesini, dolayısıyla da bir ulusal meclisin 
kurulmasını savunmuştur25. Nitekim, 1789’da Milli 
Meclis kurulurken, üyelerinin bundan böyle ulusu 
temsil edecekleri belirtilmiş, bunda Sieyés’in 
fikirlerinden büyük oranda etkilenilmiştir26.  

B. Modern Egemenlik Anlayışı: 
Demokratiklik ve Milletin Temsili Esası 

 

17. ve 18. yüzyıldaki gelişmelerin ve 
fikirlerin 18. yüzyıl sonlarından itibaren sonuçlarını 
doğurmaya başlaması ile birlikte demokrasilerin 
kurulmaya ve demokratik fikirlerin pratiğe 
aktarılmaya başlandığı bir döneme girilmiştir. 
Demokratikleşme dinamik bir süreç olarak bugüne 
kadar devam ede gelmiştir ve egemenlik 
anlayışındaki bir dönüşümü de bünyesinde 
barındırmaktadır. Demokratik devlet modern 
devlet anlayışı olup, dayandığı egemenlik anlayışı 
ile de modern egemenlik kavramına geçişi ihtiva 
etmektir.  

Teokratik doktrinler 18. yüzyılın sonlarına 
kadar etkinliklerini korumuş olmakla birlikte, bu 
yüzyılda ortaya çıkan yeni fikir akımları, iktidarın 
meşruluk kaynağını yeryüzünde ve toplumda 
aramak gerektiği düşüncesini işlemeye 
başlamışlardır. Doğal hukuk okulu ve özellikle 
Rousseau tarafından geliştirilen bu fikirler 1789 
Fransız İhtilalini büyük ölçüde etkilemişlerdir. Milli 
egemenlik doktrini ihtilal ideolojisinin temel 
taşlarından biri olarak benimsenmiş ve bir 
anayasa ilkesi olarak Fransız pozitif hukukuna ve 
zamanla da Türkiye dahil birçok ülke 
anayasalarına yerleşmiştir27. 

Egemenlik ile ilgili demokratik görüşler iki 
başlık altında toplanmaktadır: Milli egemenlik ve 
halk egemenliği. Her iki egemenlik teorisindeki 
temel anlayış farkının esası şu düşünceye 
dayanmaktadır: “Milli egemenlik teorisinde, 
egemenliğin soyut bir bütün olarak kendisine 
manevi kişilik tanınan millete verilmesine karşılık, 
halk egemenliği teorisinde egemenlik somut olarak 
belli bir zamanda milli topluluğu meydana getiren 
vatandaşlar kitlesine verilmektedir”28. Her iki teori 
de, siyasal iktidarın kaynağı ve meşruluk temeli 
bakımından ortaya atılan demokratik teorilerdir. 
Her iki teori arasında çoğunlukla bir ayrım 
yapılmadığı29 ve ikisinin de aynı anlamda 

                                                 
25 Bkz., GÖZE, a.g.e., s.217-220. 
26 SARICA, a.g.e., s.101. 
27 KAPANİ, a.g.e., s.71. 
28 KAPANİ, a.g.e., s.73. 
29 Batı literatüründe bugün genellikle her iki kavramı da 
kapsayacak şekilde “popular sovereignty” terimiyle 
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kullanıldığı görülmekle birlikte, başlangıçta gerek 
teorik, gerekse pratik bakımdan farklı demokrasi 
anlayışlarını yansıtan görüşler olarak ortaya 
çıkmışlardı30. Buna karşın, günümüzde bu 
farklılıkların pek bir önemi kalmadığı kabul 
edilmektedir31  

Özellikle de, bir ülke içinde birden fazla 
halkın varlığını ifade etmek ve bunu halk 
egemenliği anlayışına dayandırmak ile tek bir 
ulusun varlığı ve bu ulusun egemenlik hakkı 
arasında ciddi bir siyasal tercih farkı oluşturacağı 
açıktı. Bu noktada, Kıta Avrupası ve Türkiye’nin 
tercihini daha çok millet egemenliğinden yana 
koyduğu söylenebilir ve özetle şu şekilde ifade 
edilmiştir: Demokratik egemenlik doktrinlerinin 
ortak noktası, asıl egemenliğin topluluğa ait 
oluşudur. Modern toplulukların çoğunlukla millet 
biçimini aldıkları göz önünde bulundurulduğunda, 
demokratik doktrin sıkça şu formül ile 
özetlenmiştir: Asıl egemenlik milletindir. 
Demokratik doktrin, millet egemenliği doktrinidir32. 

Şüphesiz ki, egemenliğin kullanılması 
bakımından Aydınlanma Çağı ile ortaya çıkan 
gelişmeler her alanda büyük bir dönüşümü ifade 
etmektedir. İktidarın sınırlandırılması ve siyasal 
özgürlüklerin güvence altına alınması, dolayısıyla 
da halkın yönetime katılımını sağlayan hareketler, 
somut olarak dünyanın ilk yazılı anayasalarına 
(1789 A.B.D. ve 1791 Fransız Anayasaları) sahip 
olması sonucunu doğurmuştur. Bir zamanlar bu 
hareketlerin dinamizmini de, o güne kadar olan 
egemenlik anlayışının değişimini ifade etmek için 
kullanılan halk egemenliği ve özellikle milli 
egemenlik doktrinleri oluşturmuştur. Aynı 
dinamizm, bütün 19. yüzyıla damgasını vuran 

                                                                     

karşılanmaktadır ve halk egemenliği anlamına gelir. Ne 
var ki, Sartori’nin ilginç çözümlemesi bize “demos” 
sözcüğünün Latinceye “populus” olarak çevrilmesinin, 
sözcüğün zaten anlamında ve kullanılışında olan 
belirsizliklerin daha artmasına yol açtığını 
göstermektedir. Giovanni SARTORİ, Demokrasi 

Teorisine Geri Dönüş, Çev. Tunçer Karamustafaoğlu-
Mehmet Turhan, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, Ankara 
1993, s.23. Ayrıntılar için bkz., aynı yer. Gerçekten de, 
demos ve kratos sözcüklerinin bileşkesi olan 
demokrasinin, sadece halkın iktidarı olarak anlaşılması 
doğru mudur? Yanıtı yine Sartori’de bulabiliriz: “Gerçek 
odur ki halkın iktidarı kavramından başka bir şeye 
dayanmayan bir demokrasi teorisi, yalnızca otokratik 
iktidarla savaştığı sürece yeterlidir. Bu hasım yenilince, 
halka  otomatik olarak devredilen şey, yalnızca saymaca 
bir haktır. İktidarın kullanılması ise apayrı bir sorundur”. 
SARTORİ, a.g.e., s.33. 
30 Hayati HAZIR, Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Alter 
Yayınları, Ankara 2004, s.66. Aynı yönde bkz., Hüseyin 
Nail KUBALI, Anayasa Hukuku Dersleri (Genel 

Esaslar ve Siyasi Rejimler), İÜHF. Yayını, İstanbul 
1969, s.207. 
31 Bkz., KAPANİ, a.g.e., s.75; TEZİÇ, a.g.e., s.99. 
32 Leon DUGUIT, Kamu Hukuku Dersleri, Çev. Süheyp 
Derbil, Ankara 1954, s.63; Ali Fuat BAŞGİL, Esas 

Teşkilat Hukuku I (Türkiye Siyasi Rejimi ve Anayasa 

Prensipleri), Baha Matbaası, İstanbul 1960, s.207. 

anayasacılık hareketleri için de geçerlidir. Ne var 
ki, teorik boyutuyla her iki doktrinin pratik sonuçları 
önemli farklılaşmalar doğurucu özelliklere sahiptir 
ve siyasal temsilin niteliğinde farklılaşmalar 
getirmektedir. 

Bir defa, milli egemenlik anlayışında 
egemenlik kayıtsız-şartsız olarak soyut bir varlık 
olan millete aittir. Bu nedenle de, millet iradesi 
ancak temsilciler vasıtasıyla ifadesini bulur. Bir 
diğer deyişle, millet manevi kişi olduğundan, 
egemenliğini ancak gerçek kişiler eliyle kullanabilir 
ki, bunlar da temsilcilerdir. Halk egemenliğinde 
ise, egemenlik somut bir gerçek olan halka ait 
olduğundan, halk bu egemenliğini, özellikle de 
yasama hakkını bizzat kullanmalıdır. Ancak büyük 
ölçekli devletlerde bu imkansız olduğundan, halkın 
müdahale hakkı saklı kalmak koşuluyla temsilciler 
tarafından kullanılır. Sonuçta, temsili demokrasi 
milli egemenlikte teorik bir zorunluluk, halk 
egemenliğinde ise pratik zorunluluk (yani aslında 
istenmeyen bir durum) olmaktadır.  

İkinci olarak, milli egemenlikte teorik 
zorunluluk olan temsili demokrasinin aynı 
zamanda saf olarak da uygulanması 
gerekmektedir. Bunun da başlıca iki sonucu 
vardır. Öncelikle, seçilen temsilciler hukuken 
kendilerini seçenlerden bağımsızlaşırlar. Çünkü, 
temsilciler kendilerini seçenlerin ve seçildikleri 
bölgenin değil, bütün milletin temsilcileridir. Bu 
nedenle, seçmenler temsilcilere talimat veremez 
ve onları azledemezler. Sonra, temsilcilerin 
yasama tasarrufuna herhangi bir müdahale ve 
katılımda bulunulamaz. Millet egemenliğinde 
tamamen teorik olarak, yarı doğrudan 
demokrasiye ve (referandum, plebisit, kanun teklif, 
veto gibi) yöntemlerine yer verilmez. Buna karşılık, 
halk egemenliğinde halkın temsilcilerin şahısları 
ve tasarrufları üzerinde etki ve müdahalede 
bulunma hakkı vardır. Bu bakımdan, temsilciler 
halk tarafından azledilebilir ve her türlü yarı 
doğrudan demokrasi vasıtaları kullanılabilir. Her iki 
anlayıştaki bu farklılaşma bizi temsili vekalet-
emredici vekalet ayırımına götürmektedir. 

Üçüncü olarak, Halk egemenliğinde oy 
kullanma bir hak iken, milli egemenlikte bir 
fonksiyon, bir yetki sayılmaktadır. Çünkü, milli 
egemenlikte seçmenler egemenlik hakkına sahip 
değillerdir. 

Nihayet, yine tamamen teorik olarak, milli 
egemenlikte kuvvetler ayrılığı ilkesine, ikinci 
meclis ve kanunların anayasallığının denetimi gibi 
fren ve denge mekanizmalarına yer verilebilirken, 
halk egemenliği halk iradesinin gerçekleşmesini 
frenleyecek ya da geciktirebilecek nitelikte bu gibi 
anayasal mekanizmalarla pek kolay 
bağdaşmamaktadır33. 

                                                 
33 KUBALI, a.g.e., s.208-209; KAPANİ, a.g.e., s. 74; 
TEZİÇ, a.g.e., s.100-102; HAZIR, a.g.e., s.67; 
HAKYEMEZ, a.g.e., s.74-75. Şeref İBA, Anayasa ve 
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Teorik olarak milli egemenlik ve halk 
egemenliği kavramlarının uzlaşabilir oldukları 
görünmemekle birlikte, uygulamada Fransız 
İhtilali’nden hemen sonra çıkarılan anayasalarda 
dahi kaynaştırılmaya çalışıldıkları görülmektedir. 
Günümüz modern anayasalarında gerek halk 
egemenliği, gerekse milli egemenlik kavramlarının 
sonuçları olan düzenlemelere bir arada yer 
verildiği görülmektedir34. Bu anayasalar (hemen 
aşağıda görüleceği üzere) aslında milli egemenlik 
teorisini benimsemiş olmakla birlikte, bir anlamda 
demokrasinin orijinine duyulan bağlılığın sonucu 
olarak halk egemenliği teorisinden kaynaklanan oy 
kullanmanın bir hak olması, genel oy ilkesinin 
kabulü ve referandum gibi bazı unsurlara da yer 
vermektedirler35. Netice olarak, halk ve ulus 
egemenliği kavramlarının doğurduğu sonuçlar 
bakımından, (bugün için) aralarında önemli bir fark 
bulunmadığı kabul edilebilir36. 

                                                                     

Siyasal Kurumlar (100 Soruda), Turhan Kitabevi, 
Ankara 2006, s.59. 
34 Bahtiyar AKYILMAZ,”Mili Egemenlik Kavramının 
Gelişimi”, GÜHFD., C.II, Sy. 1-2, Prof.Dr. İhsan 
Tarakçıoğlu’na Armağan, Ankara 1999, s.218. 
35 Bkz., HAZIR, a.g.e., s.67. Nitekim, her siyasal sistemin 
büyük ölçüde ülkenin sosyo-ekonomik yapısı, tarihi, dili 
ve kültürü gibi değişkenlere göre şekillendiği, hatta 
kurucu iktidarı anayasa yapım sürecinde bağlayan 
herhangi bir hukuk normu olmamasına karşılık söz 
konusu değişkenlerin etkilediği göz önüne alındığında, 
bir demokrasinin de bunlardan bağımsız olarak ortaya 
çıkamayacağı ve şekillenemeyeceği açıktır. Bununla 
birlikte, kurmamız zorunlu olan bir denge olduğunu da 
görmek zorundayız. Eğer sadece halk egemenliği 
esasını kabul edersek, sadece o an için var olan insan 
kitlesinin popüler tercihleri her zaman kökten 
dönüşümleri karşımıza çıkarabilir. Örneğin, Fransız 
doktrininde 1958 Anayasasının 89. maddesinde yer alan 
hükümet şeklinin Cumhuriyet oluşuna ilişkin hükmün 
değiştirme yasağına rağmen teknik hukuki bir 
düzenlemeyle değiştirilebileceği kabul edilmektedir. Bu, 
1958 Anayasası kurucularının gelecek kurucuları 
bağlayamayacağı düşüncesine dayanmaktadır. Bkz., 
Robert BADINTER-Bruno GENEVOIS,Anayasal 

Normlar Hiyerarşisi Ve Temel Hakların 

Korunmasındaki İşlevi, VIII. Avrupa Anayasa 
Mahkemeleri Konferansı, Fransa Anayasa Konseyi 
Raporu, Çev.Işıl Karakaş, 3. Cilt, s.151. Şüphesiz ki bu 
bakış açısı bir çok riskleri beraberinde getirebilir. 
Almanya’da 1933’te iktidara gelen Nasyonal Sosyalist 
Parti de bu anlamda bir kurucuydu. Yine, tarih bize rejim 
değişikliklerinin hiç de normal yollardan olmadığını 
ispatlamıştır. Diğer taraftan, milli egemenlik ilkesini çok 
katı bir biçimde yorumlar, kurucuların her türlü tercihini 
dogmatik değerler haline getirirsek ve zamanın getirdiği 
değişikliklere göre halkın talep ve tercihlerini (köktenci 
olmamak koşuluyla) dışlarsak, bu da siyasal sistemin 
kendisini zamana göre uyarlamasını engelleyecek ve 
dolayısıyla da meşruluğunu aşındıracaktır.  
36 DOĞAN, a.g.m., s.429. 

II. SİYASAL TEMSİL ÜZERİNE 

A. Temsil Kavramı 

Dünyadaki pek çok anayasa, temsil ile 
egemenlik arasındaki ilişkiyi vurgulayan 
ifadelere yer vermektedir. Örneğin 1958 
Fransız Anayasası’nın 3. maddesinin ilk 
fıkrasında halka ait olan ulusal egemenliğin 
temsilcileri ve referandum vasıtalarıyla 
kullanılacağı hüküm altına alınmıştır37. Yine 
1949 tarihli Federal Almanya Anayasası’nın 
m.20/2 hükmünde egemenliğin halkta olduğu 
ve bu egemenliğini yetkili organlar ve seçimler 
yoluyla kullanacağı kayıt altına alınırken, 
Federal Millet Meclisi’nin seçimlerini 
düzenleyen m.38/1 hükmünde 
milletvekillerinin halkın temsilcisi oldukları 
ifade edilmiştir38. 1947 tarihli İtalyan 
Anayasası’nın 1/1. maddesi “Egemenlik 
halkındır; halk bu egemenliği, Anayasada 
gösterilen şekil ve sınırlar içinde kullanır”39 
hükmünü içermektedir. 1982 Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası’nın 6. maddesi de, 
“Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk 
Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 
esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır” 
demek suretiyle temsili demokrasiyi 
benimsediğini göstermektedir. 

Temsilin kelime anlamı, bir şeyi bir 
başka şeye benzetmek ve onun örneğini 
almaktır40. Bir diğer ifadeyle temsil, bir resmin 
bir kişi ya da sahneyi temsil ettiğini 
söylediğimiz zamandaki gibi, mevcudu 
göstermek ya da betimlemek anlamına gelir. 
Siyasette, temsil bir birey veya grubun ya da 
halkın daha büyük bir bölümünün adına 
savunuculuğunu yapmak anlamına gelir41. 
Hukuki bakımdan temsil ise, herhangi bir 
konuda bir kimsenin iradesinin sanki onun 
tarafından açıklanmış gibi, hukuki sonuç 
doğuracak biçimde, yetkilendirdiği kimse 
tarafından ortaya konulmasıdır. Bu ilişki 
vekalet olarak adlandırılmaktadır. Vekil 
(temsilci), müvekkilin (temsil edilen) verdiği 
talimatın sınırları içerisinde ve bunların yerine 

                                                 
37 http://www.assemblee-
nationale.fr/english/8ab.asp#TITLE%20IV     23.02.2005. 
Bu hüküm, halk egemenliği ile milli egemenlik 
kavramlarının aynı anayasa hükmünde yer alışına tipik 
bir örnek oluşturmaktadır. 
38 http://www.jurisprudentia.de/jurisprudentia.html    
23.02.2005. 
39 Yaşar GÜRBÜZ, Anayasalar, Filiz Kitabevi, İstanbul 
1981, s.129. 
40 BAŞGİL, a.g.e., s.227. Ayrıntılı bir çözümleme için 
bkz., Bülent Nuri ESEN, Anayasa Hukuku (Genel 

Esaslar), Ayyıldız Matbaası, Ankara 1970, s.476-78. 
41 Andrew HEYWOOD, Political Theory (An 

Introduction), Second Edition, St. Martin’s Pres, New 
York 1999, s.233. 
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getirilmesinden sorumlu olup, gerekli hukuki 
işlemleri yapmakla yükümlüdür42. 

Esas itibariyle özel hukuka ait olan bu 
müessese, zaman içerisinde kamu hukuku 
alanına geçmiştir. Önceleri özel hukuktaki 
yerini korumakla birlikte, 18. yüzyıl 
sonlarından itibaren kamu hukuku ilkelerine 
has bir karakter almıştır43. Bundan sonradır ki, 
siyasal alanda temsil ilişkisi, toplumun sahip 
olduğu egemenlik hakkının toplum adına ve 
toplumun seçeceği kimseler tarafından 
kullanılması biçiminde karşımıza çıkar. 
Burada temsilin temel unsuru, temsil edilenin 
temsilciye verdiği “adına hareket etme 
yetkisi”dir. Bu şekilde yetkilendirilen 
temsilciler, topluluk adına yönetim işini 
yürütecek organı ortaya çıkartmak suretiyle, 
halkın bizzat kendisini yönetebilmek 
imkanlarından uzaklaştığı devrede demokratik 
rejimin gerçekleşmesine yardımcı 
olmaktadır44. 

Temsil, aslında hukuki bir kavram ve 
müessese olmakla birlikte, milletin temsili 
bundan öte siyasal bir kavram ve sorun olarak 
karşımıza çıkmakta ve dolayısıyla daha çok 
siyasal temsil terimi ile ele alınmaktadır. Bir 
müessese olarak siyasal temsil, siyaset 
biliminin ve kamu hukukunun tartışmalı 
konuları arasında yerini almıştır. Bunun 
siyasal temsil teriminin bizatihi kedisine ilişkin 
boyutları olduğu gibi, egemenlik kavramıyla 
olan yakın ilişkisinden kaynaklanan boyutları 
da bulunmaktadır.  

Demokratik siyasal sistemler ulus-halk 
egemenliğine dayanmaları ve bu egemenliğin 
esas itibariyle seçimler ve temsilciler 
vasıtasıyla kullanılmasını öngördüğü için, 
egemenlik ile siyasal temsil arasındaki ilişki 
kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
durum, yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere 
anayasalarda çeşitli biçimlerde ifadesini 
bulmuştur. Günümüz demokrasilerinin temsili 
demokrasiler olarak adlandırılmaları da 
egemenliğin temsilciler aracılığıyla 
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 

B. Siyasal Temsilin Türleri 

Siyasal temsilin türleri bakımından 
çeşitli yaklaşımlar görülebilmektedir. Bir 
ayrıma göre siyasal temsil iki gruba ayrılarak 
incelenebilir; liberal demokratik temsil teorileri 
ve kolektivist temsil teorileri. Liberal temsil 
teorisi aşağıda göreceğimiz temsili vekalete 
karşılık gelirken, diğeri 19. yüzyılda Avrupa 
sosyalistlerince geliştirilen, sınıf çatışması 

                                                 
42 Oya ARASLI, Adaylık Kavramı Ve Türkiye’de 

Milletvekili Adaylığı, AÜHF. Yayını, Ankara 1972, s.10. 
43 BAŞGİL, a.g.e., s.228. 
44 ARASLI, a.g.e., s.10. 

esasına dayanan ve meclislerin bireyleri ve 
görüşlerini değil fakat çoğunluktaki sınıfı 
temsil eden bir yapıya sahip olmasını ifade 
etmektedir45. 

Bir başka ayrım, aşağıda 
inceleyeceğimiz iki temsil türüne (emredici 
vekalet ve temsili vekalet), iki ya da üç türün 
eklenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bunlar, parti 
vekaleti, mikrokozmik temsil ve sembolik 
temsildir. Parti vekaleti, özellikle siyasal 
partilerin günümüzde ulaştıkları belirleyici 
rolün bir sonucudur. Siyasal partiler belirli bir 
program çerçevesinde seçimlere katılmakta, 
seçmenler de çoğunlukla belli bir ideoloji ya 
da programa bakmak suretiyle oy 
kullanmaktadır. Dolayısıyla, temsilin aracısı 
bireysel politikacılar değil partiler olmaktadır. 
Parti vekaleti doktrini, Ulasal politikaların 
belirlenmesinde, uluslar arası kriz 
durumlarında yetersiz kalacağı ve ancak 
çoğunlukçu seçim sistemlerinde 
uygulanabileceği noktalarında eleştirilmiştir. 
Mikrokozmik temsil de, temsil edenlerin 
toplumun bir mikrokozmu olmasını istemek 
belirleyicidir. Buna göre, bir temsili hükümet, 
toplumdaki bütün grup ve kesimlerden olmalı 
ve sayı bakımından da toplumdaki grupların 
büyüklüğüyle orantılı olmalıdır. Bu temsil türü 
de, başta temsili dışlayıcı ve dar biçimde 
betimlediği için çeşitli bakımlardan 
eleştirilmektedir. Örneğin, buna göre, kadınları 
ancak kadınlar, işçileri ancak bir işçi …temsil 
edebilir. Sembolik temsilde ise, bir şeyin veya 
amblemin daha büyük ve daha soyut bir 
varlığı sembolik olarak temsili söz konusudur. 
Adalet terazisinin hukukun özünü temsil 
etmesi gibi. Kişiler de sembolik temsilciler 
olabilmektedir. Kraliçe Elizabeth’in İngiliz 
ulusunun sembolü oluşu gibi. Bu temsil 
türünün siyasal faaliyetteki rolü, bir azınlık 
grubunun üyesinin itibarlı bir mevkie atanması 
sonucunda, o grubun toplumun tam üyeleri 
olarak kabul edildiğini göstermesi bakımından 
taşıdığı önemdir46. 

Kamu Hukukundaki siyasal temsil 
anlayışı, özel hukukta olduğu gibi seçmenle 
temsilci arasında bir vekalet olduğu esasına 
dayanmaktadır. Siyasal temsil genellikle, bu 
vekalet ilişkisinin taraflara verdiği hak ve 
borçlar bakımından emredici vekalet 
(delegate) ve temsili vekalet (trustee) olarak 
iki gruba ayrılarak karşılaştırmalı biçimde 
incelenmektedir47. Bu ayırım yukarıda da 
gördüğümüz üzere, halk egemenliği ile milli 
egemenlik teorilerinin gerek temsilcilerin ve 
gerekse seçmenlerin statüleri bakımından 

                                                 
45 Bkz., BALL, a.g.e., s.114-18. 
46 Mustafa ERDOĞAN, Anayasal Demokrasi, 4.Baskı, 
Siyasal Kitabevi, Ankara 2001, s.236-40. 
47 ARASLI, a.g.e., s.11-12. 
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farklı sonuçları olmasından 
kaynaklanmaktadır48. 

Emredici vekaletin teorik ve pratik 
olarak halk egemenliği anlayışının bir sonucu 
ve uygulaması olmasına karşılık, temsili 
vekalet teorik ve pratik olarak milli egemenlik 
anlayışının sonucu ve uygulamasıdır. Özel 
hukuktaki vekalet müessesesine büyük ölçüde 
benzerlik gösteren emredici vekalete karşılık, 
temsili vekalette kamu hukukunun kendine 
has özelliklerinin hakim olduğu görülmektedir. 
Her iki vekalet türünün başlıca özellikleri ise 
şunlardır49: 

Emredici vekalette vekaletin ferdi 
oluşuna karşılık temsili vekalette geneldir. 
Temsili vekalette temsilcinin belirli bir seçim 
bölgesindeki seçmenlerce seçilmesi kendisini 
seçenlerle arasında bir vekalet ya da temsil 
ilişkisi meydana getirmez. Buna karşılık, 
temsilci yalnız seçildiği seçim 
çevresindekilerin değil, bütün milletin 
temsilcisi ve vekilidir50. Vekalet bireysel değil 
millidir. Vekalet bir bütün olarak millet 
tarafından, yine bir bütün olarak Millet 
Meclisine verilmiştir. Çünkü, egemenlik 
bölünmez ve devredilmez bir bütün olarak 
millete aittir. Bu nedenle milli irade anayasa 
hükümlerine uygun olarak toplanmış olan 
temsilciler aracılığıyla mecliste tecelli eder. 
Temsilci birey olarak milli iradeyi ifade 
edemez; yalnızca üyesi olduğu mecliste milli 
iradenin tecellisine ve açıklanmasına katılır. 
Seçmenlerin de, milli iradenin 
gerçekleşmesine başkaca katılma imkanı 
yoktur. Emredici vekalette ise, seçim temsilci 
ile onun seçildiği seçim çevresi seçmenleri 
arasında bir akittir. Bu akdin konusu ise, 
seçilen vekilin yerine getirilmesini taahhüt 
ettiği belirli bir programın gerçekleştirilmesidir. 
Buradaki vekalet ilişkisi, vekil ile onun seçildiği 
seçim çevresindeki seçmenler arasındadır. 
Diğer bir ifadeyle, temsilciye teker teker oy 
veren bölge halkı, oy verdiği kimseye birer 
birer vekalet vermektedir.  

Emredici vekalette vekalet hem 
emredici hem de bağlayıcı niteliktedir. 
Emredicidir, çünkü seçmenler seçtikleri 
kimselere bir takım talimatlar verir, 
temsilcilerine parlamentoda nasıl hareket 

                                                 
48 TEZİÇ, a.g.e., s.100. 
49 BAŞGİL, a.g.e., s.229 vd.; Selçuk ÖZÇELİK, Anayasa 

Hukuku Dersleri-İkinci Cilt, İstanbul 1983, s.243-45. 
50 Buna örnek olarak şu olay gösterilmektedir: “Fransa’da 
1871 yılında Milli Meclis, Alsas-Loren’i Fransa’dan ayıran 
Francfort andlaşmasını onayladığı zaman, bu ilhak 
edilen departmanın mebusları, Meclisi terk etmek ve 
istifa etmek istediler. Bu istifa talebi reddedildi. Zira, 
mebuslar sadece kendilerini seçen seçim bölgesindeki 
seçmenlerin değil, bütün Fransız milletinin temsilcileridir, 
dendi”. ÖZÇELİK, a.g.e., s.243-44. 

edeceklerini ve belirli bir konu hakkında ne 
şekilde oy kullanacaklarını bildirirler. Bu 
talimat bazen zımni de olabilir. Bağlayıcıdır, 
çünkü seçmenler, seçtiklerini beğenmedikleri, 
onların kendilerinin emir ve talimatlarına 
uymadıklarını gördükleri takdirde, yasama 
dönemi bitmeden önce de temsilciyi 
azledebilirler. Bu nedenle emredici vekalet 
aynı zamanda “bağlayıcı vekalet” olarak da 
adlandırılmaktadır51. Buna karşılık temsili 
vekalette vekalet siyasidir. Temsilciler 
seçildikten sonra, seçmenlerin talimat ve 
emirleriyle hareket etmez. Yönetime ilişkin 
konularda kendi düşünce, bilgi ve vicdani 
kanaatine göre karar verir. Bunun sonucu 
olarak da, davranışlarından ötürü hukuken 
sorumlu olmayıp, yasama dönemi bitmeden 
azledilebilmesi mümkün değildir. 

Emredici vekalette temsilci ile 
seçmenler arasında mali bir ilişki 
bulunmaktadır. Temsilci seçim bölgesine karşı 
malen dahi sorumlu olup, hesap vermekle 
yükümlüdür. Diğer taraftan, temsilciler 
ödeneklerini seçildikleri seçim bölgesinden 
alırlar. Oysa temsili vekalette temsilciler 
ödeneklerini devletten alırlar. 

 Her iki vekalet türü de çeşitli 
eleştirilere uğramıştır. Emredici vekalet, 
temsilcilerin kendilerini seçenlerin çıkarlarıyla 
bağlı olmasından dolayı, dar görüşlülüğü ve 
çatışmayı teşvik etme eğilimi taşımaktadır52. 
Aşağıda da görüleceği üzere, bu vekalet 
türünün terk edilmesinde en önemli husus bu 
olmuş olmuştur. Diğer taraftan, emredici 
vekaletin temsil kavramıyla uzlaşabilmesi de 
tartışmalıdır. Heywood’un ifade ettiği gibi, 
“…seçilmiş olmalarının ötesinde profesyonel 
siyasetçilerin seçim bölgelerini temsil 
ettiklerini nasıl ve niçin ileri sürebilecekleri pek 
açık değildir. ‘Temsil’ terimi bünyesinde pek 
çok anlamlar barındırmaktadır. Bu terim, 
temsilcilerin kendi fikirlerini hiç 
karıştırmaksızın seçmenlerinin görüşlerini 
tamı tamına aktaran delegeler veya aracılar 
olduklarını ima edebilir…Daha yaygın olarak, 
temsil daha büyük bir grup adına ve onların 
çıkarları istikametinde hareket etmek anlamını 
taşır. Bu anlayış siyasetçileri seçmenlerinin 
çıkarına olacak şekilde kendi başlarına 
düşünebilmeye muktedir kılar…Nihayet, 
temsil, siyasetçilerin halkla aynı geçmişe, 
sosyal tecrübelere, çıkarlara sahip olması 
anlamında halkın karakteristik bir örneğini 
yansıttığı anlamına da gelir”53. 

                                                 
51 Bkz., HAKYEMEZ, a.g.e., s.73. 
52 ERDOĞAN, a.g.e., s.237. 
53 Andrew HEYWOOD, “Demokrasi”, Sosyal ve Siyasal 
Teori, 2.Baskı, Editör Atilla YAYLA, Siyasal Kitabevi, 
Ankara 1999, s.74. 
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Emredici vekalet anlayışı çeşitli 
eleştirilere uğramış ve zamanla uygulamada 
geçerliliğini yitirmiş olmakla birlikte, temsili 
vekalete yönelik en ciddi eleştiriler başta 
radikal demokrasi taraftarlarınca gelmiştir. 
Rousseaucu bu yaklaşıma göre, egemenlik 
halka aittir ve vatandaşlardan her birisi bu 
egemenliği bir parçasına sahiptir. Dolayısıyla, 
demokrasi halkın egemenliği bizzat kullandığı 
rejimlerde söz konusu olur. Eğer bu mümkün 
değilse, halkın emir ve talimatları 
çerçevesinde hareket eden temsilcileri 
aracılığı ile egemenliği kullanmasının en 
uygun yol olduğu savunulmuştur. Bunun da 
ancak emredici vekalet niteliği taşıyan bir 
temsil ilişkisi gerçekleşmesi mümkündür54. 
Çünkü Rousseau’ya göre, temsili sistem 
gerçekten demokratik olamaz. Temsili 
sistemde insanlar yalnızca birkaç yılda bir 
yapılan seçim zamanlarında özgürdürler. 
Bundan sonra ise, kölelikten de kötü olan 
yöneticilerine boyun eğme konumuna geri 
dönerler55. Başlıca eleştirilerden bir diğeri, 
belki de demokrasi karşıtı ve sosyalizmin 
öncülerinden olan Proudhon’un sözleriyle 
ortaya konulmuştur. Ona göre, kusursuz bir 
seçim sistemi bulunamayacağı gibi, 
temsilcilerin belli bir ilçeyi, ili, köyü, sanayiyi, 
ticareti ya da tarımı, yani farklı çıkarları değil 
de bütün bir memleketi temsil etmeleri kabul 
edilemez. Üstelik, bütün bir ülkeyi temsil 
etmekle hiçbir şeyi temsil etmemek aynı 
şeydir56.  

C. Emredici Vekaletten Yeni Temsil 
Anlayışına Geçiş 

Temsilin ne şekilde gerçekleştiği ve 
niteliği sorununun yanında, diğer bir sorun da 
temsilin nerede gerçekleştiğidir. Bir diğer 
ifadeyle, temsilci/temsilciler söz konusu temsil 
görevini nerede gerçekleştirmektedirler. 
Şüphesiz ki bu temsili en geniş anlamıyla 
kullandığımızda birden çok cevabı da 
beraberinde getirecektir. Monarşilerde 
monarkın, aristokrasilerde aristokratların, 
diktatörlüklerde diktatörlerin şahsında 
gerçekleşmesi gibi. Fakat, burada sözü edilen 
yer açık bir şekilde öncelikle halk/millet 
meclisleri ve ikinci olarak da hükümetlerdir.  

                                                 
54 ARASLI, a.g.e.,s.13. Ayrıca bkz., İlhan F. AKIN, Kamu 

Hukuku , 6.Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 
1990, s.162. 
55 David BEETHAM-Kevin BOYLE, Demokrasinin 

Temelleri, Çev. Vahit Bıçak, Liberte Yayınları, 
Ankara1998, s.7. 
56 AKIN, a.g.e., s.217. Temsili demokrasiye yönelik 
radikal eleştiriler hususunda ayrıntlı bilgi için bkz., 
Norman BARRY, Modern Siyaset Teorisi, Çev. Mustafa 
Erdoğan-Yusuf Şahin, Liberte Yayınları, Ankara 2003, 
s.344 vd. 

Temsili kurumlar olarak meclislerin 
tarihi, aslında modern siyasal temsilin 
anlamını da bir biçimde ortaya koymaktadır. 
“Temsil kurumu ve temsili rejimler, İngiltere ve 
Fransa’da kralların kendilerine ait toprakların 
dışında genellikle asker ve vergi toplamak için 
danıştığı senyörler ve kilise büyüklerinden 
ibaret meclislere zamanla halktan seçilmiş 
kişilerin de temsilci sıfatı ile katılmaları 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan 
temsil kurumuna ve temsili rejimlere, feodal 
düzenin bir ürünü denebilir. Temsilcilerin 
tartışılan konular üzerinde, kendilerini 
seçenlerin görüşlerini yansıtmakla görevli 
bulunduğu bu başlangıç devresinde; temsil 
ilişkisi, uygulamanın gereği olarak emredici 
vekalet niteliğini”57 taşımıştır. İngiltere’de 1245 
yılında oluşan ve Kralın bir tür danışma 
meclisi olan Magnum Concilium’un zamanla 
gerçek bir parlamento haline dönüşmesi, 
teorik olarak olmasa da, pratiğin beraberinde 
getirdiği bir sonuç olarak yeni temsil 
anlayışına geçilmesini sağlamıştır58. 

Burada kullanılan yeni temsil anlayışı 
deyimi temsili vekaletin karşılığıdır. Bunun 
nedeni ise, bazı yazarların temsili vekalet 
başlığı altında incelenen seçmen-temsilci 
ilişkisinin niteliklerini taşıyan bu yeni temsil 
anlayışına (çünkü emredici vekaletten sonra 
ortaya çıkmıştır) vekalet adının verilmesini 
uygun bulmayan görüşleridir. Buna göre, 
seçmenleri temsil eden organ artık 
parlamentonun bütünüdür. Bu organ 
seçimlerden sonra ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla da, seçmenlerin oyları ile oy 
verdikleri sırada mevcut olmayan bu organa 
vekalet verdikleri düşünülemez. Çünkü, 
vekalet iki hukuk süjesi arasında kurulacak bir 
ilişki olup, burada ancak bir yetki verme işlemi 
söz konusu edilebilir. Seçilenler de 
seçmenlerin vekili değil, temsilcileridir. 
Seçmenlere karşı, vekalet ilişkisinde olduğu 
gibi hukuken sorumlulukları 
bulunmamaktadır59. 

Fransa’da temsilin başlangıcı ise, kralın 
doğrudan doğruya tahta bağlı olmayan 
topraklar üzerinde yasama yetkisini kullanmak 
için senyör ve rahiplerin muvafakatini almak 
amacıyla topladığı Curia Recis adlı meclislere 
1302’de imtiyazlı şehirlerden seçilmiş 
temsilcileri çağırmasıyladır. Bu meclisler 
temsilcilerin de katılmasından sonra Etats 
Generaux adını almışlardır. Zamanla 
senyörler kendilerini aralarından seçtikleri 
kimselere temsil ettirmişlerdir. Bilahare, bütün 
ülke seçim bölgelerine ayrılmış ve bütün 

                                                 
57 ARASLI, a.g.e., s. 14. 
58 Bkz., SARICA, a.g.e., s.41 vd; ARASLI, a.g.e., s.14 
vd. 
59 SARICA, a.g.e., s.5; BAŞGİL, a.g.e., s.207. 
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seçim bölgelerinden temsilciler seçilmiş ve 
kralın çağrısı ile bizzat toplantıya katılanların 
yanı sıra, temsilci sıfatıyla katılanların da 
sayıları oldukça artmıştır. Etats Generaux 
toplantılarının sıklaşmaya başlamasıyla 
seçmenler ile temsilciler arasındaki ilişki de 
yoğunlaşmış ve emredici vekalet anlayışı 
uygulanmıştır60. 

Fransa’da Kral XVI. Louis 23 Haziran 
1789 tarihli bildirisi ile emredici vekaleti 
yasaklamıştır. Milli egemenlik anlayışına bağlı 
olarak emredici vekaletin yasaklanmasının ve 
yeni temsil anlayışının kabul edilişinin pratik 
ve teorik nedenleri bulunmaktadır61. 

Pratik nedenlerin başında, emredici 
vekaletin siyasi bir faaliyet olan yasama 
fonksiyonu ile bağdaşmaması gelmektedir. 
Normal bir seçim dönemi için temsilcilerin, 
karşılarına çıkabilecek bütün sorunları 
çözebilecek şekilde talimat almaları mümkün 
olamamaktadır. Her yeni ve öngörülemeyen 
bir konunun gündeme gelmesi, temsilcinin 
seçildiği bölgeye giderek seçmenlerine 
danışabilmesi ve talimat alması güçlükler 
oluşturmaktadır. Emredici vekalet, ancak 
sürekli olarak toplanmayan, gündemleri 
önceden belirlenen danışma meclislerine 
uygun düşmekte olup, uzun süreli (ve tam 
zamanlı) yasama meclislerinde uygulanması 
bir çok sakıncayı beraberinde taşımaktadır62. 

Emredici vekaletin terk edilmesinin 
teorik nedeni ise, 1789 İhtilali’nin benimsediği 
milli egemenlik doktrininin temsili vekalet 
anlayışından kaynaklanmaktadır. Milli 
egemenliğin bir sonucu olarak, seçilen 
temsilci bütün milleti temsil ettiğinden, böyle 
bir temsilciyi aynı zamanda bir bölgenin 
seçmenlerinin verdiği emir ya da talimatlarla 
bağlı saymak birbiriyle bağdaşmamaktadır63. 

1789’da emredici vekaletin Fransa’da 
yasaklanması, milli egemenlik anlayışına bağlı 
olarak temsili vekaletin (milletin temsili 
esasının) anayasal bir ilke olarak günümüze 
dek benimsenmesine yol açmıştır64. 

Sarıca’ya göre, emredici vekaletin terk 
edilerek yeni temsil anlayışının 
benimsenmesinin önemli bir başka nedeni de, 
Fransız İhtilali’nde hakim sınıf olan 
burjuvazinin, siyasi iktidar mücadelesinde 
üstünlüğünü güvenlik altına alacak bir 
anayasa hazırlanırken, dilek listelerinden 

                                                 
60 ARASLI, a.g.e., s.16. Ayrıntılı bilgi için bkz., SARICA, 
a.g.e., s.18 vd. 
61 TEZİÇ, a.g.e., s.100. 
62 SARICA, a.g.e., s.165. 
63 SARICA, a.g.e.,s.166. 
64 TEZİÇ, a.g.e.,s.101. 

kurtulması çabasıydı65. Hakyemez de bu 
görüşe paralel olarak şunları ifade etmektedir: 
“… egemenliğin kullanılmasına göre yapılan 
ayrımda temsili demokrasinin fiili bir 
zorunluluk olduğu gerçeği yanında, aynı 
zamanda burjuvazinin çıkarları açısından 
temsili demokrasinin zorunlu biçimde 
benimsenmesi gereğini hatırlatmak 
gerekmektedir. Nitekim,…1789 Devrimi 
sonrasında burjuvazi kendi çıkarlarına uygun 
bir siyasal yapıyı oluşturmada, zorunlu olarak 
temsili demokrasiyi ve dolayısıyla ona imkan 
sağlayan ulus egemenliğini benimsemiştir”66.  

III. DEMOKRASİ VE SİYASAL TEMSİL 

A.Egemenliğin Kullanılışına Göre 
Demokrasiler 

Anayasacılık hareketlerine paralel olarak 
Batı’da egemenliğin kaynağının artık halk/ulusta 
olduğu anlayışına bağlı olarak ortaya çıkan 
yönetim biçimi, halkın belli bir süre için, belli 
sayıda temsilcilerini seçmesi ve kararların 
yönetilenler adına temsilciler tarafından alınması 
esasına dayanır. Bununla birlikte, yönetim 
biçimlerinin belirlenmesinde yönetilenlerin 
yönetime katılmaları ya da oynadıkları aktif rol 
belirleyici olmaktadır67. 

Demokrasinin doğrudan ve temsili olmak 
üzere iki genel türünden söz edebilmek 
mümkündür. Doğrudan demokraside tüm 
yurttaşlar seçilmiş veya atanmış görevlilerin 
aracılığı olmaksızın devlet yönetimine katılabilirler. 
Ancak, böyle bir sistem açıktır ki, görece az 
sayıda insan ile uygulanabilir. Bugün en yaygın 
demokrasi biçimi temsili demokrasidir. Bu 
sistemde yurttaşlar siyasal kararları almak, 
yasaları yapmak ve kamunun yararını amaçlayan 
programları uygulamak için görevlileri seçerler68.

                                                 
65 SARICA, a.g.e.,s.165. Bunun gerekçelerini Sarıca 
şöyle açıklamaktadır: “1- Burjuvazi çıkarlarını, kendi 
temsilcilerinin çoğunlukta olduğu bir Parlamento 
içinde, halkın yasama gücünü doğrudan doğruya 
demokrasi ya da emredici vekalet yoluyla elinde 
tuttuğu bu sistemden çok daha rahatlıkla 
savunabilecektir. 2-Burjuvazi, emredici vekaletin 
kaldırılmasıyla aynı zamanda geleceğini de güvenlik 
altına almış olacaktır. Böylece ileride halk 
çoğunluğunun çıkarlarıyla kendi çıkarlarının 
çatışması halinde, halkın sesinin Parlamentoda 
duyulması da önlenmiş olacaktır. Emekçi halk 
yığınlarının Parlamentoda söz sahibi olabilmek için, 
bütün XIX uncu yüzyıl boyunca ve XX inci yüzyılın 
başında Batı Avrupada yaptıkları uzun mücadeleler, 
bu iddianın gerçekliğini isbat etmektedir”. SARICA, 
a.g.e.,s.165-66. 
66 HAKYEMEZ, a.g.e.,s.74, dn.301. Bu konuda ayrıca 
bkz., Mümtaz SOYSAL, Anayasaya Giriş, 2. Baskı, 
AÜSBF. Yayınları, Ankara 1969, s.50-1. 
67 TEZİÇ, a.g.e.,s. 219. 
68 USIA, Demokrasi Nedir?, Çev. Levent Köker, Türk 
Demokrasi Vakfı Yayını, Ankara 1992, s.9-10. 



MİLLETİN TEMSİLİ 

 

EYLÜL 2006 81

 Bununla birlikte, temsili demokrasi 
bakımından yarı temsili demokrasi ve doğrudan 
demokrasi bakımından da yarı doğrudan 
demokrasi tasnifleri de yapılabilmektedir69.  

1.Doğrudan Demokrasi ve Siyasal 

Temsil 

Millet egemenliğini kabul eden, yani 
siyasal gücün halk/ulusa ait olduğu 
düşüncesini benimseyen her ülkede, kamu 
gücünün çeşitli yetkilerini yurttaşlar kendileri 
mi kullanacaklar, yoksa tersine bununla kendi 
adına ister birini, ister bir heyeti mi 
görevlendireceklerdir? Egemenlik haklarını 
seçmenler kendileri kullanıyorsa, böyle bir 
ülkede doğrudan demokrasi uygulanıyor 
demektir. Tarihte böyle yönetim biçimleri 
olmuştur ve bugün bile bazı İsviçre 
kantonlarında uygulanmaktadır70. 

Yönetim biçiminin doğrudan olduğunun 
klasik örnekleri ise, Roma Cumhuriyetinde ve 
Eski Yunanın bazı sitelerinde görülür71. Eski 
Yunanda demokratik bir düzenin 
gerçekleşmesinin koşullarından birisi, 
yurttaşların toplanabilmesi ve izlenecek 
siyasetle ilgili olarak doğrudan kural koyup, 
karar alabilmeleridir. Bu düşünce o kadar 
köklüdür ki, Eski Yunanlılar için temsili 
yönetimi kavramak ve hele bunu doğrudan 
demokrasiye meşru bir alternatif olarak kabul 
etmek oldukça güçtü72. 

Doğrudan demokrasinin tarihsel 
pratiğinin de gösterdiği üzere, bu yönetim 
biçiminde gerek kanunların yapılması, 
gerekse kamu gücüne ilişkin kararların bizzat 
halk tarafından alınması söz konusu 
olduğundan, kanun koymak amacıyla seçimle 
oluşan bir parlamento bulunmaz. 
Yöneten/yönetilen farklılaşmamasının ortadan 
kalkması, yurttaşlar arasında eşitliğin tam 
olarak gerçekleşmesinden 
kaynaklanmaktadır73. Ne var ki, doğrudan 
demokrasiyi en ileri götürmüş toplumlarda 
bile, doğrudan yurttaşlarca yapılması güç 
tasarlanabilecek bir kamu faaliyeti olan idari 
görevlere halkın hiçbir zaman katılmadığı 
görülmüştür74. 

                                                 
69 Buradaki “demokrasi” sözcüğünün yerine “hükümet” 
sözcüğü de kullanılmaktadır. Bkz., TEZİÇ, a.g.e.,s.219. 
70 DUGUIT, a.g.e.,s.109. İsviçre Kantonlarının 
durumlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz., TEZİÇ, 
a.g.e.,s.237. 
71 DUGUIT, a.g.e.,s.109. 
72 Robert A. DAHL, Demokrasi Ve Eleştirileri, Çev. 
Levent Köker, Türk Siyasi İlimler Derneği-Türk 
Demokrasi Vakfı Ortak Yayını, Ankara 1993, s.22-23. 
73 TEZİÇ, a.g.e.,s.236. 
74 DUGUIT, a.g.e.,s.109. 

Nitekim, demokrasi kelime anlamıyla 
(halk tarafından yönetim) ele alındığında, 
konunun teorisyenleri için, gerçekleştirilmesi 
imkansız bir ideal ortaya çıkmaktadır. Bunun 
başlıca iki nedeni ifade edilebilir. Birincisi, 
doğrudan demokraside herhangi bir temsil 
biçiminin aracılığı olmaksızın karar verme ve 
kanun yapma bütün toplumun bir 
fonksiyonudur. Bu, ancak küçük toplumlarda 
bütünüyle uygulanabilir şeklindeki basit 
gözleme dayanmaktadır. İkinci neden ise, bir 
kişi veya grup üzerinde hakim olmayı eden 
yönetme kavramının kendisinden 
kaynaklanmaktadır. Bu durumda, eğer bütün 
halk yönetiyorsa, onun yönettiği veya üzerinde 
hakim olduğu kimdir? Demokrasi siyasal 
eşitliği gerektirmektedir, fakat yönetmek 
zorunlu olarak eşitsizlik içermektedir. 
Dolayısıyla, modern demokraside siyasal 
eşitlikten anlaşılan bir ırkın, sınıfın veya 
bireyin siyasal sürece katılmasının keyfi bir 
şekilde engellenmemesidir75. 

Diğer taraftan, doğrudan demokrasi 
idealinin etkisi ile, temsili demokrasi ile 
doğrudan demokrasinin uzlaştırılması olarak 
ifade edilmekte olan yarı doğrudan demokrasi 
ortaya çıkmaktadır. İlke olarak, temsili 
demokraside olduğu gibi kanun yine halk 
tarafından seçilmiş parlamentoca 
yapılmaktadır. Ancak, önemli konularda 
doğrudan yönetim biçimi uygulanmak 
suretiyle, kararlar bizzat seçmenler tarafından 
alınmaktadır. Temsili bir yönetim biçimi olduğu 
ölçüde halk egemenliği anlayışına dayanan 
yarı doğrudan demokraside, seçilmiş 
parlamentonun yanı sıra, halkın egemenliğin 
kullanılmasına doğrudan katıldığı başlıca üç 
yöntem uygulanabilmektedir:  Referandum, 
halk vetosu ve halkın kanun teklifi76. 

2.Temsili Demokrasi ve Siyasal Temsil 

Temsili demokrasi, klasik teoriye göre 
egemenliğin sahibi olan milletin bu egemenliğin 
kullanılmasını kendisini temsil eden organlara 
devrettiği bir yönetim biçimidir ve temelde milli 
egemenlik anlayışına dayanmaktadır. Bu 
durumda, temsilciler kendilerini seçen seçmenleri 
değil, fakat bütün bir milleti temsil etmektedirler. 
Buna, yukarıda incelemiş olduğumuz temsili 
vekalet ismi verilmektedir77. 

Temsili yönetimin başarısı, modern 
siyasetin merkezini elde etmesindedir. Avrupa’da, 
temsili kurumların geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, 
sıklıkla söylendiği gibi bir devrim neticesinde değil, 
birkaç yüzyıl içinde olmuştur. Önce, monarklar 
temsili organlar olan meclislerin kontrolü altına 

                                                 
75 BARRY, a.g.e., s.323. 
76 TEZİÇ, a.g.e.,s. 230. Ayrıntılı bilgi için bkz., aynı eser 
s.230 vd. 
77 TEZİÇ, a.g.e.,s. 220. 
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alındı, Daha sonra ise, meclisler demokratik 
seçimlerle oluşturulmaya başlandı. Demokratik 
öğeler (ifade özgürlüğü, halk/ulus egemenliği ve 
siyasal eşitlik)zorunlu olarak antik çağdaki 
predemokratik temsili kurumlara aşılandı78. Temsili 
sistem uygulamanın bir sonucu olarak ve çeşitli 
düşünürlerin fikirleri doğrultusunda 1789 Fransız 
İhtilali felsefesine hakim olmuştur79. Egemenliğin 
millete ait olduğu ve ancak temsil yolu ile 
kullanılması gerektiği düşüncesi bu tarihten 
itibaren diğer Batı ülkelerinde de benimsenmiş, 
halk egemenliği teorisinin uygulanma biçimi olan 
doğrudan veya yarı doğrudan demokrasilere yer 
verilmemiştir80. 

Temsili demokrasi 20. yüzyılın başlarına 
kadar en yaygın ve gözde yönetim biçimi 
olmuştur. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluş günlerinde de açıkça gözlemlenebilir. 
Fakat II. Dünya Savaşı’na giden yıllarda temsili 
sistemin gözden düştüğü ve yeni yönelişlere 
cevap veremediği iddiaları da yoğunlaşmıştır. 
Bununla birlikte, şekil açısından (temsil edilenler 
değişse bile) temsili sistemden 
vazgeçilememiştir81. Aslında bu Huntington’un 
ifade ettiği Birinci demokrasi dalgasına denk 
düşmektedir. Nitekim, O’nun tespitine göre, 
1926’da 29 civarında olan demokrasilerin sayısı 
1942’ye gelindiğinde 12’ye inmiştir. Müttefiklerin II. 
Dünya Savaşı’nı kazanmalarının sonra 1962’ye 
gelindiğinde demokrasilerin sayısı 36’ya 
ulaşmıştır. Ancak müteakip bir ters dalga bu sayısı 
30’a indirmiştir. Bununla birlikte 1974’te başlayan 
üçüncü demokratikleşme dalgası, 1990’lara 
gelindiğinde otuz yeni ülkeyi demokrasiler safına 
katmıştır82. Demokratikleşme dalgası günümüzde 
de devam etmekte olup, temsili demokrasilerin 
oldukça yaygınlık kazandığı söylenebilir. 

Klasik temsili demokrasinin ortaya çıkışı 
başlıca üç sebep ile açıklanabilir ve bunlar temsil 
açısından belirleyicidir. Bunlar; 

-Hukuki sebep: Milli egemenlik anlayışının 
bir sonucu olarak, genel (milli) irade her seçim 
bölgesine ait iradenin basit bir toplamından ibaret 
değildir. Milli irade yerel çıkarların toplamını 

                                                 
78 Rod HAGUE-Martin HARROP-Shaun BRESLIN, 
Comparative Government and Politics, 4th edition, 
MacMillan Pres Ltd., England 1998, s.22. 
79 İlhan ARSEL, Anayasa Hukuku (Demokrasi), 2. 
Bası, İstanbul 1968, s.177. 
80 ARSEL, a.g.e.,s.178. 
81 Yıldızhan YAYLA, Anayasa Hukuku Ders Notları, 
İstanbul 1985, s.220-21. 
82 Bkz., Samuel P. HUNTINGTON, “Demokrasinin 
Üçüncü Dalgası”, Demokrasinin Küresel Yükselişi, 
Der. Larry Diamond-Marc F. Plattner, Yetkin Yayınları, 
Ankara 1995, s.31. Ayrıca bkz., yazarın bu konudaki 
temel çalışması olan Samuel P. HUNTINGTON, Üçüncü 

Dalga (Yirminci Yüzyıl Sonlarında Demokratlaşma), 
Çev., Ergun Özbudun, Türk Demokrasi Vakfı Yayını, 
Ankara, 1993. 

aşmaktadır ve ancak vaktiyle toplanmış olan milli 
bir mecliste bütün olarak açıklanması mümkündür. 
Çünkü, egemenlik bölünmez bir bütündür ve farklı 
seçim bölgeleri arasında parçalanamaz. 

-Maddi sebep: Doğrudan demokrasi nüfus 
sayısının oldukça yüksek olduğu toplumlarda 
uygulanamayacağından, kanun halk tarafından 
değil, fakat halkın seçtiği parlamento tarafından 
gerçekleştirilebilir. 

-Siyasi sebep: Fransa’da İhtilal’i yapanlar 
temsili yönetim biçimini benimserlerken, 
yurttaşların bütünüyle yeterli kültür düzeyine ve 
siyasi olgunluğa ulaşmadıklarını ileri sürmüşlerdi. 
Bunun sonucu olarak da, halk kanun yapmaya 
değil, fakat kanunu yapacak olanları seçmeye 
ehildir83. 

Seçmenin tamamen pasif bir durumda 
olduğu bu sisteme “saf temsili rejim” de 
denilmektedir. Ayrıca kısıtlı bir seçmen kitlesi söz 
konusudur. Dolayısıyla bu sistemin demokratik 
olduğu söylenemez. Ancak genel oy’a doğru gidiş 
ve siyasi partilerin giderek daha güçlü 
örgütlenmelere sahip olması, temsili hükümetin de 
demokratik olmasına yol açmıştır. Seçmenin pasif 
durumdan kurtularak daha aktif rol oynamaya 
başlaması ile saf temsili hükümet biçimi de 
değişikliğe uğrayarak, yarı-temsili bir nitelik 
kazanmıştır84. Bu yönetim biçiminin de başlıca üç 
sebebi ifade edilebilir: 

-Hukuki sebep: Uygulamada, milli 
egemenlik anlayışının halk egemenliği lehine bazı 
düzenlemeler yapmak durumunda kalmıştır. 
Seçmenler egemenliğin asli sahibi ise, bunun 
mantıksal sonucu olarak, temsilcilerinin kendi 
görüşlerinden etkilenmeleri de kaçınılmaz 
olacaktır. 

-Siyasi sebep: Genel oy’un gerçekleşmesi 
ile seçmen siyasi bilince ulaşmış ve sadece oy 
veren pasif durumundan çıkmıştır.  

-Manevi sebep: Eğitim düzeyinin 
yükselmesiyle seçmenlerin siyasal katılmaya olan 
ilgisi artmıştır85. 

B.Demokrasinin Biçimlendirdiği Çağdaş 
Temsil Anlayışı 

Halk egemenliği ve milli egemenlik 
anlayışlarının temsile ilişkin olarak teorik 
farklılıklarının günümüzde artık çok bir önemi 
kalmadığı kabul edilmektedir. Milli egemenliğe 
dayalı anayasalarda da seçim artık bir kamu 
görevi değil, fakat halk egemenliği anlayışına 
bağlı bir hak olarak düzenlenmiştir. Genel oy 
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ilkesinin kabulü, siyasal partilerin demokratik 
düzenin vazgeçilmez koşullarından birisi 
olması ve bunların pratikte doğurduğu bir çok 
sonuçlar, temsil anlayışının günümüzde artık 
oldukça farklı bir zemine kaydığını 
göstermektedir86. Bu noktada, öncelikle 
“modern siyasi demokrasi, yönetenlerin, 
yaptıklarından dolayı, seçilmiş temsilcilerinin 
rekabeti ve işbirliği yoluyla, dolaylı olarak 
hareket eden vatandaşlar tarafından, kamusal 
alanda sorumlu tutuldukları bir yönetim 
biçimidir”87. Bu, anayasacılık hareketlerinin 
gelişim çizgisinde temsilin rolü ile 
şekillenmiştir. Bu gelişim çizgisinin iki temel 
direğinden birisi, devlet iktidarını kendi içinde 
(feodalite dönemindeki parçalanmış ve 
bölünmüş devlet iktidarının tersine kendi 
içinde fonksiyonel olarak) bölmek suretiyle 
yönetimde baskıyı önleyecek olan “kuvvetler 
ayrılığı” ilkesidir. Öteki de, egemenliğin 
millet/halk tarafından kullanılması ile ilgili olan 
“temsili rejim”dir88. 

Şüphesiz tarihsel süreçte oldukça 
önemli farklılığa yol açan bu anlayışların, ilk 
olarak demokratikleşme süreciyle birlikte 
olgunlaşan ulus devlet yapısıyla yakın ilişkisi 
olduğu söylenebilir. Demokratik teori, 
esasında ulus devlet modeli büyük ölçüde 
sekülarize olmuş bir toplum ile 
işletilmektedir89. Ulus devletin temsili 
demokrasi temelinde yükselmesi ve bu 
temelde kurumsallaşması, ayrılıkçı akımları 
etkileyebilecek emredici vekalet anlayışının bu 
bakımdan tehlike olmaktan uzaklaşması 
sonucunu da beraberinde getirmiştir. 
“Monarşiden Cumhuriyet rejimine geçiş ve 
daha sonraları demokrasi rejiminin yerleşmesi 
ile birlikte, devlet-toplum ikiliği de ortadan 
kalkmıştır. Bunun oluşması da ancak, 
yönetilenlerin devlet iktidarının oluşumuna 
katılmaları ve iktidarın gücünü, yine 
yönetilenlerden alması ile sağlanabilir. 
Böylece, devlet-toplum ayrımını ortadan 
kaldıran ve demokratik sistemin temelini 
oluşturan klasik unsurlar belirmiştir”90. Bunlar, 
tüm sistemin dayandığı taban olan a) temel 

                                                 
86 Bkz., TEZİÇ, a.g.e.,s.102; ARASLI, a.g.e.,s.22 vd. 
87 Philippe C. SCHIMITTER-Terry Lynn KARL, 
“Demokrasi Nedir...Ne Değildir?”, Demokrasinin Küresel 
Yükselişi, Der., Larry Diamond-Marc F. Plattner, Çev., 
Levent Gönenç,Yetkin Yayınları, Ankara, 1995, s.68. 
88 Erdoğan TEZİÇ, “Demokrasi, Devlet, Sistem, Felsefe 
ve Yönetim”, Yeni Türkiye, Yıl 1, Sy. 4, Ankara, Mayıs-
Haziran 1995, s.7. 
89 Juan J. LINZ, “Some Thoughts On The Victory And 
Future Of Democracy”, Democracy’s Victory And Crisis, 
Ed. Axel Hadenius, Cambridge University Press 1997, 
s.411. 
90 M.Tevfik GÜLSOY, Demokrasilerde Siyasal Parti 

Teşkilatı Ve Parti İçi Demokrasi, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Konya 2000, s.31. 

hak ve özgürlükler, b) temsil teorisi, c) 
seçimler, ve d) siyasal partilerdir91. Nitekim, 
günümüz demokrasilerinin bir çoğunda parti 
yasakları bakımından ortak nokta, ayrılıkçı 
faaliyetlerin yasaklanması olarak karşımıza 
çıkarken92, seçimler ülke çapında yapılmakta 
ve bunun sonucunda belirlenen temsilciler ise, 
belli bölgeleri ya da çıkarları değil, temsili 
vekaletin bir sonucu olarak bir bütün olarak 
milleti temsil etmektedirler. 

Modern demokrasilerin kuruluşundan 
bugüne, demokrasilerin temsili demokrasiler 
olduğu ve halkın iktidarını temsilciler 
aracılığıyla kullandırdığı gerçeği göz önüne 
alındığında, önemli olan, demokrasilerin bu 
koşullar altında nasıl geliştirilebileceğidir. Bu 
noktada önemli olan husus, toplumsal 
aktörlerle (birey, öbek ya da kurum) siyasal 
aktörlerin birbirine bağlanması, dolayısıyla da 
yöneticilerin toplumsal temsilciliğinin 
sağlanması ve bu temsilciliğin kuvvetlerin 
sınırlanması anlayışı ve yurttaşlık bilinciyle 
birleştirilmesidir. Çünkü, demokrasi hiçbir 
zaman toplumsal ya da siyasal bir cephenin 
başarısına ve asıl önemlisi bir sınıfın zaferine 
indirgenemez93. 

Bir başka husus da, temsili organların 
oluşumuna ve işleyişine etki eden sivil toplum 
organizasyonlarının yaygınlaşması olarak 
ifade edilebilir. Nitekim, Batı’da demokrasilerin 
ortaya çıkmasında sivil toplumun varlığının 
etkisi açıktır. 18. yüzyılın sonlarında 
gerçekleşen devrimler, halka dayanan 
demokratik sistemlerin kurulmasına yol 
açmıştır. Bu gelişmelerin modern demokratik 
yönetimler bakımından ortaya çıkardığı 
başlıca sonuçlardan ikisi, liberal sistem ve 
buna dayalı temsil anlayışıdır94. Günümüzde 
gelinen noktada, seçimler sonucu oluşan 
temel temsili organların dışında, büyük oranda 
halkın taleplerinin yan ürünü olarak devletin 
hızla büyümesi söz konusudur. Bu da, 
kamusal kararlar alan ve seçimlerle bağlı 
olmayan kuruluşların hem sayısını, hem de 
çeşidini arttırmıştır. İşte bunların etrafında, 
büyük ölçüde yerel unsurlara değil, ama 
fonksiyonel menfaatlere dayanan, 
uzmanlaşmış azman bir temsil örgütü 
gelişmiştir. Siyasal partilerin dışında, fakat 
sosyal hareketlerin daha seyrek olarak 

                                                 
91 Süheyl BATUM, “Türkiye’de Devlet-Toplum İlişkilerine 
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görülmekte olan müdahaleleriyle desteklenen 
bir çok menfaat kuruluşu bulunmaktadır. 
Bunlar, çoğu istikrarlı demokraside sivil 
toplumun önde gelen faaliyet biçimi 
olmaktadırlar95. Bu, bizi aynı zamanda temsili 
bir görev olarak nitelemek sonucuna da 
götürür. Buna göre temsil, “açık uzmanlaşmış 
rejimlerde, seçkinler arasındaki bağlaşmaların 
değişmeleriyle olur; bu değişmelerse, 
seçkinlerin kamuoyu ve çıkar-grubu 
etkinliklerindeki değişmeleri algılayışlarının 
sonucudur”96. 

Touraine’nin ifade ettiği gibi, “temsili 
olmayan demokrasi yoktur ve yöneticilerin 
yönetilenler tarafından serbest seçimle 
belirlenmesi de, eğer yönetilenler ‘sivil 
toplum’da oluşan istemleri, tepkileri ya da 
itirazları dile getiremiyorlarsa, hiçbir anlam 
taşımaz”97. Günümüzde anayasal devlet 
anlayışının ve anayasanın üstünlüğü ve 
bağlayıcılığı ilkesinin bir sonucu olarak, temsili 
kurumların nasıl oluşacağı, temsilcilerin nasıl 
seçileceği ve temsilin mahiyeti anayasalarca 
düzenlenmektedir. Demokratik bir devlette 
temsilin özellikle yasa yapımı süreciyle olan 
ilişkisi bu bağlamda özellikle .önemlidir. 
Sartori’nin de belirttiği gibi, yasa yapımı 
süreci, yasanın biçiminin, aynı zamanda da 
içeriğinin denetimini anlamına gelmektedir. 
Gerçekte, anayasal düzenlemelerin çoğu, 
yasa yapımı sürecinde hukukun adalete bağlı 
kalmasını sağlayacak koşulları oluşturmak 
amacındadır. İşte bu nedenledir ki, (temsili bir 
demokraside) yasa yapma seçilmiş organlara 
bırakılmıştır. Bu göreve seçilmiş olanlar, aynı 
zamanda temsili rollerine bağlı ve onunla 
frenlenmiş iktidar sahipleridir98. 

Yukarıdaki açıklamalardan da 
görüleceği üzere, milletin temsilinde en önemli 
etken olarak seçim müessesesi ve siyasal 
partiler başta olmak üzere seçimlerle ilişkili 
oluşumlar öne çıkmaktadır. Bu nedenledir ki, 
yine Sartori’yi takip edecek olursak, seçimin 
özgür bir seçim olmasının dışında, seçenle 
seçilenin bağlantısı, seçmen karşısında 
seçilenin sorumlu olması gibi, normatif bir 
beklenti (üstelik, görevden uzaklaştırma 
yoluyla, yaptırımlı olan bir beklenti) ile 
kurulmaktadır. Temsilin varlığı demokrasilerde 
seçmenlerin varlığına bağlıdır. Seçmenlerin 
serbest tercihleri olmaksızın yapılan bir 
seçimde de temsili hükümet ortaya çıkmaz. 
Böyle bir durumda yapılan seçim ise, halkın 
düzenli aralıklarla egemenliğini terk 

                                                 
95 SCHMITTER-KARL, a.g.m., s.72. 
96 Nelson W. POLSBY, “Yasama Organları”, Yasama ve 
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s.69. 
97 TOURAINE, a.g.e.,s.80. 
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etmesinden başka bir şey değildir. Böylece, 
çağdaş demokrasiler kısaca, (a) sınırlı 
çoğunluk yönetimine (egemenliğine); (b) 
seçim usullerine, ve (c) iktidarın temsil yoluyla 
devredilmesine dayanırlar99. 

Günümüz demokrasilerinin temsili 
demokrasiler olması gerçeğine rağmen, 
doğrudan demokrasi idealine olan ilginin sona 
erdiğini söyleyemeyiz. Bugün ulaşılan iletişim 
teknolojilerinin, yönetim ile ilgili konuları 
müzakere etmek ve oylamak için insanların bir 
araya gelme zorunluluğunu ortadan kaldırdığı 
söylenmektedir. Buna göre, doğrudan 
demokrasinin ancak küçük toplumlarda 
uygulanabileceği tezi bugünkü teknoloji 
karşısında anlamını yitirmektedir. Dolayısıyla 
temsili sistem bir zorunluluk olmaktan 
çıkmaktadır100. Özellikle, modern yönetimde 
halk katılımının azlığı hakkında büyüyen bir 
rahatsızlık söz konusudur. Bu durum, klasik 
demokrasi teorilerine dönük ilginin 
canlanmasına katkıda bulunmaktadır101. 

IV. MİLLETİN TEMSİLİNİN HUKUKİ 
SONUÇLARI 

Anayasalar, milletin temsiline ilişkin 
olarak hükümler koymaktadırlar. Örneğin, 
Federal Almanya Anayasası’nın 38. 
maddesinin ilk fıkrasında “…Onlar 
(milletvekilleri), bütün halkın temsilcisi olup, 
kendilerine verilen vekalet ve emirlerle bağlı 
değildirler, yalnız vicdanlarına karşı 
sorumludurlar”102 ifadeleri yer almaktadır. 
Fransız Anayasası’nın 27. maddesi de “Her 
türlü emredici vekalet hükümsüzdür”103 
hükmünü öngörmektedir.  İtalyan 
Anayasası’nın 67. maddesinde ise, 
“Parlamentonun her üyesi Ulusu temsil eder 
ve görevlerini emredici bir vekalet ilişkisi 
olmaksızın yerine getirir”104 hükmü yer 
almaktadır. 1982 Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 80. maddesinde de “Milletin 
temsili” kenar başlığıyla “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya 
kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil 
ederler” hükmü yer almaktadır. Söz konusu 
hüküm, ilk Anayasamız olan 1876 Kanunu 
Esasi’den itibaren temel bir ilke olarak 
Anayasalarımızda yerini almıştır105.  

                                                 
99 SARTORİ, a.g.e., s.32.  
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Yukarıdaki hükümlerde açık bir biçimde 
iki temel ilke karşımıza çıkmaktadır. 
Bunlardan ilki, milletvekillerinin bir bütün 
olarak milleti temsil etmeleri (milletin temsili 
ilkesi), diğeri de emredici vekalet yasağıdır. 
Her iki ilke, temsili demokrasinin bir 
sonucudur106 ve temsilcilerin 
(milletvekillerinin) hukuki statüsünü belirleyici 
özelliği bulunmaktadır. 

Ulus egemenliğinin doğal bir sonucu 
olarak, milletvekilleri kendilerini seçenlerin ve 
seçildikleri çevrenin vekili ve temsilcisi 
değildirler; öncelikle manevi ve soyut bir varlık 
olan ulusu temsil etmektedirler107. Böylece, 
milletvekillerinin temsil yetkisi ve statüsü, 
kendilerini seçenlerin iradesinden 
bağımsızlaştırılmakta, dolayısıyla emredici 
vekalet ilişkisi yasaklanmaktadır108. Emredici 
vekalet yasaklanırken, bunun yerine temsili 
vekalet ilişkisi öngörülmektedir. Bu vekalet 
türü ise, “esasında milletvekilini seçildiği 
bölgeden koparmayı amaçlayan ve milletle 
kaynaştıran bir ilişkidir”109. Dolayısıyla, hukuki 
olarak temsil, genel, milli ve siyasal bir nitelik 
taşımaktadır. Temsilin genel olması, temsilciyi 
bütün sorunları çözme hususunda yetkili 
kılarken, milli nitelikte oluşu temsil edilenin 
bütün olarak millet, temsilcinin de tek tek 
milletvekilleri değil, millet meclisi olduğunu 
ortaya koymaktadır. Temsilci seçmenden 
bağımsızlaştırıldığı için, emredici vekaletin 
aksine, milletvekilleri kendilerini seçenlerin 
istek ve talimatlarıyla bağlı birer delege 
değildirler110. Klasik temsili rejimin yerleşmiş 
bir ilkesi olan bu vekalet ilişkisi, siyasal 
partilere dayalı çağdaş siyasal yaşamda 
farklılaşmıştır. Günümüzde, milletvekili ile 
partisi arasında sıkı bir ilişki mevcuttur ve 
milletvekilleri çoğu zaman partisinin 
direktifleriyle hareket etmek durumunda 
kalmaktadır111. 

Bu ilkeden başlıca şu hukuki sonuçlar 
çıkmaktadır: 

1- Milletvekillerinin kendilerini seçenler 
tarafından azledilmeleri (recall) mümkün 
değildir. Bunun yanı sıra, seçmenler 
milletvekillerine herhangi bir hususta hukuken 
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bağlayıcı emir ve talimat (emredici vekalet) 
veremezler. Milletvekilleri, her bir konuda 
genel çıkarın neyi gerektirdiğine ilişkin olarak 
kendi vicdani kanaatlerine göre hareket 
etmelidirler. Bunun teminat altına alınmasını 
sağlayan teknik bir çözümlemenin sonucu 
olarak, milletvekilleri ödeneklerini devletten 
alırlar. Ancak bu ilke, milletvekillerinin aynı 
zamanda seçim bölgesinin çıkarlarını 
savunmasına bir engel oluşturmamaktadır. 
Temsili demokrasinin doğası gereği, seçen ve 
seçilenler arasında, gereğinin günlük 
anayasal pratikte yerine getirileceği bir güven 
ilişkisi de bulunmaktadır. 

2- Milletvekilleri mensubu oldukları 
partiden istifa edebilir, başka bir partiye 
girebilirler. Çünkü milletvekilinin hukuki 
statüsü sadece seçmenlerinin veya seçim 
bölgesinin değil, aynı zamanda partisinin de 
iradesinden bağımsızdır. 

3-Milletvekilleri yapmış oldukları 
işlerden ve açıkladıkları görüşlerden dolayı 
seçmenlere hesap vermek yükümlülüğünde 
değildirler. Milletvekillerinin hukuki 
sorumlulukları anayasa ve yasalarca 
düzenlenir. Siyasi sorumluluk bakımından ise, 
bir daha ki seçim süreci esastır. 

4- Milletvekilleri meclisin üyesi 
olmasından kaynaklanan ayrıcalıklarından 
yoksun bırakılamazlar; kendi istekleri ile dahi 
bunlardan vazgeçemezler; sorumsuzluk ve 
dokunulmazlığın kendileri hakkında 
uygulanmamasını isteyemezler. Bu, ancak 
meclisin dokunulmazlığı kaldırması 
durumunda mümkündür. 

6- 1982 Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın 84. maddesinde düzenlendiği 
gibi, milletvekilinin Meclis üyeliğinden istifa 
etmesi, üyeliğin otomatik olarak sona ermesi 
sonucunu doğurmaz. Buna Meclis genel 
kurulu karar verir. Bu düzenleme de milletin 
temsili ilkesi çerçevesinde oldukça anlamlı bir 
durumdur. 

7- Milletvekili seçildikten sonra, 
seçildiği bölgede meydana gelebilecek coğrafi 
ve demografik değişimler milletvekilliği 
statüsünü etkilemez112. 

SONUÇ 
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Demokratik egemenlik anlayışı siyasal 
temsil bakımından köklü bir dönüşümü ifade 
etmiştir. Otokratik yöntemlerde temsil, 
egemenliğin kaynağı ve kullanılışı bakımından 
demokrasilerden farklı meşruluk temellerine 
dayandığından, yönetime katılma bakımından 
halkın iradesine yer vermemektedir. Bununla 
birlikte, demokratik egemenlik ve meşruluk 
anlayışı, yönetime katılma ve yönetimi 
etkileme bakımından halkın iradesini esas 
alma yönündedir. 

Demokrasilerde siyasal temsil tarihi 
gelişim içerisinde başlıca iki kategoride 
tartışılmıştır: emredici vekalet ve temsili 
vekalet. Emredici vekalette temsilciler daha 
çok delege niteliğindedir. Kendilerini seçenler 
ile olan ilişkileri oldukça sıkı olan bu vekiller, 
seçmenlerin talimatları doğrultusunda hareket 
etme yükümlülüğündedirler. Aksi halde, 
seçmenlerin seçtikleri kişileri azledebilmeleri 
mümkündür. Temsili vekalet anlayışında ise, 
temsilciler kendilerini seçenlerin değil, soyut 
ve manevi bir varlık olarak kişiliği olan milletin 
temsilcileridir ve parlamentonun bir üyesi 
olarak milleti temsil ederler. Ancak, bir bütün 
olarak milleti temsil eden tek tek temsilciler 
değil, bir bütün olarak parlamentodur. 

Demokratik temsil anlayışlarındaki bu 
temel farklılık, yine demokratik egemenlikteki 
iki farklı teorinin sonuçları olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Birincisi, egemenliği somut 
olarak var olan halka dayandıran halk 
egemenliği doktrini ve onun bir sonucu olarak 
emredici vekalet anlayışıdır. Diğeri ise, 
egemenliği soyut olarak millete veren milli 
egemenlik doktrini ve onun sonucu olarak da 
temsili vekalet anlayışıdır. Buna, daha sonra 
ortaya çıktığı için yeni temsil anlayışı da 
denilmektedir. 

Her iki temsil türü, demokrasinin pratiği 
bakımından da doğrudan demokrasi ve temsili 
demokrasi tartışmalarını canlı tutmuştur. 
Doğrudan demokrasi temsille 
bağdaşmamakta ve savunucularınca da 
reddedilmekle birlikte, büyük coğrafya ve 
büyük nüfuslarda uygulanmasındaki 
imkansızlığın bir sonucu olarak kerhen kabul 
edilmiştir. Fakat bu defa da, seçmenle temsilci 
arasında oldukça sıkı bir bağ öngören 
emredici vekalet savunulmuştur. Buna karşın 
temsili demokrasi uygulamada geçerlilik 
kazanmış ve bunu sonucu olarak da temsili 
vekalet anlayışı benimsenmiştir. Doğrudan 
demokrasi ideali ve özlemi sona ermemekle 
birlikte, bugün de geçerli olan bu vekalet 
türüdür.  

Ne var ki, zaman içerisinde her iki 
egemenlik anlayışını arasındaki farkların 
başta siyasal partileri ve sivil toplumun 
gelişimi ve seçimler bakımından genel oy 

ilkesinin benimsenmesi ile azalması ve daha 
mühimi önemlerini yitirmesi, bu iki egemenlik 
teorisi ve onların siyasal temsil 
anlayışlarındaki katılığı aşındırmak113 suretiyle 
birbirlerine yakınlaştırmıştır. Daha önce ifade 
edildiği gibi, demokrasinin geniş ölçekli bir 
siyasal sistem olarak kurulmasını sağlayan 
amaç ve usullerden hiç birisinin demokrasi 
sözcüğünün gerçek anlamı ile ilgisi 
bulunmamaktadır. Ama, bu insanoğlunun 
tarihindeki önemli ve değerli gördüğü şeyleri 
bugüne uyarlamasının önünde bir engel teşkil 
etmemektedir. Günümüz demokrasileri temsili 
demokrasiler olmakla birlikte, demokrasinin 
orijinine duyulan ilginin bir sonucu olarak, 
özellikle yarı doğrudan demokrasi 
müesseseleri temsili sistemlerde belirli ölçüde 
yer tutabilmektedir. 

 

                                                 
113 Klasik egemenlik anlayışının aşılması için bkz., Oktay 
UYGUN, “Üniter ve Federal Devlet Açısından 
Egemenliğin Bölünmezliği İlkesi”, Cumhuriyet’in 75. Yıl 
Armağanı, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 1999, 
s.393-96. 
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OLUŞUM SÜRECİNDEKİ  MEZHEPSEL 

POLEMİKLER 

(Arapça, Tuhfetu’t-Turk fîma 

Yecibu en Yu’mele fi’l-Mulk kitabı 

Örneği)
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The Doctrinal Polemics at the 

proceeding of formation for the 

Comprehension of Turkish State 

(Example of the book “Tuhfetu’t-

Turk fîma Yecibu en Yu’mele fi’l-Mulk”) 
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2
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3
 

SUMMARY 

This article aims to study in doctrinal 
polemics on the  Sunnite (muslim orthodox) 
Caliphate and Shiite Imamat theories such 
as parallelly that bring into existence of 
Comprihension of Turkish State at the 
History of Islamic Civilization.  

This doctirinal polemics, 
accompanied with ideas of Mawardi and 
Ibn Khaldoun, are princeply based on the 
book of Tuhfetu’t-Turk fîma Yecibu en 
Yu’mele fi’l-Mulk that written in Arabic at 
the 14th century. The subject is dealt with 
taking care of  interactions between society 
and state, and studied in directly or 
indirectly effective polemics on formation of 
state mecanisms and bodies at 14th 
century. 

In addition,  the book of Tuhfetu’t-
Turk fima Yecibu en Yu’mele fi’l-Mulk is 
studied with regard to its writer, reasons of 
writing and writer’s political positions.  

Keywords: Comprehension of 
Turkish State,  Polemics, Tuhfetu’t-Turk, 
Doctrine, Sunnites. 

                                                 
1
 Bu çalışma 14-17 Haziran 2005 tarihleri 

arasında Koç Üniversitesi Stratejik 

Araştırmalar Merkezi ve Kültür 

Araştırmaları Derneği tarafından 

düzenlenen III. Kültür Araştırmaları 

Sempozyumu’nda sunulan bildirinin 

gözden geçirilmiş halidir.  
2
 Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları 

Bölümü Öğretim Üyesi. 
3
 Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 

ÖZET 

Bu makale, İslam Uygarlık Tarihi’nde 
genel bir tartışma alanı oluşturan Sünni 
hilafet ve şii imamet teorisiyle ilintili olan 
mezhepsel polemikleri Türk devlet 
anlayışının oluşum süreci ile paralel bir 
biçimde incelemeyi hedeflemektedir.  

Bu mezhepsel polemikler Maverdi 
ve İbn Haldun’un görüşleri ile birlikte, 14. 
yüzyılda Arapça olarak yazılmış olan 
Tuhfetu’t-Turk fîma Yecibu en Yu’mele fi’l-
Mulk kitabı esas alınarak ortaya 
konulmuştur. Devlet-toplum etkileşimleri 
göz önünde bulundurularak konu ele 
alınmış, 14. yüzyıldaki devlet kurum ve 
mekanizmalarının şekillenmesine doğrudan 
veya dolaylı olarak etki eden mezhepsel 
polemiklere yer verilmiştir.  

Ayrıca, Tuhfetu’t-Turk fima Yecibu 
en Yu’mele fi’l-Mulk kitabı, yazılış saikleri, 
yazarı ve siyasî-mezhebî konumu devlet 
anlayışı açısından irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Türk Devlet 
Anlayışı, Polemik, Tuhfetu’t-Turk, Mezhep, 
Sünnilik 

 

Giriş 

Bu makalenin amacı, çoğu herhangi 
bir yönüyle yeni olmayan, ancak İslam 
Uygarlık Tarihi’ndeki sünni devlet 
anlayışının oluşum sürecindeki hilafet, 
kısmen de imamet teorisiyle ilintili olan 
mezhepsel polemikleri ve Türk Devlet 
Anlayışı'nın oluşum sürecindeki devlet-
toplum etkileşimlerini 14. yüzyıl zemininde 
Arapça olarak yazılmış olan Tuhfetu’t-Turk 
fîma Yecibu en Yu’mele fi’l-Mulk kitabı 
bağlamında ortaya koymak şeklinde 
özetlenebilir. Konunun ayrıntılarına 
girmeden önce, yöntem üzerinde kısaca 
durmak istiyoruz. Öncelikli olarak, “Türk 
Devlet Anlayışının Oluşum Sürecindeki 
Mezhepsel Polemikler; Tuhfetu’t-Turk fîma 
Yecibu en Yu’mele fi’l-Mulk Örneği” isimli 
makalemize esin kaynağı olan Tuhfetu’t-
Turk kitabının yazıldığı 14. yüzyıldaki 
devlet kurum ve mekanizmalarının 
şekillenmesine doğrudan veya dolaylı 
olarak etki eden mezhepsel polemikleri ele 
alacağız. Ayrıca bu yüzyıla gelinceye kadar 
yazılmış olan benzer kitaplara ve 
tartışmalara, özetle, değineceğiz. Daha 
sonra Tuhfetu’t-Turk fima Yecibu en 
Yu’mele fi’l-Mulk kitabını, kitabın yazılış 
saiklerini, yazarını ve siyasî-mezhebî 
konumunu devlet anlayışı açısından 
irdeleyeceğiz. Bu dönemdeki yapılan 
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mezhepsel polemiklerin Türk Devlet 
Anlayışı’nın Oluşum Süreci’ne etkisini 
ortaya koymaya çalışacağız. Tüm bunları 
araştırırken de el-Mâverdî, İbn Haldun, et-
Tarsûsî ve İbn Haldun’un siyasi görüşleri ile 
birlikte; Şiî-Sünnî ve Hanefî-Şafiî 
mezhepsel polemikleri ekseninde ele alıp 
tartışacağız. 

Konuya girmeden önce, “Türk Devlet 
Anlayışının Oluşum Süreci” kavramı, 
“Mezhepsel Polemikler” ve “Tuhfetu’t-Turk” 
kitabının bu konudaki örnekliğine dair bazı 
açıklamalar yapmak yerinde olacaktır. 
“Türk Devlet Anlayışı’nın Oluşum Süreci” 
derken acaba “Türk Devlet Anlayışı” diye 
bir mefhumdan bahsedebilir miyiz? 
“Oluşum Süreci” derken ise hangi zaman 
dilimini kastetmekteyiz?  

“Türk Devlet Anlayışı” gibi bir olgu 
ve kavramdan bahsedebiliriz. Zira; tarih 
boyunca Türkler pekçok devlet kurmuşlar 
ve bunları oluşturdukları kendi devlet 
anlayışları ile idare etmişlerdir. Türk 
devletlerinin çokluğu ve birbirlerinin devamı 
mahiyetinde olması, kendilerine özgü 
devlet anlayışlarındaki zengin bir tecrübe 
birikimini de beraberinde getirmiştir. Öyle ki 
modern Türkiye Cumhuriyeti’nin pekçok 
kurumu bugün Osmanlı müesseselerinin, 
geçmişte kurulmuş diğer Türk devletlerinin 
hatta daha da ötesi Abbasi ve Sâsani 
müesseselerinin takipçisi konumundadır4. 
Örneğin, Ceza Hukuku’ndaki birtakım 
maddeler, bazı idarî ve siyasî 
teşkilatlanmalar, çeşitli devlet kurumları 
(Diyanet İşleri Başkanlığı, polis teşkilatı, 
posta teşkilatı vs.) ve pekçok askeri kurum 
gibi. “Türk Devlet Anlayışı’nın Oluşum 
Süreci” derken ise; Modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar ki geçen 
uzun tarihsel süreci kastetmekteyiz. Ama 
biz bu çalışmamızda, Türklerin İslam ile 
buluşması sonrasında bilhassa onbirinci 
asırdan itibarenki sürece daha çok ağırlık 
vereceğiz. Bu süreç içerisinde de 
ondördüncü asra özel bir ihtimam 
göstereceğiz. Zira “Tuhfetu’t-Turk fîma 
Yecibu en Yu’mele fi’l-Mulk” isimli kitabın 
muhtevası böyle bir zaman sınırlaması 
getirmemizi gerekli kılmaktadır.  

                                                 
4
 Bkz. M. Fuad Köprülü, Bizans 
Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine 
Tesiri, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1981, 

1-3.  

I- Sünni Devlet Anlayışı 

Bağlamında Hilafet Tartışmaları 

İslam Siyasî Kültür Tarihi'nde 
klasikleşmiş bulunan Kâdiu’l-Kudât 
Maverdi'nin çalışmasının; yaşadığı döneme 
kadar Hilafet üzerine yapılan bütün 
müzakereleri gözönünde bulundurarak 
sünni doktrini çerçevesinde hilafet teorisini 
kodifiye edip son şekliyle ortaya koyduğu 
kabul edilir5. Tarihte, İslam toplumlarının 
genelde “ümmet”, özelde de “şeriat” 
kavramlarının muhtevası üzerine 
kurulması, tarihsel gelişiminin de “ilâhî 
olarak yönlendiriliyor” olarak kabul edilmesi 
ve “ümmetin hak üzere sürekliliği”nin 
icmanın güvenilir otoritesiyle teminat altına 
alınmış olması, sünni doktrinin esasıdır. Bu 
sebeple, siyasi yapının meşruluğunu her 
nesile yeniden göstermek, kamu vicdanının 
koruyucuları olan hukukçuların 
görevlerinden birisi sayılmıştır. Onların 
görüş açılarına göre bu mesele, esasen 
kurum olarak şeriatın üstünlüğünün 
sembolü olan hilafet konusuna bağlıdır. 
Birbiriyle oldukça bağdaşık bu iki sorun, 
büyük oranda temel iddiası "Sünnî 
toplumun yanlış halifelere bağlılık sunarak 
İslam'ın gerçek çizgisinden ayrıldığı ve 
bunun sonucunda günah içerisinde 
yaşadığı" şeklindeki düşünceleri ile ortaya 
çıkmış olan rakip Şia ve Haricî gruplarının 
polemikleri, hatta kimi zaman da sünni 
doktrine bağlı mezhepler arasındaki 
polemiklerin sonucu ortaya çıkmıştır6. Bu 
saldırıları karşılamak gayesiyle, 
hukukçuların gayretleri mecburen güncel 
konuları, naslar bağlamında aklamaya 
yönelmiştir. İşte bizim sunacağımız 
"Tuhfetu't-Turk fîmâ Yecibu En Yu'mele fî'l-
Mulk / Devlet Yönetiminde Yapılması 
Gerekenler Hususundaki Türk 
Orjinalitesi/Şaheseri

7" isimli kitap bu saikle 
kaleme alınmıştır. Devlet kurumları ve 
devlet başkanında bulunması gereken 
özellikler noktasında Arap anlayışına karşı 

                                                 
5
 Bkz. Hamilton A. R. Gibb, İslam 
Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, 

Endülüs Yayınları, İstanbul, 1991, s. 

157. 
6
 Metin Bozan, “İmamiyye’de İmamet 
Nazariyesi’nin Teşekkül Süreci, 
(Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 

2004, s. 99 vd. 
7
 Necmuddin İbrahim b. Ali et-Tarsûsî 

(758 h.), Tuhfetu't-Turk fîmâ Yecibu En 
Yu'mele fî'l-Mulk, Tahkik ve İnceleme: 

Rıdvan es-Seyyid, Daru't-Talîa, Beyrut, 

1992, 160s. 
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geliştirilen tezlerin ve iki sünni mezhep olan 
Hanefilik-Şafilik arasındaki benzer 
polemiklerin toplandığı ender kitaplardan 
birisidir. Kitap ondördüncü yüzyılda 
yazılmış ve tıpkı Maverdî'nin "el-Ahkâmu's-
Sultâniyye" isimli eserinin yazılış amacına 
ve yazılış serüvenine benzeyen 
karakteristik özelliklere sahiptir8. Bu yüzden 
iki eser arasındaki konu ve yazılış 
serüvenindeki benzerlikler, Maverdî'nin 
sünni hilafet teorisini tanımayı gerekli 
kılmakla kalmayıp diğer taraftan İbni 
Haldun'un devlet teorisi de bu minvalde  
tanımayı zorunlu hale getirmektedir. et-
Tarsûsî'nin Tuhfetu't-Turk isimli eserini 
incelemeden önce konunun daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olacak bazı 
hususları biraz daha açmakta fayda 
mülahaza ediyoruz.  

II- Hilafet/İmamet Tartışmaları 

Bağlamında Mezhepsel Polemikler  

Siyasi otoritenin birliğini korumaya 
yönelik uygulamalarla belirginleşmiş olan 
kadı atamaları konusunda ilk dönem İslam 
uygulamaları net değildir. Başlangıçta 
siyasi otorite ve din arasında bir ayrım 
olmadığı için veya başka bir deyişle 
İslam’ın ilk yıllarında “otorite” ile “ulema” 
sıfatının aynı kişilerde temerküz etmesi 
sebebiyle hukuki alandaki atamaların 
hepsini de “Mü'minlerin Emiri” 
yapmaktaydı. İlk bakışta, fıkha ve 
fıkıhçılara (hukukçulara) siyasi otoritenin 
etki derecesinden bahsedebilme, 
mezheplerin ortaya çıkışları ve oluşumları 
sürecinde oldukça karmaşık 
gözükmektedir. Zira; ilk dönemlerde ve 
sonraki çağlarda Hilafetin, şu veya bu 
görüşü destekliyor olması pekala 
mümkündü. Ancak, daha henüz 
mezheplerin toplum katmanlarında ayrışıp 
kemikleşmiş bir boyut kazanmamış olması, 
meseleyi problem seviyesine çıkarmıyordu. 
Fakat işin özünde bir mezhebin ayakta 
kalabilmesi, tutunabilmesi, geniş halk 
kitleleri tarafından kabul görmesi veya 
yayılması sadece siyasi otoritenin 
desteğinin boyutuna veya derinliğine bağlı 
değildi. Bu aynı zamanda ilgili mezhebe ait 
tutarlı bir metodun, teorisyenlerinin ve 
bunların aksiyonlarının varlığı ile 
mümkündü.  

İslam toplumlarında, genelde 
mezhebler ortaya çıktıkları ilk dönemlerinde 
günümüzdeki sivil toplum kuruluşları 
misyonunda muhalefet görevini üstlenerek 

                                                 
8
 et-Tarsûsî (758 h.), Tuhfetu't-Turk, s.19-

20. 

resmi ideolojilere muhalif bir rol üstlenerek 
ortaya çıkmışlardır. Şunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz; İslam tarihindeki bellibaşlı 
mezhepler, önce muhalefetle kamuoyu 
nezdinde kendilerini kabul ettirmişler, sonra 
da resmi otoritelerle uzlaşma yoluna 
giderek devlet yönetimlerinde etkin söz 
sahibi olmuşlardır. Mesela İslam uygarlık 
tarihindeki Şuubiye isyanlarını buna örnek 
verebiliriz9. Şuubiye isyanları olarak tarihte 
yerini almış, bürokratların Arap karşıtı 
polemikleri onuncu yüzyılın ilk yarısında 
zirveye ulaşmıştı. O zamanlarda 
entellektüellerin ve bürokratların bu tavırları 
şuubi terimi ile isimlendiriliyordu, ama bu 
ismin onlara taraftarlarınca mı yoksa 
rakiplerince mi verildiği kesin değil gibi 
duruyor. Terimin kendisi yeni değildi, tam 
zıddına, sıklıkla olduğu gibi eski bir terimin 
yeni bir kullanım için değiştirilmiş haliydi. 
Orijinal şuubiye, dini tabanda, hiç bir kabile 
veya ırkın üstünlük mirası olmadığı 
doktrinini ortaya koyan ve özelde Kureyş'in 
Hilafet'te kalıtsal hakka sahip olduğu fikrine 
karşı çıkan Haricilerdir. Bu yüzden 
kendilerine verilen diğer bir isim de Ehlu’t-
Tesviye (Eşitlikçiler)’dir. Aslında “Hepsi 
kureyşten oniki imam”10 rivayeti ile Şiiler de 
burada -özellikle İmamiyye- imametin 
Kureyş’ten olması gerekliliğini11 oniki 
imama tahsis ederler12. Harici şuubiler 

                                                 
9
 Geniş bilgi için bkz: Mustafa Kılıçlı, 

Arap Edebiyatında Şuûbiye, İşaret 

Yayınları, İstanbul, 1991. 
10

 Bkz. es-Sadûk, Muhammed b. Ali b. 

Hüseyin Ebî Ca’fer İbn Bâbeveyh el-

Kummî (381/991), Uyûnu Ahbârı Rızâ, 

thk. Müessesetu’l-İmam Humeynî, 

Meşhed 1413. s. 170. 
11

 Bu rivayet, Hz. Peygamber’e nispet 

edilen bir hadistir. Hadis Sünnilerin 

temel hadis kitaplarında da geçmektedir. 

Bkz. Ahmed İbn Hanbel, Ebû Abdillah 

eş-Şeybânî (241/855), Müsned, Mısır 

trz., V, 86, 87; Buhârî, Ebû Abdillah 

Muhammed b. İsmail (256/870), es-
Sahîh, İstanbul 1981, VIII, 127 (93. 

Ahkâm, 51); Müslim b. Haccâc, Ebu’l-

Hüseyin el-Kuşeyrî en-Nîsâbûrî 

(261/874), es-Sahîh, thk. Mahmut Fuâd 

Abdulbakî, İstanbul 1981, III, 1452 (5. 

İmâre, 5-10). 
12

 Bu hususta değerlendirmeler için bkz. 

Murtazâ, Şerif Ebi’l-Kâsım Ali b. 

Hüseyn el-Mûsevî (432/1044), eş-Şâfi 
fi’l-İmame, thk. es-Seyyid Abdu’z-Zehrâ 
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Arapların üstü kapalı herhangi bir 
üstünlüğüne saldırırken, aynı şekilde 
herhangi bir İranlı üslünlüğünü de 
reddediyorlardı; fakat onuncu yüzyıl 
şuubileri biraz da tepkisel olarak İranlıların 
yada bir diğer Arap olmayan ırkın, 
Araplardan üstün olduğunu iddia ediyor ve 
iddialarını sosyal ve kültürel olan, ama, dini 
olmayan delillerle savunuyorlardı13. Şimdi 
bu bağlamdaki Maverdî’nin hilafetle ilgili 
teorisine geçebiliriz.  

III- Maverdî'nin Hilafet Teorisi 

Maverdî (ö. 364/974)'nin devlet 
yönetimi ilkeleri üzerine yazdığı el-
Ahkamü's Sultaniye adlı çalışması, hilafet 
konusunda Sünni İslam Siyasî Teorisi’nin 
en yetkin açıklaması olarak kabul edilir. 
Biz, makalemizin bu bölümünde onun 
kitabının derlenme nedenlerine ve hilafet 
üzerine olan bölümüne ve bu yönünün Türk 
Devlet Anlayışı'nın oluşum sürecindeki 
polemiklerle alakalı olarak yazılmış 
"Tuhfetu't-Turk fîma Yecibu en Yu'mele fi'l-
Mulk" isimli kitabla paralellik gösteren 
konularına ve boyutlarına temas edeceğiz. 

El-Ahkâmu's-Sultaniye'nin derlenme 
nedenlerine baktığımızda ilk planda, özel 
bir nedeni öngerçek olarak kabullenmek 
mümkün değildir gibi görülebilir. El-
Ahkamu's-Sultaniye türü kitaplar ve 
kapsamlı fıkıh kitaplarının hemen hemen 
hepsi, hilafet/imamet üzerine uzun ya da 
kısa bir bölüm içerirler. Mesela Ahkamu's-
Sultaniye'de Maverdi, giriş bölümünde, 
mutad dualardan sonra, kendisine itaat 
etmenin zorunlu olduğu kişinin emrine 
uyarak kitabını yazdığından bahseder14. Bu 
ifadeler kime gönderimde bulunmaktadır? 
Biyografi yazarlarının hiç biri bu soruyu 
belki sormazlar veya doğrudan 
cevaplamazlar. Ancak kitabın yazıldığı 
düşünülen periyod süresince gözlenen 
siyasi değişikliklerin kısaca tetkiki, bize 
makul ve kesin bir cevap sağlar; 
334/946'dan sonra Bağdat halifeleri 
Buveyhi emirlerince sıkı kontrol altında 
tutulmuşlardı. Ancak onbirinci yüzyıl 
başlangıcından itibaren Buveyhi 

                                                           
el-Hüseynî el-Hatîb, Tahran, 1987, III, 

183. 
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 Bkz. Hamilton A. R. Gibb, İslam 
Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, s. 81-

82; Corci Zeydan, Medeniyet-i-İslâmiyye 
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Arap Edebiyatında Şuûbiye, İşaret 

Yayınları, İstanbul, 1991, s. 71-88. 
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 Maverdi, el-Ahkâmu’s-Sultaniyye, Giriş. 

hanedanlığının (932-1055) otoritesi dahili 
ihtilaflar ve askeri ayaklanmalarla tedricen 
aşınmıştı. Aynı dönemde Gazneli Sultan 
Mahmud (971-1030), Abbasi 
hanedanlığına sadakat sunan birçok kişiyle 
birlikte İran ve komşu topraklarda geniş bir 
imparatorluk kurar. Bu gelişmeler, Halife 
Kadirbillah (öl. 422/1031) ile oğlu ve halefi 
Kaimbiemrillah'ı Abbasi hükümranlığının 
restorasyonu için ümitlendirip otoritelerini 
yeniden kabul ettirmek için deneme 
adımları atmalarını kolaylaştırmıştır. Akdu'l-
Kudat unvanıyla onurlandırılan Maverdi'nin, 
Buveyhi emirleriyle yaptıkları anlaşmalarda 
halifelerin özel görevli üst düzey memuru 
ve sözcüsü olduğu iyi bilinmektedir. Bu 
yüzden, bu iki halifeden birinin isteği 
üzerine kitabın yazıldığı kesin gibidir. Bu, 
giriş bölümünün kendi diliyle 
doğrulanmaktadır, zira hukukçuların 
görüşünde, "kendisine itaat etmenin 
zorunlu olduğu kişi" herhangi bir sivil 
otoriteye, özellikle halifeye hasredilir, ilk 
devir hukukçuları tarafından hakları ve 
görevleri tartışılan da sadece halifedir. 

Maverdi ve öncesi dönemlerde, 
yöneticinin görev ve fonksiyonlarıyla ilgili ilk 
doktrinler yalnız ahlaki idi. Bu doktrinin 
verimli hale getirilmesi ve uygulamaya 
yönelik ayrıntıların hazırlanıp geliştirilmesi, 
ilk üç yüzyılın kuramsal tartışmalarını adım 
adım takip eden tedrici bir süreçtir. Sünni, 
Harici ve Şiiler arasındaki ilk mücadelelerin 
büyük bölümünün tamamen hilafetle ilgili 
sorunlar etrafında toplandığı 
hatırlanmalıdır. Sünni hukukçuların 
tamamiyle olgunlaşmış siyasi teorisi, Şia ve 
Havariç teorileri gibi vahiy kaynaklarından 
kuramsal tarzda çıkarılmış değildir. Aksine, 
sonraki siyasi gelişmelerin ışığında bu 
kaynakların yeniden yorumlanması üzerine 
kurulmuş, toplumun ilahi rehberlikle 
yönlendirilmesi ve icmanın yanılmazlığı 
inancıyla pekiştirilmiştir.  

Tüm bu açıklamalardan sonra, 
Maverdi'nin eserindeki başlıkları ele alabilir 
ve bunlar içerisinden et-Tarsûsî’nin 
“Tuhfetu’t-Turk”teki konularla olan 
benzerliklerinden hareketle hem eski 
dogmatik ihtilaflarla hem de çağdaş siyasi 
olaylarla ilişkilerini göstermeye 
başlıyabiliriz: 

a. İmamlık aklen değil vahyen 
zorunludur. Maverdi'nin argümanları, bu 
ifadeyi Mutezile'ye karşı Eşari'nin görüşü 
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olarak bildiren Bağdadi tarafından 
özetlenen argümanlarla çakışır15. 

b. İmamet makamı, nitelikli 
seçicilerce gerçekleştirilen seçimle 
doldurulur. Şia tayin (vasiyet) doktrinine 
muhalif bu görüş Bağdadî'de de aynı 
şekildedir16.  

c. Seçilecek adayın nitelikleri 
arasında nesep şartı vardır, imam 
Kureyş'ten olmalıdır. Bağdadi'nin 
münakaşası Kureyş noktasında daha 
tatmin edicidir17, ancak Maverdi'nin Sünni 
argümanlarını detaylı özetlemesi, o 
dönemde Kureyş dışında da bir kişinin 
imamlık makamına seçilebileceği görüşünü 
savunan belirli bir topluluğun varlığını akla 
getirmektedir. Ki böylesi eğilimin Maverdî 
döneminde konjonktürel varlığını 
Büveyhiler oluşturmaktadır. Büveyhilerin 
güç kullanarak Abbasi halifesini etki ve 
nüfuz alanlarında tuttukları bir dönemde 
halifelerin Kureyş’ten olması ilkesi çok 
güçlü bir savunma mekanizması idi. Bunun 
örneklerini daha sonraları açık ve ayrıntılı 
bir şekilde Tuhfetu’t-Türk’isimli eserde 
görmekteyiz.  

d. İmamın seçimi tek bir nitelikli 
seçici tarafından da yapılsa geçerlidir. Bu 
yine Eşari'nin doktrinidir18. Bu ilke, Emevi-
Abbasi halifelerinin uygulamalarını meşru 
gösterme çabasının bir sonucudur. Öte 
taraftan Türklerin devlet başkanı 
seçimlerindeki anlayışı da yansıtmaktadır.  

e. İmamlık makamını ısrarla talep 
etmesi, bir adayı seçimden mahrum etmez. 
Bu belli ki, bilinen tarihi sebepler yüzünden 
Sünni doktrinin kabul edemediği argümana, 
diğer temsili makamları (velaye) talep etme 
yasaklandığında aynı prensip hilafete de 
uygulanmalıdır argümanına karşı 
yöneltilmiştir. 

f. Usulüne uygun şekilde seçilmiş 
imam daha liyakatli aday lehine görevden 
uzaklaştırılamaz. Cahız ve diğer 
Mutezilelere ve üstelik belki de ima yoluyla 
Şiiler'e karşı yöneltilme iddiasında olsa da, 
bu hüküm aynı zamanda tarihi bir çok 
liyakatsiz halifeye göz yummaktadır. 

g. Nitelikli tek bir aday bile olsa 
seçimden vazgeçilemez. Bu da açıkça 
Şia'ya karşı yöneltilmiştir. 
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 Abdulkahir b. Tahir el-Bağdâdî, 
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h. Aynı anda iki imam olamaz. Bu 
noktada Maverdi, Eşari'nin görüşüne ve bu 
görüşün iki imamın birlikte bulunuşuna 
şiddetle karşı olma, ancak iyice ayrık 
müstakil topraklarda buna izin verme 
şeklindeki Bağdadi yorumuna kısaca fakat 
kesinlikle karşı çıkar19. Maverdi'nin iki 
halifenin gayri meşruluğu üzerindeki yeni 
ısrarı, muhtemelen Abbasilerin ve 
taraftarlarının tehlikeli rakipleri Fatımiler'in 
hak taleplerini kabul etmemelerini 
yansıtmakta ve aynı zamanda Endülüs 
Emevilerine de engel olmaktadır. 
Osmanlılardaki padişah kardeşlerinin daha 
kundakta iken bile yokedilmelerine cevaz 
verilmesi de aynı gerekçelere 
dayandırılmaktaydı.  

i. Bir önceki imamca yapılan atama 
ile imamlığın üstlenilmesi geçerlidir. Hüküm 
süren imam sadece kendi yetkisi ile halefi 
için geçerli bir kontrat tevcih edebilir.  

j. Ömer b. Hattab tarafından ortaya 
konulan misal üzre imam kendi ölümünden 
sonra seçicilerin tercihini belirli kimselerle 
sınırlayabilir ve seçimle ilgili özel 
toplantıları düzenleyebilir. 

k. Ümmetin bütün üyelerinin halifeyi 
ismen ve şahsen bilmesi gerekli değildir. 
Bu özellikle Zeydi doktrinine karşı 
yöneltilmiştir. 

l. Halifenin, Allah'ın halifesi 
(Halifetullah) olarak isimlendirilmesi hem 
gayri meşrudur. Müslümanlar nezdinde 
itibar kaybetmiş olan Muaviye’nin bu ifadeyi 
kullanması cüretkar olarak nitelendirilmiştir.  

Son olarak, Maverdi imamlığın 
kaybedilmesine yol açan sebep ve şartların 
hem uzun hem de hukuki bir müzakeresine 
girişir. Üç madede incelediği sebepler 
şunlardır: 

1- Sapkın inanış veya kötü davranış 
sebebiyle doğruluğun yitirilişi.  

2- İmamın, makamının 
yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini 
etkileyecek türden zihni veya bedeni 
hastalığı. 

3- Hürriyetinin kısıtlanması ya da 
kaybı. Bu, o dönemki güncel hilafet 
problemine çok yakından temas eder.  

Yine el-Mâverdî; “İmam, yani halife 
olabilecek kimselerde yedi şart göz önünde 
bulundurulmalıdır”, der ve şu şartları ileri 
sürer: 
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1- Kelimenin tam anlamıyla adalet. 

2- Bütün işlerde ve hükümlerde 
içtihat yapabilecek seviyede ilim. 

3- Her birisi ile yapılan işlerin 
sıhhatini temin edebilecek şekilde işitme, 
görme ve konuşma organlarının sağlamlığı 
(selâmetü'l-havâs). 

4- Vücut organlarının hareket ve 
çevikliği olumsuz yönde etkileyecek 
noksanlıklardan uzak olması. 

5- İnsanları yönetme ve toplum 
refahını sağlamaya yarayan fikir ve görüş 
(rey) sahibi olma. 

6- Düşmana karşı cihad etmeye ve 
İslâm ülkesini korumaya imkân veren 
cesaret ve kahramanlık.  

7- Nesep, yani Kureyş'ten olmak. 
Zira bu konuda nas ve icmâ bulunmaktadır. 

Ayrıca Maverdî’nin –sonraki 
yüzyıllarda Türkleri de çok yakından 
ilgilendirecek olan- Cebir Yoluyla Emirlik'in 
Mahiyeti (imaretü'l-istila) konusundaki 
görüşleri de şöyledir: Bir bölge yöneticisi 
halifece atanmak ve geri alınmak yerine 
kuvvet kullanarak kendi hükümranlığını 
zorla kabul ettirirse, kabul gören hukuki 
prensiplere göre kurallara aykırı 
düzensizliğin oluştuğu açıktır. Olay, 
gasıpçıyı teknik bakımdan bile isyancı 
olarak nitelemenin mümkün olmadığı 
durumlarda daha anormal bir hal alır. 
Meselâ, Gazne ve Horasan'da 
hükümranlığının kuruluşu süresince Sultan 
Mahmud, halifeye veya halife adına 
hareket eden hiç bir bölge yöneticisine 
karşı muhalif tarzda yorumlanabilecek bir 
etkinlikte bulunmamıştır. Bununla birlikte bu 
yeni bir olay değildi; hemen hemen iki 
yüzyıldan beri hep varlığını sürdüren bir 
olguydu.  

IV- İbni Haldun'un Siyasi Teorisi; 

Türk Devlet Anlayışı İçin Bir Mukaddime 

Mukaddime'nin tarih düşüncesi ve 
İbni Haldun (1332-1406)'un siyasi teorisine 
baktığımızda onun, devletin tekamülü ve 
siyasi ünitelerinin kurulması altında yatan 
politik, sosyal ve ekonomik faktörlerlerle 
ilgili ayrıntılı ve objektif analizlerini, 
ondördüncü yüzyıldaki mevcut devletleri ve 
idarî mekanizmaları gözlemlemesi 
sonucunda ortaya koyduğunu 
söyleyebiliriz. Analizlerinin üzerine 
oturduğu materyaller, bizzat kendisinin 
yaşadığı çağdaki gözlem ve 
deneyimlerinden, kısmen de oluşmuş ön 
yargılara aldırmadan yorumladığı İslam 

tarihiyle ilgili ulaşabildiği tarihi kaynaklardan 
çıkarılmıştır. Ancak eserinin dayandığı 
aksiyom ve prensipler, neredeyse 
tamamıyla kendisinden önceki Sünni hu-
kukçu ve sosyal felsefecilerin prensipleridir.  

Ancak toplumun kökenlerine dair 
İbni Haldun'un ilk prensipleriyle 
haleflerininkiler arasında esaslı farklılıklar 
bulunmaktadır. İbni Haldun "insan birliği" 
(içtima) dinamik kavramından başlarken, 
halefleri "insan toplumu" (müctemaü'l-
insan) global kavramından hareket ederler.  

İbni Haldun, ilahi yardım veya lütuf 
olmaksızın hükümdarlığın oluşabileceğini 
kabul etmektedir ve bunu "bütün teolojik 
kısıtlamalardan azade bağımsız 
düşüncenin bir işareti" olarak değerlendirir. 
İbni Haldun, vahyi, insan birliği için bir ön 
gereklilik kılmaz ve bu yaklaşımıyla sanki o, 
açıkça, herhangi bir insan yaşamının 
nebevi rehberlik olmaksızın mümkün 
olmadığını tasvir eden müslüman 
ilahiyatçılarına karşı aykırı bir düşünce 
ortaya koyar20. Ondördüncü yüzyılın bir 
Türk yüzyılı olduğu düşünüldüğünde, İbn 
Haldun’un bu çok rijit gibi görünen 
düşünceleri, aslında Arapların artık dini 
devlet modelinin o kadar da elzem olmadığı 
gerçeğini de vurgulayan bir başka bakış 
açısıdır denilebilir.  

“İnsan, yaratılış itibariyle sosyal bir 
varlıktır.” diyen İbni Haldun, bir araya gelip 
birleştiklerinde (cema'a) insanların, iyi 
hallerini koruyacak ve içlerinde bulunan 
kötülükten sakınmalarını sağlayacak belirli 
şeylerin olması gerekliliğini de vurgular. 
Hedeflerine erişmelerinde kendilerine 
kumanda edip kötü sonuçlu fiillerden 
kendilerini alıkoyacak birine bağlılık 
sunmalıdırlar. Keza, bütün insanlık bir 
yönetici ve alıkoyucuya ister istemez itaat 
sunma zorunluluğundadır, ilahi kitap ehli ya 
da herhangi bir dinin mensubu olmayanlar 
(men lem yekûn min ehli'l-kutubi'l ilahiyatı 
vela min ehli dinin) yine de bazen doğru 
bazen de yanlışça dünyevi çıkarlarının 
bulunduğuna inandıkları meselelerde kendi 
hükümdarlarına tabi olurlar. İbni Haldun bu 
görüşleri geliştirip kendi asabiye kavramını 
da katarak devlete ve topluma dair siyasi 
görüşlerini bu çerçevede sistematize 
etmiştir. 
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Eserinde dinin zahiren ikinci plana 
indirgenmesinin sebebi çalışmasında 
doğrudan dinle, yani İslam'la değil, sadece 
tarihin zahiri rotasında din tarafından 
oynanan rol ile ilgilenmesindendir. Esas 
ilgiyi çalışmanın temel konusu olması 
nedeniyle devlet alır. Ancak Mukaddime'nin 
ilk üç kitabını oluşturan bölümlerin 
dikkatlice gözden geçirilmesi onun din 
kelimesini iki farklı anlamda kullandığını 
gösterecektir. Bir tarafta, insanın bütün 
iradesinin dini inançları ile hükmedilip 
nefsani mizacının kontrol altında tutulduğu 
gerçek veya eksiksiz anlamıyla din. Bunun 
karşısında, insanın insanlığını temelinden 
çürütüp nefsani dürtülerini kontrolde 
başarısız kalan, elden düşme ve kısmen 
ebleh kazanılmış din." Bu ayırım, 
zikrettiğimiz araştırmacılar tarafından 
oldukça fazla ağırlık verilen "Asabiye 
tarafından desteklenmeyen bir dini diriliş 
(dava) başarısızlığa mahkumdur" 
görüşünün aktarıldığı bölümün de temelini 
oluşturur, zira İbni Haldun, ardında ilahi 
kaynak bulunmayan ve bu yüzden sadece 
zahiri anlamda dini sayılabilecek 
hareketlerden bahsettiğini açıkça ortaya 
kor. 

Karşılıklı yardımlaşma gayesiyle 
insanların topluluk ve devlet oluşturmaları, 
"hayatiyetlerinin devam ve türlerinin 
korunması seklindeki Allah'ın muradını 
yerine getirir" ve bu olmadan "yeryüzü 
ahalisi için Allah'ın dileği vekilleri 
aracılığıyla" tamamlanamaz. Benzer 
şekilde ister iyi olsun isterse kötü, 
hükümdarlık makamı Allah tarafından takdir 
olunur pratiğe döküldüğünde topluluk 
oluşturacak mekanizmayı sağlayan asabiye 
de Allah'ın inayetine bağlıdır. Böylece sivil 
devlet bile ilahi muradın bir parçası olarak 
mevcudyetini devam ettirir. İbni Haldun 
ardından hukuk anlayışlarına göre 
sınıflandırılmış muhtelif devlet çeşitlerini 
tanımlamaya başlar. Burada bu sınıflamaya 
değinmeyeceğiz ve İbni Haldun’un devlet 
anlayışı ve siyasi teorisi ile ilgili bu kadarla 
iktifa edeceğiz.  

Şimdi et-Tarsûsî’ye geçebiliriz: 

Et-Tarsûsî, 710h./1310m. yılında, 
bugünkü Suriye sınırları içerisinde bulunan 
Dımeşk'te dünyaya gelmiştir. Babası 
İmaduddin Ali 722h. yılından itibaren 
Hanefi kadılığı yapmış, daha sonra 728h. 
yılında da Kadiyyu'l-Kudat olmuştur. 740h. 
lı yıllarda babası oğlu Necmeddin'i 
kendisine yardımcı seçmiş, babasının 
ölümünden sonra oğlu, 746h. yılında 
Kadiyyu'l-Kudat (başkadı) olmuştur. 

Yaklaşık 12 yıl bu görevini sürdürmüştür. 
Hanefi teracim kitapları Necmeddin et-
Tarsûsî'ye ait 11 kitabın olduğundan 
bahsederler ve bu kitaplardan pekçoğu 
kendisinin başkadılığı esnasında yaşadığı 
günlük hukuki tecrübeleri ile ilgilidir. Onun 
başkadılık görevi Sultan Muhammed b. 
Kalavun (693-741h.) ve onun oğulları 
dönemine denk düşer. Eserlerinin 
pekçoğunu ve makalemize esas olan 
"Tuhfetu't-Turk" isimli eserini Sultan en-
Nasır Hasen zamanında kaleme almıştır21. 
Şimdi bu eserin muhtevasına değindikten 
sonra, eserle birlikte ortaya konulmaya 
çalışılan, daha önceden de bahsettiğimiz, o 
döneme ait Türk Devlet Anlayışı’nı ele 
alalım. 

V- Tuhfetu't-Turk’e Göre Türk 

Devlet Anlayışında Olması Gereken 

Özellikler 

"Tuhfetu't-Turk fîmâ Yecibu En 
Yu'mele fî'l-Mulk/ Devlet Yönetiminde 
Yapılması Gerekenler Hususundaki Türk 
Şaheseri

22
" isimli eserin başlıca bölümleri 

ve konu başlıkları şunlardır: 

1. Bölüm: Türklerin devlet olmalarını 
ve başa geçmelerini açıklama ile ilgilidir. 
Sultanın/devlet başkanının "müctehid" ve 
"Kureyşli" olması şart koşulamaz. Bu 
bölümde konu hakkındaki Şafiî mezhebinin 
tüm görüşleri zikredilir. Yine Ebu Hanife'nin 
mezhebinin Türklere Şafiî Mezhebi'nden 
daha uygun olduğu delilleriyle açıklanır23. 

2. Bölüm: Şafiî'nin iddiasının aksine 
Türkleri taklid etmenin (Türklerin yönetimi 
altına girmenin) caiz olduğu konusu 
hakkındadır24.  

3. Bölüm: Ortaya rivayet ve 
polemiklerle ilgili ve bunlara verilecek 
cevaplara dairdir. Kendisine bir konuda 
idare yetkisi verilen kimselerin bu yetkiye 
ehil olup olmadıkları hususu ile ilgili 
görüşlere yer verir ve aynı zamanda bunun 
la ilgili tartışmalara değinir25. Mesela; 

                                                 
21

 Bkz. İbnu Tağri Berdî, el-Menhelu's-
Sâfî, Kahire, 1984, I, 129-130; İbnu 

Hacer, ed-Dureru'l-Kâmine, Kahire, 

1966, I, 44-45. 
22

 Necmuddin İbrahim b. Ali et-Tarsûsî 

(758 h.), Tuhfetu't-Turk fîmâ Yecibu En 
Yu'mele fî'l-Mulk,Tahkik ve İnceleme: 

Rıdvan es-Seyyid, Daru't-Talîa, Beyrut, 

1992, 160s. 
23

 Age, s. 63-70. 
24

 Age, s. 71. 
25

 Age, s. 73-95. 
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devlet başkanlığı vekaleti, bakanlık yetkisi 
gibi çeşitli şart ve duruma göre verilen 
yönetim yetkileri. Verilen yetkilerin 
kendilerine özgü nitelikleri.  

4. Bölüm: Valilerin ve bakanlıkların 
genel durumlarının açıklanması, bunlar 
içerisinde bir hiyanet ortaya çıktığında 
takınılması gereken tavır hakkındadır.  

5. Bölüm: Hakim ve yardımcıları ve 
bunlar içerisinde görevini kötüye 
kullananlara karşı yapılması gerekenler 
hakkındadır.  

6. Bölüm: Halkın diğer ihtiyaçları, 
vakıf ve derneklerin durumu hakkındaki 
görüşlere dair. 

7. Bölüm: Kaleler, köprüler, 
hendekler, camiler, kabenin örtüsü, hacc 
yollarının tanzim ve onarımı, hacıların 
yolculuklarının düzenlenmesi ve 
konaklandırılması hakkındaki görüşler. 

8. Bölüm: Hazinenin (Beytu’l-Mal)in 
tasarruf ve idaresine dair görüşler. 

9. Bölüm: Müsadere altına alınan 
mallar, alınış biçimlerinin açıklanması, 
kimlerin müsadere altına alabileceği, 
kimlerden alınacağı ve bunların harcama 
yerleri hakkındaki görüşler. 

10. Bölüm: Ehlu Harp’ten sultan ve 
yöneticilere verilen hediyeler ve bunlardan 
ehl-i harbe gönderilecek hediyelere dair.  

11. Bölüm: Devlet başkanına karşı 
başkaldıran asi ve teröristlerle ilgili 
hükümlerin açıklanmasına dair.  

12. Bölüm: Cihad ve ganimetlerin 
taksimatı ile ilgili hükümlere dair26. 

Yukarıdaki bu başlıklar altında 
ayrıca şu konulara da yer verilir: Devlet ve 
Hilafet Konusundaki Görüşler, Hakimiyet ve 
Yasama (Teşri' ki et-Tarsûsî, bu öğretiyi 
siyasetten çok hukuk bağlamında ortaya 
koymuştur), Hilafetin Kuruluşu, Halife'nin 
Vasıfları, Beytülmal ve Kamunun Mülkiyet 
Hakkı, Yargının Yürütmeden Ayrılması, 
İfade Özgürlüğü ve Zâlim Sultana İsyan 
(Huruç ale's-Sultan) Meselesi.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Mâverdi'nin açıklamalarının 
temelinde yatan teori, gerçekte, yalnızca bir 
ekolün teorisi olarak görülemez. Zira 
Mâverdî bir ekole mensubiyetten daha çok 
bağımsız bir düşünürdür. Diğer taraftan ise, 
et-Tarsûsî'nin bu eseri Hanefi ekolün teorisi 

                                                 
26

 Bkz. Et-Tarsûsî, Tuhfetu’t-Turk, 57-143. 

olarak değerlendirilebilir. Dolayısı ile zaten 
bu iki itikadî ve siyasî mezhep Sünnîliği27 
temsil ettiğine göre bu iki kitap ve İbni 
Haldun’un siyasi teorisi, Türk devlet 
anlayışının oluşumu sürecindeki 
polemiklere ışık tutacak üç önemli 
köşetaşıdır. Gerçi Sünni/Eş'ari teorisinin en 
önemli karakteristik özelliği, hilafetin 
tarihsel sürekliliği noktasındaki ısrarlı 
duruşunda yatmaktadır. Aslında bu biraz 
da Şiâ’nın; "imamın Allah tarafından 
atandığı28" iddiasına bir nazire 
mahiyetindedir.  

Maverdî'nin el-Ahkamu’s-
Sultaniye’deki hilafet konusundaki görüşleri 
ve et-Tarsûsî'nin "Tuhfetu't-Turk fîmâ 
Yecibu En Yu'mele fî'l-Mulk/ Devlet 
Yönetiminde Yapılması Gerekenler 
Hususundaki Türk Şaheseri" isimli eseri, 
gerçekte kendi zamanlarının şartlarından 
etkilenip şekillendirilmiş bir think tang 
çalışması gibidirler. Bunun ötesinde, 
Maverdi kitabının Buveyhî rejimi esnasında 
yazıldığı hatırlandığında, Eşari teorisini, 
uzlaştırmak için çaba sarfettiği 
argümanlarıyla birlikte oldukça kötü 
şartlarda kitabına aktarmıştır. Bu 
uzlaştırma gayretleri aslında siyasi 
polemiklerde kendini daha açık 
göstermektedir. 

Daha sonraki yıllarda İslam 
toplumunun siyasi yapısında görülen cebri 
değişiklikler, Maverdi'nin haleflerini 
uzlaşma yolu boyunca daha fazla 
ilerlemeye zorlayarak Eş’ari doktrininin 
yıkılışı hızlandırmıştır. Bir sonraki nesilde 
Eşari teorisi değişikliğe uğratılmaya 
başlanmıştır. Çünkü daha sonra gelen 
haleflerinde "hilafet ve imamet problemi" 
arka plana atılma eğilimi gösterir. 
Gerçekten çağdaş siyaset sahnesinde 
dünyevi sultanların ortaya çıkışı yeni ve 
daha ciddi sorunları gündeme getirirken 
eski mezhebi çekişmeler de gerçekliklerinin 
çoğunu kaybetmişlerdir. İşte bu kaybetme 
sürecinde yazılmış bir eserdir "Tuhfetu't-
Turk". Benzer eğilim, bir nesil sonra 
Gazali'nin yaklaşımında da görülür. Nitekim 
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 ez-Zebîdî: "Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaât 

denildiğinde bundan; Eş'arilik ve 

Maturîdilik anlaşılır." demektedir. Bkz; 

ez-Zebîdî, İthâfu's-Sâdeti'l-Müttekîn bi Şerh-i 
İhyâ-i Ulumiddîn, Beyrut, tsz. II, 6. 

28
 Bkz. es-Sadûk, Muhammed b. Ali b. 

Hüseyin Ebî Ca’fer İbn Bâbeveyh el-

Kummî (381/991), Kemâlu’d-Din ve 
Temâmu’n-Ni’me, tsh. Ali Ekber el-

Ğıffârî, Kum 1405, s. 366-67. 
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sonraki dönemlerine ait bir paragrafta Eşari 
doktrinin yıkılış hızını bütün 
ürkütücülüğüyle gözler önüne serer: "Bu işi 
üstlenmiş Abbasi hanedanlığı mensubunun 
hilafet fonksiyonunu üzerine aldığını; çeşitli 
alanlardaki yönetim işlevlerinin halifeye 
bağlılık borçu olan sultanlar vasıtısıyla 
yerine getirildiğini düşünüyoruz. 
Günümüzde, yönetim yalnızca askeri 
gücün sonucudur ve askeri güç sahibi kime 
bağlılık sunarsa artık o kişi halifedir29". 

Bizi asıl ilgilendiren, bu teorinin, 
toplumun dini-siyasi yapısı için sonraki 
Sünni hukukçuları pratik ve yeterli esaslarla 
donatmasıdır. Dahası, doğu müslüman 
topraklarında zaten gelenekselleşmiş olan 
mahalli müslüman prenslerin halifelik 
unvanını üzerlerine alma pratiğini 
açıklayabilme özelliği de vardı. 
Ondördüncü yüzyılın sonuna gelindiğinde 
bunun Maliki Kadı İbni Haldun tarafından 
serahaten ifade edildiğini görürüz: 
"Aralarında O'nun buyruklarını uyguladığı 
için yönetim ve hükümdar insanlar arasında 
Allah'ın halifesidir.30" Ancak bu görüş nihai 
ve kabul edilebilir ifadesini bir yüzyıl sonra 
elde edebilmiştir.  

Bu tarihten itibaren kubul gören 
hilafet doktrini, hilafetin sadece 30 yıl 
sürdüğü, ardından halife unvanının 
nezaketen eklendiği yalın hükümdarlığın 
geldiğidir.31  

Şüphesiz, Osmanlı ve Moğol 
İmparatorlukları'nda halife ve imam 
kavramlarının kullanımını belirleyen Eşari 
teorisi değil, yukarıdaki zikrettiğimiz yeni 
kuramdır. Hilafetin Kahire'nin son sözde 
halifesinden Yavuz Selim'e geçişi yanlış 
kabul edilir; ancak bu gerçek, Osmanlı 
sultanlarının kendi hakimiyetleri süresince 
haklı halifelik iddialarını geçersiz kılmaz. 
Halifeliklerinin genel kabul gördüğü, 
meselâ, Osmanlı sarayı için; Darü's-Sultan 
ile birlikte Darû'l-Hilâfe ve Darû'l-İmame 
terimlerinin mutat kullanımıyla ortaya 
konulabilir. 1741'de Nadir Şah, Caferi 
Şia'sını beşinci mezhep olarak tanıması 
için sultanı ikna etmeye uğraşırken 
Osmanlı sultanını "İslam Halifesi" diye 
adlandıracak kadar ileri gitmiştir. Yine aynı 
çağda Tripolitan'lı tarihçi İbn-i Galbun 
"Tanrının Gölgesi" ve "Halife" terimlerini 
mahalli Karaman prensi için kullanırken 
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 Bkz. Gazâlî, Kitabu'l-İktisad fi'l-İ'tikad, 

son bölüm. 
30

 İbnu Haldun, Mukaddime, II, 20, 

Hilafetun lillah kavramı. 
31

 Taftazanî, Akaidu'n-Nesefî, ilgili bölüm. 

Osmanlı sultanının himayesini de aynı 
anda onaylamakta bir çelişki görmemiştir. 

Osmanlı halifeleri Yavuz Sultan 
Selim’den itibaren, güçlü dönemlerinde 
sadece hükümdar ünvanı ile yetinirken, 
duraklama ve gerileme dönemlerinde, 
bütün dünya müslümanlarına hükmetme 
düşüncesi ile, halifelik ünvanını 
hükümdarlıkla birlikte kullanmayı ısrarla 
tercih etmişlerdir. Bu gerçeklik bizi, daha 
önce değindiğimiz İbn Haldun’un halifelik 
veya imamet ile ilgili görüşlerindeki 
“dünyevîlik” boyutunu haklı çıkaran bir 
sonuca götürmektedir. 
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UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE 

ARABULUCULUK SÜRECİ 

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Ercan YlLMAZ∗ 

 

ABSTRACT: This article aims to 
introduce mediation process as an 
alternative dispute resolution method in 
inter-personal conflict resolution, not 
professionally-practiced in our country. 
The study first talks about many 
advantages of mediation in comparison 
with authoritarian third-party 
interventions, briefing its historic 
background in different countries as well. 
Then, the actual working process of 
mediation is explained and discussed in 
detail. In the end, it is stressed that 
mediation can be utilized as an effective 
strategy in the resolution process of most 
social conflicts, but education and 
institutionalization are needed in this 
regard.   

Keywords: Mediation, Conflict 

Resolution, Alternative Dispute 

Resolution, Social Peace. 

ÖZET: Bu makale, bireyler arası 
uyuşmazlık çözümünde, ülkemizde profesyonel 
düzeyde uygulama alanı bulamayan arabuluculuk 
kurumunu bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi 
olarak tanıtmayı amaçlamaktadır. Çalışma, 
öncelikle uyuşmazlık çözüm sürecinde 
arabuluculuğun otoriter üçüncü parti 
müdahalelerine kıyasla  avantajlı yönlerine vurgu 
yapmakta ve farklı ülkelerdeki  tarihsel 
gelişiminden bahsetmektedir. Ardından, 
profesyonel bir arabuluculuk sürecinin nasıl 
işlemesi gerektiği hakkında betimleyici ve detaylı 
bir  tartışma içermektedir. Sonuçta, 
arabuluculuğun çoğu sosyal uyuşmazlıklarda etkin 
bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 
kullanılabileceği ifade edilmekte, ancak bu 
bağlamda bilgilenme ve kurumsallaşma gereğine 
işaret edilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Arabuluculuk, 
Uyuşmazlık Çözümü, Alternatif Uyuşmazlık 
Çözümü, Sosyal Barış.  

 

GİRİŞ 

Bir uyuşmazlık gerçekleştiği zaman, 
öncelikle bu uyuşmazlığın taraflarınca ele alınması 
ve çözüme kavuşturulması beklenir. Çünkü her 
şeyden önce sorun onların sorunudur ve en iyi 
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yine onlar tarafından çözülebilir. Bu eğilim bireyler 
arası uyuşmazlıklarda olduğu kadar, toplumsal ve 
hatta uluslararası uyuşmazlıklar gibi daha geniş 
ölçekli sorunlarda da geçerlidir. Nitekim burada 
“uyuşmazlık” sözcüğü geniş anlamda kullanılmış 
olup, en az iki parti arasında, çatışan amaçlar 
üzerinde gerçekleşen dışa vurulmuş mücadelelere 
işaret etmektedir. Uyuşmazlık yaşayan taraflar 
öncelikle kendileri veya temsilcileri aracılığıyla 
görüşerek, yani karşılıklı diyalog yoluyla 
problemlerini çözmeye çalışırlar.  

Ancak kimi zaman görüşme, taraflar için 
istenen sonucu doğurmayabilir. Bu durum, 
tarafların çatışan amaçlarını bağdaştıracak bir 
formülün bulunamaması, etkin bir görüşme yapma 
konusundaki bilgi ve beceri eksikliği, taraflar arası 
ilişkinin zedelenmiş olması, görüşmeye ilişkin iyi 
niyetin bulunmaması, uyuşmazlığın çeşitli 
nedenlerle tırmanarak taraflar arasındaki iletişimi 
tamamen koparması, eksik iletişim ya da iletişim 
kalitesizliği gibi pek çok farklı nedenden 
kaynaklanabilir.  

Bunların dışında, özellikle uzun bir tarihsel 
geçmişe sahip derin-köklü uyuşmazlıklarda, bazen 
taraflar arasında herhangi bir görüşme bile söz 
konusu olmayabilir. Öfke, kin, nefret gibi negatif 
duyguların yoğunluğu, böyle bir sürecin 
başlatılmasını ve tarafların bu amaçla bir araya 
gelmelerini engelleyebilir.  

İşte tüm bu hallerde, yani taraflar arası 
görüşmenin başarısız olması veya bu sürecin hiç 
başlatılamaması durumlarında, uyuşmazlığa bir 
üçüncü partinin müdahalesi söz konusu olabilir.  

Üçüncü partiler, geniş anlamda otorite 
sahibi olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye 
ayrılırlar. Otorite sahibi üçüncü partiler, taraflar 
arası uyuşmazlığa ilişkin bağlayıcı hüküm verme 
yetkisiyle donatılmış olanlardır. Yargı organları, 
zorunlu hakemlik kurumları, yasal düzenlemeler 
ve kimi durumlarda üst idari makamlar, bu 
kapsamda verilebilecek örnekler arasındadır.  

Bağlayıcı hüküm vermekten yoksun üçüncü 
partiler ise, taraflar arası iletişimi sağlayan veya 
kolaylaştıran, sorunun çözümüne yardımcı olmak 
üzere formül geliştiren, ancak nihai sonuç 
üzerinde hukuki bir etki sahibi olmayan kişi ve 
kurumları kapsamaktadır. Uyuşmazlıklarda bunun 
en yaygın örneği arabuluculuktur. Bu makalede, 
ülkemizde fazlaca bilinmeyen, ya da daha doğru 
bir ifadeyle profesyonel düzeyde uygulama alanı 
bulamayan, arabuluculuk kurumunun mercek 
altına alınması ve bir alternatif yöntem olarak 
uyuşmazlık çözümüne katkısının ortaya konması 
amaçlanmıştır.  

NEDEN ARABULUCULUK? 

Arabululuculuğun detaylarına girmeden 
önce, bu kurumu, çoğu kez diğer üçüncü parti 
müdahalelerine nazaran daha avantajlı kılabilen 
bazı noktalara temas etmekte yarar vardır.  
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Her şeyden önce arabuluculuk, tarafların 
karşıtlar olarak eşit muamele gördükleri, tamamen 
gönüllülük esasına dayalı bir süreçtir. Başından 
sonuna kadar arabuluculukta  herhangi bir 
zorlama yoktur. Uyuşmazlığın çözüm şekline 
ilişkin nihai yetki de, yine taraflarda kalmaktadır.  

Bu durum, arabuluculuğu otoriter üçüncü 
parti müdahalelerinden kesin bir biçimde 
ayırmaktadır. Örneğin bir uyuşmazlığın yargıya 
götürülmesi halinde taraflar, sorun  üzerindeki 
hakimiyetlerini ilgili yargı kurumlarına 
devretmektedirler. Yargı sonucunda ise genellikle 
bir taraf kazanmakta, diğer taraf kaybetmektedir. 
Böylesi bir sonuç da, uyuşmazlığın gelecekte 
kaybeden tarafça yeniden gündeme getirilmesine 
neden  olabilmektedir. Aynı konuda olmasa bile, 
başka bir konuda sorun tekrar baş 
gösterebilmektedir.  

Bunun ötesinde, hukuk kuralları dahilinde 
hareket eden yargı organlarının, uyuşmazlığın 
hukuk dışı yönlerine inebilmeleri de pek söz 
konusu olamamaktadır. Örneğin uyuşmazlığı 
derinden etkileyen taraflar arası negatif ilişkilerin 
düzeltilmeye çalışılması, yargı organlarının görev 
alanı dışında kalmaktadır. Hal böyle olunca da, 
uyuşmazlığın maddesel boyutu çözüme 
kavuşturulsa dahi, bozuk kalan ilişkiler sorunu 
başka yönlerden tekrar gündeme getirebilmekte 
ve bu şekilde yeni uyuşmazlıklar ortaya 
çıkabilmektedir.  

Nihayet hukuk normlarıyla bağlı, iş yükleri 
aşırı ve zamanları kısıtlı olan yargı organlarının 
uyuşmazlıkları geniş bir perspektiften 
değerlendirebilmeleri, sorunların kökenlerine 
inebilmeleri pek mümkün olamamaktadır. Bu 
mümkün olsa bile sahip olunan takdir yetkisi sınırlı 
olup, sonuçta yasanın koyduğu kurallara göre 
karar verilmektedir. Taraflar memnun olsun ya da 
olmasınlar.    

Yasal düzenlemelere gelince, bu tür 
düzenlemeler ancak genel toplumsal konular ve 
problemlere yönelik olduklarından, bunların her 
türlü bireyler arası sorunu kapsayacak şekilde 
dizayn edilmiş olmaları düşünülemez. Bu sebeple 
de, yasal düzenlemelerin bireylerin özel 
durumlarına özgü spesifik sorunlar üzerindeki 
etkileri zaman zaman sınırlı kalabilmektedir.  

Zorunlu hakemlik veya idari makamlarca 
yapılan müdahaleler de uyuşmazlık taraflarını 
tatminsiz bırakabilmektedir. Her iki durumda da, 
uyuşmazlığın derinliğine ele alınmayıp sadece 
günlük yaşamın ihtiyaçlarına yanıt verecek 
düzeyde çözülmeye çalışılması, taraflar arasında 
genellikle kazanan-kaybeden ayrımının doğması, 
uyuşmazlığın ilişkisel boyutlarının kuralların 
gölgesinde kalması gibi haller, ortada iyi niyet olsa 
dahi gerçek anlamda bir “uyuşmazlık çözümü” 
sonucunun ortaya çıkmasını engelleyen 
unsurlardır 

İşte tüm bu otorite sahibi üçüncü parti 
kritikleri dikkate alındığında, arabuluculuk, 
uyuşmazlık çözümünde göreceli olarak ideal bir 
üçüncü parti müdahalesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kaldı ki arabuluculuğun taraflar adına 
istenen sonucu doğurmaması halinde,  yargıya 
gitme opsiyonu yine açık kalmaktadır.  

Nitekim arabuluculuk, başta ABD olmak 
üzere çoğu Batılı ülkede profesyonel düzeyde 
toplumsal yaşama girmiş durumdadır. Örneğin 
ABD’de 1964 tarihli Yurttaşlık Hakları Yasası ile 
Topluluk İlişkileri Servisi (Community Relations 
Service) kurulmuş ve bu kurum, özellikle etnik 
veya dinsel ayrımcılıktan doğan uyuşmazlıklarda 
arabuluculuk hizmeti vermeye başlamıştır. Yine 
1960’lı yıllarda federal hükümet, belli bir bölgede 
gerçekleşen bireyler arası uyuşmazlıkların gayri-
resmi düzeyde çözümlenmesi amacıyla Yerel 
Adalet Merkezlerinin (Neighborhood Justice 
Centers) kurulmasını teşvik etmiştir. Bu merkezler, 
1980’li yıllara gelindiğinde iyice kurumsallaşarak 
genel adalet sisteminin bir parçası haline 
gelmişlerdir. O kadar ki, konusu suç teşkil 
etmediği sürece uyuşmazlıkların öncelikle Yerel 
Adalet Merkezlerince ele alınması bir kural haline 
gelmiştir. Bu sayede yargı yükü de ciddi ölçüde 
hafifletilmiştir.1  

Arabuluculuğun ABD’ye yakın ve pek çok 
yönden paralel düzeyde geliştiği ülkeler arasında, 
Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda yer 
almaktadır. Bu ülkelerde de devlet destekli ya da 
bağımsız arabuluculuk kurumları, aile 
sorunlarından iş yaşamındaki uyuşmazlıklara 
kadar pek çok alanda hizmet vermekte, ayrıca bu 
yönde eğitim programları düzenlemektedir.  

 Batı Avrupa ülkelerinde de arabuluculuk 
sistemli bir şekilde gelişme eğilimindedir. 
İngiltere’de özellikle iş uyuşmazlıklarında 
arabuluculuk, bir uyuşmazlık çözüm yöntemi 
olarak sıkça kullanılmaktadır. Norveç’te son 
derece gelişmiş bir arabuluculuk kurumu olan 
“Boards of Conciliation”, medeni alandaki çoğu 
uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. Almanya, 
Hollanda, Fransa ve İskandinav ülkelerinde de 
yine, ailesel ve bireysel uyuşmazlıkların giderek 
artan ölçüde profesyonel arabuluculuk 
kurumlarına iletildiği gözlenmektedir.   

Doğu Avrupa ülkelerine bakıldığında ise, 
arabuluculuğun ancak komünist rejimlerin 
yıkılmaya başladığı 1990’lı yılların başlarından 
itibaren sosyal yaşama girdiğini söylemek 
mümkündür. Buna rağmen Polonya, Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan, 
Rusya ve Ukrayna’da hızla Uyuşmazlık Çözüm 

                                                           

1 Bkz. McGillis, Daniel, Community Mediation Programs: 
Development and Challenges, Washington, DC: US 
Department of Justice, 1997; Glzaer, Sarah ve Berman, 
Greg, Good Courts: The Case for Problem-Solving 
Justice, New York: New Press, 2005. 
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Merkezleri kurularak aktif faaliyete  başlamışlardır. 
Bu merkezlerin kuruluşunda, ABD’nin de önemli 
finanssal ve eğitimsel desteği olmuştur.   

Öte yandan, Asya, Orta Doğu, Afrika ve 
Latin Amerika ülkelerinde kurumsallaşmış bir 
arabuluculuğa nadiren rastlanmaktadır. Bu 
ülkelerde arabuluculuk, daha ziyade yaşlılar ya da 
diğer nüfuz sahibi toplum liderlerinin 
uyuşmazlıklara müdahaleleri şeklinde geleneksel 
yöntemlerle gerçekleşmektedir. Bununla birlikte, 
son yıllarda profesyonel arabuluculuk kurumları bu 
gruptaki bazı ülkelerde yavaş yavaş filizlenmeye 
başlamıştır. Japonya, Güney Kore, Tayland, 
Malezya, Endonezya, Güney Afrika ve Arjantin bu 
ülkeler arasındadır.2  

Ülkemizde ise arabuluculuk toplumsal 
yaşama profesyonel düzeyde girmiş değildir. 
Örneğin Batılı ülkelerde rastlandığı şekilde, genel 
adalet sisteminin bir parçası olan arabuluculuk 
kurumlarından söz etmek mümkün değildir. Bu 
nedenle, uyuşmazlıklar ağırlıklı olarak ya 
gelenekler temelinde, ya da hukuka dayalı olarak 
çözülmeye çalışılmakta, ancak her zaman 
tatminkar sonuçlar elde etmek mümkün 
olamamaktadır.  

Oysa verimli işleyen bir arabuluculuk 
kurumu, uyuşmazlık taraflarının çok düşük bir 
maliyetle sorunlarını çözmelerini sağlayabilir, 
dolayısıyla aksi halde uğrayabilecekleri maddi ve 
psikolojik kayıpları baştan önleyebilir. Ayrıca bu 
sayede yargı yükü de ciddi düzeyde 
hafifleyeceğinden, yargı organlarının kamusal 
sorunlar üzerine daha efektif çalışabilmelerinin 
yolu açılmış olur.   

Profesyonel bir arabuluculuk süreci nasıl 
başlar ve gelişir? Arabulucunun bu süreçteki rolleri 
nelerdir? Arabuluculuğun başarısına etki eden 
temel faktörler neleri kapsar? Şimdi de bu 
soruların yanıtlarını irdeleyelim.   

ARABULUCULUK NASIL BAŞLAR VE 

SÜREÇ NASIL İŞLER? 

I. Nasıl Başlar? 

Arabuluculuk, genellikle ilgili tarafların isteği 
üzerine başlatılan bir süreçtir. Yani 
uyuşmazlıklarına çözüm getiremeyen taraflardan 
biri ya da her ikisi arabulucuya başvurarak yardım 
isteğinde bulunabilir. Bu, en yaygın yoldur. Nitekim 
çoğu Batılı ülkelerde uyuşmazlık yaşayan taraflar 
profesyonel arabuluculuk kurumlarına 
başvurmakta ve bu kurumları sorunlarının çözümü 
için harekete geçirmektedirler.  

Arabuluculuğun profesyonel bir meslek 
haline gelmediği toplumlarda ise, tarafların 
üzerinde uzlaşabilecekleri bir üçüncü kişi 
arabulucu olabilir. Geleneksel toplumlarda çoğu 
                                                           

2 Ayrıntılı bilgi için, bkz. Moore, Christopher W., The 
Mediation Process: Practical Strategies for Resolving 
Conflict, San Francisco: Jossey-Bass, 2003, s. 22-32. 

kez yaşlıların, sosyal statü ve ekonomik güç 
sahiplerinin, güvenilir siyasilerin ya da sivil toplum 
liderlerinin informal düzeyde üçüncü parti rolü 
üstlendikleri gözlenmektedir.  

Kimi zaman da arabulucular tarafları ikna 
ederek arabuluculuk sürecini başlatabilirler. 
Örneğin profesyonel arabuluculuk kurumları 
zaman zaman reklam vermek suretiyle 
hizmetlerini halka duyurmakta, ayrıca haber 
aldıkları uyuşmazlıklarda taraflara yardım 
çağrısında bulunmaktadırlar. Uygulamada bu 
çağrı, telefon, posta, elektronik posta yoluyla veya 
kişisel olarak yapılabilmektedir. Diğer hallerde, 
yani arabuluculuğun profesyonel bir hizmet olarak 
sunulmadığı durumlarda ise, arabulucu adayları 
tarafları bireysel olarak ikna etmeye 
çalışmaktadırlar. Doğal olarak bu süreçte, 
arabulucu adaylarının güvenilirliği, tarafsızlığı ve 
genel olarak taraflarca kabul edilebilirliği çok 
önemlidir. Bunların dışında, konu üzerinde 
uzmanlık, ikna yeteneği, tarafları doğrudan ya da 
dolaylı ödüllendirebilecek- veya 
cezalandırabilecek- maddi ve manevi donanıma 
sahip olma, kısacası taraflar üzerinde hukuki 
olmayan bir etkiye haiz  bulunma, arabulucu 
adaylarının uyuşmazlığa girişlerini kolaylaştıran 
diğer bazı etkenler arasındadır.  

II. Arabuluculuk Sürecinin İşleyişi 

Spesifik durumlar saklı kalmak kaydıyla, 
tipik bir arabuluculuk girişimi ise genel olarak 
aşağıdaki sıralamayı izleyen şu aşamalarda 
gerçekleşir:  

Aşama 1: Taraflarla Ön Kontak ve 

Güvenilirlik Sağlama 

Her nasıl başlamış olursa olsun, ilk 
aşamada arabulucunun taraflarla bir ön kontağa 
geçerek onlara güven aşılaması gerekmektedir. 
Arabulucunun davet edildiği pek çok durumda 
davet, zaten arabulucuyla tanışıklığın ve ona 
duyulan güvenin bir işaretidir. Ancak taraflarla 
arabulucu arasında herhangi bir tanışıklığının 
bulunmadığı hallerde bu güveni sağlamak, sürecin 
başarısı açısından son derece önemlidir. Bunun 
bir yolu ise, arabulucunun önce makul bir süre 
taraflarla gayri-resmi iletişim geliştirmesinden 
geçmektedir. Bu çerçevede, arabulucunun onlarla 
sohbet etmesi, kişisel olarak ortak noktalar tespit 
etmeye çalışması, varsa arabuluculuğa yönelik 
eğitimsel veya mesleki deneyimlerinden 
bahsetmesi tavsiye edilebilir.   

Aşama 2: Uyuşmazlık ve Taraflar 

Hakkında Bilgi Toplamak 

Arabulucunun müdahalede bulunmaya 
hazırlandığı uyuşmazlık hakkında detaylı bir 
bilgiye sahip olması, arabuluculuğun başarısını 
etkileyen en temel faktörler arasındadır. 
Uyuşmazlık hakkında ilk bilgiler, doğrudan 
tarafların kendilerinden elde edilebilir. Ancak bu 
bilgiler daha çok sübjektif değerlendirmelere 
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dayanacağından, gerçeği yansıtma olasılıkları 
düşüktür. Bu yöndeki sıkıntıyı aşmak için 
arabulucu, varsa yazılı kaynaklardan, ilgili üçüncü 
kişilerden ve diğer haber kaynaklarından mümkün 
olduğunca detaylı bilgi toplamalıdır. Bunları bir ön 
analizden geçirerek, kendisini nasıl bir sorunun 
beklediği hakkında sağlam bir fikre sahip olmalıdır.  

Uyuşmazlık konusunun ötesinde, 
arabulucunun, tarafların sorunu algılayış biçimleri, 
bireysel görüşme stilleri, mensup oldukları kültür 
ve sosyal sınıf, nelere önem verip vermedikleri, 
kısacası kişilikleri hakkında da bilgi sahibi olması 
gereklidir. Arabulucunun taraflarla yaptığı ön 
kontak, bu noktada son derece yararlı bir adımdır. 
Ancak iyi bir arabulucu bununla yetinmeyip diğer 
bilgi kaynaklarından da faydalanmalıdır. Tarafları 
yakından tanıyan kişilerle görüşmek, varsa taraflar 
hakkında çıkan yazı ve diğer ikincil kaynakları 
gözden geçirmek gibi.  

Kısacası arabulucu hem uyuşmazlığın 
kendisi, hem de tarafları için ne denli iyi bilgi 
toplarsa, o denli başarı şansını yükseltir. Çünkü 
her şeyden önce doğru çözüm, doğru 

dataya dayanır. Nitekim başarısız 
arabuluculuk girişimlerinin temelinde çoğu kez 
bilgi eksikliği ve buna dayalı olarak üretilen yanlış 
stratejiler vardır.    

Aşama 3: Planlama 

Arabulucu, uyuşmazlık ve tarafları 
hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan sonra nasıl 
bir arabuluculuk stratejisi uygulayacağına ilişkin bir 
plan yapmalıdır. Bu bağlamda, tarafları nasıl, 
nerede ve ne zaman bir araya getireceğine, nasıl 
bir görüşme düzeni sağlayacağına ve hangi 
konuların ne sırayla ele alınacağına dair kabaca 
da olsa bir gündem hazırlamalıdır. Bu gündemin 
çok detaylı ve her türlü olası sorunu kapsayacak 
şekilde düzenlenmesi gerekmez.  

Çünkü sürecin nasıl işleyeceğini önceden 
tam olarak kestirmek mümkün değildir. Ancak 
genel hatlarıyla da olsa bir ön planın varlığı, 
arabulucuya süreci düzenleme ve denetleme 
konusunda büyük ölçüde yardımcı olur.3  

Aşama 4: İletişime Geçiş  

İlk üç aşamayı izleyerek arabulucu artık 
taraflar arası iletişimi başlatabilir. Bu aşamada 
arabulucuya düşen görev, taraflar arasında etkin 
bir iletişim kurmaktır. Ancak bu eylem göründüğü 
kadar basit olmayıp, aşağıda sıralanan şu alt 
aşamaları içerir:  

                                                           

3 Bkz. Moore, Christopher W., The Mediation Process: 
Practical Strategies for Resolving Conflict, San 
Francisco: Jossey-Bass, 2003, s. 141-160. 

II. İletişim Eksikliği ve 

Duygusallıkla Mücadele 

Öncelikle negatif duyguların etkisiyle 
taraflar arasında hiçbir iletişim yoksa, arabulucu 
“mesajcı” olarak göreve başlamalıdır. Yani 
tarafların mesajlarını birbirlerine ulaştırmalıdır. 
Böylece tarafların “yüz kaybetme” endişeleri 
ortadan kaldırılmış ve mesajlar duygusallıktan 
arındırılmış olarak, objektif bir biçimde kendilerine 
ulaştırılmış olur.  

Arabulucu aracılığı ile belli bir süre devam 
eden mesaj alışverişi, tarafları ikili görüşmeler için 
bir araya gelmeleri konusunda psikolojik olarak 
hazırlar ve arabulucunun daveti üzerine bu süreç 
başlar.  

Taraflar karşı karşıya geldikleri zaman da, 
arabulucun mesajcı veya iletişimci görevi sona 
ermez. Çünkü görüşme sürecini başarılı bir 
biçimde açık tutmak, en az onu başlatmak kadar 
önemlidir.   

Üstelik taraflar bir araya geldikleri zaman, 
geçmişin veya duygusallığın etkisiyle hemen 
olumlu bir görüşme ortamı içine girmeyebilirler. 
Arabulucu, böyle bir olasılığa karşı hazırlıklı 
olmalıdır. Negatif duygular baskın ise öncelikle bu 
sorunla spesifik olarak ilgilenmek ve taraflar 
arasında belli bir güven ortamı yaratmak suretiyle 
görüşme sürecini başlatmalıdır.  

Bu noktada arabulucu iki stratejiden birini 
kullanabilir: Ya duygusal boşalımı 
cesaretlendirerek tarafları psikolojik olarak 
rahatlatıp mantıksal bir görüşme süreci için 
hazırlar, ya da duygusal boşalımı bastırarak 
görüşmenin konu dışı yönlere kaymasını 
önlemeye çalışır. Yeri gelmişken bu stratejileri 
biraz açmakta yarar vardır. 

III. Duygusal Boşalımı Cesaretlendirme 

  

Kimi zaman taraflar, uyuşmazlık konusu 
ve/veya karşı taraf hakkında çok güçlü negatif 
duygulara sahiptirler. Hele uzun bir tarihsel sürece 
yayılan ilişkisel problemlerde ya da derin-köklü 
uyuşmazlıklarda bu durum oldukça sık yaşanır. 
Eğer yoğun negatif duygular aşılmadan mantıksal 
bir ikili iletişim başlayamayacak gibi gözüküyorsa, 
arabulucu duygusal boşalımı teşvik edebilir.  

Pekiyi bu nasıl yapılır?  

Eğer duygusal boşalımın karşı tarafı tahrik 
etme, etki-tepki şeklinde ortamı daha da germe 
olasılığı yüksek ise, ya da hali hazırda böyle bir 
sonuç ortaya çıkmış ise, arabulucu görüşmecileri 
tek tek ayrı bir mekana, örneğin görüşme yerinden 
başka bir odaya alarak duygusal boşalımı 



KHukA 100

gerçekleştirir. Buna İngilizce “caucus” yöntemi adı 
verilmektedir.4  

Duygusal boşalım esnasında arabulucu, 
görüşmecinin duygusal reaksiyonlarına karşı 
anlayışlı görünmeli, aynı düşüncede olmasa dahi 
yargılayıcı ve tepkisel davranmamalıdır. Bunun 
aksi bir tutum görüşmeciyi öfkelendirebilir, onun, 
kendisine hak verilmediği, duygularının 
önemsenmediği kanısına kapılmasına yol açabilir. 
Unutulmamalıdır ki duygusal boşalım mantığın 
geri planda kalıp hislerin ön plana çıktığı bir 
aşamadır. Onun için bu süreçte mantıksal 
davranış beklemek, zaten gerçekçi bir yaklaşım 
değildir.  

Ancak görüşmeci, hislerini kendisini 
yargılamayan bir dinleyicinin varlığında açığa  
vurduğu zaman, somut bir şey elde etmese bile 
büyük bir psikolojik rahatlamaya kavuşur.  Bunu 
izleyerek daha mantıksal davranmaya başlayabilir. 
Dolayısıyla bir kez daha vurgulamak gerekirse 
duygusal boşalım, görüşmeciyi mantığa 
yönlendirmeyi amaçlayan stratejik bir adımdır. Bu 
süreçte arabulucunun yargılayıcı değil, hemfikir 
olmasa dahi paylaşımcı gözükmesi son derece 
önemlidir.  

Eğer karşılıklı negatif duygular mevcut, 
ancak görüşme trafiğini engelleyecek düzeyde 
yoğun değil ise, duygusal boşalım arabulucunun 
varlığında ortak toplantıda da gerçekleşebilir. Bu 
sayede taraflar birbirlerini daha iyi anlayarak 
mantığın ağır bastığı bir diyaloğa doğru ilk adımı 
atabilirler. Bu süreç ayrıca, tarafların tek başlarına 
farkında olmadıkları, uyuşmazlığın gizli kalmış 
yönlerini, tarafların nelere daha fazla önem 
verdiklerini – ki duygusal reaksiyon genellikle 
konuya verilen önemle doğru orantılıdır– ortaya 
çıkarmak ve olası yanlış anlamaları ortadan 
kaldırmak bakımından da önemli bir fırsat yaratır. 

Ancak bu noktada arabulucunun dikkatli 
olması ve taraflara baştan bazı iletişim kuralları 
getirmesi gerekebilir. Bu kurallar, karşı tarafı aktif 
dinleme, sözünü kesmeme, sıra ile konuşma, 
tahrik edici söz ve beden hareketlerinden kaçınma 
gibi aşırılığı önlemeye, duygusal boşalımı makul 
sınırlar içerisinde tutmaya yönelik kurallardır. Buna 
rağmen duygusal boşalım görüşmeyi zedeleyecek 
bir düzeye tırmanırsa, arabulucu tarafları ayırarak 
her biriyle ayrı ayrı görüşmeli, yani caucus 
mekanizmasını devreye sokmalıdır.   

IV. Duygusal Boşalımı Bastırma  

Duygusallıkla mücadelede izlenebilecek 
diğer bir strateji de, arabulucunun duygusal 
boşalımı bastırması ya da buna hiç izin 
vermemesidir. Bu strateji, özellikle duygusallığın 

                                                           

4 Bethel, Christopher, “The Use of Separate Sessions in 
Family Mediation”, Negotiation Journal, Vol. 2, No. 3,  
1986, s. 257-271; Moore, Christopher W., “The Caucus: 
Private Meetings That Promote Settlement”, Mediation 
Quarterly, 16, 1987, s. 87-101.  

etkin bir görüşmeye izin vermeyecek ölçüde 
şiddetli olması ve aynı zamanda boşaltılma 
olasılığının da zayıf olduğu hallerde 
kullanılmalıdır. Tercih edildiği durumlarda bu 
amaca yönelik olarak arabulucu, sürecin daha 
başında katı görüşme kuralları koyarak tarafları 
yalnızca somut uyuşmazlık konusuna 
odaklanmaya sevk etmeli, bunun aksi yönde 
cereyan eden davranışları ise engellemelidir. Bu 
engelleme, arabulucunun tarafları görüşme 
kuralları konusunda aralıklı olarak uyarması 
şeklinde olabilir. Buna rağmen duygusallık devam 
ederse, arabulucu ortak görüşmeyi geçici olarak 
sonlandırabilir. Bu durumda, tarafları fiziksel 
olarak ayırıp, onlar arasında “mekik diplomasisi” 
şeklinde mesaj taşımaya başlayabilir. Bu süreç, 
taraflar ortak görüşme için hazır hale gelene kadar 
devam ettirilebilir.    

 Duygusallıkla mücadelede arabulucunun 
ortaya koyabileceği bir katkı da, tarafların duygu 
yüklü sözlerini duygusallıktan arındırıp yeniden 
ifade etmek suretiyle objektif uyuşmazlık 
konusuyla bağdaştırmaktır. Bu yolla, karşı tarafa 
mesajlar doğrudan konu ile ilgili şekilde iletilerek 
olası tepki ve yanlış anlamalar önlenebilir. 
Arabulucu ayrıca bu uygulamayı taraflara da bir 
kural olarak bildirerek aynı yönde davranış 
sergilemelerini sağlayabilir.  

V. Ortak Noktaların Tespiti ve Taraflar 

Arası Güvenin Tesisi 

Uyuşmazlık taraflarının mantığın hakim 
bastığı verimli bir görüşme süreci başlatmalarına 
ilişkin ilk olası büyük engel olan duygusallık 
yukarıda özetlendiği üzere ya boşalımın teşvik 
edilmesi veya bastırılması, ya da durumsal olarak 
her iki yöntemin de kullanılmasıyla aşıldıktan 
sonra, bunu izleyen aşamada görüşmeciler 
arasında asgari bir güven havası yaratılmalıdır. 
Çünkü duygusallık başarıyla yönetilmiş olsa bile, 
taraflar gizliden gizliye birbirlerini düşman olarak 
algıladıkları sürece, gerçek anlamda çözüme 
yönelik bir diyalog süreci başlatmaları zor 
olacaktır.  

Güven ortamının tesis edilmesinde 
arabulucunun taraflar arasında bir sohbet havası 
yaratarak bu hava içinde kişisel ortak noktalar 
saptamaya çalışması, bu yönde atılabilecek en 
önemli adımlardan biridir. Ortak noktalar, örneğin 
benzer ya da aynı eğitimsel geçmiş, coğrafi 
yakınlık ya da hemşehrilik, aynı spor takımını 
destekleme, aynı tür müzik veya filmden 
hoşlanma, aynı ideoloji veya dünya görüşünü 
paylaşma gibi pek çok paylaşılan değer olabilir. Bu 
tür ortak noktalar, tarafları düşman havasından 
çıkartarak psikolojik düzeyde birbirlerine 
yakınlaştırır. Söz konusu yakınlık, ardından 
uyuşmazlık konusuna da sirayet edebilir ve 
tarafların sorunlarını ortak bir çaba ile 
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çözümleyebileceklerine dair inançları artmaya 
başlayabilir.5  

Taraflar arası güven ortamı yaratmada 
izlenebilecek bir diğer önemli strateji de, 
arabulucunun bu amaca yönelik olarak koyacağı 
görüşme kurallarıdır. Arabulucunun gözetiminde 
tarafların uymaları gereken bu kurallar, örnek 
olarak şunları kapsayabilir: 

• Görüşmeye ilişkin iyi 
niyet sergileyen jestlerde bulun 
(örneğin, karşı tarafla uygun zaman 
ve mekanda buluşmak, görüşme 
başında karşı tarafla tokalaşmak, 
görüşme esnasında nazik hitaplarda 
bulunmak, vb.).6  

 

• Açık, anlaşılır ve 
birbiriyle çelişmeyen ifadeler kullan.7 

• Zaman zaman açıkca 
sorunun çözümü için karşı taraftan 
ve arabulucudan yardım isteğinde 
bulun (böylece bencil ve kendi 
pozisyonuna odaklanmış gözükme.8 

• Kendini diğer tarafın 
yerine de koy. Aynı düşüncede 
olmasan bile, onun kaygılarını, 
duygularını ve amaçlarını anlamaya 
çalış.9  

• Tehdit kullanmaktan 
kaçın.10  

• Haklı bile olsan, 
geçmişe yönelik suçlama yapma. 
Karşı tarafı geçmiş söz ve 

                                                           

5 Bkz. Walton, Richard E. ve McKersie, Robert B., A 
Behavioral Theory of Labor Negotiations: An Analysis of 
A Social Interaction System, Ithaca, NY: ILR Press, 
1991. 
6 Fisher, Roger, Coping With International Conflict: A 
Systematic Approach to Influence in International 
Negotiation, Upper Saddle River, NJ: Prencite Hall, 
1997. 
7 Craves, Charles B., Effective Legal Negotiation and 
Settlement, New York: M. Bender & Co., 2005. 
8 Fisher, Roger, Coping With International Conflict: A 
Systematic Approach to Influence in International 
Negotiation, Upper Saddle River, NJ: Prencite Hall, 
1997. 
9 Goldman, Alvin L, Negotiation: Theory and Practice, 
New York: Kluwel Law International, 2003; Kolb, 
Deborah M. v.d., Everyday Negotiation: Navigating the 
Hidden Agendas in Bargaining, San Francisco, CA: 
Jossey-Baas, 2003..   
10 Pruitt, Dean G, Kim, Sung H. ve Rubin, Jeffrey Z., 
Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement, 
New York: McGraw-Hill, 2004, s. 61-62. 

eylemlerinden dolayı açıkca 
eleştirme, ayıplama.11  

İşte arabulucunun, tarafları bu ve benzeri 
kurallar çerçevesinde hareket etmeye 
yönlendirmesi, zaman içerisinde taraflar arasında 
bir güven ortamının oluşmasına yardımcı 
olacaktır. Bu bağlamda, tarafların kurallara uygun 
davranışları arabulucu tarafından sözlü olarak 
ödüllendirilmeli, aksi davranışlar ise uyarılmalı ve 
bastırılmalıdır.  

Güven atmosferini teşvik edecek bir diğer 
adım da, arabulucunun tarafları “aktif dinleme” 
konusunda eğitmesi ve görüşme süresince bu 
doğrultuda yönlendirmesidir. Aktif dinleme, 
temelde, karşı tarafla uygun göz teması kurmak, 
onu kesintisiz dinlemek, dinlerken cesaretlendirici 
öğeler kullanmak (evet, anlıyorum, vb.) ve karşı 
tarafın tez ya da tezlerini yeniden ifade ederek 
özetlemek ana noktalarını içerir.12 Karşı tarafın 
kendisinin dinlendiği, his ve düşüncelerine değer 
verildiği kanısı, onu çoğu kez aynı yönde 
davranmaya yöneltir ve bu şekilde karşılıklı 
etkileşimlerle bir güven ortamı zaman içinde 
filizlenebilir.   

Görüldüğü üzere ikili görüşmeler için güven 
tesisi, hem arabulucuya, hem de onun direktif ve 
gözetiminde taraflara önemli görevler yükleyen 
kompleks bir süreçtir. Ancak bu süreçte özellikle 
arabulucunun kendi rolünü iyi tanıması ve bir 
eğitimci gibi davranıp görüşmecileri yönlendirmesi 
son derece önemlidir. Sonuçta zaten arabuluculuk 
biraz da,  görüşmeciler bunu kendi başlarına 
yapamadıkları için gündeme gelmektedir.  

IV. Uyuşmazlık Konusuna Giriş 

Duygusallıkla mücadele edilip, taraflar 
arasında belli bir güven ortamı da sağlandıktan  
sonra, iletişim aşamasının son alt aşaması olarak 
artık uyuşmazlık konusuna giriş yapılabilir. Bu 
noktada arabulucu, diğer tarafın da iznini almak 
kaydıyla, genellikle uyuşmazlığı ilk gündeme 
getiren tarafa söz vererek konuyu açar. Konu bu 
şekilde bir kez açıldıktan sonra, tarafların sorun 
olarak algıladıkları noktaları ve bunlar üzerindeki 
görüşlerini karşılıklı olarak dile getirmeleri tipiktir. 
Arabulucunun bu aşamadaki görevleri ise şunları 
içerir: 

• Öncelikle mümkün olduğunca 
eşitlik temeline dayalı bir iletişime önderlik 
etmek. Daha açık bir ifadeyle bu ilke, 
görüşme sürecinde arabulucunun bir 
tarafın daha fazla söz alıp diğerinin pasif 

                                                           

11 Saner, Raymond, The Expert Negotiator: Strategy, 
Tactics, Motivation, Behavior, Leadership, Leiden: 
Nijhoff, 2005. 
12 Gordon, Thomas, Leader Effectiveness Training, New 
York: Wyden, 1978; Yılmaz, Muzaffer E. 
“Uyuşmazlıklarda Etkin Görüşme Teknikleri”, Liberal 
Düşünce Dergisi, No. 40, 2005, s. 257-259. 
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kalmasını engellmesine, taraflara eşit söz 
hakkı tanımasına, bir tarafın söz becerisinin 
belirgin bir biçimde üstün olması 
durumunda ise, bunu dengelemek için 
diğer tarafın ifadelerine yardımcı olmasına 
işaret eder.13    

• Tarafların mesajlarının açık ve 
anlaşılır bir biçimde iletilmesini sağlamak. 
Bu amaçla gerekirse taraflara tekrar 
yaptırmak, mesajlarına açıklık getirtmek, ya 
da onların mesajlarını daha anlaşılır bir 
şekilde kodlayarak kendisi ifade etmek. 

• Tarafların uyuşmazlık konusuna 
odaklanmalarını sağlamak ve görüşmenin 
konu dışı yönlere kaymasını engellemek.  

Aşama 5: İletişimin Olgunlaşması ve 

Formül Arayışı 

Arabulucunun etkin gözetimi ve yukarıda 
anılan ilkeler doğrultusunda tarafları 
yönlendirmesiyle ikili iletişim bir kez başladıktan 
sonra, sorunların içerikleri ve olası çözüm 
formülleri konusunda görüşme zamanla 
olgunlaşmaya başlayacaktır. Bu noktada, taraflar 
sorunlarını başarılı bir biçimde ele aldıkları sürece, 
arabulucu görüşme sürecine müdahale 
etmemelidir. Çünkü her ne kadar yaptığı işte 
uzman da olsa, uyuşmazlığa taraf olmayan bir 
üçüncü kişinin, taraflar kadar sorunları doğru 
algılaması pek olanaklı değildir.  

 Bununla birlikte, uygulamada tarafların 
sorunlarını objektif bir biçimde değerlendirmeleri 
ve bunlar üzerinde yapıcı tartışmalara girmeleri 
nadiren görülür. Hele ele alınan uyuşmazlığın çok 
boyutlu, karmaşık bir yapıya sahip olduğu 
durumlarda, bu sorun daha sık yaşanır. Bu yüzden 
arabulucu, ön araştırmaları ve ikili görüşmelerdeki 
gözlemleri doğrultusunda, taraflara sorunlarını 
belirleme konusunda da yardımcı olmalıdır.  

Eğer uyuşmazlık kompleks bir yapıya sahip 
ve görüşmeciler sorunları sıralamada 
zorlanıyorlarsa, arabulucu taraflar arası ilişkinin 
niteliğine ve aynı zamanda onların rızasına göre 
aşağıdaki şu iki yöntemden birini izleyebilir:  

1. Sorunları önem sırasına göre 
dizmek ve en önemli sorunların başta 
görüşülüp karara bağlanmasını sağlayarak 
ikincil sorunları bundan sonra gündeme 
taşımak.14 Ancak daha çok mantıksal bir 
yaklaşım ifade eden bu kural, taraflar 
arasında bariz olumsuz ilişki ve düşmanlık 
hislerinin bulunmadığı durumlarda 
kullanılmalıdır.  

                                                           

13 Stitt, Allan, Mediation: A Practical Guide, Portland, 
OR: Cavendish, 2004. 
14 Gulliver, Pamela H., Disputes and Negotiations: A 
Cross Cultural Perspective, New York: Academic Press, 
1979.  

2. Taraflar arasında yoğun negatif 
duyguların bulunduğu hallerde ise, 
görüşme konularını kolaydan zora doğru 
seçmekte yarar vardır. Çünkü kolay 
sorunların halledilmesi, genellikle taraflar 
arası gergin havayı yumuşatır ve aynı 
zamanda zor sorunların çözümüne ilişkin 
onlara ümit verir. Ayrıca taraflar, kolay 
sorunlara  ilişkin olarak varılan 
anlaşmaların pozitif etki ve avantajlarını da 
kaybetmek istemezler. Dolayısıyla zorlu 
konulara daha olumlu ve motive edilmiş bir 
halde girebilirler.15  

Taraflar arasında sorunların dile getirilmesi 
ve bu yönde iletişimin olgunlaşmasını izleyen 
aşama ise, artık çözüm arayışına girmektir.  

Bu aşamada taraflar ya kendiliklerinden 
ideal çözüm önerilerini ifade ederler (ki genelde 
böyle olur) ya da arabulucunun bu yöndeki sorusu 
üzerine bunu yaparlar. Ancak tarafların ilk planda 
dile getirdikleri çözüm önerileri, genellikle 
kendilerine maksimum faydayı sağlayan, ancak 
karşı tarafın çıkar ve ihtiyaçlarını göz ardı eden 
önerilerdir. Bu yüzden kabul edilebilirlik açısından 
çoğu kez gerçekçi değillerdir. Arabulucu, ortak bir 
anlaşma için bu durumu vurgular ve taraflara, 
diğer partinin konumunu da göz önüne alarak 
önerilerini revize etmelerini tavsiye eder. Her ne 
kadar başlangıçta taraflar tamamen birbirine zıt 
önerilerde bulunsalar da, bir süre sonra bu 
önerilerin bazı kesişen noktaları ortaya çıkar. İşte 
bu noktalar, arabulucunun tarafların dikkat ve 
enerjilerini yönlendirmesi gereken, çözümün çıkış 
noktalarıdır. Kesişen noktalara yoğunlaşan 
tartışma ve görüş alışverişi zamanla, mükemmel 
olmasa bile, belli bir anlaşmanın kokusunun 
çıkmasına yol açar. Bu gerçekleştikten sonra, 
detayların görüşülüp karara bağlanması genellikle 
daha kolay olur.16  

 Ancak bazen tarafların çözüm önerileri 
tamamen birbirine karşıt olup, kesişen hiç bir 
nokta içermeyebilir. Eğer böyle bir durum söz 
konusu ise, arabulucu tarafları dinledikten sonra 
kendisi çözüm önerileri geliştirmeli ve tarafların 
görüşüne sunmalıdır. Unutulmamalıdır ki, 
arabulucunun iletişimi düzenlemenin ötesinde asli 
bir görevi de, tarafların çıkmaza girdikleri anlarda 
çözüm formülleri üretmektir. Arabulucunun 
önerilerinin daha objektif bir görüşü yansıtması 
nedeniyle taraflarca ciddi bir biçimde ele alınma 
olasılığı yüksektir. Ayrıca tarafların aksine, bir 
üçüncü parti olarak arabulucunun, taraflardan 
sadece birinin değil, her ikisinin de ihtiyaçlarına 

                                                           

15 Fisher, Roger ve Ertel, Danny, Getting Ready to 
Negotiate: The Getting to Yes Workbook, New York: 
Penguin Books, 1995. 
16 Zartman, I. William ve Touval, Saadia, “International 
Mediation in the Post-Cold War Era”, Managing Global 
Chaos, Crocker, Chester A. v.d. (ed.), Washington D.C.: 
United States Institute of Peace Press, 1996, s. 454. 
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yanıt verebilecek kapasitede formüller geliştirmesi 
söz konusudur.17  

Elbette arabulucunun önerileri nihai 
değildir. Ancak tıkandıkları noktalarda taraflara  
profesyonelce yol gösteren ve çözüm arayışlarını 
canlandıran önemli bir çabadır. Bu öneriler 
taraflarca değerlendirilir ve bu değerlendirme 
sonucu kabaca üç olasılık ortaya çıkar: 

1. Arabulucun önerisi kabul edilir 
ve nihai çözüme bu öneri temelinde gidilir. 

 Öneri, tarafların görüşleri 
doğrultusunda modifıye edilerek kabul 
edilir.  

2. Öneri kabul edilmez, ancak yeni 
düşünceler ortaya atarak taraflar için 
verimli bir tartışma zemini yaratır. Bu da 
yine, çözüm arayışı yolunda atılabilecek 
önemli bir adımdır.  

Not etmek gerekir ki, ilk olasılığın 
gerçekleşme payı düşüktür. Çünkü tarafların 
çıkmaza girdikleri noktalarda - ki bu noktalar amaç 
üzerinde ciddi rekabete işaret eder - bir üçüncü 
parti önerisini kabul etmeleri zordur. Ancak 
arabulucunun önerisi çoğu kez taraflarca modifiye 
edilir veya onlara çözüm yolunda yeni görüşler, 
yeni bakış açıları sunar. Bu yüzden, genel bir 
ifadeyle, ikinci ve üçüncü olasılıkların gerçekleşme 
paylarının daha yüksek olduğunu söylemek 
mümkündür.18 

 Gerek tarafların karşılıklı öneri 
alışverişlerinin, gerekse arabulucunun ortaya attığı 
formüllerin çözüm yolunda ciddi bir sonuç 
doğurmaması durumunda kullanılabilecek üçüncü 
bir yöntem ise, “harici objektif kriterlere” veya 
“model anlaşmalara” başvurmaktır.  

Harici objektif kriterler, uyuşmazlık 
konusuna ışık tutan, ancak uyuşmazlık sürecinde 
tarafları doğrudan bağlamayan kuralları ifade 
eder. Bu kurallar, sorunun niteliğine göre örneğin, 
hukuk kuralları, gelenekler veya bir malın fiyatı söz 
konusu ise piyasa değeri olabilir.  

Model anlaşmalar ise benzer bir 
uyuşmazlıkta başka taraflarca varılan anlaşmalara 
işaret eder. Bu anlaşmalar da tarafları 
bağlamamakla birlikte, onlara uyuşmazlıklarını 
nasıl çözümleyebilecekleri konusunda bir fikir 
verir, yol gösterirler.19  

                                                           

17 Haynes, John M., Mediation: Positive Conflict 
Management, Albany: State University of New York 
Press, 2004; Strasser, Fredie, Mediation: A 
Psychological Insight Into Conflict Resolution, London: 
Continuum, 2004. 
18 Yılmaz, Muzaffer E. Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü, 
Ankara: Nobel, 1996, s. 145. 
19 Moore, Christopher W., The Mediation Process: 
Practical Strategies for Resolving Conflict, San 
Francisco: Jossey-Bass, 2003, s. 259. 

Harici objektif kriterler ve model 
anlaşmalar, arabulucunun kendisi ya da taraflarca 
görüşme gündemine taşınabilir. Ancak genellikle 
tarafların bu konuda yeterli bilgiye sahip 
olmamaları nedeniyle, özellikle arabulucunun bu 
işi yapması daha uygun olur. Dolayısıyla 
arabulucu tarafları daha bir araya getirmeden 
önce, uyuşmazlık konusuyla ilgili harici objektif 
kriterler ve model anlaşmalar hakkında bilgi 
edinmeli, gerektiğinde bunları görüşme 
gündemine taşımalıdır.  

Aşama 6 (Son Aşama): Tarafları İkna ve 

Sonuca Varma 

Uyuşmazlığa formül arayışları da 
meyvelerini verip her iki tarafı tatmin edebilecek 
bir anlaşma koku vermeye başladıktan sonra 
arabulucunun görevi, tarafları artık bu anlaşmaya 
varma konusunda ikna etmektir. Bu ikna, en basit 
biçimiyle, taraflara anlaşmanın faydalarını 
anlatmak ve anlaşmaya varmama halinde 
uğrayacakları kayıpları hatırlatmak şeklinde 
olabilir.  

Ancak bu aşamada arabulucunun dikkat 
etmesi gereken iki önemli nokta vardır. Bunlardan 
birincisi, taraflar arası iletişim ve formül arayışları 
olgunlaşmadan ikna aşamasına geçilmemesidir. 
Aynı zamanda arabulucu, iknadan önce bulunan 
anlaşma formülünün her iki tarafın da kabul 
edebileceği, her iki tarafın da amaçlarına hizmet 
eden bir formül olduğundan emin olmalıdır. Aksi 
halde, ilk planda kabul edilse dahi varılan anlaşma 
kalıcı olmayacaktır. Dahası, arabulucu, bir tarafın 
çıkarına hizmet eden harici bir kişi durumuna 
düşecek, ileride tatmin olmayan tarafça belki de 
nefretle anılacaktır.  

İkinci önemli nokta ise iknanın zorlama 
şeklini almamasıdır. İkna çabası çerçevesinde 
arabulucu taraflara uğrayabilecekleri olası 
zararları anımsatmalı, ancak anlaşma konusunda 
ısrarlı davranmaktan kaçınmalıdır. Çünkü ısrar 
ters tepebilir ve arabulucunun tarafsızlığına gölge 
düşürür. Sonuca yönelik nihai karar, bizzat 
taraflarca alınmalıdır.  

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Arabuluculuk, bireyler arası 
uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi 
sürecince kullanılabilecek önemli bir yöntemdir. 
Etkin kullanıldığı takdirde bu yöntem, düşük bir 
maliyetle sorunun tırmanmasını ve bu çerçevede 
tarafların uğrayabilecekleri zararları baştan 
önleyebilir. Arabuluculuğun başarı ile uygulanması 
ise, arabuluculuk süreci hakkında bilimsel bilgi 
sahibi olmaktan geçmektedir. Bu makalede, 
uygulama ve bilimsel veriler ışığında profesyonel 
bir arabuluculuk kurumunun nasıl işlemesi 
gerektiği tanıtılmış ve sosyal barışa hizmet etmeye 
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gönüllü “içimizdeki arabulucuların” bu yönde 
bilgilendirilmeleri hedeflenmiştir. 

Günümüzde arabuluculuk, yukarıda da 
değinildiği üzere, Batılı ülkelerin çoğunda İkinci 
Dünya Savaşı sonrası dönemden beri profesyonel 
kurumlar olarak varlık göstermekte  ve pek çok 
sosyal uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir. 
Ülkemiz dahil olmak üzere pek çok geleneksel 
toplumda ise, arabuluculuk halen profesyonellikten 
uzak, daha çok gelenekler temelinde uygulama 
alanı bulmaktadır. Böyle olunca da 
uyuşmazlıkların etkin ve kalıcı bir biçimde çözüme 
kavuşturulmaları nadiren gerçekleşmekte, basit 
sorunlarda bile insanlar yargı kapılarında zaman 
ve enerjilerini tüketmektedirler.  

Elbette profesyonel düzeyde gerçekleşen 
bir arabuluculuğun dahi her sosyal uyuşmazlıkta 
başarılı olabileceği iddia edilemez. Özellikle 
taraflar arası güç eşitsizliğinin belirgin, kültürel ve 
kişisel farklılıkların yüksek olduğu hallerde 
arabuluculuğun nasıl etkin bir uyuşmazlık çözüm 
yöntemi olarak kullanılabileği halen pek çok 
araştırmayı davet etmektedir. Ancak yine de 
arabuluculuğun geleneksel temelinden sıyrılıp 
yukarıda ana hatları ile değinilen profesyonel bir 
boyut kazanması, insanların bu konuda 
bilgilendirilmeleri, bu kurumun işlerliği ve 
dolayısıyla toplumsal barış adına atılabilecek 
önemli bir adımdır.  

 

 

KAYNAKÇA 

Bethel, Christopher, “The Use of Separate 
Sessions in Family Mediation”, Negotiation 
Journal, Vol. 2, No. 3,  1986 

Craves, Charles B., Effective Legal 
Negotiation and Settlement, New York: M. Bender 
& Co., 2005 

Fisher, Roger ve Ertel, Danny, Getting 
Ready to Negotiate: The Getting to Yes 
Workbook, New York: Penguin Books, 1995 

Fisher, Roger, Coping With International 
Conflict: A Systematic Approach to Influence in 
International Negotiation, Upper Saddle River, NJ: 
Prencite Hall, 1997 

Glzaer, Sarah ve Berman, Greg, Good 
Courts: The Case for Problem-Solving Justice, 
New York: New Press, 2005 

Goldman, Alvin L, Negotiation: Theory and 
Practice, New York: Kluwel Law International, 
2003 

Gordon, Thomas, Leader Effectiveness 
Training, New York: Wyden, 1978 

Gulliver, Pamela H., Disputes and 
Negotiations: A Cross Cultural Perspective, New 
York: Academic Press, 1979 

Haynes, John M., Mediation: Positive 
Conflict Management, Albany: State University of 
New York Press, 2004 

Kolb, Deborah M. v.d., Everyday 
Negotiation: Navigating the Hidden Agendas in 

Bargaining, San Francisco, CA: Jossey-Baas, 
2003 

McGillis, Daniel, Community Mediation 
Programs: Development and Challenges, 
Washington, DC: US Department of Justice, 1997 

Moore, Christopher W., “The Caucus: 
Private Meetings That Promote Settlement”, 
Mediation Quarterly, 16, 1987 

Moore, Christopher W., The Mediation 
Process: Practical Strategies for Resolving 
Conflict, San Francisco: Jossey-Bass, 2003 

Moore, Christopher W., The Mediation 
Process: Practical Strategies for Resolving 
Conflict, San Francisco: Jossey-Bass, 2003 

Pruitt, Dean G, Kim, Sung H. ve Rubin, 
Jeffrey Z., Social Conflict: Escalation, Stalemate, 
and Settlement, New York: McGraw-Hill, 2004 

Saner, Raymond, The Expert Negotiator: 
Strategy, Tactics, Motivation, Behavior, 
Leadership, Leiden: Nijhoff, 2005 

Stitt, Allan, Mediation: A Practical Guide, 
Portland, OR: Cavendish, 2004 

Strasser, Fredie, Mediation: A 
Psychological Insight Into Conflict Resolution, 
London: Continuum, 2004 

Walton, Richard E. ve McKersie, Robert B., 
A Behavioral Theory of Labor Negotiations: An 
Analysis of A Social Interaction System, Ithaca, 
NY: ILR Press, 1991 

Yılmaz, Muzaffer E. “Uyuşmazlıklarda Etkin 
Görüşme Teknikleri”, Liberal Düşünce Dergisi, No. 
40, 2005 

Yılmaz, Muzaffer E. Uyuşmazlık Analizi ve 
Çözümü, Ankara: Nobel, 1996 

Zartman, I. William ve Touval, Saadia, 
“International Mediation in the Post-Cold War Era”, 
Managing Global Chaos, Crocker, Chester A. v.d. 
(ed.), Washington D.C.: United States Institute of 
Peace Press, 1996 

 



 

EYLÜL 2006 105

ÇAPAKÇUR KANUNNÂMESİ HAKKINDA BİR 

DEĞERLENDİRME 

A STUDY ABOUT THE CODE OF ÇAPAKÇUR’S 

SANJAK 

 

Yard. Doç. Dr. Mehmet Salih Erpolat
∗

 

 

M 

Abstrackt: 

The Code of Çapakçur’s Sanjak is dated 
1550 and It is located in Tax Register number 188 in 
Arcives of Kuyûd-ı Kadîme in General Directorship 
of Deed-Cadastrol Survey. 

In this study, according to The Code of 
Çapakçur’s Sanjak, names quantities and collecting 
time of collected taxes in The Sanjak interior will be 
discussed The Code of Çapakçur’s Sanjak dated 
1550 will analyse and will present.  

Key words: Governor General of A Province, 
Sanjak, Code, Taxes, Çift Tax, 

 

Özet: 

 

1550 tarihli Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi, 
Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı 
Kadime Arşivi’nde 188 numara ile kayıtlı Tapu 
Tahrir Defteri’nde yer almaktadır.  

Bu çalışmada, adı geçen defterde yer alan 
kanunnâmeye göre, sancak dahilinde toplanan 
vergilerin adları, miktarları ve bunların toplanma 
zamanı üzerinde durulacaktır. Kanunnâme hakkında 
kısa bir değerlendirme yapılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Beylerbeyliği, Sancak, 
Kanunnâme, Vergi, Resm-i Çift. 

 

Giriş: 

Ülkemizde Osmanlı araştırmaları 
çerçevesinde kanunnâmeler ilk defa Ömer Lütfi 
Barkan1 tarafından yayınlanmıştır. Yakın zamanda 
ise Ahmet Akgündüz tarafından “Osmanlı 
Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri” (C.1-9 İstanbul 
1990-1996.) adıyla neşredilmiştir. Bunların yanında 
Osmanlı sancakları üzerinde çalışan farklı 
araştırmacılar da eserlerinde, üzerinde çalıştıkları 
bölge veya yönetim biriminin kanunnâmeleri 

                                                 
∗

 Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü Öğretim Üyesi. 
  
1 Ömer Lütfi BARKAN, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı 

İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî 
Esasları I: Kanunlar, İstanbul 1943.  

üzerinde durmuşlardır2. Bunların bir kısmı sancak 
kanunnâmeleridir. 

Yukarıda zikredilen her iki temel eserde, 
Çapakçur Sancağı Kanunnâmesine ayrı yer 
verilmemiştir. Bu ilgisizliğin nedeni henüz 
bilinmemektedir. Bu sebeple Çapakçur Sancağı 
Kanunnâmesi’nin yayınlanması uygun görülmüştür. 
Böylelikle Osmanlı sancak kanunnâmeleri zincirine 
bir halka ilave edilmiş olacaktır. Bu çalışmada, 
Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi’nin sadece Latin 
harflerine çevrilmiş şekli yer alacaktır. Belgenin 
fotokopisinin alınmasına, bütün çabalara rağmen 
izin verilmedi. Bu yüzden kanunnâmenin orijinalini 
belge olarak sunulamaması çalışma için bir eksiklik 
olabilir.  

Osmanlı devletinin teşkilat yapısını ve onun 
üç buçuk yüzyıl mütemadiyen devam eden 
gelişmesini kavrayabilmek kanunnâmelerin bir bütün 
halinde olduğu kadar her birinin bağımsız 
çalışmalara konu olacak şekilde iyice araştırılıp 
incelenmesi gerekmektedir. Osmanlı devletinin 
çağının en büyük idarî, siyasî, sosyal-iktisadî ve 
askerî organizasyonlardan biri olmasında nitelikli 
kanunların tanzim edilmesi ve bunların 
uygulanmasının rol oynadığı yaygın ve doğru bir 
kanaattir. Yine devletin askeri, ekonomik ve siyasi 
alanda daha sonra görülen gerileme hali de ihtiyaca 
göre yeni kanunların konulmamasından hatta eski 
kanunların bile bozulmuş olmasından 
kaynaklandığını ifade etmek mümkündür. Bu 
bakımdan Osmanlı kanunnâmeleri ile Osmanlı 
sancak kanunnâmelerini incelemek, Osmanlı 
devletinin sosyal, ekonomik, askerî ve siyasî alanda 
hızlı ve etkili ilerleyişini anlamamıza katkı 
sağlayacaktır.  

I-Çapakçur Sancağı Hakkında Kısa Bilgi 

Çapakçur Sancağı, Diyarbekir 
Beylerbeyliği’ne bağlı yurtluk-ocaklık yoluyla idare 
olunan bir sancaktır. Sancağın merkezi olan 
Çapakçur günümüzde Bingöl ilinin merkez ilçe 
sınırları içinde yer almaktadır.  

Çapakçur Sancağı’nın XVI. yüzyıla ait, 
elimizde sadece bir Tahrir Defteri bulunmakta olup, 
1550 tarihlidir. Bu defterdeki verilere göre, Çapakçur 
XVI. yüzyılda sancak merkezi olmasına rağmen köy 

                                                 
2 Nejat GÖYÜNÇ, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, Ankara 
1991, s. 157-175; Ahmet Nezihi TURAN, XVI. Yüzyılda 

Ruha (Urfa) Sancağı, Şanlıurfa 2005, 175-181; Doğan 
YÖRÜK, XVI. Yüzyılda Aksaray Sancağı (1500-1584), 
Konya 2005, s. 313-317; İbrahim SOLAK, XVI Asırda 

Maraş Kazası ( 1526-1563), Ankara 2004,  s. 269-278; 
Ahmet KANKAL, Tapu-Tahrir Defterlerine Göre 16. 

Yüzyılda Çankırı Sancağı, (Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi), Ankara 1993, 
s. 316-321; Mehmet Salih ERPOLAT, XVI. Yüzyılda 

Ergani Sancağı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya 
1993, s. 119-128. 
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görünümünde idi. O dönemde Çapakçur 
Sancağı’nın 88 köyü vardı3.  

II-Sancak Kanunnâmeleri  

Osmanlı kanunnâmeleri çıkarılış şekillerine 
göre beş ana başlık altında toplanabilir: 

1-Padişah hükümleri şeklindeki 
kanunnâmeler 

2-Sancak kanunnâmeleri  

3-Belirli gruplarla ilgili kanunnâmeler 

4-Devlet teşkilatı ile ilgili kanunnâmeler 

5-Genel kanunnâmeler4 

Burada bunların her biri üzerinde tek tek 
durulmayacaktır. Ancak konumuzla doğrudan ilişkili 
olan sancak kanunnâmeleri hakkında kısa bir bilgi 
verilecektir.  

Sancak kanunnâmeleri, Osmanlı devletinden 
önce “kanun-ı memleket” ismi ile İlhanlılarda5 hatta 
daha önce yaşamış olan Eski İran’da ve Abbasiler 
de kullanılmıştır.  

Sancak kanunnâmelerinde umumiyetle 
padişahın tuğrası yer alır ve sancağın mufassal 
tahrir defterinin başlarında bulunur. Ancak bu her 
zaman uyulan bir kural olmamıştır. Nitekim 
incelediğimiz Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi’nde 
tuğra bulunmadığı gibi defterin baş tarafı yerine 
sonlarına doğru yer almaktadır6.  

Sancak kanunnâmeleri, öncelikle reaya ve 
timar sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve 
engellemek amacıyla devlet arazi (mirî) sisteminin 
ve timarların yürürlükte olduğu eyaletler için 
mevcuttu. Bu kanunnâmelerde toprak idaresi, vergi 
sistemi ve timar düzeni ayrıntılı bir şekilde ele 
alınmıştır. Yani çiftçinin toprağı işleme şartları, 
üründen alınacak vergi çeşidi ve miktarı, verginin 
ödeneceği zaman gibi hususlar bu kanunnâmelerde 
bütün açıklığı ile görülebilir. Sancak kanunnâmeleri 
resmi nitelikte olup, beylerbeyi divanları ve kadı 
mahkemeleri bu kanunlara uygun şekilde karar 
vermek durumundaydı7.  

Osmanlı sancak kanunnâmeleri, zamana ve 
coğrafyaya göre farklı özellikler taşımaktadır. Yapı 
ve özellikleri bakımından Rumeli’deki sancakların 
kanunnâmeleri ile Batı Anadolu, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu ve Suriye’deki sancak 
kanunnâmeleri arasında bazı farklılıkların olduğu 
görülmektedir. Hatta Diyarbekir Vilayeti’nde cari 

                                                 
3 Mehmet Salih ERPOLAT, “1550 Tarihli Mufassal Tahrir 
Defterine Göre Çapakçur Sancağı” I. Bingöl 
Sempozyumu 10-11 Haziran 2006 Bingöl (Basılmamış 
bildiri), Bingöl.  
4 Halil İNALCIK, “Kanunnâme” DİA, C. 24, s. 334-335. 
5 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devlet 

Teşkilatına Medhal, Ankara 1988, s. 242. 
6 KKA, TD, 188, v.73b. 
7 H.İNALCIK, “Kanunnâme”, s. 334. 

olan Eski Hasan Padişah kanunlarının her mıntıka 
için ayrı ayrı yapılmış olmasının yanında, bazen her 
köydeki hususi vaziyetleri tespit edecek kadar 
teferruata ait maddeleri içerdiği de görülmektedir. 
Ancak Diyarbekir Vilayeti’ndeki bu durum, 1540 
tarihinde teferruat kısmı ortadan kaldırılarak umumi 
esaslar tespit edilmiş8 ve Osmanlı kanunu haline 
dönüştürülmüştür.  

Osmanlı sancak kanunnâmelerinin her biri 
şer’i ve örfi hükümler konusunda uzman olan defter 
eminleri ve vilayet katipleri tarafından kadifiye-
formalize edilmiş örfî-hukukî düzenlemelerdir9. Bu 
kanunnâmeler hazırlandığında yörenin yerel 
idarecileri ve eşraftan kimseler de komisyonda 
görev almaktaydılar.  

Osmanlı sancak kanunnâmeleri 
hazırlanırken, o sancakta Osmanlı hakimiyeti 
öncesine dayanan o memleketin örf ve adetlerinin 
yanında, eski nizam ve kanunlarına da riayet 
edildiğine dair pek çok kayıt mevcuttur. Hatta 
Osmanlı fethini hemen müte’akib hazırlanan 
kanunnâmelerde, eski yönetime dair kanunların 
büyük ölçüde değiştirilmeden uygulandığı 
görülmektedir. Nitekim bu husus 1518 tarihli 
Diyarbekir vilayetine bağlı sancaklardaki 
kanunnâmelerin başında yer alan “Tafsil-i 
kanunname-i liva-i Amid ber mûceb-i  Kanun-ı 
Hasan Padişah...10” ibaresinden anlaşılmaktadır.  

Osmanlı Devleti, fethettiği memleketlerdeki 
örf ve adetler ile halkın alışık olduğu vergi şekillerine 
uzun süre riayet etmiş, ancak gerek duyulduğunda 
birtakım değişiklikler de yapmıştır11. Yapılan bu 
değişiklikler ise umumiyetle halkın lehine olmuştur12.  

Osmanlı kanunnâmelerindeki hükümlerin pek 
çoğunun eski devirlere ait nizamları içermesinin 
yanında, uygulama sırasında ortaya çıkan 
problemlere yönelik üretilen yeni çözümlerle ıslah 
edilerek geliştirilmesi sonucu tekâmül etmesi 
hususu, Osmanlı kanunnâmelerinin tedrici olarak 
geliştiğini ve mükemmelleştiğini göstermektedir. 

                                                 
8 Ömer Lütfi BARKAN, Türkiye’de Toprak Meselesi, 
İstanbul 1980, s. 547. 
9 Ahmet AKGÜNDÜZ, Osmanlı Kanunnâmeleri ve 

Hukukî Tahlilleri, I, İstanbul 1990, s. 91. 
10 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Tahrir Defteri (TD), 
64, s. 1; M. Mehdi İLHAN, Amid (Diyarbakır), Ankara 
2000, s. 122; Ö. L. BARKAN, Kanunlar, s. 145; Nahiye-i 
Ergani, s. 149, Liva-i Ruha, s. 155, Vilayet-i Mardin, s. 158, 
Liva-i Harput, s. 165, Liva-i Çermik, s. 167, Liva-i Siverek 
s. 170, Liva-i Arabkir, s. 171. 
11 Ömer Lütfi BARKAN, “Kanunnâme” İslam 

Ansiklopedisi, C. 6, s. 194; Erol ÖZBİLGEN, Bütün 

Yönleri ile Osmanlı (Adab-ı Osmâniye), İstanbul 2003, s. 
133. 
12 Mehmet Salih ERPOLAT,“ XVI. Yüzyılda Ergani 
Sancağındaki Gayrimüslim İskân Yerleri ile Şahıs İsimleri 
Hakkında Bir Değerlendirme”, Sosyal Bilimler Araştırama 

Dergisi (SBArD), S. IV, s. 167. Ergani Sancağı’nda 
Osmanlı kanunlarının uygulanması sonrasında devletin 
halktan topladığı vergi miktarında düşüş olmuştur. 
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Osmanlı kanunnâmelerinde, Osmanlı öncesi 
idarelerinin koymuş olduğu hükümlerle, teşkil 
edilenlerin yanında, herhangi bir şekilde yabancı bir 
tesirle açıklanması mümkün olmayan pek çok ileri 
düzenlemeler de mevcuttur13. 

III-Çapakçur Kanunnâmesi 

Çapakçur Kanunnâmesini, şekil, dil ve 
muhteva bakımından ele almak mümkündür. 
Kanunnâmenin ilk cümlesinden bunun Osmanlı 
döneminde hazırlandığı, “kanûn-ı padişâh-ı âlem-
penâhî”, ifadesinden anlaşılmaktadır.  

Kanunnâmedeki hükümlerden, Çapakçur 
Sancağı’nda hangi vergilerin ne zaman ve ne kadar 
alındığı açıkça anlaşılmaktadır. Kanunnâmeye göre 
Müslümanlardan çift resmi Mart ayında 
toplanmaktadır. Koyun ve keçiler için alınan vergi, 
Müslüman-Gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın April 
(Nisan) ayında toplanmaktadır.  

IV- Çapakçur Kanunnâmesine göre 

Çapakçur Sancağı’ndan Alınan Vergiler ve 

Miktarları 

Çapakçur Sancağı’nda reayâdan alınan 
vergileri beş grupta toplamak mümkündür. Ancak 
burada adı geçen vergilerin mahiyeti hakkında 
tafsilatlı bir bilgi verilmeyecektir. Çünkü konu ile ilgili 
yapılmış araştırmalarda bu hususların hemen hepsi 
aydınlığa kavuşturulmuştur14. Bu bakımdan 
vergilerin mahiyetleri hakkında bilgilerin kısa kısa 
verilmesi daha uygun görülmüştür. 

A-Kişi Başına Alınan Vergiler ve Resimler: 

a- Resm-i Çift: Bu vergi sadece 
Müslümanlardan ve çift15 tabir edilen muayyen 
büyüklükteki araziyi tasarruf eden raiyetten alınırdı. 
Çapakçur Sancağı’nda resm-i çift miktarı 50 akçe 
idi.  

                                                 
13 Ömer Lütfi BARKAN, “Kanunname” , s. 195. 
14 Bkz. Halil İNALCIK, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu”, 
Belleten XXIII/92 (1959), s. 575-609; Neşet ÇAĞATAY, “ 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Reayadan Alınan Vergi ve 
Resimler”, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, V/5, s. 
483-511; N. GÖYÜNÇ, Mardin Sancağı, s.136-139; 
Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-

1566), Ankara 1989, s. 117-154; XVI. Yüzyılda 

Çemişgezek Sancağı, Ankara 1999, s. 110-136; A. N. 
Turan, Ruha Sancağı, s. 71-109; Ahmet AKGÜNDÜZ, 
Türk Hukuk Tarihi,  C. 1, İstanbul 1995, s. 344-361. 
15 Osmanlı Kanunnâmelerinde çift için farklı tarifler yer 
almaktadır. “...bütün çiftlik a’la yerden altmış dönüm ve 
evsât yerden seksen ve doksan dönüm ve ednâ yerden 
yüz ve yüz yiğirmi dönüm demişlerdir, ammâ beynü’n-nâs 
meşhûr ve ma’rûf olan çiftlik oldur ki, bir çiftlik nadasına ve 
ekinine vefâ ede, ahâli-i kurâdan ekinciler dahi ana bir 
çiftlik dirler, mikdarda Burada müddile oniki müdlük yerdir, 
Konya müddile sekiz müdlük olur, bilfi’l ma’mûl olan kile ile 
altı müdlük yer olur.” BARKAN, Kanunlar, s.47; Sirem’de 
bir çiftlik, has yerde 60, a’la yerden 70-80, evsatta 100-
120, ednâda 150 dönüm olarak hesaplanıyordu. Bkz. Halil 
İNALCIK, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu”, Osmanlı 

İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1996, s. 37. 

b- Bennak: Bennâk, çiftliği olmayan evli 
raiyyet demektir. Bennak resmi 12 akçe idi. 
Çapakçur Kanunnâmesi’nde ırgadiye ile birlikte 18 
akçe olarak kaydedilmiştir.  

c- Mücerred: Mücerred bekâr, ancak 
başkasına muhtaç olmadan geçimini temin edebilen 
vergi mükellefi olan kişi için kullanılan bir tabirdir. 
Mücerredden 6 akçe vergi alınmakta idi. 

d- İspenç Resmi: İspenç resmi, büluğ çağına 
ermiş, şehirli, köylü, göçebe, evli veya bekâr, 
topraklı veya topraksız her gayrimüslim erkekten 
alınan örfi bir baş vergisi16 şeklinde tarif edilmiştir. 
Çapakçur Sancağı’nda bulunan evli 
Gayrimüslimlerden bu verginin tahsil edildiği “... 
müzevvecihlerinden irgadiyesiyle ispenç otuz bir ....” 
ifadesinden, 6 akçenin ırgadiye, 25 akçe ispenç için 
alındığı anlaşılmaktadır. 

e- Cizye: Bu vergi, büluğ çağına erişmiş 
vücut ve akılca sağlam, ayrı iş güç sahibi 300 
akçelik menkul mala sahip her Gayrimüslim 
erkekten alınan bir vergidir. Çapakçur Sancağı’nda 
evli Gayrimüslimden 54 akçe cizye alınmasına 
karşılık, bekardan 44 akçe alınıyordu.  

f- Adet-i Irgadiye: Raiyyetin sipahisine 3 gün 
bedenen çalışması ya da mukabilinde ödediği nakdi 
para için kullanılan bir tabir ve vergidir. Miktarı 6 
akçe idi.  

B- Maktu Vergiler 

Resm-i Âsyâb: Resm-i âsyâb değirmenin 
işletilmesinden alınan bir vergidir. Değirmenin 
çalıştığı her ay için 5 akçe vergi alınırdı. Bu durum 
Çapakçur Kanunnamesi’nde şöyle ifade edilmiştir. “ 
ve suyu cari olub sene-i kâmilede yüriyen 
asiyâblardan altmışar ve altı ay yüriyen 
asiyâblardan otuzar akçe...” (alınırdı).  

C- Hububat Öşrü 

Çapakçur Sancağı’nda buğday, arpa, darı ve 
penpeden hums yani 1/5 nispetinde, cez ve yonca 
ektikleri bostanlarından birer para, kavun, karpuz ve 
hıyar ekili bostanlardan, çayırlardan ve kozları 
(ceviz) ağaçlarından ve yabanda olmayıp 
bahçelerinde yetiştirilen elma, ayva ve armut gibi 
meyve ağaçları için öşür tahsil edilmekteydi. 

D- Hayvancılık İle İlgili Resimler 

1- Kışlak (Köm) Resmi: Bu vergi, kömde 
kışlayan koyun ve davar sürülerinden alınmaktadır. 
Çapakçur Sancağı’nda köm (ağıl) vergisi yıllık olup, 
60 akçe idi. Bu vergi kanunnâmede, “ve kömlerinin 
kim davarların kışladurlar her kimin toprağında vaki 
olursa beher kömden resm altmış akça” ifadesiyle 
yer almaktadır. Kışlak resmi olarak Çemişgezek 

                                                 
16 Mehmet AliÜNAL; Osmanlı Müesseseleri Tarihi, 
Isparta 1997, s. 151-156. 
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Sancağı’nda 300 davarlık bir sürü için kıymeti 30 
akçelik bir davar alınırdı17.  

2- Ağnam Vergisi: Keçi ve koyun gibi küçük 
baş hayvanlar için alınan bir vergi idi. Çapakçur 
Sancağı’nda “üç yüzden ziyade keçisi ve koyunu 
olan sipah taifesinden her beher iki re’sine bir akçe” 
tahsil edilirdi.  

E- Arızî Vergiler  

Osmanlı devletinin reayadan aldığı arızî 
vergiler arasında bâd-i hevâ, niyâbet, âdet-i 
deştbâni, tapu resmi, cürm-i cinâyet ve resm-i arûs 
en belirgin olanlardandır. Çapakçur Sancağı 
Kanunnâmesi’nde bu vergilerden sadece resm-i 
arûsa yer verilmiştir. 

Resm-i Arûs: Gelin ve düğünlerde alınan 
resim hakkında kullanılan bir deyimdir. Bu vergi her 
zaman evlenen kadınların kocalarından alınırdı. 
Arûs, Arapça bir kelime olup, gelin demektir. Bu 
resim, gelinin mensup olduğu inanca, bâkire ve dul 
olmasına göre alınan vergi miktarı değişebilirdi. 
Mesela, Müslüman bâkire için bu miktar 60 akçe, 
Gayrimüslim bâkire için 30 akçe; Müslüman dul 
avret için 30 akçe, Gayrimüslim dul avret için 15 
akçe idi18.  

Çapakçur Kanunnâmesi’nde “resm-i 
arûsâneleri seyyibelerinden (dul) otuzar ve 
bâkirelerinden altmışar” akçenin alındığı 
anlaşılmaktadır.  

Sonuç 

Bu çalışmada, 1550 tarihli Çapakçur Sancağı 
Kanunnâmesi’nin içerdiği hükümler tespit edilerek 
gün yüzüne çıkartılmaya çalışılmıştır. Buna göre 
Osmanlı Devleti’nin Çapakçur Sancağı’nda 
uyguladığı sancak kanununun hükümleri, sancak 
ahalisinden alınan vergi türleri ve miktarları, söz 
konusu vergilerin tahsil edilme zamanı veya dönemi 
tespit edilmiştir.  

 

Çalışmanın sonunda, kanunnâmenin Lâtinize 
edilen metni verilerek dil yapısını ve diğer 
özellikleriyle dönemin yerel Osmanlı Türkçesi 
günümüz insanının istifadesine sunulmuştur. Bunun 
yanında, bu çalışma ile, daha önce büyük bir kısmı 
yayımlanmış olan Osmanlı sancak kanunnâmeleri 
zincirine bir halka daha eklenmiş olmaktadır.  

Bu kanunnâme, Çapakçur’a ait içtimaî-
iktisadî, idarî-askerî yapıların tamamına ilişkin 
teamül ve uygulamaları codifiye etmemektedir. 
Daha çok, reâyanın devletle olan ekonomik 

                                                 
17 “ve resm-i kışlak dahî bu vilâyette köm dirler her üç yüz 
davara bir davar vireler kıymeti otuz akça ola ziyâde ve 
eksik olsa ana göre hesâb oluna” M. Ali ÜNAL, XVI. 

Yüzyılda Çemişgezek Sancağı, Ankara 1999, s. 187. 
18 Mehmet Zeki PAKALIN, Osmanlı Tarih Deyimleri ve 

Terimleri Sözlüğü, C. 1, s. 89. 

ilişkilerini ve ona karşı malî sorumluluklarını tanzim 
etmektedir. 

Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi, içerik ve 
düzenlenme şekli bakımından, Diyarbekir 
Beylerbeyliği’ne bağlı diğer sancak 
kanunnamelerinden pek farklı olmadığı 
görülmektedir. Alınan vergi kalemlerinin büyük 
ekseriyetinin tarımsal faaliyetlere ve raiyyet 
yükümlülüklerine yönelik olduğu, el sanatlarına ve 
proto endüstri ve ticarete ilişkin vergi 
düzenlemelerini ihtiva ettiği, sosyal örgütlemenin 
kısal-köysel bir nitelik taşıdığı ortaya çıkmaktadır. 

 

KANUNNÂME 

1- Kânûn-ı padişâh-ı âlem-penâhî ve adalet, 
saadet -destgâh ki intizâm-ı aksâm-ı mahsûlât 

2- ve ihtimâm-ı esnâf-ı mersûmât-ı reayâ-yı 
âmm der halledallahu bü cûd-ı ‘izâma 

3- ila yevm’il- kıyâm müsted’âlarınca 
Çapakçur Sancağı’nın reâyâ-yı İslâmiyyesinden 

4- mah-ı âzerdır ki(?) Mart ayıdır tamâm çifti 
olanlardan resm-i ırgadiyyesiyle  

5- elli altı ve nim çiftden ırgadiyyeye yigirmi 
sekiz ve zirâ’ati yeri nîm çiftden 

6- ekall olan ra’iyyetten her iki dönüm yer bir 
resm-i zemîn bir akçe ve bennâkden  

7- resm-i ırgadiyyesiyle on sekiz ve bâliğ 
olub, hizmete iktidârı olan mücerredlerinden  

8- altı akçe ve kefereden müzevvecinin 
cizyesi elli dört ve mücerredlerinden kırk 

9- dört ve müzevveclerinden ırğadiyyesiyle 
ispençe otuz bir ve mücerredlerinden yigirmi 

10- beş ve mah-ı April’den re’âyâ-yı 
Müslimînden ve kefereden koyunu ve keçisi 
olanlarının  

11- her iki re’esinden bir akçe resm ve 
zirâ’atleri mahsulâtı ki buğday ve arpa  

12- ve daru ve hubûbât-ı sâ’ire kısmıdır ve 
penbeden hums ve her ra’iyyet ma’âşları  

13- içün evleri önünde cez (?) ve yonca 
ektikleri bistânlarından birer para ve kavun 

14- ve karpuz ve hıyar ekilü bistanlarından ve 
çayırlarından ve kozları ağaçlarından 

15- ve yabanda olmayub bağçelerinde olan 
elma ve heyva ve emrûd ve bi’l-cümle meyvebâr 

16- ağaçlarından öşr ve resm-i ‘arûsâneleri 
seyyibelerinden  otuzar ve bâkirelerinden  

17- altmışar ve suyu cârî olub sene-i 
kâmilede yüriyen âsyâblarından altmışar 

18- ve altı ay yüriyen âsyâblarından otuzar 
akçe resm-i cümleten vech-i meşrûh üzere  
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19- mezkûrât-ı mezbûre bi’t-ta’mîr defter-i 
cedîd-i hâkânîde tersîm ve terkîm olundu 

20- ve kömlerinin kim davarların kışladurlar 
her kimin toprağında vâki’ olursa beher kömden 
resm altmış  

21- akçe ve üç yüzden ziyâde keçisi ve 
koyunu olan sipâh tâ’ifesinden her beher iki re’sine 
bir akçe vire. 
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BAKANLARIN YASAMA 

SORUMSUZLUĞU 

LEGISLATIVE IRRESPONSABILITY OF 

MINISTERS 

Yard. Doç. Dr. Hüseyin ÖZCAN∗ 

 

Abstract 

This article is especially related to 
parliamentary immunity. Parliamentary immunity is 
described Article 83/1 in the Constitution of 
Republic of Turkey. Therefore members of Turkish 
Brand National Assembly aren’t liable for their 
votes and statements concerning parliamentary 
functions, for the views they express before the 
Assembly or unless the Assembly decides other 
wise on the proposal of the Bureau for that sitting, 
for repeating or revailing these outside the 
Assembly on the other hand. The members of the 
Council Minister have the same rights as written in 
Art 112/4. Under Art 112/4 members of the 
Council of Ministers abide by the rules and 
constitutions to when deputies are subject and 
shall enjoy parliamentary immunity. This immunity 
has a great role in Turkish Legal System 
Necessity of Parliamentary immunity is argued in 
this article. 

Keywords:  Parliamentary immunity, 
Freedom of speech, Council of Ministers,  Article 
83,  Article 112/4 

 

Özet 

Bu çalışmada bakanların yasama 
sorumsuzluğu konusu ele alınmaktadır. Yasama 
sorumsuzluğu kurumu Anayasanın 83. 
maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmektedir. Bu 
hüküm, milletvekillerinin yasama fonksiyonunu 
yerine getirirken özgürce oy kullanabilmelerini, söz 
söyleyebilmelerini ve düşüncelerini 
açıklayabilmelerini güvence altına almaktadır. 
Ayrıca, Anayasanın 112. maddesinin 4. fıkrası 
bakanlara da aynı imtiyazlardan yaralanma hakkı 
tanımaktadır.  Bu hükme göre, milletvekili olan ya 
da olmayan bakan, milletvekili imiş gibi yasama 
sorumsuzluğundan yararlanabilmektedir. Bu 
sorumsuzluk hali Türkiye’ye özgü bir kurumdur. Bu 
kurumun gerekliliği bu makalede tartışılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Türkçe: Yasama 
bağışıklıkları, Yasama sorumsuzluğu, Milletvekili 
olan Bakanların yasama sorumsuzluğu, Milletvekili 
olmayan bakanların yasama sorumsuzluğu, hukuk 
devleti. 

                                                 
∗

  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 

 

Giriş 

 

Bakan, hükümette görev yapmak üzere 
başbakan tarafından meclis içinden veya dışından 
seçilen ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan 
Bakanlar Kurulu üyesine verilen addır1. Bu üye,  
bakanlık olarak adlandırılan genel yönetimin 
üzerine aldığı kamu hizmetlerini yerine getiren 
konularına göre uzmanlaşmış ve örgütlenmiş 
bölümün2 başıdır3. Parlamenter rejimlerin gereği 
olarak bu kişiler, genelde siyasi kişilerden 
olmaktadır4. Fakat 1961 ve 1982 Anayasaları, 
hükümetlerin bazı hallerde milletvekili olmayan 
teknokratlara da bakanlık için müracaat etmesinin 
önünü açmıştır.  1982 Anayasasının 109. 
Maddesinin 3. fıkrasına göre bakanlar, TBMM 
üyeleri arasından seçilebileceği gibi, milletvekili 
seçilme yeterliliğine sahip olan milletvekili olmayan 
kişiler arasından da seçilebilir. Anayasanın 112. 
maddesinin 4. fıkrasına göre Milletvekili olmayan 
bakanlar, Anayasanın 81. maddesinin 
milletvekillerine öngördüğü gibi Millet Meclisi 
önünde yemin ederler ve milletvekillerine tanınan 
yasama sorumsuzluğu imtiyazından yararlanırlar.  

1982 Anayasasının 83. maddesinin 1. 
fıkrası “meclis çalışmaları” ifadesi ile yasama 
sorumsuzluğu imtiyazının fiiller bakımından 
kapsamını  “yasama fonksiyonu” ölçütüne 
bağlamış bulunmaktadır5.  Yasama fonksiyonu, 
yasama organının yaptığı işlemleri ifade 
etmektedir6. Bu işlemler, Anayasanın 87. maddesi 
ve devamında büyük ölçüde sayılmış 
bulunmaktadır7. 87. maddenin saydığı yasama 
fonksiyonları şunlardır: “Kanun koymak, 
değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve 
bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli 
konularda kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun 
tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para 
basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; 
milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun 
bulmak; Türkiye Büyük Millet Meclisi üye 

                                                 

 
1 YILMAZ, EJDER,  Hukuk Sözlüğü, 9. Bası, Yetkin 
Basım Yayım  ve Dağıtım, Ankara 2005, s. 129; 
BAĞDATLI, SELAHATTİN, Hukuk Sözlüğü, Derin 
Yayınları, İstanbul 2002, S. 70. 
2 GÜNDAY, METİN, İdare Hukuku, 7. Bası, İmaj 
Yayıncılık, Ankara 2003, s. 343.   
3 GÖZÜBÜYÜK, A.ŞEREF, Yönetim Hukuku, 12. Bası., 
Turhan Kitabevi, 1998 Ankara, s. 77; EROĞLU, HAMZA, 
İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara 1985, s. 152. 
4 EROĞLU, a.g.e., s. 152. 
5 TEZİÇ, ERDOĞAN, Anayasa Hukuku, 11. Bası, Beta, 
İstanbul, 2006, s. 375. 
6 GÖZLER, KEMAL, Türk Anayasa Hukuku, Ekin 
Kitabevi yayınları, Bursa, 2000, s. 363. 
7 A.g.e. 
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tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile 
genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip 
kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde 
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine 
getirmek”.  

Anayasanın 112. maddesinin son fırkası, 
bakanların yasama bağışıklıklarından 
yararlanabileceklerini açıkça düzenlemektedir. 
Buna göre, bakanlar kurulu üyeleri, ister 
milletvekili olsun, ister olmasın, 83. maddenin 
ayrıcalıklarından, yani “yasama sorumsuzluğu” ve 
“yasama dokunulmazlıkları”ndan 
yararlanabileceklerdir. Bu makalede öncelikle 
yasama sorumsuzluğu kavramı (1) ele alınacak, 
bunu takiben bakanlar “milletvekili olan bakanlar 
(2) ve “milletvekili olmayan bakanların yasama 
sorumsuzlukları (3) olarak irdelenecektir. Son 
olarak da (4) bu konudaki düşüncemiz ifade 
edilecektir.   

 

1. YASAMA SORUMSUZLUĞUNUN 
TANIMI 

 

Yasama sorumsuzluğu kavramı lügatte, 
Türk anayasa metinlerinde, öğretide ve yargı 
karalarında farklı şekilde tanımlanmıştır. Bu 
farklılıklar, yasama sorumsuzluğu kavramının 
içeriğine yönelik olmamakla birlikte, üzerinde 
durulması gereken bir konudur.  

Sorumsuzluk kavramını ele almadan önce, 
“sorumluluk” kavramını kısaca tanımlamak 
gerekirse; “mesuliyet” kavramı ile eş anlamlı 
kullanılan “sorumluluk”, hukuka aykırı bir fiilin 
sonuçlarına katlanmayı8 ve başkasına verilen bir 
zararın, buna sebebiyet veren tarafından 
karşılanması, ödenmesi9 şeklinde 
tanımlanmaktadır. Buna karşın, “Sorumsuzluk” 
kavramı da “sorumluluk” kavramının karşıtı olarak 
kullanıldığında10,  “hukuka aykırı fiilden dolayı 
mesuliyetsizlik, sorumlu olmama hali” olarak 
tanımlanabilir. 

Birçok eserde “yasama sorumsuzluğu” 
kavramını doğrudan çağrıştıran “sorumsuzluk” 
tanımlarına rastlamak mümkündür: Mesela 
Larouse “sorumsuzluk” kavramını, “Anayasa 
Hukukunda Cumhurbaşkanı’nın ve 
Milletvekillerinin yaptıkları hukuka aykırı fiillerden 
dolayı sorumlu olmamasını ifade etmektedir” 

                                                 
8 Anabritanica Genel Kültür Ansiklopedisi, Ana Yay. A.Ş 
ve Encyclopaedia Britannica, İnc., İstanbul 1989, 19. Cilt, 
s. 525; BAĞDATLI, a.g.e., s. 609; YILMAZ, Ejder, a.g.e., 
s. 1113.  
9 ÖZCAN, HÜSEYİN, Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Alfa 
1993., s. 897 
10 ÖZCAN, a.g.e. 

şeklinde tanımlamaktadır. Buna göre 
sorumsuzluk, “milletvekillerinin meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri 
sürdükleri düşüncelerden sorumlu 
tutulmamalarıdır”11. Bağdatlı “sorumsuzluk” 
kavramından 83. maddenin 1. fıkrasındaki 
düzenlemeleri anlamaktadır. Buna göre 
sorumsuzluk, “sorumlu olmamayı” ifade 
etmektedir. Bağdatlı bu ifadesini de açarak, 
“sorumsuzluk” kavramından “parlamenter 
rejimlerde cumhurbaşkanının yaptığı işlemlerden 
sorumlu olmaması ve milletvekillerinin Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu 
olmamaları anlaşılmaktadır”12 demektedir.  

Türk Anayasalarında, 1876 tarihli Kanuni 
Esasiden bu yana yasama sorumsuzluğu 
doğrudan veya dolaylı olarak düzenlemesine 
rağmen günümüze kadar bu kavramın tanımı kati 
bir biçimde yapılmamıştır. 1982 Anayasasının 83. 
maddesinin 1. fıkrası, “Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, 
Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden… sorumlu 
tutulamazlar” ifadesi ile yasama sorumsuzluğunun 
çerçevesini çizmiştir. Buna göre bir milletvekili 
kürsüde yaptığı konuşmasının içeriğinde suç 
niteliği taşıyan ifadeler kullanmış olsa dahi 
sorumsuzdur. Bu ifade, doğrudan bir tanım 
olmasa da öğreti, lügat ve içtihat tarafından  kabul 
gören tanımın temelini oluşturmaktadır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü de Yasama 
Sorumsuzluğu kurumunu 9. kısmın 1. bölümünde 
düzenlemiş bulunmaktadır.  İçtüzüğün 131., 132., 
133. ve 134 maddeleri sorumsuzluğun tanımı veya 
kapsamından ziyade, kaldırılması prosedüründe 
uygulanacak hükümlerden ibarettir. Bu 
hükümlerden ise bir “yasama sorumsuzluğu” 
tanımı çıkarabilmek mümkün görülmemektedir. 

“Yasama sorumsuzluğu”  kavramı 
konusunda öğretide belirgin bir tartışma 
olmamakla birlikte,  kullanılan “yasama 
sorumsuzluğu” terimi konusunda tam bir birlik 
olduğu söylenemez. Özellikle eski literatür, 
“yasama sorumsuzluğu” yerine “mutlak yasama 
dokunulmazlığı” 13 terimini kullanmaktadır. Bunun 

                                                 
11 Büyük Larouse, Gelişim yayınları, İstanbul 1986, 17. 
Cilt, s.10672.  
12 BAĞDATLI, a.g.e. 
13 ALDIKAÇTI, ORHAN, Anayasa Hukukumuzun 
Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Yayınları, Dördüncü Bası, İstanbul 
1982, s. 274; ÖZÇELİK, SELÇUK, Esas Teşkilat Hukuku 
Dersleri, İkinci Cilt: Türkiye’nin Siyasi Rejimi ve 
Müesseseleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, İstanbul 1976, S. 279. Buna karşılık Arsel, 
1959 tarihli eserinde, “teşrii muafiyetler” başlığı altında 
ele aldığı yasama sorumsuzluğu kurumunu  
“sorumsuzluk” kavramını kullanarak açıklamaktadır. 
Bkz., ARSEL, İLHAN, Türk Anayasa Hukukunun Umumi 
Esasları, Mars Ticaret ve Sanayi A.Ş. Matbaası, Ankara 
1959, s. 186.    
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sebebi ise, gerek 1961 ve gerekse 1982 
Anayasalarının “yasama sorumsuzluğu” kavramını 
“yasama dokunulmazlığı” başlığı altında ele 
almalarıdır. Yeni literatür ise bunun aksine, 
Anayasanın 83. maddesinin “yasama 
dokunulmazlığı” başlığı taşımasını, maddenin 
kapsamı ile çelişkili olduğunu ileri sürmektedir14. 
Bir hukuk sözlüğü ise, 83. maddenin taşıdığı 
başlığın etkisi ile “yasama dokunulmazlığı” 
kavramını tanımlarken, “yasama sorumsuzluğu” 
kavramını onun bir detayı olarak ele almaktadır15. 
Yurtcan ise 2002 yılında yayınladığı Ceza 
Yargılaması Hukuku eserinin 9. basısında yasama 
sorumsuzluğu kavramını “mutlak dokunulmazlık” 
olarak kullanırken16, 2004 yılında yayınladığı aynı 
eserin 10. basısında ise yasama sorumsuzluğu 
kavramını kullanmaktadır17. Ayrıca, yasama 
sorumsuzluğu kavramının adlandırılması 
konusunda farklı bir yaklaşım Feyzioğlu18 ile 
Kunter/Yenisey19 tarafından sergilenmektedir. Bu 
yazarlar  “yasama sorumsuzluğu“nun, suçun 
cezalandırılabilme unsuruna tesir ederek fiilin suç 
sayılmasını önlemesi ve sorumsuzluk kurumunun 
kaldırılmasının da mümkün olmaması sebebiyle 
“yasama dokunulmazlığı”ndan açık bir şekilde 
ayırt edilebilmesi için “yasama bağışıklığı” olarak 
adlandırması görüşünü ileri sürmektedirler. 
Yenisey /Kunter, “kitabımızın 3. basısından 
itibaren ayrı “mutlak” ve “nisbi” yasama 
dokunulmazlığı terimleri yerine ayrı terimlerin 
kullanılmasını tespit ettiklerini, “mutlak yasama 
dokunulmazlığı” yerine “yasama sorumsuzluğu” 
terimini kullandıklarını, ancak “sorumsuzluk” 
teriminin sakıncalarını gördüklerinden dolayı, 
bunun yerine “bağışıklık” terimini kullanmayı tercih 
ettiklerini20” ifade etmektedirler. Özellikle yasama 
sorumsuzluğunun tazminat hukukuna engel teşkil 
etmediği de düşünülürse, bu yaklaşım çok 
yerindedir. Sonuç olarak Türk hukuk literatürü 
yasama sorumsuzluğunu Anayasanın 
düzenlemesine uygun olarak şöyle 
tanımlamaktadır: “Yasama sorumsuzluğu”,  
“milletvekillerinin yasama işlevleri ile ilgili olarak 
Mecliste kullandıkları oy söyledikleri söz ve ileri 

                                                 
14 TANÖR, BÜLENT /YÜZBAŞIOĞLU, NECMİ, 1982 
Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi 
Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2002, s. 236; ÖZBUDUN, 
ERGUN, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 7. 
Baskı, Ankara 2002, s. 277 v.d. 
15 ÖZCAN, a.g.e., bkz., yasama dokunulmazlığı kavramı. 
16 YURTCAN, ERDENER; Ceza Yarılaması Hukuku, 9. 
Bası, Alfa Yayınları, İstanbul 2002, s. 101. 
17 YURTCAN, ERDENER; Ceza Yarılaması Hukuku, 10. 
Bası, Kazancı Kitap Tic. A.Ş., İstanbul 2004, s. 88. 
18 FEYZİOĞLU, METİN, Yasama Dokunulmazlığı 
Üzerine Düşünceler, Çetin Özek Armağanı, Galatasaray 
Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2004, s. 397 v.d. (397 v.d.). 
19 KUNTER, NURULLAH /YENİSEY, FERİDUN, 
Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi 
Hukuku, Ceza Muhakemesinin Genel Hükümleri, Birinci 
Kitap, Beta, İstanbul, 2002, s. 87.  
20 A.g.e., Dpnt.100. 

sürdükleri düşünce nedeniyle Meclis dışında bir 
makam tarafından sorumlu tutulamamalarıdır”21. 

Yargı kararlarında ise “yasama 
sorumsuzluğu” kavramı “yasama dokunulmazlığı” 
kavramından hareket edilerek tanımlanmıştır. Türk 
yargısı, yasama sorumsuzluğu kavramını öğretide 
olduğu gibi “mutlak yasama dokunulmazlığı” 
doğrultusunda ele almakta, bu iki kurumun ayrılığı 
üzerinde fazla durmamaktadır. Anayasa 
Mahkemesi, 1987 tarihli kararında şöyle 
demektedir: “Anayasa’nın “Yasama 
dokunulmazlığı” başlıklı 83. maddesi “yasama 
sorumsuzluğu” ile “yasama dokunulmazlığı”nı 
birlikle düzenlemiştir. Yasama sorumsuzluğu, 
milletvekillerinin, yasama işleriyle ilgili olarak 
Meclis’te kullandığı oylar, söylediği sözler, ileri 
sürdüğü düşünceler nedeniyle yasama organı 
dışında herhangi bir makam tarafından sorumlu 
tutulamaması anlamına gelmektedir”22. 1994 tarihli 
kararında ise, “Anayasa’nın 83. maddesi “Yasama 
dokunulmazlığı” başlığını taşımakta ise de 
içeriğinde yasama sorumsuzluğu ve yasama 
dokunulmazlığı olmak üzere farklı iki kurum 
düzenlenmektedir. Maddenin birinci fıkrasında, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, Meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri 
sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık 
Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar 
alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve 
açığa vurmaktan sorumlu tutulamayacakları 
belirtilmektedir”23 şeklindeki ifadesi ile Anayasa’nın 
bu kurumunun yanlış bir başlık altında ele 
alındığını da vurgulamış bulunmaktadır.  

Yargıtay ise günümüze kadar verdiği 
kararlarında Anayasa Mahkemesi’nden farklı 
davranmamış, genelde yasama sorumsuzluğunun 
kapsamını hakaret suçları bakımından ele almıştır. 
Bunun haricinde Yargıtay, hakaret fiilleri kapsamı 
dışında yasama sorumsuzluğu ile ilgili kararlarında 
Anayasa’nın 83. maddesinin 1. fıkrasından farklı 
bir tanım yapma yoluna gitmemiştir. Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’nun 4.4.1984 tarihli ve  E. 
1981/4-1161 K. 1984/365 sayılı kararında yasama 
dokunulmazlığı ile yasama sorumsuzluğu 
kavramlarını aynı anlamda kullandığı 
görülmektedir. “Yasama dokunulmazlığı, yasama 
meclisi üyelerinin yasama işlemlerini her türlü 

                                                 
21 ÖZBUDUN, Ergun, a.g.e., s. 278; TANÖR, BÜLENT / 
YÜZBAŞIOĞLU, NEMCİ, a.g.e., S. 236; GÖZLER, 
KEMAL, a.g.e., S. 319; ARSEL, İLHAN, Türk Anayasa 
Hukukunun Umumi Esasları, Birinci Kitap, Mars 
Matbaası, Ankara 1965, S. 251.;  TEZİÇ, ERDOĞAN, 
a.g.e., s.375;KIRATLI, METİN, Parlmanter Muafiyetleri 
Sevinç Matbaası, Ankara 1961, s. 24; ATAR, YAVUZ, 
Türk Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Mimoza, Konya, 2002, 
s.222; ÖZER, ATTİLA, Anayasa hukuku Genel İlkeler,  2. 
Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005, s. 224.     
22 E. 1986/13. K. 1987/12. KT. 22.5.1987, AMKD, C. 23, 
s. 252. 
23 
http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1
994/K1994-23.htm 
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endişe ve baskıdan uzak olarak yerine 
getirebilmeleri için kendilerine tanınmış ve niteliği 
yönünden üyenin fikir ve söz hürriyetini eksiksiz 
olarak ve serbestçe kullanmayı sağlama amacını 
güden bir Anayasa müessesesidir” diyen Yargıtay, 
daha sonraki kararlarında yasama dokunulmazlığı 
ve yasama sorumsuzluğu kavramlarını birbirinden 
ayrı ele almıştır. Bu konuda, Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi’nin 11.12.1978 tarih ve  E. 1978/97 K. 
1978/1398 karar sayılı kararı ile 1.10.2001 tarih ve 
E. 2001/4476 K. 2001/8768 karar sayılı kararları 
örnek teşkil etmektedir. Ayrıca Yargıtay, 1.10.2001 
tarihli kararında, yasama sorumsuzluğunun 
kavram ve mahiyeti konusunda farklı yaklaşımını 
açıkça ifade etmektedir. Buna göre, “Anayasanın 
83. maddesine göre TBMM üyeleri meclis 
çalışmalarındaki oy ve sözlerinden mecliste ileri 
sürdükleri düşüncelerden ve bunları meclis 
dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu 
tutulamaz iseler de, bu sorumsuzluk mutlak bir 
şekilde sınırsız değildir. Anayasanın bu ilkesinin 
kötüye kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilirken 
özellikle ( kamu yararı - kişisel yarar dengesinin ) 
iyi kurulması gerekmektedir. Bir milletvekili sırf 
kişisel kinini tatmin için bir kimseye, başkasının 
kişilik değerlerine saldırı teşkil edecek davranışta 
bulunmuş, bu bağlamda hakaret etmişse, bu 
kişinin milletvekili dokunulmazlığından 
yararlandırılması dokunulmazlık kurumunun var 
oluş amacı ve nedeni ile bağdaşmaz”. 
“Anayasanın 83. maddesinde yer alan yasama 
sorumsuzluğu amacı, milletvekilinin, yasamaya 
ilişkin olan yetkisini daha özgürce kullanmasını ve 
bu doğrultudaki çalışmalarını güvence altına 
almaktır. Madde ile güvence altına alınan ve 
dokunulmazlığı sağlanan, salt yasama faaliyeti ile 
sınırlı olan eylemlerdir. Bu faaliyetin sınırı dışına 
çıkılması durumunda, dokunulmazlığın 
korunmasına yönelik amaç ortadan kalkar”. 
“Yasama faaliyeti ile uyumluluk teşkil etmeyip 
doğrudan kişiliği hedef alan, onur ve saygınlığa 
saldırı oluşturan hakaret yasama sorumsuzluğu 
kapsamı dışındadır”24. Böylece Yargıtay, yasama 
sorumsuzluğu kavramını tanımlarken buna bir 
özgünlük de katmaktadır: Yasama sorumsuzluğu 
kavramı sadece cezai sorumsuzluk hali olarak 
ifade etmekte, tazminat hukuku açısından 
sorumsuzluk kavramı kapsam dışında 
bırakılmaktadır.  

Yukarıda zikredilen yargı kararlarından, 
gerek Anayasa Mahkemesi’nin, gerekse 
Yargıtay’ın farklı bir “yasama sorumsuzluğu” 
kavramı geliştiremediğini, sadece Anayasa’nın 83. 
maddesinde “yasama dokunulmazlığı” başlığıyla 
düzenlenmiş olan 1. fıkra hükmüne atıf yaptığı 
görülmektedir.  

                                                 
24 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 1.10.2001 tarihli E. 
2001/4476 K. 2001/8768. 

Yasama sorumsuzluğu kavramı konusunda 
birçok Avrupa ülkesinde içerik açısından 
tartışmalar yapılmamakla birlikte, kavramın 
isimlendirilmesi konusunda farklı görüşler 
bulunmaktadır. Köken olarak İngiltere’den gelen 
yasama sorumsuzluğu kavramı İngilizcede 
“freedom of speech” olarak adlandırılmakta, 
Almanya’da buna eş anlamda olan “Abstimmungs- 
und Redefreiheit” kullanılmakta iken, 1948 Federal 
Alman Anayasası ile birlikte “Indemnität” kavramı 
kullanılamaya başlanmıştır. Avusturya’da ise 
mesleki bağışıklık ifadesine tekabül eden 
“Berufliche Immunität” terimi kullanılmaktadır. 
Fransa’da ise “irresponsabilité”, Portekizce’de  
“irresponsabilidade”, İtalyanca’da “insindacabilita” 
kavramına tekabül etmektedir.  

Yabancı öğretide “yasama sorumsuzluğu” 
kavramı, Türk hukukunda olduğu gibi 
milletvekillerinin meclis işlerinde kullandıkları oy ve 
açıkladıkları düşünce çerçevesinde 
tanımlanmaktadır. Alman öğretisinde yasama 
sorumsuzluğu yasama dokunulmazlığı teriminden 
kesin bir şekilde ayırt edilmiş görülmektedir. 
Yasama sorumsuzluğu kavramı eski literatürde  
“Abstimmungs- und Redefreiheit” kelimesi ile, yani 
oy ve söz hürriyeti şeklinde alınmakta iken25, yeni 
literatür yasama sorumsuzluğu kavramı için 
“Indemnitaet”, kelimesi kullanmaktadır26. Buna bir 
örnek vermek gerekirse,  Köbler’e göre yasama 
sorumsuzluğu, “milletvekillerinin parlamentodaki 
oylarından ve beyanlarından dolayı yargısal ve 
hizmet içi kovuşturma serbestisidir”27. Creifelds ise 
“yasama sorumsuzluluğu” kavramını caza hukuku 
ve özel hukuk hükümlerinin uygulanmasında 
sorumluluktan muafiyet hali28 şeklide ifade 
etmektedir.  

Sonuç olarak, yasama sorumsuzluğu 
yasama dokunulmazlığından farklı,  anayasa 
hukukunun özgün bir kurumudur. Özbudun’un 
ifade ettiği gibi,  83. maddedeki “yasama 
dokunulmazlığı”  başlığının, “yasama bağışıklıkları 
veya ”parlamenter muafiyetler” şeklinde her iki 
müesseseyi kapsayan bir üst-kavram29 olarak 
değiştirilmesi anayasa sistematiği açısından 
zorunlu bir durumdur. Bu doğrultuda yasama 
sorumsuzluğunu şu şekilde tanımlayabiliriz: 

                                                 
25 SCHMİDT, BLEİBTREU, BRUNO /KLEİN, FRANZ, 
Kommentar zum Grundgesetz, 9. Bası, Neuwied 1999, 
46. Md., KN 3 v.d.  
26 Buna birkaç örnek vermek gerekirse: JARASS, HANS 
D. /PIEROTH, BODO, Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, 4. bası, München 1997, 
46. Md., KN.1 v.d.; HESSELBERGER; DİETER, Das 
Grundgesetz, Bonn 2003, 46. Md. KN. 2.  
27 KÖBLER, GERHARD, Juristisches Wörterbuch, 5. 
Bası, München 1991, s. 183. 
28 CREİFELDS, CARL, Rechtswörterbuch, 8. Bası, 
München 1986, s. 578.   
29 ÖZBUDUN, a.g.e. 
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“Yasama sorumsuzluğu”, “milletvekili ve Bakanlar 
Kurulu üyelerinin meclis çalışmaları ile ilgili olarak 
Mecliste kullandıkları oy, söyledikleri söz ve ileri 
sürdükleri düşüncelerden Meclis dışında bir 
makam tarafından cezai olarak sorumlu 
tutulamamalarıdır”. 

 

2) Milletvekili Olan Bakanların 

Sorumsuzluğu 

 

Milletvekili olan bakanlar, milletvekili olması 
münasebetiyle milletvekillerinin sorumsuzluk halini 
düzenleyen 83. maddenin 1. fıkrasının 
öznesidirler. Bu sebepten dolayı milletvekili olan 
bir bakan, meclis çalışmalarındaki oy ve 
sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri 
düşüncelerinden, sorumlu tutulamazlar30.  1982 
Anayasasının 112. Maddesinin 4. fıkrasına göre, 
“Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili 
olmayanlar, Millet Meclisi önünde ant içerler ve 
bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin 
sahip oldukları yasama dokunulmazlığına sahip 
bulunurlar.” Böylece, milletvekili olan bakanların 
83. maddenin düzenlediği ayrıcalıkların taşıyıcısı 
grubuna ayrıca bakan olmalarından dolayı da 
girmekte olduğu anlaşılmaktadır.  

Türk hukuk düzeninin yabancı olduğu bir 
tartışma da; bir bakanın kürsüde konuşurken 
yalnız “bakan” statüsünde veya bakan statüsü 
dışında yalnız milletvekili statüsünde hareket 
etmesi halinde yasama sorumsuzluğu 
imtiyazından yararlanabilme halinde farklılıklar 
olup olmayacağı halidir. Başka bir ifadeyle, şayet 
bir bakan kürsüde bir milletvekili olarak 
konuşmuyor, bakan veya hükümet sözcüsü olarak 
konuşuyorsa kürsü hürriyetinden mahrum olmalı 
mıdır? Bu soruya Türk Anayasa Hukuku açısından 
alenen bir cevap verebiliriz. Bu konuda herhangi 
bir ayrıma gerek yoktur; çünkü Anayasanın 112. 
maddesinin 4. fıkrası yasama sorumsuzluğundan 
yararlananlar arasına milletvekili olmayan 
bakanları dahi saymış bulunmaktadır. 

Milletvekili olan bakanların, bakan vasfı ile 
hareket etmesi sebebiyle yasama sorumsuzluğu 
güvencesinden yararlanamadığı demokratik hukuk 
düzenlerinden biri Federal Almanya’dır. Federal 
Alman Anayasası’nda milletvekili olan bakanların 
bakan olarak hareket etmesi durumda yasama 
sorumsuzluğundan yararlanamayacağına dair 
açıkça bir düzenleme olmamasına rağmen, 1951 
yılında Federal Alman Meclisi içtüzüğü 
hazırlanırken İçtüzük Komisyonu raportörünün 
vurgusu bu kurum hakkında Alman Anayasa 

                                                 
30 MAUNZ, a.g.e, GG,  Art. 46. KN. 8;BROCKMEYER, in 
SCHMIDT –BLEİBTREU /KLEIN, a.g.e., Art.46, KN.6; 
MAGİERA, in Bonner Kommentar, GG, Art. 46, KN. 31; 
TRUTE, in MÜNCH / KUNIG, GG, Art. 46, KN. 7; 
SCHULZE – FIELITZ, in DREIER GG, Art. 46. KN. 11; 
MAGIERA, in SACHS, GG, Art. 46, KN. 2.      

Koyucusunun görüşünü dile getirmektedir: 
Raportör, “Anayasasının 46. maddesinin 1. 
fıkrasında düzenlenen yasama sorumsuzluğundan 
yaralanmada bir milletvekilinin milletvekili olarak 
mı yoksa hükümet üyesi bir bakan olarak mı 
konuştuğu ayırt edilebilmelidir” şeklindeki sözleri 
ile Alman Anayasa Koyucusunun milletvekili olan 
bakanların konuşmalarında hangi statü ile 
konuştukları yasama sorumsuzluğunda 
yararlanmada ayırt edici bir yaklaşım geliştirdiğini 
göstermektedir31. Buna göre bir milletvekili, 
hükümet üyesi bakan olarak mecliste söyledikleri 
“sözlerinden” ve ileri sürdükleri “düşüncelerinden” 
dolayı yasama sorumsuzluğundan 
yaralanamayacaktır.  

Alman hukuk düzeninde süregelen bu 
tartışma, Türk öğretisinin gözardı edebileceği kısa 
ve yeni bir dönemin ürünü değildir. Binding’in 1885 
yılındaki32 “bakanların bakanlık vasfıyla 
söyledikleri sözler ve ileri sürdükleri düşünceler 
açısından yasama sorumsuzluğunun olması 
gerektiği” yönündeki düşünceleri, bu meselenin 
Bismarck Anayasası döneminde de tafsilatlı bir 
şekilde tartışılmakta olduğunu göstermektedir. 
Binding’e göre, “aynı zamanda milletvekili olan bir 
bakan ile bir milletvekilinin müzakeresinin nerede 
başlayıp nerede bittiğini kesin hatlarıyla ayırt 
edebilmek mümkün değildir. Bu sebeple, 
“milletvekili olan bir bakanın ne zaman milletvekili 
olarak ve ne zaman bakan olarak müzakere ettiği 
ayırt edilebilir” azınlık görüşünü savunanların bu 
iddialarına rağmen bunun gerçekle bağdaşmayıp, 
sadece teoride kalacağı düşüncesiyle bakanlar, 
kral adına konuşsalar dahi bu imtiyazdan 
yararlanmalıdırlar”33.  

Buradan yola çıkarak şöyle bir soru 
sorabiliriz: “Milletvekili olarak değil de bir hükümet 
üyesi olarak meclis kürsüsünde konuşan bir 
bakan, aynı zamanda milletvekili olsa, yasama 
sorumsuzluğundan yararlanmalı mıdır? 
Yaralanamayacaksa, milletvekili sıfatıyla mı yoksa 
bakan sıfatıyla mı konuştuğunu hangi ölçütlerle 
tespit etmek gerekir?  

Almanya’da hakim olan görüşe göre, 
Federal Alman Anayasası’nın 46. maddesi, yalnız 
milletvekillerinin parlamentoda yaptıkları 
açıklamalar sebebiyle parlamento haricinde 
sorumlu tutulamamasını güvence altına 
almaktadır. Bu hüküm açık bir şekilde hükümet 
üyelerini değil de milletvekillerini ifade ettiğinden, 
hem milletvekili hem de hükümet üyesi olan kişiler 
sıfatına bağlı olarak yasama sorumsuzluğundan 
yararlanabileceklerdir. Eğer milletvekili olan bir 
hükümet üyesi parlamentoda bir milletvekili olarak 

                                                 
31 WİTTE_WEGEMANN, Parlamentarische Redefreiheit 
auch für die Regierungsmitglieder, DVBl.1974, s. 866. 
32 BINDING, KARL, Handbuch des Strafrechts, Leipzig 
1885, Bd.1, s. 674. 
33 Krş., GRAUL, EVA, Indemnitätsschutz für 
Regierungsmitglieder, NJW 1991, s. 1717 v.d. (1718). 
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açıklamada bulunursa böyle bir durumda yasama 
sorumsuzluğundan yararlanacaktır34. Bu görüşe 
göre yasama sorumsuzluğu, milletvekili ya da 
bakanın açıklamalarına müdahale etmektedir, 
milletvekili ya da bakanın hangi sıfatla 
konuştuğuna değil35.     

Bu noktada Alman öğretisi kişinin hangi 
hallerde milletvekili, hangi hallerde ise bakan 
olarak açıklama yaptığı konusunda çeşitli kriterler 
geliştirmiş bulunmaktadır.   

Biçimsel veya dış kritere göre, yapılan 
ayrımda söz alan kişinin hükümet adına mı yoksa 
milletvekili sıfatıyla mı konuşma yapacağını 
kendisi ifade etmekte ve ayırım buna göre 
yapılmaktadır. Eğer hükümet adına söz alır ise, 
böyle bir durumda yasama sorumsuzluğundan 
yararlanamayacaktır36. 

Maddi veya muhteviyat ölçütüne göre ise, 
bir bakanın bakan olarak kürsüde konuşması 
prensip olarak parlamenter sorulara verilen 
cevaplarda söz konusu olacaktır. Bu da hükümet 
üyesinin açıklamaları şeklinde kendini 
gösterecektir. Bu konudaki Brandt örneği bir 
bakıma ölçüt için temel teşkil etmektedir. Şansölye 
Brandt bir görüşme esnasında, dışişleri bakanı 
Scheel’in muhalefetin atom silahlarının 
engellenmesi ile ilgili sözleşmeye yönelik soruları 
karşısında köşeye sıkıştığını fark edince, dışişleri 
bakanını rahatlatacak bir iki soru sormak için acele 
ile başbakan koltuğundan kalkıp kendi milletvekili 
koltuğuna dönmüştür37.  Bundan da anlaşılan, 
aynı zamanda milletvekili olan bir hükümet 
temsilcisi, genel kurulun hükümete mahsus 
mekanındayken, yalnız iktidardaki partisinin 
bakanlar kurulu üyesi olarak siyasi görüşleriyle 
ilgili açıklamalarda bulunmak üzere söz alırsa,  

                                                 
34 MAUNZ, a.g.e, GG,  Art. 46. KN. 8;BROCKMEYER, in 
SCHMIDT –BLEİBTREU /KLEIN, a.g.e., Art.46, KN.6, 
MAGİERA, in Bonner Kommentar, GG, Art. 46, KN. 31; 
TRUTE, in MÜNCH / KUNIG, GG, Art. 46, KN. 7; 
SCHULZE – FIELITZ, ,n DREIER GG, Art. 46. KN. 
11.MAGIERA, in SACHS, GG, Art. 46, KN. 2; WURBS, 
RİCHARD, Regelungsprobleme der Immunität und der 
Indemnität in der parlamentarischen Praxis, Berlin 1988,  
S.88; HUBRICH, EDUARD, Die parlamentarische 
Redefreiheit und Disciplin, Berlin, 1889, S. 335 v.d.; 
LİNDEN, JÜRGEN, Historische, rechtstheoretische und 
pragmatisch-politische Rechtfertigung der Indemnität in 
der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik 
Deutschland und im Rechtsvergleich mit anderen 
Verfassungen, Köln, 1978, s. 100 v.d.; PFEİFER, 
WILHELM, Die parlamentarische Immunität, Würzburg, 
1951, s. 63.  
35 GRAUL., a.g.m., s. 1717. 
36 RİNCK, HANS JUSTUS, Die Indemnität des 
Abgeordneten im Bundesstaat des Bonner 
Grundgesetzes, JZ 1961, S. 248 v.d. (250 Dipnot 39); 
HUBRİCH, EDUARD, a.g.e., s. 357; GRAUL, a.g.m.  
37 GRAUL, a.g.m., Dipnot 23. 

milletvekili olarak değil, hükümet temsilcisi olarak 
hareket ettiğini göstermektedir38. 

70li yıllarda Alman literatüründe, milletvekili 
olan bakanların açıklamalarını milletvekili olarak 
mı yoksa bakan olarak mı yaptığının kesin olarak 
ayırt edilebilmesinin mümkün olamayacağı39 ve 
hukuk devletinde hükümetin de kanunlara tabi 
olduğu40,  bu sebepten dolayı bakanları potansiyel 
tehlike olarak görmeye gerek olmadığı ve 
hükümetin parlamentoya entegrasyonu için 
bakanların da yasama sorumsuzluğu zırhına 
ihtiyaç duyduğu41  yönündeki açıklamalarıyla 
milletvekili olan bakanların bakan sıfatıyla 
konuştuklarında yasama sorumsuzluğundan 
yararlanabilmelerini savunanlar çıkmıştır42; ama 
pek itibar görmemiştir. Günümüz Alman öğretisi, 
1871 tarihli Bismarck Anayasasından başlayıp 
günümüze kadar gelen bu görüşün gerekliliğini 
savunmaya devam etmektedir43.       

Alman öğretisinde, milletvekili olup bakan 
olarak düşüncesini açıklayan bir hükümet üyesine 
yasama sorumsuzluğunun tanınması gerektiğini 
savunan görüşe Witte – Wegmann misal 
verilebilir44.  Witte  –Wegemann, öncelikle yasama 
sorumsuzluğunun varoluş sebebini vurgulamak 
amacıyla tarihi gelişimine dayanmakta, bu amaçla 
Erdmann’ın 1926 tarihli “Alman İmparatorlu ve 
Eyalet Milletvekillerinin İmtiyazları” başlıklı 
eserinden bir alıntı yapmaktadır. Erdmann’a göre, 
“Parlamento görüşmelerinin dış saldırılara karşı 
korunması için İmparatorluk Ceza Kanununda 
düzenlemeler vardır. Ama sadece bu hükümler 
parlamento görüşmelerini güvence altına almak 
için yeterli değildir. Ekstrem radikal hükümetlerin 
kendi siyasi eğilimleri sebebiyle kendilerine hoş 
gelmeyen halk temsilcilerini mecliste kullandıkları 
sözler veya meclis haricinde gerçekleştirdikleri 
faaliyetler sebebiyle yalnız siyasi hınç ve iktidar 
hırslarını tatmin etmek veya başka bir siyasi 
gayelerini gerçekleştirmek için karşılarında engel 
teşkil eden kişileri bertaraf etmek amacıyla 
tutuklatabilmeleri veya herhangi bir şekilse takibat 
altında bulundurmaları durumu her halükarda 
gerçekleşebilecek bir durumdur. Bu sebepten 
dolayı hukuk düzeni ve anayasa imtiyazla ilgili 

                                                 
38 MAUNZ, a.g.e., Art. 46. KN 23. 
39WITTE-WEGEMANN, a.g.m., s. 870.  
40 A.g.m., s. 867.  
41 A.g.m., s. 869. 
42 WITTE WEGEMANN bunlardan biridir, a.g.m., s. 870. 
43 Buna birkaç örnek vermek gerekirse, MAUNZ, a.g.e, 
Art. 46, KN 17; STARCK, CHRİSTİAN, in Das Bonner 
Grundgesetz Kommentar, STARCK, CHRISTIAN (Haz.), 
Cilt 2 madde 20 82 arası, München 2006, madde 46, 
KN.8. 
44 WITTE – WEGEMANN, GERTRUD, a.g.m. , s.866-
870.  
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istisna hükümler ihtiva etmelidir”45.  Bu 
yaklaşımdan yola çıkarak Witte-Wegmann şöyle 
devam etmektedir: “Günümüzde, “yasama 
dokunulmazlığı parlamentonun işlevini yerine 
getirebilmesi için onun hükümetin keyfi 
davranışları karşısında korunması amacıyla 
gerekli bir kurumdur” şeklindeki iddiaların 
savunulması mümkün değildir.  Çünkü günümüz 
demokratik hukuk devletinde hükümetin kendisi de 
kanun ve hukuk ile bağlıdır. Savcılık ve yargı artık 
onun elindeki iktidar enstrümanı değil, tam aksine 
bunlar, hükümet tarafından keyfi olarak kendi 
siyasi hedefleri için kullanılması mümkün olmayan 
bağımsız yargı organlarıdır. Hükümetin kendisi 
bunlar üzerinde sınırlı bir güce sahip ve kendisi 
bunların gücü altında bulunmaktadır”46. Ayrıca bu 
yazar günümüz demokratik rejimlerdeki bir 
durumu daha vurgulamaktadır:“Şunu da dikkate 
almalıyız ki, günümüzde, yasama bağışıklıklarının 
ortaya çıkış sebebi olan parlamento - monark veya 
hükümet zıtlaşması hemen hemen kalkmış 
durumdadır. Günümüzde hükümet, meclisin 
çoğunluğunun güvenine bağımlıdır. Parlamento ve 
hükümet neredeyse tamamen iç içe girmiş 
durumdadır. Hükümet üyeleri çoğu zaman 
milletvekillerinden olmakta ve milletvekilleri da 
aynı zamanda hükümet üyesi olarak yönetsel 
görevler üstlenmektedir. Günümüz hükümetleri 
yasama dokunulmazlığının işaret ettiği meclis - 
hükümet zıtlaşmasını yaşamamaktadır. Günümüz 
meclis tartışmaları, sadece muhalefet ile iktidar 
partisi veya hükümetin tartışmalarından ibarettir. 
Bütün bu nedenlerden dolayı, yasama 
sorumsuzluğu kurumunun varlık nedeni, 
parlamentonun hükümetin müdahalesine karşı 
korunma ihtiyacından kaynaklandığı görüşü, 
günümüz parlamentoları açısından geçerliliğini 
kaybetmiştir”47.   

Witte – Wegmann’ın, “hükümetin de 
kanuna ve hukuka bağlı olduğu yönündeki görüşü 
yerinde bir tespittir. Ama yalnız bu ve benzeri 
görüşler, hükümet üyelerinin yasama 
sorumsuzluğundan yararlanmaları için yeterli 
gerekçe oluşturamaz48.  Ayrıca hükümetin, kanunu 
ve hukuku uygulayanları etkileyebilmesi de her 
zaman mümkün olacaktır. İktidar enstrümanı her 
dönemde insanları etkilemek için sıradışı bir araç 
olmuştur. Diğer yandan, hükümetin mecliste 
çoğunluk partisi veya partileri tarafından 
oluşturulması, onun muhalefeti ezmesini 
engellemez, bilakis mümkün kılar. Ayrıca, kürsüde 
konuşan bir bakanın ne zaman milletvekili sıfatı 
ile, ne zaman da bakan sıfatı ile hareket ettiğini 
kesin hatları ile tespit edebilmek mümkün 

                                                 
45 ERDMANN, PAUL ADOLF, Die Priviligien der 
deutschen Reichs- und Lanndesabgeordneten, Diss., 
Erlangen 1926, s.12., Krş., WİTTE – WEGEMANN, 
a.g.m., s. 867.  
46 A.g.m. 
47 A.g.m. 
48 GRAUL, a.g.m., s. 1717. 

olamayacaktır. Alman literatürünün bu konudaki 
tartışmaları, uygulamadan ziyade teoride kalan 
tartışmalardan ibarettir. Uygulamada bir bakanın 
ne zaman bakan sıfatıyla, ne zaman da milletvekili 
vasfıyla konuşmakta olduğunu ayırt edebilecek 
mutlak bir kriter mevcut değildir. 

 

3) Milletvekili Olmayan Bakanların 

Sorumsuzluğu 

 

Milletvekili olmayan bakanların “yasama 
sorumsuzluğu”, 1961 Anayasası ile Türk 
Parlamento Hukuku’na girmiş bir kurumdur.  1961 
Anayasasının 105. maddesinin 3. fıkrası aynen, “ 
Bakanlar, dokunulmazlık ve yasaklamalar 
bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile 
aynı durumdadır” ifadesi ile bakanların hepsini 
aynı statüye sokmuş bulunmaktadır. 1982 
Anayasası ise bu kurumu 1961 Anayasasının 105. 
maddesinin 3. fıkrasından aynen iktibas etmiştir. 
1982 Anayasasının 112. Maddenin 4. fıkrası 
aynen, “Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili 
olmayanlar, Millet Meclisi önünde ant içerler ve 
bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin 
sahip oldukları yasama dokunulmazlığına sahip 
bulunurlar” ifadesi ile 1961 Anayasasının ifadesini 
biraz daha açmış, 1961 Anayasasının 105. 
maddesinin 3. fıkrasındaki “Bakanlar” kavramına 
açıklık getirmiştir. Bu surette 1982 Anayasasının 
112. maddesinin 4. fıkrası, 1961 Anayasasının 
105. maddesinin 3. fıkrasının 79. maddesine 
zımnen atıf yaptığı gibi aynen Anayasanın 83. 
maddesine atıf yaparak milletvekili olmayıp bakan 
olan hükümet üyelerini “yasama sorumsuzluğu” 
zırhı ile donatmış bulunmaktadır. Buna göre 
milletvekili olmayan bakanlar, “meclis 
çalışmalarındaki” “oy” ve “sözlerinden”, mecliste 
ileri sürdükleri “düşüncelerden”, o oturumdaki 
Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka 
bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında 
tekrarlamak ve açığa vurmaktan “sorumlu 
tutulamazlar”.  

Anayasa Koyucunun yasama 
sorumsuzluğu kurumu ile koruma altına almak 
istediği kişi veya kişi gurupları her şeyden evvel 
milli iradenin oluşumunda kilit rolü oynayan 
milletvekillerinin kendileridir. Milli iradenin 
gerçekleştirilmesi gayesiyle millet tarafından 
görevlendirilmiş olan yasama organı, milletvekilleri 
vasıtasıyla siyasi hayatta devletin gerçek kudretini 
göstermektedir49. Yasama sorumsuzluğu, tarihi 
gelişimi boyunca milletvekillerini devlet gücüne 
karşı korumayı ifade etmiştir50. Devlet gücünü 

                                                 
49 KIRATLI, a.g.e, s. 26. 
50 KOPETZKI, CHRISTIAN, Berufliche Immunität und 
zivilrechtliche Haftung, in Beiträge zum Verfassungs- 
und Wirtschaftsrecht, RASCHAUER, B.( Haz.), 
Festschrift für Günther Winkler, Wien 1989, s. 91 v.d. 
(108 v.d.).  
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doğrudan kullanan erk ise yürütme erkidir. 
Yasama erkine Anayasa Koyucu tarafından 
verilmiş olan görev ve yetkilerin başında “Bakanlar 
Kurulu ve bakanları denetlemek” gelmektedir.  
Anayasanın 98, 99. ve 100. maddelerine göre 
yasama organı, bakanlar kurulu ve bakanları soru, 
genel görüşme, meclis araştırması, meclis 
soruşturması ve gensoru ile denetleme 
olanaklarına sahiptir. Bu surette yasama organı, 
yürütme erki üzerinde etkili olabilecek asıl 
kudrettir.    

Diğer yandan, yürütme erkini kontrol 
edebilen bu organ,  yürütmenin yasamadan 
yumuşak ayrılığı olarak ifade edilen parlamenter 
rejimlerde, aynı zamanda yürütme erkini büyük 
oranda içinde barındırmaktadır. Gerek başbakan 
(Md. 109 f.2.) ve gerekse ekseriyetle bakanlar 
(Md. 109 f.3.) parlamenter rejimlerde meclis 
içindeki milletvekillerinden seçilmektedir. Bu 
itibarla yürütmenin meclis içindeki en etkili gücü 
başbakandan sonra bakanlardır. Anayasal 
düzenimizde, kendi politik hedefleri uğruna milli 
iradenin gerçekleşmesini maniple edebilecek, 
meclisin kudretini gölgeleyebilecek ve onu bir 
şekilde yönlendirebilecek olan yürütme organın 
üyeleri, aynı zamanda anayasal bir korumaya 
sahip kişiler olarak görülmektedirler. Yürütme erki 
karşısında, yürütme erkinin olanaklarından 
mahrum olan milletvekilleri ve özellikle muhalefet 
partisi yalnızca aynı koruma zırhı ile yetinmek 
zorundadır. Şüphesiz Witte Wegmann’ın dediği 
gibi, günümüz hukuk devletinde bakanlar da 
yasalara tabidirler51. Fakat, yürütme erkinin, 
mecliste kendi politikasını hayata geçirmek için bu 
politikaya karşı çıkan milletvekilleri sindirmekten, 
yürütmen erkinin elinde bulunan olanakların hukuk 
devleti güvencesi bahanesiyle doğrudan veya 
dolaylı olarak kullanmaktan kaçınacağı iddiası, 
Parlamento Hukuku’nun tarihi sürecinde sürekli 
ifade edilmiş olan bilinen bir durumu52 inkar etmek 
olacaktır. Bu sebeplerden dolayı, yasama 
sorumsuzluğunun güvencesine ihtiyaç duyan taraf 
hükümet üyeleri değil, tam aksine onun 
karşısında, onun politikasına muhalefet edebilecek 
olan ve onun olanaklardan mahrum olan 
milletvekilleridir. Yürütme gücünü kullananlar, 
yasama bağışıklıklarının tarihi gelişimi içinde milli 
iradenin gerçekleşmesi sürecinde “tehlike içinde 
olan” değil, aksine “tehlike kaynağı”  teşkil 
edenlerdir. Bu sebeplerden dolayı, milletvekili 
olmayan bakanların kendi bakanlıkları ile ilgili 
meseleler üzerinde meclis kürsüsünde özgürce 
konuşabilmeleri ve bakanlık faaliyetleri ile ilgili 
olarak milletvekillerini özgürce 
bilgilendirebilmeleri53 için bu zırhı bahşetmek, 

                                                 
51 A.g.m., s. 867. 
52 KIRATLI a.g.e., s. 27. 
53 Witte – Wegemann,  Maunz’dan alıntı yaptığı şu 
sözleriyle Alman Anayasal düzeninde mevcut olmayan 

anayasal bir zorunluluk olarak görülmekten 
ziyade, onların yasama organındaki bakan sıfatına 
sahip olmayan üyeler karşısında biraz daha 
güçlendirmeye yarayacaktır. .  

Anayasa koyucu, Anayasanı 81. 
maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin göreve başlarken ettikleri yemini 
milletvekili olmayan bakanlara da ettirerek onları 
milletvekili gibi görmektedir. Anayasanın 81. 
maddesinin 1. fıkrasında da ifade edildiği gibi 
halkın oylarıyla seçilmiş, mazbatasını alıp meclise 
gelmiş milletvekilleri bu yemini “göreve başlarken” 
ederler. Milletvekili olmayan bakanların meclise 
gelişleri yanlızca başbakanın tasarrufundan 
ibarettir. Bunların görevi, yürütme fonksiyonunu 
yerine getirmektedir.  Milletvekillerinin asli görevi 
ise yasama fonksiyonunun yerine getirmek ve milli 
iradenin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. 
Bakanların bakan olmaları itibarıyla görev ve 
yetkileri yönetsel nitelik arz etmektedir54. Anayasa 
koyucu, milletvekili olmayan bakanlara, milletvekili 
imiş gibi yemin ettirmekle birlikte, milli iradenin 
gerçekleşmesi ve özellikler Anayasanın 87. 
maddesi ve sair maddelerde sayılan yasama 
fonksiyonunun yerine getirilmesi yönünde 
herhangi bir görev yüklememiştir. Bundan da 
anlaşılan,  Anayasa koyucunun milletvekili 
olmayan bakanın yasama fonksiyonu ile ilgili “oy”, 
“söz” ve“düşüncesi” olmamasına rağmen onu 
koruması, onun politik davranışını koruması olarak 
değerlendirilmelidir. Bu da Anayasanın ayrılmaz 
parçası olan “yasama sorumsuzluğu kurumu”nun 
ruhuna aykırı bir durum teşkil etmektedir. Eğer 
bakan milletvekili ise ancak o zaman kendisinin 
milletvekili olarak milli iradenin gerçekleşmesi 
yönünde görevi mevcuttur.  

Milletvekili olmayıp Bakan olan hükümet 
üyelerinin yasama sorumsuzluğu zırhından 
yararlanması Türkiye’ye özgü bir uygulamadır55. 
Yasama sorumsuzluğu tanımlanırken, “meclis 
çalışmaları yoluyla milli iradenin gerçekleşmesi”  
bu kurumun yasama fonksiyonunu yerine 

                                                                     

bakanların yasama sorumsuzluğunu talep etmektedir: 
‘Eğer parlamenter söz hürriyeti temsili demokrasi için 
vazgeçilmez bir unsur ise, yani söz ve argüman ile milli 
iradenin oluşumuna etki etme ve onu etkileme hakkı, 
bunun gerçekleşmesi yalnız bu hakkın her türlü engeller 
karşısında korunarak en geniş şekliyle tanınmasıyla 
mümkün olacaktır.”  Bu ifadesiyle Witte – Wegemann 
yasama sorumsuzluğu zırhının kapsama alanının 
daraltılmasını değil, bilakis genişletilmesini 
savunmaktadır, a.g.m., s. 870.     
54 GÖZLER, KEMAL, a.g.e., s. 605 v.d. Gözler, 
bakanların görev ve yetkilerini beş başlık altında 
toplamıştır. Bunlar, devlet tüzel kişiliğini temsil yetkisi, 
hiyerarşi yetkisi, yönetmelik çıkarma yetkisi, harcama 
yetkisi ve idari vesayet yetkisi. Bunların arasında milli 
iradenin gerçekleştirilmesini yönelik bir görev ve yetkiye 
rastlamak mümkün değildir.   
55 KIRATLI, a.g.e., s.36. 
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getirenlere bahşedilmesindeki temel gaye olarak 
anlaşılmalıdır. Burada milletvekili olmayan bir 
bakanın meclis çalışmalarına katkısı doğrudan 
değil, ancak dolaylı olacaktır. Milletvekili olmayan 
bir bakan, meclis çalışmaları esnasında doğrudan 
tartışmalara katılamaz, fikir beyanında bulunamaz, 
kendi bakanlığını ilgilendiren çok önemli bir 
yasama işlemi dahi olsa oy kullanamaz. Milletvekili 
olmayan bir bakan, meclis çalışmaları esnasında 
yasama işlemleri sürecinde kullanamayacağı 
oyları sebebiyle de yasama sorumsuzluğuna 
sahiptir. Milletvekili olmayan bakanın meclis 
görüşmeleri esnasında bakanlığını ilgilendiren 
konularda meclis çalışmalarının varlığında görüş 
bildirmesi yalnız meclisi bilgilendirme amacıyla 
olacaktır. Bu da sadece milletvekili olmayan 
bakanın söz istemesi ile değil, milli iradenin 
oluşumunda millet tarafından görevlendirilmiş olan 
milletvekillerinin kendisine yönelttikleri soru 
önergesi56 ile ilgili bakanı kürsüye davet etmeleri 
durumunda olacaktır57. Bu durumda ise soru 
önergeleri ile kişisel görüş ve kişilik ve özel 
yaşama ilişkin soru58 ve cevaplara yer 
verilemeyeceği dikkate alınırsa, yasama 
sorumsuzluğu ile korunmaya değer bir “düşünce”, 
“oy” ve “söz” ortaya çıkmayacaktır. 

Kıratlı’nın da ifade ettiği gibi, yasama 
sorumsuzluğunun koruyucu hükümlerinden 
milletvekili olmayan bakanların da yararlanması 
ülkemiz dışındaki demokratik ülkelerde 
rastlanılmayan bir düzenlemedir59. Yukarıda da 
ifade edildiği gibi, milletvekili olmakla birlikte bakan 
olan kişilerin bakan olması itibarıyla yasama 
sorumsuzluğundan yararlanamaması dahi 
demokratik rejimlerde uygulama alanı bulan bir 
yöntemdir. Türk anayasa düzeninin bunu 
öngörmemenin yanında, milletvekili olmamakla 
birlikte bakan olan yürütme erki üyesine de 
yasama sorumsuzluğu zırhından yararlandırması 
bu kurumun ne gayesine, ne de milletvekili 
olmayan bir bakanın teknokrat olarak başbakan 
tarafından bakanlar kurulunda görevlendirme 
gayesi ile bağdaşır niteliktedir.  

                                                 
56 Graul, Bakanların hükümete yöneltilen soru 
önergesine cevap vermek amacıyla yapmış oldukları 
konuşmalarda yalnız bakan olarak konuştuklarından, 
milletvekili olarak konuşmadıklarından bahsetmektedir. 
Yani burada milli iradenin oluşumuna yönelik bir “söz 
hürriyeti”nden bahsedebilmek mümkün değildir. GRAUL, 
a.g.m., s.  1717 v.d. (1718).  
57 Yüzbaşıoğlu, milletvekili olmayan bakanların 
parlamenter sistem gereği yasama faaliyetlerine 
doğrudan katılmasından bahsetmektedir. Bkz., TANÖR 
/YÜZBAŞIOĞLU, a.g.e., s. 237., Bakanların yasama 
faaliyetinin hangi yönlerine doğrudan katılabileceğini 
anlayabilmek mümkün görülmemektedir. Milletvekili 
olmayan bakanlar yasama çalışmaları esnasında diğer 
milletvekilleri gibi doğrudan ilgili kişiler değildir. O açıdan 
milletvekili olmayan bakanların yasama faaliyeti 
esnasında yaptıkları işler milli iradenin gerçekleşmesi 
gayesine yönelik yasama faaliyeti olarak adlandırılamaz.    
58 TANÖR/YÜZBAŞIOĞLU, a.g.e., s. 301. v.d. 
59 KIRATLI, a.g.e., s.36. 

 

4) SONUÇ 

 

Anayasa koyucu, 83. maddenin 1. fıkrası ile 
milletvekillerinin meclis çalışmaları esnasında 
yasama fonksiyonunu60 yerine getirirken özgürce 
oy kullanabilmeleri, özgürce söz söyleyebilmeleri 
ve korkusuzca düşüncelerini açıklayabilmelerini 
güvence altına almıştır. Anayasa koyucu buna 
ilave olarak, Anayasanın 112. maddesinin 4. 
maddesi ile bakanların da bu özgürlüklerden 
yararlanabilmelerini istemiştir. Milletvekili olan 
bakanların yasama sorumsuzluğundan milletvekili 
sıfatı sebebiyle yaralanabilmeleri yadsınamayacak 
bir durumdur.  Ama milletvekili olmayan bakanların 
da milletvekili gibi yemin ederek yasama 
sorumsuzluğundan yararlanmaları, savunulması 
mümkün olamayan bir durumdur. Milletvekili 
olmayan bakanların yasama fonksiyonunun yerine 
getirilmesinde ve milli iradenin 
gerçekleştirilmesinde herhangi bir katkısı 
olmayacaktır. Milletvekili olmayan bir bakan meclis 
çalışmaları –esnasına ne “oy” kullanabilecek, ne 
de yasama fonksiyonu ile ilgili meselelerde 
doğrudan “düşünce” açıklayabilecektir. Bu 
durumda yasama fonksiyonu ile ilgili olan bu 
imtiyazlar milletvekili olmayan bir bakan için hiçbir 
şey ifade etmeyecektir. Milletvekili olmayan 
bakanların yasama dokunulmazlıkları bir yere 
kadar savunulabilir; ama bunların yasama 
sorumsuzluğu zırhından yararlanabilmelerinin 
savunulacak bir tarafı yoktur.     

Bu sebeplerden dolayı, Türkiye’de sürekli 
tartışılan, yasama bağışıklıkları kurumunda 
yapılacak değişiklikler, öncelikle Anayasanın 112. 
maddesinin 4. fıkrası ile ilgili olmalıdır. 
Anayasa’nın 112. maddesinin 4. fıkrasının 
“Bakanlar Kurulu üyelerinden milletvekili 
olmayanlar, Millet Meclisi önünde ant içerler ve 
bakan sıfatını taşıdıkları sürece milletvekillerinin 
sahip oldukları yasama dokunulmazlığına sahip 
bulunurlar” hükmü; “Bakanlar Kurulu üyelerinden 
milletvekili olmayanlar, Millet Meclisi önünde ant 
içerler ve bakan sıfatını taşıdıkları sürece 
milletvekillerine Anayasa’nın 83. maddesinin 2. 
fıkrası ve devamında tanınmış olan yasama 
dokunulmazlığına sahip bulunurlar” şeklinde 
değiştirilmesi yerinde olacaktır. 
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 ABSTRACT 

The relation between Islam, democracy and 
civil society has been examined by several 
researchers in recent years. As the result of these 
researches, several different ideas have been 
produced. Some of the researchers argue that 
Islam and civil society can not be mentioned 
together. On the other hand, according to the 
others view point it is quite easy to find the idea of 
civil society within the essence of Islam. Active 
and powerful civil society is one of the most 
important elements of the democracy. As a result 
of inadequate conceptualisation and weak civil 
society, the democracy could not develop in 
Islamic societies. However, Especially, when this 
relation examined within the liberal context, it 
should be quite easy to find the reality of the civil 
society within Islam. 

Key Words: 

Civil Society, Islam, Democracy, Liberal 
Islam; Open Islam. 

 

ÖZET 

Sivil toplum, İslam ve demokrasi kavramları 
arasındaki ilişki konusunda son yıllarda çok sayıda 
araştırma yapılmış ve birbirinden farklı fikirler 
ortaya atılmıştır. Bu fikirlerin bir kısmı İslamiyet ile 
sivil toplumun bağdaşmayacağını savunurken, 
diğer fikir sahipleri ise sivil toplumun İslamiyet’in 
temelinde olduğunu savunmaktadırlar. 
Demokrasinin varolabilmesi için güçlü ve etkin bir 
sivil toplumun varlığı gereklidir. İslamiyet’te ise 
sivil toplumun zayıf ve yeterli kurumsallaşmanın 
olmaması İslamiyet’in temelinde varolan 
demokrasinin gelişmesine engel olmuştur. 
Özellikle liberal bir yaklaşımla değerlendirildiğinde 
İslamiyet’in sivil toplumu reddetmediği, aksine 
barındırdığını söylemek mümkündür. Batılı 
liberalizm anlayışında liberal İslam kavramı da 
kullanılmaya başlamıştır. İslamiyet eğer açık 
fikirlilikle ve objektif olarak yorumlanacak olursa, 
sivil topumla bağdaştığı görülecektir. Demokrasi, 
sivil toplum ve İslam ilişkisinde demokrasinin 
varlığı için sivil toplum vazgeçilmezdir. Sivil 
toplumun İslamiyet’te ne şekilde varolacağı ise 
İslamiyet’in demokrasi anlayışında ortaya 
çıkmaktadır. 

                                                 

∗ Gaziosmanpaşa Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi 
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Anahtar Kelimeler: Sivil Toplum, İslam, 
Demokrasi, Liberal İslam, Açık İslam. 

I-İslam ve Sivil Toplumun Bağdaşırlığı 

Sorunu 

Son yıllarda İslam, sivil toplum ve 
demokrasi arasındaki ilişkiyi konu alan pek çok 
araştırma yapılmıştır ve yapılmaya devam 
etmektedir. Ne var ki, yapılan bütün bu 
araştırmalar İslamiyet ile sivil toplum arasındaki 
ilişkiye dair bir görüş birliği ortaya koymamıştır. 
İleri sürülen görüşlerin bir kısmı, İslamiyet’in 
yapısında sivil toplumun kesinlikle yer 
alamayacağını savunurken, diğer kısmı ise sivil 
toplumun aslında İslamiyet’in özünde varolduğunu 
ifade etmektedirler. İslam’da sivil toplumun yerinin 
olmadığını savunanlar; sivil toplumun Batı kökenli 
demokratik bir kavram olduğunu, Batılı olmayan 
uygarlıkların bu kavramı kendilerine uyarlama 
gayretlerinin boşuna bir uğraş olduğunu 
söylemektedirler. “Dinlerin, dinci ve Batı karşıtı 
köktenci akımlar yaratacak ölçüde siyasallaştığı 
çağımızda, demokrasi ve sivil toplum Batı’dan ithal 
edilmiş çözümler sayılmakta ve bu nedenle 
mahkum edilmektedir”1. Diğer görüş taraftarları 
yani sivil toplumun İslam’ın temelinde varolduğunu 
savunanlar ise, İslamiyet’in barış ve halka dayalı 
düzen anlamına geldiğini ifade etmektedirler. 
Başka bir deyişle, İslamiyet'in öngördüğü siyasal 
düzende devlet  halkın hukukunu korumakla 
görevlidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde İslam 
toplumu, ideal bir sivil toplumdur denilebilir2.  

İstikrarlı bir demokrasinin kurulabilmesi ve 
yaşayabilmesi için gerekli olan şartın güçlü bir sivil 
toplum olduğu şüphe götürmez. Buradan 
hareketle, İslam toplumlarında demokratikleşme 
çabalarının başarıya ulaşabilmesinin temel şartı, 
güçlü bir sivil toplumun varlığıdır. İslamiyet’in 
yorumlanması eğer açık fikirlilikle ve objektif 
olarak yapılacak olursa, aslında İslam’ın 
demokrasiyi reddetmediği görülecektir. Ama İslam 
toplumlarında zayıf sivil toplum ve yeterli olmayan 
kurumlaşma sebebiyle, İslamiyet’in özünde 
varolan demokrasinin gelişmesi engellenmiştir. 

Gerçekte İslam tevhit (birlik) ilkesi üzerine 
kurulmuş olmasından dolayı insan ve toplum 
hayatının tamamını kapsamaktadır. Batıda din ile 
siyasal alanın birbirinden ayrılmasına imkan 
tanıyan düalizmin İslam toplumlarında varlığı söz 
konusu değildir. Bunun nedeni İslamiyet’teki birlik 
ilkesinin İslam toplumlarında tekçi bir kültür 

                                                 
1 TIBI Bassam, “İslam Uygarlığında Sivil Toplumun 
Kültürel Dayanağı: İslam ve Demokrasi-Uygarlıklar 
Arasındaki Köprüler” , Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam 
Dünyası, Ed: Elisabeth ÖZDALGA- Sune PERSSON 
(Çev:Ahmet FETHİ), Tarih Vakfı Yurt Yayınları 76, 
İstanbul 1998, s.32 
2 IBRAHIM Ferhad-WEDEL Heidi, Ortadoğu’da Sivil 
Toplumun Sorunları, Der:Ferhad IBRAHIM-Heidi 
WEDEL, (Çev:Erol ÖZBEK), İletişim Yayınları, İstanbul 
1997, s.30-32 
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oluşumunu geliştirmiş olmasıdır. Bu tekçi yaklaşım 
yani ümmet, hem dini ve siyasi hem de askeri 
birliği oluşturur. Burada bireylerin eylemlerini 
kısımlara ayrılmasını ve farklılaşmasını gerektiren 
özel hayat-kamusal hayat şeklinde bir ayrım 
yoktur. Tevhit ilkesi yalnızca bireyi uhrevi hayatına 
hazırlamaktan ibaret değildir. Aynı zamanda bu 
dünyadaki bütün işlerini düzenlemektedir. 
İslamiyet’te özgür düşünce ilkesine karşı gelişen 
tepkiler sonunda “içtihat kapısı” kapanmış, 
demokrasinin temelini oluşturan sivil toplumu, 
Müslüman toplumların gerçekleştiremeyeceği 
ortaya çıkmış ve bu görüş zamanla hakim görüş 
olarak kabul görmüştür3. 

Liberaller, İslamiyet’in sivil toplumu 
barındırabileceğini savunmaktadırlar. İslam 
dünyasındaki ekonomik gelişmeler aynı zamanda 
devletlerin siyasal ve sosyal yapılarında da 
değişmelere neden olmuştur. Bu değişmeler 
liberalizm taraftarları için olumsuz bazı sonuçları 
da beraberinde getirmiştir. Olumsuz sonuçların 
bertaraf edilmesinin yolunu liberaller sivil toplumun 
kurumlarının devleti sınırlaması ve “primordial bir 
fenomen olarak” dinin sivil toplumun dışında 
tutulması olduğunu söylemektedirler. Bu görüşü 
destekleyenlerden Sadettin İbrahim bireylerin 
primordial yapılardan kendilerini uzaklaştırırken 
çıkarları doğrultusunda sivil toplum çerçevesinde 
kendilerini ifade etmeleri gerektiğini belirtmektedir. 
İbrahim “sivil toplum gönüllü sosyal devlet dışı ve 
primordial olmayan kurumların bir toplamıdır. 
Bireylere kamusal hayata katılım imkanını 
sağlama görevini bu kurumlar üstlenir. Bunlar 
devlet ile toplum arasında  aracı kurumlar olarak iş 
görürler. Buna karşılık primordial örgütler, kabile 
ve akrabalık formasyonlarıdır. Toplum öncesi 
formasyonlar olduklarından, dini kuruluşlar da 
bunlar arasında sayılırlar”4 ifadesiyle sivil 
toplumun dinin dışında tutulması gerektiğini 
vurgulamaktadır. 

II-Liberal ya da Ilımlı İslam Söylemi 

Batıdaki liberalizm anlayışına İslamiyet’te 
karşılık olarak “liberal İslam” kavramı kullanılmaya 
başlamıştır. Bu kavram ile İslam’ın, demokrasi, 
dini politikadan ayırmak, kadın hakları, düşünce 
özgürlüğü ve insani ilerlemenin hızlandırılmasına 
ilişkin özel kaygıları içeren yorumu anlatılmaktadır 
ve bu anlamıyla diğer kültürlerdeki liberalizm ile bir 
paralellik göstermektedir5. Ancak liberal İslam’ın 
savunucuları olduğu kadar karşısında olanlarda 

                                                 
3 VERGİN Nur, “İslam’da Çağdaşlık ve Türk 
Demokrasisine Geçişte Rolü” , Küreselleşme Sivil 
Toplum ve İslam Der:E. Fuat KEYMAN-A.Yaşar 
SARIBAY, Vadi Yayınları, Konya 1998, s.58-61 
4 Nakleden İBRAHİM Ferhad, “Sivil Toplum Üzerine Arap 
Tartışması” Der: Ferhad İBRAHİM- Heidi WEDEL. a.g.e., 
s.36-38 
5 KURZMAN Charles, “Liberal İslam: Başarı Şansı ve 
Karşılaştığı Sorunlar”  Radikal İslam, Der: Barry RUBIN 
(Çev: Rengin GÜN), ASAM Yay. 45 Ankara 2002, s.233. 

mevcuttur. Liberal İslam’ın karşısında olanlar, 
liberalizmin Batılı olduğunu bu sebeple de liberal 
İslam’ın orijinal olmadığını İslami gelenekleri 
gerçek anlamda yansıtmadığını ve liberal İslam'a 
hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini 
söylemektedirler6. 

Sivil toplumun temelinde, toplumsal ve 
siyasal kurumların özerk olması vardır. Bu 
özerkliğin yanı sıra devletle ilişkilendirilirler, ancak 
devlete tabi değildirler ve denetlenmezler. Bu 
nedenle bir toplumun sivil toplum olup olmadığının 
ortaya konmasında sivil toplum ile devlet 
otoritesinin kurumsal ayrılığı esastır. Sivil 
toplumun gereklerinin İslam dünyasında dikkate 
alınmaması, göz ardı edilmesi ise bir şanssızlık 
olmuştur. İslamiyet’te güçler ayrılığı ve 
yöneticilerin müdahale etmediği kurumlar 
olmamıştır7. “İslam’da sivil toplum gibi adil düzeni 
garanti eden devlet ve toplum kurumları üzerine 
akıl yürütme ihmal edilir. Bu bulgular bizi, otantik 
bir kültürel dayanağın kurulması için, İslami bir 
sivil toplum teorisinin gerekli olduğu sonucuna 
götürür. Demokrasi ve demokratikleşme İslam 
dünyasında sadece gerekli değil, mümkündür 
de”8. 

Tibi’nin İslamiyet’te demokrasinin 
varolabileceğine dair görüşünü destekleyen bir 
diğer isimde Raşid El-Gannuşi’dir. Gannuşi Tunus 
İslami Hareketi El-Nahda’nın da kurucusudur. 
Gannuşi “İslamcılara bir kez Batı modernliğinin 
demokrasi ve insan hakları gibi değerlerini anlama 
şansı verilse İslam’da bu değerleri 
yerleştirebilecekleri bakıp büyütebilecekleri bir yer 
arayacaklardır; tıpkı daha önce Batılıların yaptığı 
gibi ancak onların bu değerleri ekip biçtiği 
topraklar daha az verimliydi”9 demektedir. Gannuşi 
aynı zamanda “çoğunluğun yönetimi, serbest 
seçimler, serbest basın, azınlıkların korunması, 
tüm laik ve dini partilerin eşitliği, oy vermekten 
giyim kuşama, boşanma davalarından 
cumhurbaşkanlığındaki en iyi işi alabilmeye kadar 
bütüncül kadın hakları gibi meseleleri ele alacak 
bir İslami sistem” in varlığını istemekte ve İslam’ın 
rolünün yalnızca “sistemi ahlaki değerlerle 
donatmak” olacağını ifade etmektedir.10 

Ernest Gellner, İslam’ı sivil topluma rakip 
bir toplumsal düzen olarak görmektedir. Bunun 
nedeni, sivil toplum dini inancın özelleşmesini 
gerektirir, oysa İslamiyet laikleşmeye dirençlidir. 
Bu özelliği ile dünya uygarlıkları içerisinde 
benzersiz bir yere sahiptir. Gellner’e göre 
“İslamiyet bugünkü dinçliğini, modernleşmenin ve 
modernliğin yani sanayileşmenin ve sınai düzenin 
tamamlayıcı özelliklerine yönelik seçici eğilimin, 

                                                 
6 KURZMAN, a.g.e s.243-244 
7 TIBI, a.g.e., s.37 
8 TIBI, a.g.e., s.37 
9 Nakleden ABOOTALEBİ Ali R. “İslam ve Demokrasi” 
Barry RUBIN, a.g.e, s.195-196 
10 RUBIN a.g.e, s.195 
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küresel sınai modernliğin meydan okumasına 
sahiden yerel bir yanıt olmasına imkan tanıması 
gerçeğinden alır. Ne var ki bu yerel yanıt bir 
yandan sanayileşme dostu olduğu halde diğer 
yandan sivil toplum ve özgürlük dostu değildir”11. 
Gellner, komünizm ile Batı liberalizmi arasındaki 
en belirgin farkın sivil toplumun aile veya birey ile 
devlet arasındaki boşluğu dolduran sendikalar, 
siyasi partiler, dini örgütlenmeler, baskı grupları ya 
da kulüplere benzeyen ara kurumların varlığı 
olduğunu ifade etmektedir. Sivil toplumun 
gelişebilmesinin temel şartlarından birisi ekonomi 
ile siyasi yapıların birbirinden ayrılmasıdır. 
Bağımsız bir piyasa ekonomisinin varlığı yalnız 
başına yeterli olmasa bile, sivil toplumun 
gelişebilmesi için zorunludur. Komünizmde ise 
ekonomiye özerk bir statü verilmemiş, tam tersi 
siyasal iktidarla kaynaştırılmış ve bağımlı 
kılınmıştır12. 

Tibi, sivil toplum kavramını “Açık İslam” 
temeline dayandırılarak İslami düşünceye 
yerleştirilebileceğine inandığını ifade etmektedir. 
Bu inancını İslamiyet’in kendi zenginliğinin 
yanında diğer uygarlıklardan öğrenme ve 
etkileşimlerinden sağladığı kazanımlara 
dayandırmaktadır. Kendi görüşlerini liberal İslam’la 
bağdaştırırken, erken dönem Müslüman Arap 
liberalleri, demokrasiyi benimseyerek, 
demokrasinin normlarını ve değerlerini İslami 
bağlamda benimserken İslami aydınlanmayı 
canlandırmaya çaba göstermişlerdir13. Siyasal 
İslam’ın yazarlarından biri olan Yusuf El-Karadavi 
“demokrasi, halkın yönetimi anlamına gelen 
Yunanca bir terimdir… Demokratik liberalizm 
sömürgeciliğin etkisiyle Müslümanların hayatına 
girdi. Sömürgeci mirasın en tehlikeli sonucu oldu” 
demektedir. Tibi, sivil toplumun kültürel dayanağı 
olarak İslamiyet ile demokrasi arasındaki ilişkiyi bu 
kültürel borçlanma ve mübadeleye 
dayandırmaktadır. Liberal ve açık fikirli bir 
İslamiyet’in demokrasiyle bağdaşmadığı doğru 
değildir. İslami kökten dinciler sivil toplum ile İslam 
devletini birbirine karıştırmaktadırlar. Aslında İslam 
kaynaklarına bakıldığında bu kaynaklarda “İslami 
devlet” kavramına rastlanmamaktadır. İslam 
araştırmacıları Hanefi, Şafi, Hambeli ve Maliki 
mezheplerinin şeriatın uygulanması için devleti 
hiçbir zaman görevlendirmediklerini, İslam 
tarihinde şeriatın bütünsel bir sistem olarak 
uygulanmadığını ifade etmektedirler14. 

                                                 
11 SUNAR İlkay, “Sivil Toplum ve İslamiyet” , Sivil 
Toplum Demokrasi ve İslam Dünyası, Ed:Elisabeth 
ÖZDALGA-Sune PERSSON, (Çev: Ahmet FETHİ), Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999, s.12 
12 ÖZDALGA Elisabeth, “Sivil Toplum ve Düşmanları”, 
Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, 
Ed:E.ÖZDALGA-S.PERSSON, (Çev:Ahmet FETHİ), 
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999,s.98 
13 TIBI, a.g.e., s.38-40 
14 TIBI, a.g.e., s.41-43 

Sivil toplumun İslamiyet'e ters düşmediğini 
savunan yazarlardan bir diğeri Fehmi el-
Huveydi’dir. Huveydi’ye göre sivil toplum “devlet 
karşısında bir karşı ağırlık oluşturmaları gereken 
gönüllü toplumsal örgütlerden oluşur”. O’na göre 
İslamiyet'te ruhban sınıfının olmaması sebebiyle, 
egemenliğin halkın iradesine bağlı olduğu ve 
egemen gücü değiştirme gücüne sahip olduğunu 
söylemekte İslami şura ilkesinin ve İslam’ın 
cemaat meseleleriyle ilgilenmesini emretmesinden 
dolayı sivil toplumun katılımı sağlamanın yolu 
olduğunu ifade etmektedir15. 

İslamiyet’te sivil toplumun kurumlarını ve 
fonksiyonlarını şu şekilde özetlememiz 
mümkündür: İslamiyet merkezi yönetimi değil 
yerinden yönetimi benimsemiştir. Bucak, il ve 
devlet yönetimlerinde özerk köy-semt, ilçe ve 
bölgelerde merkezi yönetim uygulanarak merkezi 
ve yerinden yönetim arasında denge sağlanmıştır. 
İslam toplumunda (tarikatlar, mezhepler, lonca ve 
ahi teşkilatları, siyasi ve askeri) dayanışma 
grupları esastır. Dayanışma grupları sayesinde 
halk organize olarak yönetimi denetim altında 
tutmuş, hak ve hürriyetlerini kullanarak kamu 
yönetimine katılma imkanı bulmuşlardır. Sivil 
toplum, bu dayanışma grupları sayesinde organize 
olmuş ve katılım gerçekleşmiştir. Yine İslamiyet’te 
devletin yönetimi halkın tamamının 
örgütlenmesiyle sağlanmıştır, özel bürokrasi 
yoktur. Yöneten yönetilen ayrımı yoktur yalnızca 
hakemlik görevini üstlenmiş, üstün yeri olan 
başkanlar vardır. İslamiyet dengelerin sağlanması 
için adalet örgütüne önem vermiştir. Eğer ülkede 
adil yargı varsa ve bireyler haklarını bu yolla 
alabiliyorlarsa o toplumda sivil toplum vardır 
denilebilir. Basit bir ifadeyle siyasi düzeni ile askeri 
düzen arasındaki fark sivil toplumdur. 

İslamiyet’te yargıya devlet hükmetmez, 
hakemlerin vermiş olduğu kararları uygular ve 
vatandaş ile hizmetli aynı mahkemede 
yargılanmıştır. İdare mahkemelerine İslam 
tarihinde rastlanmamaktadır. İslamiyet’te kamu 
hizmetleri maaşlı veya ücretli bürokratlar 
tarafından değil ehliyet sahibi serbest meslek 
sahipleri tarafından yerine getirilir. Halk işini 
dilediği hizmetlilere yaptırır ve hizmetlilerde 
ücretlerini hizmetleriyle orantılı olarak kamu 
bütçesinden alırlar. Bu şekilde hizmette yarış 
sağlanmış toplumsal alan ile bireysel inisiyatif 
arasında denge kurulmuş olur ki bu durum sivil 
toplumun topluma egemenliğinin göstergesidir. 
İslami düzende devlet başkanı aynı zamanda 
orduların da komutanıdır. Halk kendi ordusunu 
seçer ancak ordu içinde emir komuta esastır, 
askeri işlerde demokrasi kuralları işlemez. Böyle 
bir durumda orduyla sivil toplum arasında denge 
kurulmuş olmaktadır. 

 Son olarak İslamiyet çoğulculuk üzerine 
kurulmuştur. İslamiyet’te tek tipte tarikat, mezhep, 

                                                 
15 Nakleden İBRAHİM a.g.e, s.53 
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lonca ve siyasal yapılanmaya rastlanmaz. Tevhit 
ve ümmet kelimelerinin yanlış yorumlanması ile 
İslamiyet totaliter bir yapıya sokulmaya 
çalışılmaktadır. Medine toplumunda farklı dinlerin 
tanınması, İslamiyet’te farklı tarikatların 
mezheplerin bulunması, farklı cemaatlere ve 
yabancılara kendi hukuk kurallarının uygulanması 
çoğulculuğun göstergesidir16. 

III- Demokrasi ve İslam 

Demokrasi, sivil toplum ve İslam ilişkisi 
içerisinde demokrasiler açısından sivil toplumun 
olmazsa olmaz şartı olduğu sonucu karşımıza 
çıkmaktadır. Sivil toplum demokrasinin güçlenmesi 
için vazgeçilmez görünmektedir. Batılı bir kavram 
olarak ortaya çıkan sivil toplumun İslam 
dünyasında ne şekilde hayat bulduğu ise, 
İslamiyet’in demokrasi anlayışında ortaya 
çıkmaktadır. Kökten dinci bir İslam anlayışı yerine 
açık fikirli bir İslam anlayışı, İslam’ın demokrasiyi 
ve kurumlarını tamamen reddetmediğini hatta 
içerisinde barındırdığını gösterecektir. 

Demokratikleşme sürecinde sivil toplumun 
önemini Lipset “güçlü bir sivil toplumun varlığı 
seçim kurallarından daha önemlidir” sözleriyle 
ifade etmektedir17. Sivil toplum için gerekli olan 
siyasal kültür demokratikleşme için de gerekli olan 
şartları içerir. Demokratikleşme açısından sivil 
toplumun, hakların ve özgürlüklerin elde edildiği ve 
yaygınlaştığı bir süreç olarak değerlendirmemiz 
mümkündür. Sivil toplum tam anlamıyla 
fonksiyonlarını yerine getirebildiği bir ortamda 
kamusal denetimi de sağlamaktadır. Demokrasi 
kültürünün yerleşmesinde ve sürdürülebilmesinde 
güçlü bir sivil topluma ihtiyaç vardır. 
Demokratikleşme sürecinde temel amaç, 
toplumdaki farklı çıkarları temsil eden ve hükümeti 
dengeleyen kurumlar ve örgütlerden oluşan 
çoğulcu bir sivil toplum yaratmaktır ki, 
çoğulculuğun desteklenmesi aynı zamanda 
demokrasinin de güçlenmesi anlamına gelir. 
Demokratikleşme ile devlet ve toplum arasındaki 
uzaklığın ortadan kalkması sağlanırken, devlet 
açısından toplum, bir korku ve tehdit unsuru 
olmaktan çıkarken toplum açısından ise devlet bir 
baskı merkezi olarak görünmekten kurtulacaktır. 

Bir toplumda, sivil toplumun ortaya 
çıkabilmesi o toplumu oluşturan bireylerin  sahip 
olduğu özelliklere bağlıdır. Halk, eğitim ve  gelir 
seviyelerinin yüksek olması iyi organize olabilme 
yeteneğine sahip olması gibi faktörler sayesinde 
devletin baskıcı uygulamaları karşısında kendisini 
koruyabilecek bir güce sahip olacaktır. Bu güç 
sayesinde devletin politikalarını tartışabilecek 
çözüm üretebilecek siyasi, sosyal ve ekonomik 

                                                 
16 AKDEMİR Süleyman, “Sivil Toplum ve İslamiyet”, Yeni 
Türkiye, Sayı:18, Yıl:1997, s.270-272 
17 LIPSET Seymour Martin, “Introduction” , The 
Encyclopedia Of Democracy, Vol:1, Washington 1995, 
p.20 

alanlarda istikrarın sağlanması ile demokratik 
gerekler yerine getirilmiş olacaktır. Bu güç sivil 
toplumdur ve aynı zamanda kurumsallaşmayı da 
sağlamaktadır.  

Sivil toplumu meydana getiren topluluğun 
sahip olduğu özellikler arsında dinin önem taşıdığı 
ve özel olarak değerlendirilmesi gerektiği hususu 
göz ardı edilmemelidir. Konumuzla 
ilişkilendirdiğimiz zaman İslam’ın bireyi ekonomik, 
siyasi ve kültürel hayatta çevreleyen kuralları 
içeren bir din anlayışı taşıdığını görmekteyiz. 
İslami cemaat ve gruplar kendilerini topluluk olarak 
nitelendirmektedirler. Devletin baskıcı gücü 
dışında, bu düşünceye sahip olan bireyler zaman 
zaman kendilerine özgü yaşam biçimlerini ve 
kendi ekonomik kurallarını uygulamaktadırlar. 
Dolayısıyla da bu cemaat ve grupların sivil toplum 
olarak tanımlanmaları zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. İslami cemaat ve grupların devletin 
baskıcı gücü karşısında durabilmesi yalnız başına 
bu kesimin sivil toplum içerisindeki durumunu 
belirlemede yeterli değildir. Bir topluluğun 
demokratik anlamda sivil olarak nitelendirilebilmesi 
için o topluluğa dahil olabilmek veya o topluluktan 
ayrılabilmenin rızaya bağlı olması gerekir.18  

Müslüman toplumlarının siyasi, sosyal ve 
ekonomik alanlar da karşılaştıkları sorunlar Batılı 
toplumların sorunlarından farklıdır. Bu farklılığın 
temelinde kökten dincilerin demokratikleşme adına 
yapılanları dini tehlikeye attığı düşüncesi vardır. 
Liberal yaklaşımın ise İslam'ı zayıflatacağı Batı 
karşısında güçsüz bırakacağını savunmaktadırlar. 
Ancak liberal İslam, bu katı yaklaşımı 
demokratikleşmenin, modernleşmenin ve 
toplumsal gelişmenin lehinde yumuşatmaya 
çalışmaktadır. Kökten dinciler ile liberal İslam 
taraftarları arasındaki demokrasi, sivil toplum ve 
İslamiyet üzerine tartışmalar yakın bir zamanda 
son bulacak gibi görünmemektedir. 
Kurumsallaşmayı başarmış bir Müslüman 
toplumunun demokratikleşme yolunda epeyce bir 
mesafe almış olacağı da göz ardı edilmemesi 
gereken bir gerçektir.  

 

Sonuç 

İçerisinde bulunduğumuz yüzyıl İslam 
dünyasında demokrasi ve özgürlüklerin anlam ve 
önem kazandığı bir süreç olmuştur. Buna bağlı 
olarak da çok çeşitli İslamiyet anlayışı ve İslami 
ekol ortaya çıkmış, sonuç olarak da demokrasi ve 
kurumlarını dışlamayan hatta İslamiyet’in esasını 
oluşturduğunu savunan görüşler ortaya çıkmıştır. 
Biz de İslamiyet’in demokrasi ve sivil toplumu 
dışlamayacağı düşüncesindeyiz. Demokrasi, sivil 
toplum ve İslam kavramlarının aralarında bir 
çatışma değil sentez geliştirilebileceği 

                                                 
18 DOĞAN İlyas, Özgürlükçü ve Totaliter Düşünce 
Geleneğinde Sivil Toplum, Alfa Yayınları, İstanbul 2002 
s.282. 
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inancındayız. Çünkü kamusal ve özel alan ile ilgili 
dengeler göz önüne alındığında İslami kurumların, 
sivil toplumu gerçekleştirdiğini görmekteyiz. 
Yukarda bahsettiğimiz İslam’daki dayanışma 
grupları (ki bunlar tarikatlar, mezhepler ve 
medreseler, lonca ve ahi teşkilatları, siyasi ve 
askeri gruplar) birer sivil toplum kuruluşudur. Bu 
dayanışma grupları hizmetlerini vakıflar kanalıyla 
gerçekleştirmişlerdir. 

Son cümle olarak, demokrasi, sivil toplum 
ve İslamiyet kavramları arasındaki ilişki alışıla 
geldiği üzere problemli bir üçleme gibi görünse de 
aslında uzlaşmacı yönleri vardır. Demokrasi ve 
sivil toplum ayrılmaz bir yapıya sahiptir. Sivil 
toplum, İslamiyet’in temellerinde hayat 
bulmaktadır. Demokrasiyle İslamiyet  taban 
tabana birbirine zıt olmadığı gibi, kişiyi en yüce 
değer olarak kabul eden İslamiyet ile demokrasi 
örtüşmektedir. 
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BİLGİ SOSYOLOJİSİNİN PROBLEMİ∗∗∗∗ 

 

Peter L. BERGER-Thomas LUCKMANN 

Çev. Ejder OKUMUŞ∗∗∗∗∗∗∗∗** 

Bu kitabın (The Social Construction of 
Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge-
E.O) argümanının temel iddiaları, kitabın başlığı 
ve alt başlığında, yani gerçekliğin sosyal olarak 
inşa edildiğini ve bilgi sosyolojisinin, bunun, içinde 
meydana geldiği süreci çözümlemesi gerektiğini 
ifade eden kelimelerde zımnen mevcuttur. 
Sözkonusu iddialardaki anahtar terimler, 
'gerçeklik' ve 'bilgi'dir; gerçeklik ve bilgi, yalnızca 
gündelik konuşma dilinde geçerli değildirler, onlar 
aynı zamanda uzun bir felsefî soruşturma tarihine 
yaslanırlar. Biz burada bu terimlerin gündelik ya 
da felsefî kullanımlarının semantik muğlaklıklarıyla 
ilgili bir tartışmaya girme ihtiyacı duymuyoruz. 
'Gerçekliği' irademizden bağımsız 
(uzaklaşmalarını veya yok olmalarını 
isteyemediğimiz) bir varlığa sahip olduğunu kabul 
ettiğimiz  fenomenlere ait bir nitelik olarak 
tanımlamak ve de 'bilgi'yi fenomenlerin gerçek 
oldukları ve spesifik karakteristiklere sahip 
bulundukları kesinlik olarak tanımlamak, bizim 
hedeflerimiz için yeterli olacaktır. Bu şu (itiraf 
etmek gerekirse, basit) anlamdadır ki terimlerin 
hem sokaktaki insanla hem de filozofla ilgisi 
mevcuttur. Sokaktaki insan, farklı derecelerde olsa 
da kendisi için 'gerçek' olan bir dünyada ikamet 
eder ve o farklı güven dereceleriyle, bu dünyanın 
şu veya bu karakteristiklere sahip olduğunu 'bilir'. 
Elbette filozof hem bu 'gerçekliğin' hem de 
'bilgi'nin nihâî statüsü hakkında sorular ortaya 
atacaktır. Gerçek nedir? İnsan nasıl bilir? soruları 
sırf felsefî sorgulamanın değil, aynı zamanda 
beşerî düşüncenin en eski soruları arasındadır. 
Tamamen bu sebepten dolayı sosyologun bu 
kadîm saygın entelektüel alana davetsiz girişi, 
muhtemelen sokaktaki insanın kaşlarını çatmasına 
sebep olabilir, hatta daha güçlü bir ihtimalle 
filozofu kızdırabilir. Bunun için bizim başlangıçta 
sosyoloji bağlamında bu terimleri içinde 
kullandığımız anlamı açıklamamız ve sosyolojinin 
bu kadîm felsefî zihinsel meşguliyetlere bir 
cevabının olduğu hususunda bir iddiayı kabul 
etmememiz önemlidir. 

Eğer biz, hasıl olan argüman konusunda 
kılı kırk yararcasına çok titiz olacak olsaydık, adı 
geçen iki terimin etrafına, onları her ne zaman 

                                                 

∗ Bu metin, Peter L. Berger-Thomas Luckmann, The 
Social Construction of Reality, A Treatise in the 
Sociology of Knowledge, Allen Lane The Penguin Press, 
London 1967, ss. 13-30'da yer alan "The Problem of The 
Sociology of Knowledge" başlıklı metnin çevirisidir. 
(E.O.) 

∗∗ Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi 

kullansak, tırnak işaretleri koyardık; fakat bu, üslup 
açısından uygun düşmezdi. Bununla birlikte tırnak 
işaretleriyle konuşmak, bu terimlerin, sosyolojik 
bağlamda içinde ortaya çıktıkları özel tarza ait bir 
ipucu verebilir. Denilebilir ki 'gerçeklik' ve 'bilgi'nin 
sosyolojik düzlemde anlaşılması, sokaktaki 
insanla filozofun arasında ortada bir yere denk 
düşer. Sokaktaki insan, oldukça büyük bir 
problemle aniden durdurulmadıkça kendisi için 
'gerçek' olan şey hakkında ve de 'bildiği' şey 
hakkında canını sıkmaz. Kendi 'gerçeklik' ve 
'bilgi'sini verili olarak kabul eder. Sosyolog bunu 
yapamaz, sadece sokaktaki insanın, bir toplum ve 
diğeri arasındaki kadar oldukça farklı 'gerçeklikler'i 
verili olarak kabul ettiği gerçeğinin sistematik 
yönden farkında oluşundan dolayı olsa bile. 
sosyolog, disiplininin kesin mantığı tarafından, 
başka hiç bir şey yoksa da, iki 'gerçeklik' 
arasındaki farklılığın iki toplum arasındaki muhtelif 
farklılıklarla bağıntılı olarak anlaşılıp 
anlaşılamayacağını sormaya zorlanır. Farklı 
ifadelerle söylemek gerekirse, filozof, tırnak 
işaretlerinin nerede düzen içinde, usule uygun 
olduğuna ve nerede onların emin olarak 
atlanabileceğine karar vermeye, yani dünya 
hakkında geçerli ve geçersiz iddialar arasında 
ayrım yapmaya sürüklenir. Üslup açısından 
olmasa da mantık açısından filozof, tırnak 
işaretlerine takılır.  

Örneğin, sokaktaki insan, kendisinin 'irade 
özgürlüğü'ne sahip olduğuna ve bunun için, aynı 
zamanda bu 'özgürlüğü' ve küçük çocuklara ve 
delilere karşı olan 'sorumluluğu' yadsıyarak, 
eylemlerinden 'sorumlu' olduğuna inanabilir. 
Filozof ise herhangi bir metotla, bu kavramların 
ontolojik ve epistemolojik durumunu araştıracaktır. 
İnsan özgür müdür? Sorumluluk nedir? 
Sorumluluğun sınırları nelerdir? İnsan bunları nasıl 
bilebilir? vs. Hiç söylemeye gerek yok ki sosyolog, 
bu sorulara cevaplar hazırlamak konumunda 
değildir. Fakat sosyoloğun yapabileceği ve 
yapması gereken, 'özgürlük' nosyonunun bir şu 
veya bu toplumda nasıl verili olarak geldiğini, 
özgürlüğün 'gerçekliği'nin bir toplumda nasıl 
korunduğunu, hatta daha da ilginci, bu 'gerçekliğin' 
bir birey veya tam bir kollektivite açısından nasıl 
kaybolabileceğini sormak ve araştırmaktır.  

'Gerçeklik' ve 'bilgi'ye dair sorulara olan 
sosyolojik ilgi, böylece, öncelikle onların sosyal 
izafetlerinin gerçekliği tarafından  
haklılaştırılmakta, geçerli kılınmaktadır. Bir Tibetli 
keşiş için 'gerçek' (real) olan şey, bir Amerikalı iş 
adamı için 'gerçek' olmayabilir. Suçlunun 'bilgi'si 
krimonoloğun 'bilgi'sinden farklıdır. Bu demektir ki 
'gerçeklik' ve 'bilgi'nin spesifik bir araya gelişleri, 
spesifik sosyal bağlamlara aittir ve bu ilişkiler söz 
konusu bağlamların uygun sosyolojik analizine 
dahil edilmiş olacaktır. Bir 'bilgi sosyolojisi'nin 
ihtiyacı böylece, toplumlarda 'bilgi' olarak veri 
alınan şey açısından o toplumlar arasındaki 
görünür farklılıklarla tayin edilir. Fakat bunun 
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ötesinde, kendisini bu isimle çağıran bir disiplin, 
kendisini, 'gerçeklikleri' beşerî toplumlarda 
'bilinenler'  olarak kabul edilen genel yollarla 
ilişkilendirmek zorunda olacaktır. Başka bir 
ifadeyle bir 'bilgi sosyolojisi', sadece beşerî 
toplumlardaki bilginin empirik türüyle değil, ayrıca 
bir 'bilgi' biçiminin sosyal bir şekilde 'gerçeklik' 
olarak kurulmak için kendisiyle geldiği süreçlerle 
de ilgilenmek zorunda olacaktır. 

O halde bizim münakaşamız, bilgi 
sosyolojisinin, toplum içinde 'bilgi' diye geçinen her 
ne varsa onunla, herhangi bir kriterle bu 'bilgi'nin 
nihaî geçerliliği veya geçersizliğine bakmaksızın, 
ilgilenmesi gerektiğidir. Ve bütün beşerî 'bilgi', 
sosyal durumlarda keşfedilip geliştikçe, taşındıkça 
ve korundukça, bilgi sosyolojisi, bilginin, verili 
olarak kabul edilen 'gerçekliğin' sokaktaki insan 
için pıhtılaşıp katılaşacağı bir biçimde, kendisiyle 
kat ettiği süreçleri anlamaya çalışmak zorundadır. 
Başka bir ifadeyle biz, bilgi sosyolojisinin, 
gerçekliğin sosyal inşasının analiziyle ilgili 
olduğunu ileri sürmekteyiz. 

Bilgi sosyolojisinin kendine özgü alanına 
ilişkin bu anlayış, yaklaşık kırk yıl önce ilk olarak 
edildiğinden beri bu disiplinle genellikle 
kastedilmiş olan şeyden farklılık arz etmektedir. 
Bu yüzden mevcut argümanımıza geçmeden 
önce, disiplinin önceki gelişimine kısaca göz 
atmak ve bizim ondan ayrılma gereğini nasıl ve 
niçin hissettiğimizi açıklamak faydalı olacaktır. 

'Bilgi sosyolojisi' (Wissenssoziologie) terimi, 

Max Scheler tarafından icat edilmiştir.1 Zaman, 
1920'ler, mekân Almanya idi. Scheller ise bir 
filozof. Bu üç olay, yeni disiplinin başlangıç ve 
daha sonraki gelişimini anlamak için oldukça 
önemlidir. Bilgi sosyolojisi, Alman entelektüel 
tarihinin özel bir durumu içinde ve felsefî bir 
bağlamda ortaya çıktı. Yeni disiplin, sonradan, 
özellikle de İngilizce konuşan dünyada sosyolojik 
bağlam özelinde takdim edildiyse de içinden 
çıktığı özel entelektüel konumun problemleri 
tarafından damga vurulmaya devam etti. Sonuç 
olarak bilgi sosyolojisi, genellikle, 1920'lerde 
Alman düşünürleri rahatsız etmiş olan özel 
problemleri paylaşmayan sosyologlar arasında 
periferik bir ilgi ve merak olarak kaldı. Bu, çoğu 
zaman disipline sürekli Avrupalı bir çeşnisi olan 
marjinal bir uzmanlık olarak bakan Amerika'lı 
sosyologlar için özellikle doğrudur. Fakat daha da 
önemlisi, bilgi sosyolojisinin kendi orijinal 
problemler kümesiyle devam eden bağlantısı, 
disipline bir ilgi olmuş olsa dahi, teorik bir zaafiyet 
veya kusur olmuştur. Demek ki bilgi sosyolojisi, 
kendi kahramanlarınca ve az veya çok farksız 

                                                 

1Krş. Max Scheler, Die Wissensformen und die 
Gesellschaft (Bern: Francke, 1960). İlk olarak 1925'te 
basılan denemelerin bu ilk cildi, aslen daha erken bir 
yılda basılan 'Probleme einer Soziologie des Wissens'  
başlıklı bir denemede yer alan bilgi sosyolojisinin temel 
formülasyonunu içermektedir. 

sosyolojik kamuoyunca daha ziyade, fikirler tarihi 
üzerine sosyolojik bir şerh türü olarak görülmüştür. 
Bu, bilgi sosyolojisinin potansiyel kuramsal 
önemine hatırı sayılır bir miyop bakışla 
sonuçlanmıştır. 

Bilgi sosyolojisinin doğası ve faaliyet 
alanına ilişkin farklı tanımlamalar olmuştur. 
Gerçekte hemen hemen denilebilir ki alt-disiplinin 
tarihi bu dereceye kadar, onun muhtelif 
tanımlamalarının tarihi olmuştur. Yine de bilgi 
sosyolojisinin, insanî düşünce ile onun içinde 
ortaya çıktığı sosyal bağlam arasındaki ilişkiyle 
ilgili olduğu hususunda genel bir muvafakat 
olmuştur. Böylece denilebilir ki bilgi sosyolojisi, 
çok daha genel bir problemin, haddizatında 
düşüncenin var oluşsal determinasyonunun 
(Seinsgebundenheit) sosyolojik merkezini teşkil 
etmektedir. Burada sosyal faktör üzerinde 
yoğunlaşılmasına rağmen, kuramsal zorluklar, 
(tarihsel, psikolojik veya biyolojik vb.) diğer 
faktörler beşeri düşüncenin belirleyicisi olarak arz 
edildiğinde ortaya çıkan zorluklara benzerdirler. 
Bütün bu durumlarda genel problem, düşüncenin, 
kendisine aksettiği noktadır veya arz edilen 
belirleyici faktörlerden bağımsızdır.  

Muhtemeldir ki son dönem Alman 
felsefesindeki genel problemin en başta geleni, 
Almanya'da 19. yüzyılın en büyük entelektüel 
semerelerinden biri olan en geniş tarihsel irfan 
birikimi içinde temellenmektedir. Entelektüel tarihin 
diğer herhangi bir periyodunda benzersiz bir 
biçimde geçmiş, düşünce formlarının o bütün 
şaşırtıcı çeşitliliğiyle, bilimsel tarihsel irfanın 
çabaları vasıtasıyla çağdaş akla 'takdim edildi', 
hediye edildi, çağdaş akıl için 'şimdileştirildi'. bu 
kitap girişiminde Alman biliminin birincil 
pozisyonda olma iddiasını tartışmak güçtür. Sonuç 
olarak, son söylenilenle açılan teorik problemin, 
Almanya'da en keskin bir biçimde hissedilmiş 
olması gerektiği, bizi şaşırtmamalıdır. Bu problem, 
göreliliğin baş dönmesi olarak vasıflandırılabilir. 
Problemin epistemolojik boyutu açıktır. Empirik 
düzeyde problem, ilgiyi, düşünce ile düşüncenin 
tarihsel durumları arasındaki somut ilişkileri 
mümkün olduğunca beyin zonklatıcı bir biçimde 
araştırmaya yöneltti. Eğer bu yorum doğruysa, 
bilgi sosyolojisi, orijinal olarak tarih bilimi 
tarafından ortaya konulan bir problemi ele alır - 
elbette daha dar bir odakta, fakat temelde aynı 

sorunları paylaşarak.2 

Ne genel problem ne de bu genel 
problemin daha dar merkezi yenidir. Değerlerin ve 
dünya görüşlerinin sosyal dayanaklarının farkında 
olma, antikitede bulunabilir. En azından 
Aydınlama'ya kadar bu farkındalık, modern Batı 
düşüncesinin temel bir konusu içinde 
kristalleşmiştir. böylece bilgi sosyolojisinin merkezî 

                                                 

2Krş. Wilhelm Windelband-Heinz Heimsoeth, Lehrbuch 
der Geschichte der Philosophie (Tübingen: Mohr, 1950), 
ss. 605 vd. 
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probleminin bir takım 'jeneolojiler'i için iyi bir 

durum oluşturmak mümkün olacaktır.3 Hatta 
denilebilir ki problem, Pascal'ın 'Pirenelerin bir 
tarafında doğru olan, öbür tarafında yanlıştır' 

biçimindeki ünlü sözünde in nuce muhtevidir.4 Ne 
var ki bilgi sosyolojisinin yakın entelektüel selefleri, 
ondokuzuncu yüzyıl Alman düşüncesindeki üç 
gelişimdir - Marx'cı, Nietzsche'ci ve tarihselci 
gelişim. 

 Bilgi sosyolojisi, emel önermesini 
Marx'tan türetip geliştirmiştir: İnsanın bilinci, sosyal 

varlığı tarafından belirlenir.5 Elbette Marx'ın ne tür 
bir belirlenimi kastettiği konusunda çok tartışmalar 
olmuştur. Güvenle söylenebilir ki Marx'ın sadece 
bilgi sosyolojisinin başlangıçlarını değil, aynı 
zamanda genel olarak sosyolojinin 'klasik çağı'nı 
(özellikle Weber, Durkheim ve Pareto'nun 
alışmalarında ortaya konulduğu biçimiyle) da 
karakterize ettiği hususundaki büyük 
mücadelelerin çoğu, gerçekten, Marx'ın çağdaş 
Marxistler tarafından yanlış yorumlanmasıyla ilgili 
bir mücadeledir. Bu önerme, çok önemli olan 
Economic and Philosophical Manuscripts of 
1984'ün yeniden keşf edilmesinin sadece 1932'de 
gerçekleştiğini ve bu keşfin vardama ve imalarının 
Marx araştırmasında kendini gösterebilmesinin 
yalnızca İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mümkün 
olduğunu düşündüğümüz zaman, makuliyet 
kazanır. Her halükârda bilgi sosyolojisi, Marx'tan 
sadece bilgi sosyolojisinin en etkili 
formülasyonunu değil, ayrıca bazı anahtar 
kavramlarını, ki bu kavramlar arasında özellikle 
'ideoloji' (sosyal çıkar ve ilgiler için silahlar olarak 
hizmet gören fikirler) ile 'yanlış bilinç' (düşünenin 
gerçek sosyal varlığından yabancılaşması 
düşüncesi) kavramları zikredilmelidir, tevarüs 
etmiştir. 

 Bilgi sosyolojisi, özellikle, Marx'ın ikili 
'altyapı/üstyapı' (Unterbau/Überbau) 
kavramlarından büyülenmiştir. Özellikle bu 
noktadadır ki Marx'ın kendi düşüncesinin yorumu 
konusunda tartışma büyümüş, ihtilaflar artmıştır. 
Geç Marxizm 'altyapı'yı kısaca ekonomik yapı ile 
belirleme eğiliminde olmuştur. Buna bağlı olarak 
'altyapı'nın  direkt bir 'refleksiyon' olduğu 
varsayılmıştır (örneğin Lenin böyle). Şimdi oldukça 
açıktır ki bu, Marx’ın düşüncesini, bu tür ekonomik 

                                                 

3Krş. Albert Salomon, In Praise of Enlightenment (New 
York: Meridian Books, 1953); Hans Barth, Wahrheit und 
Ideologie (Zurich: Manesse, 1945); Werner Stark, The 
Sociology of Knowledge (Chicago: Free Press of 
Glencoe, 1958; London: Routledge,Kegan Paul), ss. 46 
vd.; Kurt Lenk, ed., Ideologie (Neuwied/Rhein: 
Luchterhand, 1961), ss. 13 vd. 

4Pensées v. 294 

5Krş. Karl Marx, Die Frühschriften (Stuttgart: Kröner, 
1953). The Economic and Philosophical Manuscripts of 
1844, ss. 225 vd.'ında görülecek. 

determinizmin diyalektik karakterinden ziyade 
mekanistik karakterini öne çıkarılmak gibi bile bile 
yanlış tanıtmalar, insanı kuşkulandırmalıdır. 
Marx’ın ilgilendiği şey, insan düşüncesinin 
kelimenin en geniş anlamıyla, insanî aktivite (‘iş’) 
içinde ve bu aktivite vasıtasıyla oluşan sosyal 
ilişkiler içinde kurulmakta olduğudur. ‘Altyapı’ ve 
‘üstyapı’, sırasıyla insanî aktivite ve bu aktivite 
tarafından üretilen dünya olarak görülürse en iyi 

şekilde anlaşılabilir.6 Her halükarda temel 
‘alt/üstyapı’ şeması, Scheler ile başlayarak, daima 
da düşünce ile düşünceden daha başka ‘temelde 
yatan’ bir gerçeklik arasında bir tür ilişki olduğu 
anlayışıyla bilgi sosyolojisi tarafından çeşitli 
formlar içinde tersine çevrilmiştir. Bilgi 
sosyolojisinin çoğu açıkça Marxizm’e karşıtlık 
içinde formüle edildiği ve şemanın iki bileşeni 
arasındaki ilişkinin doğasına bakarak ona karşı 
farklı pozisyonlar alındığı gerçeğine rağmen, 
şemanın cazibesi üstün gelmiş, hüküm sürmüştür. 

Nietzscheci fikirler, bilgi sosyolojisinde daha 
az bir açıklıkla devam etti, fakat onlar, kendilerinin 
genel entelektüel arka planına ve içinde 
doğdukları ‘tarz’a çok fazla aittirler. Nietzsche’nin 
anti-idealizmi, içerikteki farklılıklara rağmen 
(biçimde Marx’ınkinden farklı değil), hayatta kalma 
ve güç için mücadelede bir araç olarak insan 

düşüncesine ek perspektifler getirdi.7 Nietzsche, 
aldatma ile öz-aldatmanın sosyal önemi ve de 
hayatın gerekli bir şartı olarak illüzyonun sosyal 
önemi ile ilgili çözümlemelerinde kendi ‘yanlış 
bilinç’ kuramını geliştirdi. Nietzsche’nin insan 
düşüncesinin belli tipleri için üretici bir etmen 
olarak ‘içerleme’ (gücenme) kavramı, Scheler 
tarafından direkt olarak devralındı. Gerçi çok genel 
olarak bilgi sosyolojisinin, Nietzsche’nin zekice 
‘güvensizlik sanatı’ olarak isimlendirdiği şeyin 

                                                 

6 Marx’ın Unterbau/Ueberbau şemasıni krş. Karl 
Kautsky, ‘Verhaltnis von Unterbau und Ueberbau’, Iring 
Fetscher (ed.), Der Marxismus (Munich: Piper, 1962) 
içinde, ss. 160 vd.; Antonio Labriola, ‘Die Vermittlung 
zwischen Basis und Ueberbau’, a.g.e., ss. 167 vd.; Jean-
Yves Calvez, La Pensêe de Karl Marx (Paris: de Seuil 
bs., 1956), ss. 424 vd. Problemin en önemli yirminci 
yüzyıl reformülasyonu, bugün Fransızca çevirisi Histoire 
et conscience de classe (Paris: de Minuit bs., 1960)’den 
daha kolayca ulaşılabilecek olan Geschichte und 
Klassenbewusstsein (Berlin, 1923) adlı çalısmasında 
George Lucass tarafından yapılanıdır. Lukas’ın Marx’ın 
diyalektik kavramıyla ilgili anlayışı, Economic and 
Philosophical Manuscripts of 1884’ün (1844’ün 
Ekonomik ve Felsefî Müsveddeleri-E:O.) yeniden keşfini 
hemen hemen on yıl öncelediği için hepsinden daha 
dikkate değerdir. 

7 Nietzsche’nin bilgi sosyolojisi ile ilgili en önemli 
çalışmaları, The Genealogy of Morals ve The Will to 
Power’dır. İkincil tartışmalar için krş. Walter A. 
Kaufmann, Nietzsche (New York: Meridian Books, 
1956); Karl Löwith, From Hegel to Nietzsche (New York: 
Holt, Rinehart and Winston, 1964). 
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spesifik bir uyarlamasını sunmakta olduğu 

söylenebilir.8 

Historisizm, özellikle Wilhelm Dilthey’in 
çalışmasında ifade edildiği gibi bilgi 

sosyolojisinden önce gelmiştir.9 Burada dominant 
tema insani olaylar üzerindeki bütün 
perspektiflerin rölatifliğinin, yani insan 
düşüncesinin kaçınılmaz tarihsiciliğinin kuvvetli 
anlamıydı. Hiç bir tarihsel durumun, ancak kendi 
döneminin şartları içinde anlaşılabileceği 
biçimindeki tarihselci ısrar, kolayca düşüncenin 
sosyal durumuna bir vurguya çevrilebilir. 
“Durumsal belirlenim” (Standortsgebundenheit) 
and “yaşamda yerleşim” (Sitz im Leben) gibi elli 
tarihselci kavramlar, doğrudan doğruya 
düşüncenin “sosyal konum”ne gönderme yapılarak 
çevrilebilir. Daha genel anlamda bilgi 
sosyolojisinin tarihselci mirası, onu tarihe güölü bir 
ilgiye ve temel bir tarihsel metodun istihdamına 
hazır kılmıştır—aklıma gelmişken, aynı zamanda 
Amerikan sosyolojisi çevresinde kendi 
marjinalliğine yönelten bir olay. 

Scheler’in bilgi sosyolojisine ve genel 
olarak sosyolojik sorunlara ilgisi, temelde onun 

felsefi kariyeri esnasında bir geçiş epizodu idi.10 
Onun nihai amacı, tarihsel ve sosyal olarak 
spesifik yerleşik bakış açılarını aşan bir felsefi 
antropoloji kurmaktı. Bilgi sosyolojisi bir araç 
olarak bu amaca hizmet edecekti; bilgi 
sosyolojisinin ana amacı reel felsefi görev devam 
etsin diye rölativizm tarafından çıkarılan zorlukları 
gidermektir. Scheler’in bilgi sosyolojisi, tam reel 
anlamda ancilla philosophiaedir ve bir de tam 
spesifik bir felsefeyle ilgilidir. 

Bu oryantasyon çerçevesinde Scheler’in 
bilgi sosyolojisi esas itibariyle negatif bir metottur. 
Scheler açıkça Marxçıl “alt/üst yapı” şemasını 
hatırlatan terimler olan “ideal faktörler” 
(Idealfaktoren) ve “reel faktörler” (Realfaktoren) 
arasındaki ilişkinin sadece düzenleyici bir ilişki 
olduğunu ileri sürmüştür. Yani “reel faktörler”, 
tarihte belli “ideal faktörler”in içinde meydana 

                                                 

8 Nietzsche’nin düşüncesinin bilgi sosyolojisine en erken 
ve en ilginç uyarlamalarından biri, Alfred Seidel’in 
Bewusstsein als Verhängnis (Bonn: Cohen, 1927)’de 
yaptığıdır. Weber’in bir öğrencisi olan Seidel,  hem 
Nietzsche hem de Freud’u radikal bir sosyolojik bilinç 
kritiğiyle birleştirmeye çalışmıştır. 

9 Historisizm ile sosyoloji arasındaki ilişkiyle ilgili en açık 
tartışmalardan biri, Carlo Antoni’nin Dallo storicismo alla 
sociologie (Florence, 1940)’da yaptığıdır. Ayrıca krş. H. 
Stuart Hughes, Consciousness and Society (New York: 
Knopf, 1958; London: Macgibbon and Kee), ss. 138 vd. 
Wilhelm Dilthey’in bizim şimdiki mütalaalarımızla ilgili en 
önemli çalışması, Der Aufbau der geschichtlichen Welt in 
den Geisteswissenschaften (Stuttgart: Teubner, 1958). 

10 Scheler’in bilgi sosyolojisi düşüncesiyle ilgili 
mükemmel bir tartışma için krş. Hans-Joachim Lieber, 
Wissen und Gesellschaft (Tübingen, Niemeyer, 1952), 
ss. 55 vd. Ayrıca bkz. Stark, op. cit., passim. 

gelebildiği şartları düzenlerler, fakat ideal 
faktörlerin içeriğini etkileyemezler. Başka bir 
ifadeyle toplum varlığı (Dasein) belirler, fakat 
fikirlerin tabiatını (Sosein) belirleyemez. O halde 
bilgi sosyolojisi fikri içeriklerin sosyo-tarihsel 
seçiminin, kendisi tarafından çalışılabileceği 
prosedürdür; anlaşılmaktadır ki içeriklerin bizzat 
kendileri sosyo-tarihsel sebeplilikten 
bağımsızdırlar ve böylece sosyolojik analize konu 
olamazlar. Eğer biri Scheler’in metodunu grafiksel 
olarak tanımlayabilir veya betimleyebilirse, o, 
rölatiflik ejderhasına büyük bir kemik atmaktır, 
fakat o da ontolojik kesinliğin kalesine daha iyi 
girmek için. 

Bu bilerek ve kaçınılmaz olarak 
alçakgönüllü çerçeve içinde Scheler, insani 
bilginin, içinde düzenlendiği Biçimi hatırı sayılır 
detaylara kadar inerek analiz etmiştir. Scheler 
insan bilgisinin bireysel deneyim için bir a priori 
olarak toplumda verili olduğunu, bunun bireysel 
deneyimi onun anlam düzeniyle sağladığını 
vurgulamıştır. Bu düzen, belli bir sosyo-tarihsel 
duruma göre olduğu halde, bireye dünyaya 
bakmanın doğal bir yolu olarak görünür. Schaller 
bunu bir toplumun “rölatif-doğal dünya görüşü” 
(relativnatürliche Weltanschauung) olarak 
adlandırmıştır. Bu, bilgi sosyolojisi için hala 
merkezi olarak mütalaa edilebilecek bir kavramdır.  

Scheler’ın bilgi sosyolojisi “icadı”nı 
müteakip Almanya’da bu yeni disiplinin geçerliliği, 
kapsamı ve uygulanabilirliliği ile ilgili yoğun bir 

tartışma vardı.11 Bu tartışmadan, bilgi 
sosyolojisinin daha dar bir sosyolojik bağlama 
aktarılmasını işaretleyen bir formülasyon doğdu. 
Aynı formülasyonla bilgi sosyolojisi İngilizce 
konuşan dünyaya ulaştı ve orada gelişti. Bu, Karl 

Mannheim’ın formülasyonudur.12 Kesin olarak 

                                                 

11 Bu periyot esnasında Alman sosyolojisinin genel 
gelişimi için krş. Raymond Aron, La sociologie allemande 
contemporaine (Paris, Presses Universitaires de France, 
1950). Bilgi sosyolojisi ile ilgili bu periyottan önemli 
katkılar için krş. Siegfried Landshut, Kritik der Soziologie 
(Munich, 1929); Hans Freyer, Soziologie als 
Wirklichkeitswissenchaft (Leipzig, 1930); Ernst 
Grünwald, Das Problem der Soziologie des Wissens 
(Vienna, 1934); Alexander von Schelting, Max Webers 
Wissenschaftslehre (Tübingen, 1934). Hala Weber’in 
metodolojisinin en önemli müzakerecisi olan mezkur son 
çalışma, bilgi sosyolojisi üzerine tartışmanın 
backgrounduna karşıt olup hem Scheler’ın hem de 
Mannheim’in formülasyonlarına odaklanan bir çalışma 
olarak anlaşılabilir. 

12 Karl Mannheim, Ideology and Utopia (London, 
Routledge & Kegan Paul, 1936); Essays on the 
Sociology of Knowledge (New York, Oxford University 
Pres, 1952); Essays on Sociology and Social 
Psychology (New York, Oxford University Pres, 1953); 
Essays on the Sociology of Culture (New York, Oxford 
University Press, 1956). Mannheim’ın bilgi 
sosyolojisindeki en önemli yazılarının bir koleksiyonu 
(Kurt Wolff derledi ve bir girişiyle yayınladı) şudur: Karl 
Mannheim, Wissenssoziologie (Neuwied/Rhein, 
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söylenebilir ki bugün sosyologlar, bilgi sosyolojisi 
hakkında lehte veya aleyhte düşündüklerinde 
genellikle bu düşünme işini Mannheim’ın bilgi 
sosyolojisi formülasyonuna göre yaparlar. 
Amerikan sosyolojisinde bu, kişi İngilizce’de 
Mannheim’ın neredeyse bütün eserlerine (onların 
bir kısmı, gerçekte Almanya’da nazizmin 
gelişinden sonra İngiltere’de öğreticilik yaptığı 
esnada İngilizce yazıldı veya gözden geçirilmiş 
İngilizce versiyonlarıyla yayımlandı) erişebilme 
üzerinde düşünse, kolayca anlaşılır, oysa 
Scheler’ın bilgi sosyolojisindeki çalışması 
çevrilmeden zamana ve tarihe bırakılmıştır. Bu 
“difüzyon” faktörden başka Mannheim’ın 
çalışması, felsefî “bagaj”la, Scheler’ınkinden daha 
az yüklenilmiştir. Bu, özellikle Mannheim’ın 
sonraki yazıları için doğrudur ve onun ana 
çalışması Ideology and Utopia’nın İngilizce 
versiyou Almanca orijinaliyle karşılaştırılsa 
görülebilir. Mannheim böylece sosyologlar için, bu 
sosyologlar onun yaklaşımına eleştirel olsalar 
veya az ilgili olsalar bile, daha “cana yakın” figür 
haline geldi. 

Mannheim’ın bilgi sosyolojisi anlayışı 
Scheler’inkinden çok daha etkileyiciydi, belki bu, 
Marksizmle karşılaşma onun çalışmasında daha 
göze çarptığı için böyle idi. Toplum burada sadece 
dış görünüşü değil, ayrıca matematiğin ve en 
azından doğal bilimlerin kısımlarının istisnasıyla 
insani tefekkürün içeriğini de belirleyici olarak 
görüldü. Böylece bilgi sosyolojisi, neredeyse 
insanî düşüncenin bütün yönleriyle ilgili çalışma 
yapmak için pozitif bir metot haline geldi. 

Kayda değer bir biçimde Mannheim’ın 
temel ilgisi ideoloji fenomenine idi. O, partiküler, 
total ve genel ideoloji kavramları arasında ayrıma 
gitmiştir-bir rakibin düşüncesinin tek bir parçasını 
oluşturan olarak ideoloji; bir rakibin düşüncesinin 
bütününü teşkil eden olarak ideoloji (Marx’ın 
“sahte bilinc”ine benzer) ve (burada Mannheim’in 
düşündüğü gibi, Marx’ın ötesine gitmekte) sadece 
bir rakibin değil, aynı zamanda kendi düşüncesinin 
de karakteristiği olarak ideoloji. Genel ideoloji 
kavramıyla bilgi sosyolojisinin düzlemine ulaşılır-
hiçbir insanî düşüncenin (sadece mezkur 
istisnalarla), kendi sosyal bağlamının ideoloji 
veren etkilerine karşı bağışık olmadığı anlayışı. 
İdeoloji teorisini bu genişleterek Mannheim, onun 
merkezi problemini politik kullanım bağlamından 
soyutlamaya ve onu epistemoloji ve tarihsel 
sosyolojinin genel bir problemi olarak ele almaya 
çalışmıştır.  

                                                                     

Luchterhand, 1964). Mannheim’ın bilgi sosyolojisi 
anlayışıyla ilgili ikincil tartışmalar için krş. Jacques J. 
Maquet, Sociologie de la connaissance (Louvain, 
Nauwelaerts, 1949); Aron, a.g.e., Robert. K. Metron, 
Social Theory and Social Structure (Chicago, Free Pres 
of Glencoe, 1957), ss. 489 vd.; Stark, a.g.e.; Lieber, 
a.g.e. 

Mannheim, Scheler’ın ontolojik amaç ve 
tutkularını paylaşmamış olmasına rağmen, onun 
düşüncesinin kendisini yönetir gibi göründüğü 
pan-ideolojizmden çok rahatsızdı. O, kendi bilgi 
sosyolojisinin epistemolojik perspektifini 
göstermek için (“relativizmin zıddına) “ilişkicilik” 
(relationism) terimini türetti - sosyo-tarihsel 
rölativitelerden önce bir düşünce kapitülasyonu 
değil, tersine bilginin daima kesin bir pozisyonla 
bilgi olması gerektiğini ciddi bir tanıma. Dilthey’in 
etkisi, muhtemelen bu noktada Mannheim’ın 
düşüncesinde büyük bir önemi haizdi-Marksizm 
problemi historisizmin araçlarıyla çözülür. Bu 
bağlamda Mannheim, ideolojize edici etkilerin, 
tamamen yok edilemezse de değişen ve sosyal 
olarak dayanılan statülerden mümkün olduğunca 
çoğunun sistematik analiziyle azaltılabileceğine 
inandı. Başka bir ifadeyle düşüncenin nesnesi, 
üzerinde farklı perspektiflerin bu birikimiyle gittikçe 
daha açık hale gelir. Bu, bilgi sosyolojisinin görevi 
olacaktır, ki bu, böylece insani olayların doğru 
anlaşılması çabasına önemli bir katkı ve yardım 
olacaktır.  

Mannheim, farklı sosyal grupların bundan 
dolayı kendi dar pozisyonlarını aşma kapasiteleri 
yönünden oldukça farklılaştıklarına inandı. Asıl 
ümidini “sosyal yönden bağımlı olmayan 
entelijensiyaya (freischwebende Intelligenz, Alfred 
Weber’den alınan bir terim), sınıf çıkarlarından 
görece bağımsız  olduğuna inandığı bir tür 
dokulararası tabakaya bağladı. Ayrıca (ideoloji 
gibi) sosyal gerçekliğin çarpıtılmış bir imajını 
üreten, fakat (ideolojinin tersine) bu gerçekliği, 
imajına dönüştürecek dinamizme sahip “ütopik” 
düşüncenin gücünü vurguladı. 

Söylemeye gerek yok ki, yukarıda işaret 
edilen hususlar, Scheler’ın ya da Mannheim’ın 
bilgi sosyolojisi anlayışını hiçbir şekilde 
aksettiremez. Burada bunu yapmak bizim niyet 
veya amacımız da değildir. Biz sadece zekice 
sırasıyla “ılımlı” ve “radikal” bilgi sosyolojisi olarak 
isimlendirilmiş iki fikrin bazı anahtar özelliklerini 

göstermeye çalıştık.13 Dikkate değer olan, bilgi 
sosyolojisinin sonraki gelişiminin, büyük ölçüde, 
bu iki fikir veya anlayışın eleştirileri ve 
modifikasyonlarından ibaret olmuş olmasıdır. 
Halihazırda işaret ettiğimiz gibi Mannheim’ın bilgi 
sosyolojisi formülasyonu, disiplin için referans 
terimlerini kesin bir kalıba yerleştirmeye, özellikle 
de İngilizce konuşan sosyolojide, devam etmiştir.  

Bilgi sosyolojisine ciddi dikkat göstermiş 
olmada en önemli Amerikan sosyoloğu Robert 

Metron olmuştur.14 Onun disiplinle ilgili tartışması 
-ki bu, onun ana çalışmasının iki bölümünü 
kapsamına alır-, alana ilgi duyan Amerikalı 

                                                 

13 Disiplinin iki orijinal formülasyonu Lieber tarafından 
bu şekilde nitelendirilmiştir, a.g.e. 

14 Krş. Metron, a.g.e., ss. 439 vd. 
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sosyologlar için alana yararlı bir giriş olarak hizmet 
etmiştir. Metron, bilgi sosyolojisi için bir paradigma 
inşa ederek onun ana temalarını sıkıştırılmış ve 
kolay anlaşılır bir şekilde beyan etti. Bu inşa 
ilginçtir, zira o, bilgi sosyolojisinin yaklaşımını 
yapısal işlevsel teorinin yaklaşımıyla 
bütünleştirmenin peşindedir. Merton’un “açık” ve 
“gizil” işlevler kavramları, düşünme sferine 
uyarlanır; bu, fikirlerin kasıtlı, niyetlenilmiş, bilinçli 
işlevleri ile niyetlenilmemiş bilinçsiz işlevleri 
arasında yapılan bir ayrımdır. Metron, kendisi için 
par excellence bilgi sosyoloğu olan Mannheim’ın 
çalışmasına yoğunlaşırken Durkheim okulunun ve 
Pitirim Sorokin’in çalışmasının önemini vurguladı. 
İlginçtir, Metron, görünüşe bakılırsa, Amerikan 
sosyal psikolojisindeki, aynı çalışmanın farklı bir 
kısmında tartıştığı referans-grup teorisi gibi belli 
önemli gelişmelerin bilgi sosyolojisiyle ilgisini 
göremedi. 

Talcott Parsons da bilgi sosyolojisi üzerinde 

yorumda bulunmuş, söz söylemiştir.15 Fakat bu 
yorum, temelde Mannheim’ın eleştirisiyle sınırlıdır 
ve disiplinin Parsons’un kendi kuramsal sisteminin 
içinde bütünleşmesinin peşinde değildir. 
İkincisinde kuşkusuz “fikirlerin rolü problemi” uzun 
uzadıya, fakat Scheler’ın ya da Mannheim’ın bilgi 
sosyolojisininkinden oldukça farklı bir referans 

çerçevesinde analiz edilmektedir.16 Bunun için 
biz, ne Merton’ın ne de Parsons’un kararlı bir 
şekilde, Mannheim tarafından formüle edildiği 
biçimiyle bilgi sosyolojisinin ötesine 
geçemediklerini söylemeye cesaret ettik.  Aynı şey 
onların kritikleri için de söylenebilir. Tek en vokal 
birinden bahsedeceksek, C. Wright Mills, erken 
yazısında bilgi sosyolojisiyle ilgilendi, fakat 
sergileyici bir tarzda ve onun kuramsal gelişimine 

katkıda bulunmaksızın.17 

Bilgi sosyolojisini genel sosyolojiye neo-
pozitivist bir yaklaşımla bütünleştirmek için ilginç 
bir çaba, Almanya’dan göç ettikten sonra 
İskandinav sosyoloji üzerinde büyük bir etkisi olan 

Theodor Geiger’inkidir.18 Geiger, sosyal yönden 
çarptırılmış düşünce olarak daha dar bir ideoloji 
kavramına dönüş yaptı ve prosedürün bilimsel 
kurallarına dikkatli bir bağlılıkla ideolojinin 

                                                 

15 Krş. Talcott Parsons, “An Approach to the Sociology 
of Knowledge,” Transaction of the Fourth World 
Congress of Sociology (Louvain, International 
Sociological Association, 1959), c. IV, ss. 25 vd.; 
“Culture and the Social System”, Parsons vd. (editörler), 
Theories of Society (New York, Free Pres, 1961), C. 
IIiçinde ss. 963 vd.   

16 Krş. Talcott Parsons, The Social System (Glencoe, 
III., Free Pres, 1951), ss. 326 vd. 

17 Krş. C. Wright Mills, Power, Politics and People (New 
York, Ballantine Boks, 1963), ss. 453 vd. 

18 Krş. Theodor Geiger, Ideologie und Wahrheit 
(Stuttgart: Humboldt, 1953); Arbeiten zur Soziologie 
(Neuwied/Rhein: Luchterhand, 1962), ss. 412 vd. 

üstesinden gelmenin mümkün olduğunu iddia etti. 
Bu ideolojik tahlile neo-pozitivist yaklaşıma, 
Almanca konuşan sosyolojide, muhtelif felsefî 
pozisyonların ideolojik temellerini vurgulayan Ernst 

Topitsch’in çalışmasında devam edildi.19 
İdeolojilerin sosyolojik analizi Mannheim 
tarafından tarif edildiği veya belirlendiği gibi bilgi 
sosyolojisinin önemli bir parçasını oluşturduğu 
sürece, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa ve 
Amerikan sosyolojisinde ona hatırı sayılır bir ilgi 

olmuştur.20  

Muhtemelen, kapsamlı  bir bilgi sosyolojisi 
inşasında Mannheim’n ötesine geçmek için en 
etkili teşebbüs, bir diğer göçmen İngiltere ve 
ABD’de hocalık yapmış olan kıta Avrupa’sı bilgini 

Werner Stark’a aittir.21 Stark, Mannheim’ın 
ideoloji problemine odaklanmasının peşini 
bırakmada en ileri gider. Bilgi sosyolojisinin görevi, 
sosyal olarak üretilen tahrif veya çarpıklıkları 
ortaya dökmek veya açığa çıkarmak değil, tersine 
bilginin sosyal durum ve şartlarını sistematik 
olarak incelemektir. Basit olarak söylemek 
gerekirse, merkezî problem,yanlışın sosyolojisi 
değil, doğrunun sosyolojisidir. Ayırt edici, kendine 
özgü yaklaşımına rağmen Stark, kendisinin fikirler 
ile onların sosyal bağlamı arasındaki ilişki 
anlayışında muhtemelen Mannheim’dan ziyade 
Scheler’a daha yakındır. 

Tekrar etmek gerekirse, açıktır ki biz bilgi 
sosyolojisi tarihinin yeterli tarihsel durumunu 
vermeye çalışmadık. Daha da ötesi teorik olarak 
bilgi sosyolojisiyle ilgili olabilen veya bilgi 
sosyolojisine yararlı olabilen, fakat kendi öncüleri 
tarafından öyle mütalaa edilmemiş olan 
gelişmeleri şimdiye kadar ihmal ettik. Başka bir 
ifadeyle tabiri caizse, bilgi sosyolojisi sancağı 
altında seyre çıkan (ideoloji teorisini sonrakinin bir 
parçası olarak mütalaa ederek) gelişmelerle 
kendimizi sınırladık. Bu, bir gerçeği çok açık hale 
getirmiştir. Bazı bilgi sosyologlarının epistemolojik 
ilgilerinden başka empirik odaklanma, hemen 
hemen münhasıran fikirler, yani teorik düşünce 
sferi üzerine olmuştur. Bu, bilgi sosyolojisi üzerine 
ana çalışması, “An Essay in Aid of a Deeper 
Understanding of the History of Ideas” alt-başlığını 
taşıyan Stark için de doğrudur. Başka sözcüklerle 
söylersek, bilgi sosyolojisinin ilgisi, kuramsal 

                                                 

19 Krş. Ernst Topitsch, Vom Ursprung und Ende der 
Metaphysik (Vienna: Springer, 1958); Sozialphilosophie 
zwischen Ideologie und Wissenschaft (Neuwied/Rhein: 
Luchterhand, 1961). Topitsch üzerinde önemli bir etki, 
Kelsen legal pozitivizm okulunundur. Bu sonrakinin bilgi 
sosyolojisi için implikasyonları hakkında krş. Hans 
Kelsen, Aufsätze  zur Ideologiekritik (Neuwied/Rhein: 
Luchterhand, 1964).  

20 Krş. Daniel Bell, The End of Ideology (New York: 
Free Pres of Glencoe, 1960; London: Collier-Macmillan); 
Kurt Lenk, ed., Ideologie; Normon Birnbaum, ed., The 
Sociological Study of Ideology (Oxford: Blackwell, 1962). 

21 Krş. Stark, a.g.e. 
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düzlemde epistemolojik sorunlara, empirik 
düzlemde entelektüel tarih sorunlarına olmuştur.  

Vurgulamalıyız ki bu iki sorun setinin 
geçerliliği ve önemi konusunda hiçbir surette 
çekincelerimiz yoktur. Bununla birlikte biz, bu özel 
takım yılsızının şimdiye kadar bilgi sosyolojisine 
hakim olmasını şansız bir durum olarak 
değerlendiriyoruz. İddia etmeliyiz ki bir sonuç 
olarak bilgi sosyolojisinin tam teorik önemi 
karatılmıştır. Sosyolojik bilginin geçerliliğiyle ilgili 
epistemolojik sorunları bilgi sosyolojisine dahil 
etmek, bir tür, birinin sürdüğü bir otobüsü itmeye 
çalışmak gibidir. Kesinlikle bilgi sosyolojisi, insan 
düşüncesinin rölatifliği ve determinasyonu 
hakkında kanıt toplayan bütün empirik disiplinler 
gibi, diğer herhangi bir bilimsel bilgi kümesine ek 
olarak bizzat sosyolojiyle ilgili epistemolojik 
sorunlara yol açar. Daha önce işaret ettiğimiz gibi 
bunda bilgi sosyolojisi, sadece, epistemoloji için 
güçlüğe sebep olan en önemli üç empirik 
disiplinden bahsetmek gerekirse tarih, psikoloji ve 
biyolojiye benzer bir rol oynar. Bu güçlüğün 
mantıkî yapısı temelde bütün durumlarda aynıdır: 
Ben, sözgelimi kullandığım kategorilerin 
düşüncenin tarihsel olarak rölatif formlarıyla 
şartlandırıldığı, benim ve benim düşündüğüm her 
şeyin, genlerimle ve hemcinslerime içten içe 
büyüyen düşmanlığımla belirlendiği ve hepsi bir 
yana benim, Amerikan orta-sınıfın bir üyesi 
olduğum gerçeğini göz önünde bulundurarak 
yaptığım Amerikan orta-sınıfı adetleriyle ilgili 
sosyolojik analizimden nasıl emin olabilirim? 

Bu sorunları bir kenara atmak veya 
onlardan kaçmak istediğimiz yok. Bizim burada 
savunduğumuz şey, bu sorunların bizzat 
kendilerinin, deneysel sosyoloji disiplininin bir 
parçası olmadığıdır. Onlar, esasen sosyal bilimler 
metodolojisine, felsefeye ait olan ve tanımı gereği 
gerçekte onun araştırmalarının bir nesnesi olan 
sosyolojiden başka bir şey olan bir teşebbüse  
aittir. Bilgi sosyolojisi, empirik bilimler arasındaki 
diğer epistemolojik sorun çıkarıcılarla birlikte, bu 
metodolojik araştırma için problemleri 
“besleyecek”tir. O, bu problemleri kendine özgü 
referans çerçevesi içinde çözemez. Biz bunun için 
bilgi sosyolojisinin asıl mucitlerinin her ikisini de 
zor durumda bıraka epistemolojik ve metodolojik 
problemleri, bilgi sosyolojisinin dışında tutuyoruz. 
Bu dışarıda tutmadan dolayı biz, kendimizi hem 
Scheler’ın hem de Mannheim’ın disiplin 
anlayışından ve de bu noktadaki anlayışı paylaşan 
sonraki bilgi sosyologlarından (özellikle neo-
pozitivist yönelimdekilerden uzak tutuyoruz. Bu 
çalışma boyunca biz, bizzat bilgi sosyolojisinde 
veya başka bir alanda, sosyolojik analizin 
geçerliliği hakkında herhangi bir epistemolojik 
veya metodolojik sorunu kesinlikle parantezledik. 
Biz bilgi sosyolojisini empirik sosyoloji disiplininin 
parçası olarak mütalaa ediyoruz. Burada bizim 
amacımız, hiç şüphesiz teoriktir. Fakat bizim teori 
yapmamız, empirik disiplinin temellerinin felsefî 

incelenmesine değil, somut problemleri içinde 
empirik disipline gönderme yapar. Özetle bizim 
teşebbüsümüz, sosyolojinin metodolojisiyle değil, 
sosyolojik teoriyle ilgilidir. Bilimsel incelememizin 
sadece bir bölümünde (hemen girişi takip eden 
kısım) biz sosyolojik teori özelinin ötesine 
geçiyoruz, fakat bu, yeri gelince açıklanacağı 
üzere epistemolojiyle çok az ilgili sebeplerden 
dolayı yapılmaktadır.  

Biz bununla birlikte ayrıca bilgi 
sosyolojisinin görevinin empirik düzlemde, yani 
empirik sosyoloji disipliniyle uyumlu teori olarak 
yeniden tanımlamalıyız. Gördüğümüz gibi bu 
düzlemde bilgi sosyolojisi, fikirler tarihi anlamında 
entelektüel tarihle ilişkili olmuştur. Tekrar edersek, 
vurgulamalıyız ki bu, hakikaten sosyolojik 
araştırma ve incelemenin çok önemli bir odak 
noktasıdır. Daha da önemlisi, 
epistemolojik/metodolojik problemi hariç 
bırakmamıza karşın biz, bu odak noktasının bilgi 
sosyolojisine ait olduğunu öne sürmekteyiz. 
Mamafih iddia edebiliriz ki özel ideoloji problemi 
de dahil “fikirler” problemi, bilgi sosyolojisinin daha 
büyük probleminin merkezi parçasını değil, tek 
parçasını oluşturur. 

Bilgi sosyolojisi, kendisini, toplumda ‘bilgi’ 
diye kabul edilen her şeyle ilişkilendirmelidir. Bu 
nokta ifade edilir edilmez, entelektüel tarih 
üzerindeki odak noktanın, uygun olmadığı, hele o 
bilgi sosyolojisinin merkezî odak noktası olursa 
uygun olmadığı anlaşılır. Teorik düşünce, ‘fikirler’, 
Weltanschauungen toplumda o kadar önemli 
değildir. Her toplum, bu fenomenleri ihtiva etse de, 
‘bilgi’ olarak kabul edilen şeyin mecmuunun tek 
parçasıdır. Sadece bir toplumdaki insanların çok 
sınırlı bir grubu teorileştirmeyle, ‘fikirler’ işiyle ve 
Weltanschauungen inşasıyla meşgul olur. Fakat 
toplumdaki herkes, şu veya bu şekilde ‘bilgi’ye 
katılır. Başka bir ifadeyle söylersek, sadece birkaç 
kişi dünyanın teorik yorumuyla ilgilenir, fakat 
herkes bir tür dünyada yaşar. Teorik düşünce 
üzerine odaklanma, sadece bilgi sosyolojisi için 
aşırı derecede sınırlayıcı değil, aynı zamanda 
yeterli de değildir; zira hayal olarak mevcut 
‘bilgi’nin bu parçası dahi, eğer o, ‘bilgi’nin daha 
genel bir analiz çerçevesine yerleştirilmezse tam 
olarak anlaşılamaz. 

Toplum ve tarihte teorik düşüncenin 
önemini abartmak, nazariyecilerin doğal bir 
zaafıdır. O halde yapılacak en gerekli şey, bu 
entellektüalist yanlış kavrayışı düzeltmektedir. 
Gerçekliğin kuramsal formülasyonları, ister 
bilimsel, ister felsefî, hatta isterse mitolojik 
olsunlar, bir toplumun üyeleri için ‘gerçek’ olan 
şeyi tüketmezler. Bu böyle olunca, bilgi sosyolojisi, 
her şeyden önce kendisini insanların, teorik 
olmayan veya pre-teorik hayatlarda değil gündelik 
hayatlarında ‘gerçeklik’ olarak ‘bildikleri’ şeyle 
ilişkilendirmelidir. Başka bir ifadeyle ‘fikirler’den 
ziyade sağduyu ‘bilgisi’, bilgi sosyolojisi için 
merkezî odak noktası olmalıdır. Hiçbir toplumun 
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onsuz var olamayacağı anlamlar binasını tesis 
eden, tamamen bu bilgidir. 

Bundan dolayı bilgi sosyolojisi, kendisini 
gerçekliğin sosyal inşasıyla ilişkilendirmelidir. Bu 
gerçekliğin teorik ifadesinin tahlili, bu ilginin en 
önemli parçası değil, bir parçası olmaya kesinlikle 
devam edecektir. Açık hale gelecektir ki 
epistemolojik/metodolojik problem dışarıda 
tutulmasına rağmen bizim burada önerdiğimiz şey, 
bilgi sosyolojisinin evreninin, şimdiye kadar bilgi 
sosyolojisi disiplini olarak anlaşılmış olandan çok 
daha geniş kapsamlı yeniden tanımlamasıdır.  

Bu noktada soru, bilgi sosyolojisine, onun 
yukarıdaki anlamda yeniden tanımlanmasına izin 
verecek hangi teorik muhteviyatın eklenmesi 
gerektiği şeklinde kendini göstermektedir. Biz, bu 
yeniden tanımlama için gerekli olan temel anlayış 
ve içgörüyü, Alfred Schutz’a borçluyuz. Hem 
filozof, hem de sosyolog olarak Schutz, çalışması 
vasıtasıyla gündelik hayatın sağduyu dünyasının 
yapısı üzerinde yoğunlaştı. Bizzat kendisi bir bilgi 
sosyolojisini ayrıntılı olarak ortaya koymamamsına 
rağmen, bu disiplinin neye odaklanması gerektiğini 
açıkça gördü: 

Sağduyu düşüncesinin bütün 
tipleştirmeleri, olduğu gibi kabul edildikleri 
ve sosyal olarak onaylandıkları haliyle 
içinde yaygın bulundukları somut tarihsel 
sosyo-kültürel Lebenswelt’in bizzat 
ayrılmaz elemanlarıdırlar. Onların yapısı, 
diğer şeyler arasında bilginin sosyal 
dağılımını, göreceliliğini ve somut tarihsel 
bir durum içindeki somut bir grubun somut 
sosyal çevresiyle ilişkisini belirler. İşte 
rölativizmin, historisizmin ve bilgi sosyolojisi 
denilen şeyin meşrû problemleri burada 

yatmaktadır.22 

Ve yine: 

Bilgi, sosyal olarak dağıtılır ve bu 
dağıtımın mekanizması, sosyolojik bir 
disiplinin konu maddesi yapılabilir. Doğru, 
bizim bilgi sosyolojisi diye bir şeyimiz var.  
Fakat çok az istisnasıyla, bu şekilde 
yanlış isimlendirilmiş olan bu disiplin, 
bilginin sosyal dağılımı problemine 
sadece, gerçekliğin, sosyal ve özellikle 
de ekonomik şartlara bağımlılığı içindeki 
ideolojik temeli açısından veya eğitimin 
sosyal implikasyonları ya da bilgi 
insanının sosyal rolü açısından 
yaklaşmaktadır. Sosyologlar değil, 
ekonomist ve filozoflar problemin diğer 

çoğu teorik problemini incelemişlerdir.23     

                                                 

22 Alfred Schutz, Collected Papers, c. I (The Hague: 
Nijhoff, 1962), s. 149. İtalikler bize aittir. 

23 Ibid., c. II (1964), s. 121. 

Biz, Schutz’un burada işaret ettiği bilginin 
sosyal dağılımına merkezî yer vermeyecek olsak 
da onun “bu şekilde yanlış isimlendirilmiş disiplin” 
eleştirisine muvafakat ediyoruz ve bilgi 
sosyolojisinin grevinin içinde yeniden 
tanımlanması gerektiği temel kalıp nosyonunu 
ondan alıyoruz. Aşağıdaki mütalaalarda, gündelik 
hayatta bilginin temelleriyle ilgili girizgahta ağırlıklı 
olarak Schutz’a dayandık ve ondan sonra ana 
argümanımızın muhtelif önemli yerlerinde onun 
çalışmasına çok borçlandık.  

Bizim antropolojik varsayımlarımız 
Marx’tan, özellikle de onun erken yazılarından ve 
Helmuth Plessner, Arnold Gehlen ve diğerleri 
tarafından beşerî biyolojiden alınan antropolojik 
implikasyonlardan güçlü bir biçimde etkilendi. 
Durkheimcı toplum teorisini, Marx’tan alınan 
diyalektik bir perspektif girişiyle ve Weber’den 
alınan sübjektif anlamlarla sosyal gerçekliğin 
inşası üzerine bir vurguyla değiştirmiş olsak bile, 
bizim sosyal gerçekliğin tabiatı ile ilgili bakışımız, 
büyük oranda Durkheim ve onun Fransız sosyoloji 

okuluna borçludur.24 Bizim özellikle sosyal 
gerçekliğin içselleştirilmesinin tahlili için önemli 
olan sosyal-psikolojik ön-gerekliliklerimiz, George 
Herbert Mead’dan ve onun çalışmasının sembolik 
etkileşimci Amerikan sosyoloji okulu denen şey 
vasıtasıyla bazı gelişmelerinden çok 

etkilenmiştir.25 Biz dipnotlarda bu muhtelif 

                                                 

24 Durheimcı sosyolojinin bilgi sosyolojisi için 
implikasyonlarıyla ilgili tartışmalar hakkında krş. Gerard 
L. DeGré, Society and Ideology (New York: Columbia 
University Bookstore, 1943), ss. 54 vd.; Merton, a.g.e.,; 
Georges Gurvitch, “Problèmes de la sociologie de la 
connaissance”, Traite de sociologie (Paris: Presses 
Universitaires de France, 1960), c. II, ss. 103 vd. 

25 Bizim bilgimize en yakın yaklaşım olan bilgi 
sosyolojisinin problemlerine sembolik-etkileşimcilik 
yaklaşımı, şu çalışmada bulunabilir: “Reference Groups 
and Social Control”, Arnold Rose, ed., Human Behavior 
and Social Proceses (Boston: Houghton Mifflin, 1962; 
London: Routledge & Kegan Paul) içinde, ss. 128 vd. 
Meadçı sosyal psikoloji ile bilgi sosyolojisi arasında 
bağlantı kurmadaki başarısızlık sembolik-etkileşimciler  
adına, tabii ki bilgi sosyolojisinin Amerika’da 
sınırlı”difüzyonu” ile ilgilidir, fakat onun daha da önemli 
kuramsal temeli, hem bizzat Mead’ın hem de onun 
sonraki takipçilerinin yeterli bir sosyal yapı görüşü 
geliştirmedikleri gerçeğinde aranmalıdır. Kesinlikle bu 
sebepten dolayı biz, Meadçı ve Durkheimcı 
yaklaşımların entegrasyonunun çok çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Burada gözlemlenebilir ki, tıpkı Amrikan 
sosyal psikologları tarafından  bilgi sosyolojisine 
ilgisizliğin, onları, yaklaşımlarını makro-sosyolojik teoriyle 
ilişkilendirmekten alıkoyduğu gibi Mead’ın tamamen göz 
ardı edilmesi, bugün Avrupa’da neo-Marksist sosyal 
düşüncenin büyük bir teorik kusurudur. Son zamanlarda 
neo-Marksist kuramcıların, (esasen Marksizmin 
antropolojik varsayımlarıyla uyuşmayan) Freudyan 
psikolojiyle bir ilişki arayışı içinde olduğu, onların kendi 
yaklaşımlarına sonsuz derecede daha uygun olacak olan 
toplum ve birey arasındaki diyalektiğin Meadçı teorisinin 
varlığını tamamen unuttukları gerçeğinde büyük bir ironi 
vardır. Bu ironik fenomenin son son bir örneği için krş. 
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unsurların teorik formülasyonumuzda nasıl 
kullanıldıklarını göstereceğiz. Kuşkusuz biz 
tamamen anlıyoruz ki bu kullanımda bu farklı 
sosyal teori akımlarının orijinal amaç ve niyetlerine 
inanıyor değiliz ve inanıyor olamayız da. Fakat 
halihazırda ifade ettiğimiz gibi, burada bizim 
amacımız, tefsirî değil, hatta sentez adına sentez 
dahi değildir. Biz, çeşitli yerlerde, belli düşünüleri, 
onların düşüncesini, onlardan bir kısmının oldukça 
yabancı bulunabildiği teorik bir formasyon içinde 
bütünleştirerek ihlal ettiğimizin tamamen 
farkındayız. Haklılaştırarak diyebiliriz ki tarihsel 
minnettarlık, kendinde bilimsel bir erdem değildir. 
Burada (Teorisi hakkında, tamamen paylaştığımız 
bütünleştirici niyeti hariç, ciddi kuşkularımızın 
olduğu) Talcott Parsons’un bazı sözlerini 
alıntılayabiliriz: 

Çalışmanın birincil amacı, bu 
yazarların ne dediklerini veya yazdıkları 
konular hakkında neye inandıklarını özet 
olarak belirlemek ve ifade etmek değildir. 
Onların dedikleri şeyin, mevcut sosyolojik 
ve o türden bilgi ışığında makul olsun ya da 
olmasın, onların ‘teorileri’nin her bir 
önermesine doğrudan doğruya referansla 
araştırma yapmak da değildir… O, sosyal 
teoriler değil sosyal teori içinde bir 
incelemedir. Onun ilgisi, bu insanların 
çalışmalarında bulunan ayrı ve farklı 
önermelere değil, sistematik teorik akıl 

yürütmenin bir tek bünyesinedir.26    

Bizim amacımız, gerçekten de ‘sistematik 
teorik akıl yürütme’yle meşgul olmaktır. 

Halihazırda açıkça ortaya çıkacaktır ki 
bizim bilgi sosyolojisinin tabiatı ve alanıyla ilgili 
yeniden tanımlamamız, onu (bilgi sosyolojisini) 
sosyolojik teorinin periferisinden tam merkezine 
getirecektir. Okuyucuyu temin edebiliriz ki bizim 
‘bilgi sosyolojisi’ etiketinde kazanılmış hakkımız 
yoktur. Bizi bilgi sosyolojisine yönlendiren ve onun 
problem ve görevlerini yeniden tanımladığımız 
kalıba götüren daha ziyade sosyolojik teori 

                                                                     

Georges Lapassade, L’Entree dans la vie (Paris: 
Editions de Minuit, 1963), sanki her sayfasında Mead’a 
ihtiyacı olan hayli açık başka türlü bir kitap.  Aynı ironi, 
farklı entelektüel ayrım bağlamında da olsa, Marksizm ve 
Freudyanizm arasında bir uzlaşma sağlamak için son 
Amerikan gayretlerine aittir. Sosyolojik teorinin inşasında 
Mead’a ve Meadçı geleneğe şiddetle ve başarılı bir 
biçimde dikkati çeken bir Avrupalı sosyolog, Friedrich 
Tenbruck’tur. Bkz. onun Geschichte und Gesellschaft 
(Habilitationsschrift, University of Freiburg) adlı 
çalışmasına, özellikle de “Realität” başlıklı kısmına. 
Tenbruck, bizimkinden farklı bir sistematik bağlamda, 
fakat bizim Meadyan problematiğe yaklaşımımıza 
oldukça uygun bir tarzda, gerçekliğin sosyal kaynağını 
ve gerçekliğin sürdürülmesi için sosyal—yapısal temelleri 
tartışmaktadır.  

26 Talcott Parsons, The Structure of Social Action 
(Chicago:Free Pres, 1949; London: Allen & Unwin), s. v. 

anlayışımızdır. Biz, sosyoloji için en ünlü ve en 
etkili ‘cari usuller’in ikisine referansla 
koyulduğumuz yolu en iyi tasvir edebiliriz.  

Onlardan biri, The Rules of Sociological 

Method’da27 Durkheim tarafından, diğeri ise 

Wirtschaft und Gesellschaft’ta28 Weber tarafından 
ortaya konuldu. Durkheim bize şöyle demektedir: 
“İlk ve en temel kural şudur: Sosyal olguları şeyler 

olarak mütalaa et.”29 Weber ise şöyle gözlemde 
bulunur: “Hem mevcut durumdaki sosyoloji için 
hem de tarih için bilişin nesnesi, sübjektif eylem 

anlam-kompleksidir.”30 Bu iki ifade birbirine tezat 
değildir. Toplum gerçekten nesnel olgusallığa 
sahiptir. Ve toplum hakikaten öznel anlam ifade 
eden faaliyet tarafından bina edilir. Bu arada 
Durkheim sonrakini biliyordu, tıpkı Weber’in 
öncekini bildiği gibi. Durkheim’ın bir diğer anahtar 
terimini kullanacak olursak, toplumun ‘sui generis 
gerçekliğini’ yapan, kesinlikle nesnel olgusallık ve 
sübjektif anlama açısından toplumun ikili 
karakteridir. Sosyolojik teori için merkezî soru o 
halde aşağıdaki şekilde ortaya konulabilir: Öznel 
anlamların nesnel olgusallıklar haline gelmesi 
nasıl mümkündür? Ya da mezkur kuramsal 
pozisyonlara uygun terimlerle: İnsan aktivitesinin 
(Handeln) bir şeyler (choses) dünyası üretmesi 
mümkün müdür? Başka bir ifadeyle toplumun ‘sui 
generis gerçekliği’ni yeterince anlamak, bu 
gerçekliğin içinde inşa edildiği kalıbı bir incelemeyi 
gerektirir. Bu inceleme, öne sürüyoruz ki bilgi 
sosyolojisinin görevidir.  

 

                                                 

27 Türkçesi için bkz. Emile Durkheim, Sosyolojik 
Metodun Kuralları, Çev. Enver Aytekin, Sosyal Yay., 
1994 

28 Bu kitabın bir bölümünün Türkçe çevirisi için bkz. Max 
Weber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, 
Çev. Özer Ozankaya, İmge Yay., Ankara 1995  

29 Emile Durkheim, The Rules of Sociological Method 
(Chicago: Free Pres, 1950; London: Collier-Macmillan), 
s. 14. 

30 Max Weber, The Theory of Social and Economic 
Organization (New York: O.U.P., 1947), s.101 
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20'NCİ YÜZYILIN SİYASİ DÜŞÜNÜRÜ: 
CARL SCHMİTT∗

  

Professor Dr. Dres. H.c.Bernd Rüthers,                                                   

Çev.: Hüseyin Özcan**/ Muaz Şeker*** 

 

Kimileri için Carl Schmitt “kamu hukukunun 
ve devlet felsefesinin büyük şahsiyeti” iken 
kimilerine göre o, Almanya’nın Nazi döneminde 
görev aldığı ve bu dönemin gözde 
hukukçularından biri sayıldığı için cani bir 
oportünistti. 1985'de vefat eden Carl Schmitt’in 
20'nci yüzyılın dört Alman İmparatorluğu’nu 
kapsayan döneminde kaleme aldığı yazıları, 
sadece siyaseti etkilemekte kalmayarak düşünce 
tarihi üzerinde derinden izler bırakarak hiç 
şüphesiz Almanya’da ve Almanya dışında da 
büyük yankı yaratmıştır. Carl Schmitt hakkında 
çeşitli dillerde kitaplar yayınlanmıştır. Carl Schmitt 
kimdir? Neyi temsil ediyordur? Ve kimleri 
etkilemiştir? 

Carl Schmitt’in eserleriyle iki nedenden 
dolayı ilgilenmek gerekir:  

1.:  Carl Schmitt’in yüksek entelektüel 
seviyeye sahip eserleri zaten böyle bir ilgiyi hak 
etmektedir. 

2.: Carl Schmitt’in yazılarının etkisi 
günümüze kadar sürmüştür. 

 

I. 

10 Temmuz 1888’de doğan ve 07.04. 
1985’te vefat eden Carl Schmitt, ölümüyle birlikte 
ve özellikle ölümünden sonra Almanya’da ve 
Almanya’nın dışında özellikle İspanya'da, 
İtalya'da, Fransa'da ve kısmen ABD’de siyasi 
düşüncenin,  kamu ve devlet hukukunun 
“duayeni”’ olarak anıldı. Ayrıca bu siyasi 
düşünürün, kamu ve devlet hukukçusunun eserleri 
hâlâ hukuk alanının “klasikleri” olarak itibar 
görmektedir.  Carl Schmitt’in ismi anılırken 
Almanya’nın belki de en önemli devlet 
hukukçusundan,  bu hukukun “büyük” 
öğreticisinden – bu konuda saldırılara maruz kalsa 
bile- ve hukuk bilim dalında tükenmeyen 
şöhretinden söz edilmektedir.  

Gerçekten de Carl Schmitt, sadece 
Almanya’nın 1945’deki yıkılışından sonra tartışılan 

                                                 
∗ Rüthers, Bernd, Carl Schmitt als politischer Denker des 
20. Jahrhunderts, in Zeitschrift für Rechtsphilosophie, 
2003, Bd. 1, S. 63-71. 
**İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku 
ABD. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri 

ve Edebiyatları Bölümü Almanca Mütercim 

Tercümanlık ABD. 

 

ve karalanan bir isim değildi. Carl Schmitt,  Nazi 
dönemindeki faaliyetleri yüzünden, Nazi sonrası 
Almanya’nın üniversitelerinde ders verme hakkı 
elinden alınan nadir hukukçulardan ve bir kürsüye 
sahip olmayan ender profesörlerden biriydi.  Carl 
Schmitt tutuklu olarak Nürnberg’de kaldıktan 
sonra, hayatını, 38 sene boyunca, yalnızlık içinde, 
vefat edene kadar memleketi Plettenberg’deki 
(Vestfalya) evinde geçirdi. Bu eve Carl Schmitt, 
Machiavelli’nin sürgün olarak gittiği yer olan  “San 
Casciano”nun ismini vermişti. Çoğu zaman, 
insanlar ve metinler, metinlerin çıkış ortamlarına 
ve insanların “çocukluk dönemine” geri giderek  bu 
bağlam içinde daha iyi anlaşılmaktadır.   

Carl Schmitt, 1888 yılında, Vestfalya’nın 
Plettenberg kasabasında, demir yollarında görevli 
bir memurun çocuğu olarak dünyaya geldi. Katolik 
mezhebine bağlı bir papaz, yetenekli genç Carl 
Schmitt’i destekleyerek, bu gencin liseyi bitirmesini 
ve sonra, ailesinin ilk bireyi olarak Berlin’de hukuk 
okuma şansını elde etmesini sağladı. 

1910 yılında yüksek lisansını yapan ve 
yüksek kademli memuriyete aday olduktan sonra 
1915/ 1916 arası Strassburg'ta doçent olan genç 
hukukçu Carl Schmitt’in Katolik ağırlıklı 
muhafazakâr bir dünya görüşüne ve devlet 
anlayışına sahip oluşunda ailesinin, kilisenin ve 
okuduğu okulun etkisi vardır. Carl Schmitt’in bu 
dönem kaleme aldığı yazılarında, onun, Kilise 
içinde Katolik entelektüeller arasında o seneler 
tartışılan konulara çok ilgi gösterdiğini ve özellikle 
kendisi bu konularla çok meşgul olduğu 
görülmektedir.  Bu dönemdeki çalışmalarının 
zirvesi ise 1923’te “Roma Katolisizmi ve Siyasi 
Biçim” adlı yazısdır ve bu eser iki sene sonra 1925 
yılında ikinci baskısını yaparken piskoposluğun 
basım izni (Imrimatur) yazısını alarak yayınlanır. 
Carl Schmitt’in devlet öğretisinin temelinde yatan 
parlamento sistemine karşı tutumunun 
nedenlerinden biri, kültürel/zihinsel geçmişiyle ve 
üniversite yıllarındaki edindiği deneyimleridir.  Carl 
Schmitt, Katolik kilisesinin bir devlet kuramına 
öncülük edebilecek “biçimsel mükemmelliğe” 
ulaşmış otokratik yapısına hayrandır. Bu yüzden 
Carl Schmitt büyük bir coşkuyla otoriter bir devlet 
yapısını destekleyerek, parlamento sistemine, 
liberalizme ve plüralizme karşı çıkmıştır. Carl 
Schmitt’in hayatı boyunca İspanyol devlet 
felsefecilerinden Donosco Cortes’in anti 
demokratik devlet öğretisine beslediği sempatinin 
kökenlerini burada aramak lazımdır. 

 

II. 

Carl Schmitt’in yayınladığı tüm eserlere bir 
göz atalım: 

 

Carl Schmitt 1910 ile 1932 arası 20, 

1935 ile 1945 arası 11, 
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1950 ile 1991 arası 12 tane monografi 
(bazıları ölümünden sonra yayınlandı), yani 
toplam 45 monografi yazmıştır. 

 

Carl Schmitt 1912 ile 1933 arası 76,  

1933 ile 1944 arası 87 makale yazarak 
toplam 212 tane makale yayınlamıştır. 

Sadece 1933 ile 1936 arası, dört senede, 
58 makale yazmıştır. Bu hummalı dönemde 
üretilen yazıların çoğu uzmanlık dergilerinde 
çıkmamıştır; aksine, bu dönemde üretilen yazıların 
çoğu Nasyonal Sosyalistlerin savaş tamtamlığı 
yaptığı propaganda neşriyatı içinde yer almıştır.   

 

1937 ile 1944 arasında tekrar 29 makale 
kaleme alan Carl Schmitt, 1946 ile 1978 arasında 
yazdığı makalelerin çoğunu müstear isimle 
yazmıştır.  

Carl Schmitt’in yazıları hangi siyasi 
dönemleri kapsadığına baktığımızda, bunların en 
az dört ya da beş hatta Demokratik Doğu 
Almanya’yı da sayımın içine alırsak, altı siyasi 
dönemi kapsadığını görmekteyiz: 

     -     İmparatorluk   

- Weimar Cumhuriyeti 

- Nasyonal Sosyalizm  

- İşgal Rejimi 

- Batı Federal Almanya 

- Demokratik Doğu Almanya 

 Dört “Rayh’ın içinde hukukçu olarak görev 
alan Schmitt’in kaderi ve özellikle külliyatı, hukuk 
bilimin temelinde kaçınılmaz olarak siyasi bilimin 
de var olduğunu -bunu hukuk bilimi kabul etsin 
etmesin-  kanıtlar. Bu, hangi dönem olursa olsun 
tüm devletler için geçerlidir. 

Schmitt’in eğildiği konulara bakıldığında 
onun neye daha fazla yatkın olduğunu tanımlamak 
fazlasıyla güçleşmektedir. Carl Schmitt neydi? O 
bir kamu hukukçusu muydu? Ya da bir 
uluslararası hukukçu mu? O bir devlet felsefecisi 
ya da siyaset bilimcisi miydi? Yoksa o bir “ilahiyat 
hukukçusu” muydu? Hatta  (felaketi bertaraf 
edemeyen) bir “gavs” mıydı?  Bütün bu özellikler 
ona atfedilir ve o, bu özelliklerin “duayeni” olarak 
kabul edilir. Hiç şüphesiz Schmitt’in külliyatı siyasi 
kuramlara, hukuk/devlet felsefesine ve 
uluslararası hukuka değinen yüksek seviyeli, kalıcı 
değere sahip bilimsel yazılardan oluşmaktadır. Bu, 
özellikle Schmitt’in 1933 öncesi çalışmalar için 
geçerlidir; kabaca sayacak olursam:    

- Yasa ve hüküm, 1912; 

- Devletin değeri ve bireyin önemi 
1914 (doktora) 

- Siyasi Romantik, 1919; 

- Diktatörlük, 1921; 

- Siyasi İlahiyat, 1922 

- Günümüz Parlamentarizmin 
Tarihi Süreç Açısından Tinsel 
Konumu,1923; 

- Roma Katolisizmi ve Siyasi 
Biçim, 1923; 

- Siyasi Olanın Tanımı; 1927/28 

- Anayasa Kuramı; 1928; 

- Özgürlük Hakları ve 
İmparatorluk Anayasasının Kurumsal 
Güvenceleri,1931;  

- Anayasanın Koruyucusu; 1931; 

- Yasallık ve Meşrutiyet, 19321. 

 

Yukarıda adı geçen eserler, kendi 
alanlarında konuya temelden yeni bakış açıları 
getiren, yeni tezler ortaya atan ve bugüne dek 
süren verimli tartışmalara yol açan yazılardır.  

 

 

III. 1. 

 Carl Schmitt’in külliyatını, ve özellikle de 
1933 öncesi monografilerini daha iyi anlamak, 
hayatı boyunca hangi değişim rüzgârlarına maruz 
kalsa da taviz vermeyerek sonuna kadar 
savunduğu temel görüşünü bilmekte yatar. 
Schmitt, anti-parlamenter, anti-demokrat ve anti-
liberal bir siyasi görüşe sahiptir2. Schmitt’in anti-
demokratik, anti-parlamenter tutumu ilk dönem 
yazılarında, “Diktatörlük”te (1921) olduğu gibi, 
hissedilmeye başlanır ve  “Günümüz 
Parlamentarizmin Tarihi Süreç Açısından Tinsel 
Konumu” (1923) gibi yazılarıyla daha da belirgin 
olarak ortaya çıkar. Carl Schmitt, bu yazılarında, 
büyük bir zevkle, rasyonel eleştiri maskesi altında 
parlamenter sisteminin olumsuzluklarını dile getirir 
ve “yaşayan parlamentarizmi analiz eden adam”3 
olur.   

                                                 
1 Schmitt’in tüm eserlerinin ismi için bkz. A. Koenen, Carl 
Schmitt Olayı, Darmstadt 1995, s. 850 ve devamı. 
2 Avrupa'da yaşayan Yahudilere yapılan zulüm ve 
katliamlar çoktan ortaya çıktığında, bu tutumundan Carl 
Schmitt’in vazgeçemeyerek ‘ağır’ sözler sarf ettiğinin 
şahidi 1951’e kadar aralıksız tuttuğu günlüklerdir; 
C.Schmitt, Mülahazalar, 1947–1951 Yılların Kayıtları, 
Berlin 1991; bu kaynak,  makalenin devamında sadece 
‘Mülahazalar’  olarak anılacaktır.   
3 Aynen, F. K. Fromme, 11. 07. 1973 tarihli Frankfurter 
Allgemeine Gazetesi; Carl Schmitt’in 85’nci yaş günü 
anısına. 
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Carl Schmitt’in 1923 yılında “Roma 
Katolisizmi ve Siyasi Biçim” adlı eserinde, aklında 
tasarladığı uygun devlet modelinin yapısını, 
Katolik kilisesinin I. Vatikan Konsilinde aldığı 
kararla kiliseyi monokratik hiyerarşiye sahip bir 
yapıya dönüştürdüğü modeli örnek alması bir 
tesadüf değildi. Böylece Carl Schmitt, daha henüz 
öngörülmediği bir dönemde dahi yeni kurulmakta 
olan Weimar Cumhuriyeti’nin yıkılacağını, bu tür 
teşebbüslere karşı olduğunu vurguladı.  

Schmitt, Weimar’da kurulan demokratik 
yapıdaki ilk cumhuriyetin yıkılış döneminde bile 
saldırganlığından vazgeçemeyerek polemiği 
artırdı4. Ona göre demokrasi, parlamento ve 
plüralizm olumlu neticelere götürmeyen, bir 
sistemin (devletin) içinde devamlı uyumsuzluklar 
yaratan, batmaya mahkûm, akıl dışı, gereksiz ve 
anlamsız girişimlerdi: 

“Günümüzde, gözlerimizin önünde cereyan 
eden ve “seçim” olarak adlandırılan bu hâdisenin 
bir seçimle hiçbir alakası olmadığını iddia 
ediyorum. Neler mi oluyor? İlk önce birileri; sır 
içinde, sanki gizli ilme sahiplermiş gibi, beş 
partinin listesini çıkarıyor. Ondan sonra bu liste, bu 
beş parti tarafından insanlara dayatılıyor. Yani, 
kitleler kendileri için hazırlanmış beş kulvara itiliyor 
ve bu hâdisenin istatistik yansımasına “seçim” 
deniliyor. Almanya, bu tür sözümona “siyasi 
iradenin vücut bulduğu” yöntemler yüzünden, 
batmadan, şu sorunun önemini idrak edip 
bilincimize yerleştirmemiz gerekir: “Hâdisenin 
özünde ne var?” Beş birbirine zıt, yan yana 
geldiklerinde hiçbir şey üretemeyen, ama yalnız 
kaldıklarında her birinin değişik ideolojiye, devlet 
ve ekonomi anlayışına sahip olan sistemlerin 
arasında seçim yapabilmek, gerçekten de 
eksantrik bir seçim. Beş, organize olmuş,  kendi 
içlerinde bir bütünsellik arz eden ve aslında 
tavizsizce sonuna kadar düşünüldüğünde eninde 
sonunda ötekini yok etmeyi beraberinde getiren 
sistemler arasından, yani Ateizm ve Hıristiyanlık 
ve aynı zamanda Sosyalizm ve Kapitalizm ve aynı 
zamanda Monarşi ve Cumhuriyet, Moskova, 
Roma, Wittenberg, Cenevre ve Kahverengi Saray 
arasından, yani hiçbir zaman uzlaşamayan 
arkadaş-düşman alternatiflerin içinden halk her 
sene bir seçimde bulunsun!”5. 

Kendisi, liberal demokrasi alay konusu 
ederek bir fantezi ve saçmalık gibi gösterir. 
Schmitt’e göre “Liberalizm”, bütün siyasi görüşleri 

                                                 
4 Almanya’da Totaliter Devletin Gelişimi, Europäische 
Revue, 9. Yıl, 1933, S.65–70. 
5 C.Schmitt, Almanya’da Totaliter Devletin Gelişimi 
(1933), alındığı yer: C.Schmitt, 1924 ile 1945 arası 
dönemlerin Anayasa Hukuku ağırlıklı makaleler- Bir 
Anayasa Kuramına Yönelik Materyaller, Berlin 1958, 
S.359 (363 ve devamı.).   

kendi fıtratına aykırı davrandırarak, topyekûn 
sulandırıp yapaylaştırmaktadır6”    

Schmitt’in, halkın egemenliğini ve liberal 
demokrasiyi benimsemiş bir devletin sahip çıktığı 
temel hak ve özgürlüklere, insan haklarına ( fikir 
özgürlüğü, din hürriyeti, çoğulculuk) karşı çıkma 
anlayışı, kilisenin 19’ncu yüzyılın ortalarında 
papaların içtihatlarıyla başlayan ve 20'nci yüzyılın 
ortalarını geçerek kilise içinde etkisini gösteren 
“retçi anlayış’ ile örtüşmektedir. (2.Vatikan 
Konsili’ne kadar)7.  

 

2. 

Schmitt’in siyasi düşüncesinin karakteristik 
özelliği, “olağan dışı hallere”, “sınırda olan 
durumlara” ve “uç noktalara” derinden gelen ve 
sağlam temellere dayanan bir yatkınlık 
göstermesiydi. Özellikle maddi hayatın felsefesi, 
istisnalardan ve uç durumlardan kaçınmamalı, 
bilakis bu durumlara büyük ilgi göstermeliydi. Bu 
felsefeye göre istisnalar, kaideden daha 
önemlidir… İstisna normal durumdan daha 
ilginçtir8. “Normal durum hiçbir şeyi ispatlamaz, 
ama istisnalar her şeyi ispatlar; istisna kaideyi 
haklı çıkarır, hatta diyebiliriz ki kaide sadece 
istisnanın sayesinde olabilir. İstisnada, gerçek 
hayatın kuvveti, tekrarların içinde dona kalmış bir 
mekaniğinin kabuğunu deler”9.      

İstisna hallerin entelektüel çekiciliği 
Schmitt’in bütün çalışmalarında göze çarpar. 
“Siyasi İlahiyat” üzerine yazdığı eleştirel risalesi şu 
sözlerle başlar:  “Olağanüstü hal üzerine karar 
veren egemendir”10.  

Ya da: “İstisnai haller, devlet otoritesinin 
özünü açık bir şekilde ortaya çıkarır. …otorite, hak 
elde etmek için hak sahibi olması gerekmez”11.  O 
zamandan beri, bu iki az ama öz cümle, devlet 
hukuk felsefesini büyük çapta etkilemiştir.  
Oluşumda olan ya da gerçekten cereyan eden her 
olağandışı halın bastırılması, kanlı olsa dahi, 
devletin egemenliğinin ve böylelikle 
meşruluğundan şüphe duyulmayan bir devletin 
statüsünün ispatıdır.  

Bu durum, bu tür ve buna benzer özlü ve ilk 
bakışta mantıklı gibi görünen formülleri deşifre 
etmek ve risklerini ispatlamak için parlak bir 
zekâya sahip olmak gerekmediği halde, Schmitt’in 
bu sözleri değişik ideolojik kanatlardan gelen 

                                                 
6 C.Schmitt, Siyasi Olanın Tanımlanması, 2.Baskı 1932, 
S.55 ve devamı. 
7  Krş, B. Rüthers’in delilleri, Rüthers, Hukuk Kuramı, 
Münih 1999,  437’den sonra. 
8 Bu, görüldüğü gibi sansasyona dayanan her medyanın 
siyasetidir. 
9 C.Schmitt, Siyasi İlahiyat, 2. Baskı, Münih ve Leipzig. 
10 C.Schmitt, a.g.e., s.11. 
11 C.Schmitt, a.g.e., s. 20. 
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birçok entelektüel tarafından yine ve yine 
alkışlandı. Schmitt tarafından olağanüstü hal salt 
iktidar sorununa dönüştürüldü. Schmitt’in bu 
“bilgece” sözlerinde yatan mantık şuydu : “Zaruret 
her şeyi mubah kılar”. 

 Darbeci, yarattığı olağanüstü durumu, kısa 
süreli olsa dahi kendi menfaatine dönüştürebilirse, 
“egemen” olarak adlandırılır.  Bu perspektife göre 
egemenlik, geçerli olan hukuku devre dışı 
bırakarak, oluşan “hukuk dışı süreçlerde” kendi 
iktidarını yerleştirmektir. Schmitt’in formülü, dolaylı 
olarak olağanüstü hali mutlak bir hukuksuzluk 
haline dönüştürür12. Ve H. Lübbe’nin çok isabetli 
ifade ettiği gibi, Carl Schmitt aslında “ sıkıyönetime 
hayran” bir kişiydi.    

Belki de, en iyi biçimde şöyle ifade 
edilebilir: 

İstisnalar hukukun bir parçası olduklarından 
dolayı, bizatihi hukuk dışı olamazlar. Buna en iyi 
örnek olarak tüm hukuk disiplinlerinin üstünde olan 
meşru müdafaa, olağanüstü hal ve acil yardım gibi 
hukuk terimleri gösterilebilir. Peki, neden kamu 
hukukundan devletin de yaralanabileceği bir 
anayasal kurum olarak  “olağanüstü hal yasası” 
mevcut olmasın? 

Hitler’in emri üzerine, 30. Haziran 1934’te, 
90’dan fazla insanın katledilmesi hakkında Schmitt 
şunları yazmaktadır: “Önder, tehlike anında13, 
önderliğine dayanarak, “en yüksek yargıç” olarak 
hukuku uygular, hukuku en vahim istismarlardan 
korur.(!)…Gerçek önder aynı zamanda yargıçtır14.   

Schmitt, olağanüstü hale egemen olma 
düşüncesi ile ilgili esas tezlerini “Siyasi İlahiyat” 
başlığı altında işlemesi bir tesadüf değildir; çünkü 
Schmitt’in anlayışına göre zaten devlet kuramının 
temel kavramları din biliminden türetilmiştir. 
Egemenlik kavramı, mesela, tanrının mutlak 
kudretinin devlete devredildiği düşüncesini 
yansıtmaktadır.  Devlet hukukta da söz sahibi 
olduğunda, egemenlik, o zaman bağımsız bir 
devletin mutlak kudreti olur. Böylelikle de örnek 
alınması gereken ideal bir devlet ortaya çıkar. Bu 
görüşe göre devlet, hür insanların bir araya 
gelerek oluşturduğu bir organizasyon değildir; ya 
da başka bir değişle devlet, hür bir toplumun 
“kendi kendini” biçimlendirdiği anlamına 
gelmemektedir.  Bu anlayışa göre devlet, 
burjuvadan bağımsız, toplum öncesi, ezelî, 
otonom bir olgu olarak tasavvur edilebilir.  Tabii ki 
bu devletin ezelden “ahlaki iyi olanı” temsil ettiğine 

                                                 
 12K.A. Bettermann’ın  ‘Federal Hükümetin Olağanüstü 
Hal Tasarıları’ ile karşılaştırın; Bettermann’ın bu yazısı 
“Devlette Olağanüstü Hal - 1964 Yaz Sömestrin 
Konuşmaları (Yayına hazırlayan E. Fraenkel)”, Berlin 
1965, s. 190 (192) arasında yayınlanmıştır.  

 13 Olağanüstü hale bakınız. 
14 C.Schmitt, Önder Hukuku Korur, DJZ 1934, Sp. 945 
(s. 946). 

dair Hegelci devlet anlayışının izlerine rastlanıldığı 
gibi, Thomas Hobbes’in “Leviathan”ı da hissetmek 
mümkündür. Liberalizm veya Plüralizm şeklinde 
ortaya çıkan her demokratik akım, Schmitt 
tarafından kesinlikle devlet egemenliğinin birliğine 
ve devlet otoritesine karşı bir saldırı olarak kabul 
edilmektedir.  

Carl Schmitt’in bu düşüncesi öğrencilerinin 
öğretisinde de devam etmiştir. Bunun en iyi 
örneği,  Ernst Fortshoff'un 1971 yılında çıkan 
“Sanayi Toplumunun Devleti”dir. Forsthoff, 
1933’te, “Totaliter Devlet” adlı yazısında Hitler’in 
önderliğinde kurulan rejimi överek göğe çıkarır ve 
çağdaş bir devlet modeli olarak takdim eder. Böyle 
bir devlet tipi 1945 yılında sonsuza dek 
yıkıldığında, Schmitt ekolüne göre, sadece 
Hitler’in devleti yıkılmış olmuyordu; 
toplumsallaşan, demokratikleşen bir sistemde ve 
çoğulcu bir devletin egemen olduğu, temel hak ve 
özgürlüklerin yayıldığı bir ortamda, bizatihi devlet 
fikrinin kendisi de yok olmuş sayılıyordu.  

Schmitt’in külliyatında, özellikle de 1947 ile 
1951 arasında yazdığı günlüklerinde, devlet 
hakkındaki bu tür ifadelerine sıkça rastlamak 
mümkündür.   

1970 yılına kadar birkaç kez yeni ilaveler 
yapılarak basılan Schmitt’in “Siyasi İlahiyat”ı, 
teolojik bakışlarla harmanlanan bir devlet 
anlayışının ve siyasetinin eninde sonunda bir 
kuramı ve siyasi pratiği kolayca radikalleştirerek 
gerçeklerden uzaklaştırabileceğinin iyi bir kanıtıdır 
olarak gösterilebilir. Siyasi teoloji iki riski 
beraberinde getirir: kilisenin siyasalaştırılmasını ve 
siyasetin ruhbanlaşmasını. 

 

3. 

Schmitt’in, “Siyasi İlahiyat”tan beş sene 
sonra devlet ve siyaset anlayışını ele aldığı ikinci 
bir eseri çıkar: “Siyasi Olanın Tanımı”15.  

Schmitt bu eserine şu cümlelerle başlar: “ 
Devleti tanımlamanın ön şartı siyasi olanın ne 
olduğunu tanımlamaktan geçer”. Bu cümleler 
Schmitt’in siyasi anlayışını önemli bir anahtarıdır. 
Bu eser aslında Schmitt’in bütün siyasi anlayışını 
özetlemektedir. Aynı zamanda bu yazı Schmitt’in, 
bir sürü değişik siyasi gruplara ulaştığını, özellikle 
de radikal ve kökten değişim isteyen grupları 
etkilediğini göstermektedir. Schmitt’in ana savı, 
siyasi olanın sınırlarının nesnel noktalar 
saptanarak tayin edilemeyeceğinden 
oluşmaktadır. Schmitt’e göre  “siyaset”, insan veya 
insan grupları arasındaki ilişkileri ifade etmektedir. 
Ona göre, insanlar arasında cereyan eden her 

                                                 
15 İlk önce Sosyal Bilimler ve Siyaset Arşivinde çıktı, 58.. 
Jhg.; 1927, Sy.1 ve devamı; 2. Baskı 1928 Berlin, 3. 
Baskı 1932 Münih ve Leipzig; yeni önsözle birlikte yeni 
basım 1963 Berlin. 
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konu, hatta her nesne 'siyasi' olabilir. 'Siyasi 
olanın” belirginleştiğinde “siyasi olan”, özü ve 
tanımı itibarıyla insanları alınması gereken 
karalardan dolayı iki guruba ayırır: bir uçta 
”dostlar” vardır öbür uçta da “düşmanlar”.  

Ona göre, bütün siyasetin temelini bu “dost-
düşman ilişkisi”  oluşturur. 

Schmitt’in bu “dost-düşman-şeması”, başka 
kavramlarında olduğu gibi, ilk bakışta belli bir 
duruluğa, basitliğe ve çekiciliğe sahiptir. 
Gerçekten de böyle bir şema bütün siyasi 
sistemlerin güncel deneyimini oluşturmuyor mu? 
Aynı zamanda böyle bir şema siyasi süreçleri ve 
kararları sadece bu süreçlerde yer alan kuvvetleri 
dikkate alarak yapıldığı için,  “değer yargılarından” 
bağımsız olarak sahiden de daha iyi analiz etmiyor 
mu?  

Schmitt, bu eserinin başlığında isim yerine, 
sıfat ve nesne almayan bir fiil yapısını kullanmış 
bulunmaktadır. Yani, Schmitt, bu eserinin 
başlığında “Siyasetin Tanımı” yerine “Siyasi 
Olanın Tanımı” demeyi tercih etmiştir. Schmitt bu 
eseri hakkında yazılanlar ve yorumlar genelde bu 
soruyu dikkate almayarak önemli bir noktayı 
gözden kaçırmaktadır. Bunun nedenini Schmitt’in 
ifade gücünün çarpıcılığında ve yüksek derecede 
gelişmiş dil duygusunda aramak lazımdır. Belki de 
Schmitt’in bu üslubu tenkit edilebilinir. 

Schmitt’in kendisi  “siyaseti” değil “siyasi 
olanı” ele almıştır. Schmitt’in “dost/düşman” tanımı 
siyasetin nesnesini soyutlaştırmıştır; ama siyasetin 
nesnesi aslında kelimenin tam anlamıyla 
“kavranabilir” bir unsurdur ve Schmitt için siyasetin 
kavramsallaşan bu unsuru önemli değildir. “Siyasi 
olan” böylelikle her şey ya da hiçbir şey olabilir. 
“Siyaset” böylece nesnel olarak artık 
tanımlanamaz olur. Schmitt’in kendisi bu durumu 
bu şekilde kesin ifadelerle izah etmese bile, başlık 
olarak eserine “Siyasetin Tanımı” yerine “Siyasi 
Olanın Tanımı”  seçmesi böyle bir durumu -bilinçli 
olarak olmasa bile- öngördüğünü kanıtlamaktadır. 
Schmitt’in düşüncesini bütünüyle anlamak için 
yukarıdaki değinilen “bakış açılarını” da dikkate 
almak gerekmektedir.  

Siyasetten “siyasi olana” geçiş, nesne, 
muhteva ve “yargısal değer” içerikli bir siyaset 
kavramından vazgeçildiğinin bir işaretidir. 
Schmitt’in, kişisel ve ehemmiyet arz eden 
kararlarında kaçınmayı tercih ederek kendine 
güvenemediği; hatta kendisinden bazı konularda 
kendi pozisyonunu tespit etmesi istendiğinde 
saldırgan davranarak buna karşı çıktığı 
bilinmektedir. Kavramsal olarak  “siyasi olana” 
geçişten dolayı Schmitt’te böyle bir tutumun 
mevcudiyeti aslında baştan kendini belli ediyordu. 
Schmitt’e göre “değer yöneltimi”nde bulunmak 
ancak o anki siyasetin hedefi olabilir; “siyasi 
olanın” bir öğesi olamaz. Yalnızca birbirleriye 
rekabet eden hedeflerin mücadelesi, yani 
“düşmanların” birbirine karşı davranışları bu 

kavramı oluşturabilir. Eğer böyle bir rekabet ortamı 
yoksa ve hedefin ne olduğu üzerine taraflar 
mutabık kaldılarsa, o zaman, “siyasi olanın” 
mevcudiyetinden de söz edilemez. “Siyaset” 
kavramı içinde de elbette bir tür rekabet veya 
mücadele vardır; burada da belki bir savaştan söz 
edilebilinir; ama Schmitt’in “siyasi olanın” içinde 
belli hedefler için verilen rekabet, mücadele veya 
savaş, Schmitt tarafından mutlaklaştırılır. “siyasi 
olan” kadar başka hiçbir unsur Schmitt’e göre bu 
denli önemli değildir. 

Schmitt yanılgısı bu durumun 
mutlaklaştırılmasında yatıyordu. Schmitt, devletin 
tanımını -olağan durumu burjuvazinin bir 
uydurması olarak kabul ettiğinden dolayı- olağan 
bir durumdan yola çıkarak değil, olağanüstü bir 
durumu ölçüt alarak yapıyordu. Kendisi, şimdi de 
siyasetin tanımını yaparken kentliyi, halkı ve 
ulusları “dost” ve “düşman” diye ikiye ayırıyordu. 
Bu yüzden Schmitt’e göre savaşlar, hatta iç 
savaşlar bile siyasi çekişmelerin zaruri bir uzantısı 
ve öğesiydi. Schmitt’e göre bu kavramlar içinde 
verilen bir mücadele, siyasetin kendisini de 
tanımlamaya yarayan en iyi öğeydi16:    

“Düşman kelimesi gibi mücadele kelimesi 
de varlığın ezelî unsurları gibi algılanmalıdır. 
“Mücadele” sadece basit bir rekabet anlamına 
gelmemekte veya sözel tartışmaların “salt tini” de 
değildir, çünkü insanın her gün hayatta kalabilmesi 
için günlük “mücadele” vermekte ve bu günlük 
mücadeleden dolayı her insan bir nevi zaten 
”savaşçı”ya dönüşmektedir”.   

Düzeni ihlal eden, devletin barışını, 
uluslararası barışı yok eden mücadele, siyasi 
düşüncenin ve devlet hukukunun temelini 
oluşturur. Böylelikle siyaset sadece belli güncel ve 
nesnel sorunları anlamlı çözmek için pragmatik bir 
araç olmaktan çıkarılır ve “düşmanı” yenen veya 
gerekirse yok eden bir savaşa dönüşür: “Dost, 
düşman ve mücadele kavramları her zaman 
uygulamada “öldürme” ihtimalini de içerdikleri için 
gerçek anlamlarını korumaktadırlar17”. 

Böylelikle siyaset, düşmanlıklardan yeşerir. 
Karşımıza, düşmanlığın bir zorunlu öğesi olarak, 
düşmana karşı verilen mücadele verme ve 
düşmanı savaşta yok etme olasılığı çıkar.  

Böyle bir siyaset anlayışı Carl Schmitt’in 
siyaset ve hukuk yapıtının köşe taşlarını, fikir 
binasının temelini oluşturur. Bu anlayıştaki siyaset 
her zaman karşısına koyabileceği bir “düşman 
resmi” arar. Düşmanlık, “varlığın içinde varlığı 
yadsınması gereken bir varlık”tır. Siyasetin amacı 
bertaraf etmektir; çok zor durumda kalındığında bu 
bertaraf etme, düşmanların fizyolojik olarak 
ortadan kaldırılması anlamına da gelir.  

                                                 
16 C.Schmitt, Siyasi Olanın Tanımı, Münih ve Leipzig 
1932, s.20. 
17 Makale yazarının vurgusu. 
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Tarihi harekete geçiren gücün mücadele 
olduğu düşüncesi, yeni bir kuram sayılmaz ve Karl 
Marx'a dayanır. Karl Marx'a göre tarihi belirleyen 
faktör sınıf savaşlarıdır. Fakat bu savaşların bir 
değeri vardır; hedefi bellidir: Komünizmin getirdiği 
nihai bir mutluluk ve yeryüzünün cennete 
dönüşmesi. Marx, sınıf savaşlarının adaletine 
inanıyordu. Schmitt, siyasette, kamu hukukunda 
ve uluslararası hukukta oluşturduğu “istisnai 
durum” ve “mücadele” kavramları haricinde hiçbir 
şeye inanmıyordu. Kendisi, ancak, papanın üstün 
konumu sayesinde, “istisnai durumun” ve 
“mücadelenin” tümü önceden çözümlendiği için, 
Katolik kilisesinin hiyerarşisine bir siyasi model 
olarak hayranlık duyuyordu.  Diktatörlükte devlet 
tarafından uygulanan olağanüstü durum, 
Schmitt’in örnek aldığı motifler ölçüsünde “olağan 
normal bir hal” gibi algılanıyordu. 

Schmitt’in bu yazısı hem günümüze kadar 
hem de Nasyonal Sosyalist hareketin içinde niye 
bu denli etkili olduğunu açıklamak pek de zor 
değildir. İnsanları ve devletleri “primitif bir şema” 
ile dost ve düşman diye iki gruba ayırarak bütün 
diktatörlüklere, bütün totaliter düşüncelere hem içe 
hem de dışa karşı kolayca uygulanabilen bir 
yöntem vermiş olunmaktadır. Bu yöntem o günden 
başlayarak günümüze kadar bütün hukuksuz 
devletler tarafından uygulanmıştır. Bu yöntem- bir 
teşhis ve açıklama aracı olarak-   tüm totaliter 
zihniyetler tarafından benimsenerek Nazilerin 
totaliter ırk savaşı18 için kullanıldı ve ayrıca, sınıf 
savaşını totaliter algılayan Marksistler tarafından 
da benimsendi. Hem Naziler hem de Marksistler 
bu yöntemle arzulanan nihai sonuca varmak 
istediler. Nazilere göre ezelî düşman olan 
Yahudiler yok olduğunda, Marksistler için de baş 
düşman olan kapitalistler bertaraf edildiğinde, bu 
nihai sonuca ulaşılmış olunacaktı. Liberal ve 
plüralist düşünceyi kesinlikle ret eden böyle bir 
siyasetin içinde uzlaşma kültürüne yer yoktu. 
Schmitt’e göre, liberal bir zihniyet ya da 
Liberalizm, bütün siyasi anlayışların doğasına 
aykırıdır19.  Daha ayrıntılı bakıldığında; “siyasi 
olan” sadece bir teşhis olarak kalmamakta, ileride 
mücadele olgusunu saptamak ve meşrulaştırmak 
için de kullanılmaktadır. 

Schmitt’in siyasi olanın tanımı, istisnai 
durumlar için gerçekten de birebir uyuyordu. 
Olağan durumun hiçbir anlamı olmazsa ve istisnai 
durum her şeyi ispatlamaya yeterli olursa, sadece 
siyasi olanın tanımı değil devletlerin tanımı da 
değişmekteydi. Schmitt'in olağanüstü hali ölçü 
alarak aldığı egemenlik anlayışı, âdeta egemenin 
mutlak bir hâkimiyetini gerektiriyordu: “Egemen, 
bir bütün içinde topyekun olarak durumu oluşturur 

                                                 
18 Karşılaştırma için: C.Schmitt, Topyekûn Düşman, 
Topyekûn Savaş, Topyekun Devlet; Milletler Topluluğu 
ve Uluslar Arası Hukuk, 4’üncü yıl, 1937/1938, s. 139. 
19 C.Schmitt, Siyasi Olanın Tanımı; Münih ve Leipzig, 
1934, s. 55 v.d.  

ve garanti altına alır. Son kararı veren ve yetkileri 
elinde tutan tekel o dur.”20  Bu egemen anlayışına 
göre devletin en uygun yönetim biçimi diktatörlük 
olduğu bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır.   

 Schmitt’in dost-düşman bağlamında siyasi 
olanın ve egemenliğin tanımı aslında totaliter 
devlete doğru götüren durak noktasıdır: “Kendi 
içindeki huzuru ve bu huzurdan doğan tatmini 
sağlamak için devlet,  zorunlu olarak böyle bir 
tutumu talep etme hakkına sahip olmak, aynı 
zamanda, var olduğu sürece bir siyasi birliğin 
sembolü olarak, kritik dönemlerde, kendi “iç 
düşmanlarını” tanımlama hakkına da sahiptir21.  
Böylelikle her zaman,  “kritik dönemlerde' herkes, 
iktidarın işine geldiği ve bunu uygun gördüğü 
sürece, düşman olarak ilan edilebilinir. Ve 
“düşman” olarak tanımlanan da -”varlığı 
yadsınması gereken bir varlık olarak”- bertaraf 
edilmesini bir ihtimal olarak sürekli göz önünde 
bulundurması gerekir.  Schmitt, bu sözleri 
yazdığında, kısa bir süre sonra, tarihe Röhm-
Skandalı (Haziran, Temmuz 1934) olarak giren ve 
katliamla sonuçlanan bu olayın, nasıl kanlı bir 
gerçeğe dönüşeceğini bilmiyordu. Bu katliamda, 
Schmitt’in eski siyasetten dostları, Hitler tarafından 
“iç düşman” ilan edildi ve öldürülmüştür. Ama yine 
de Schmitt bu duruma şu soğukkanlı cümleyle 
tespit etmiştir: Önder, hukuku korur.  

 

IV. 

Schmitt’in Marksistler, Leninistler ve aşırı 
sağcılar tarafından bu denli taraftar bulmasının ve 
benimsenmesinin nedeni, onun sunduğu dost-
düşman sloganından kaynaklanmaktaydı22.  

Baştan beri, hatta 1945’ten sonra bile, 
Schmitt’in hem siyaset hem de kamu hukuku 
alanındaki radikal savlarının çekiciliği sadece 
kökten değişimi talep eden uç görüşlere sahip 
grupları etkilemedi; aynı zamanda provokatif 
nitelikleriyle birçok kişiye ulaşmıştır. Bu renkli 
yelpazede hayattan bıkmış insanlar yer aldığı gibi, 
hayalperestlere, özellikle de değişik guruplara 
mensup entelektüellere rastlamak mümkündü23.  
Joachim Ritter'in Mart 1957'de, Münster’de 
düzenlediği “Collegium Philosophicum”da  
konuşan Schmitt böylelikle savaş sonrası 

                                                 
20 C.Schmitt, Siyasi İlahiyat, 2 Baskı, Münih ve Leipzig, 
1934, s. 20. 
21 C.Schmitt, Siyasi Olanın Tanımı, Münih ve Leipzig 
1932, s. 34. 
22Krş.: H. Hofmann, Yasallığa Karşı Meşruiyet - Carl 
Schmitt'in Siyasi Felsefesinin Yol Taşları, Neuwied ve 
Berlin, 1964, S.118. Hofmann'a göre Dost-Düşman-
Formülü, burjuvazinin, Marksistlerin sınıf savaşına karşı 
öne sürdüğü bir savdı. Gerçekten iki taraf da ‘düşmanın’ 
topyekûn yok edilmesini talep etmektedirler. 
23Bunun için krş.: Dirk van Laak’ın ‘ Sessizliğin Güvenilir 
Kanatları Altında Yapılan Konuşmalar’, Berlin 1993 



  20'NCİ YÜZYILIN SİYASİ DÜŞÜNÜRÜ: CARL SCHMİTT 

EYLÜL 2006 141

Almanya’da geniş bir çevreye girmeye başladı. 
Schmitt’in isminin tekrar yaygınlaşmasını sağlayan 
bir başka aktivite ise Schmitt’in en önemli 
öğrencilerinden sayılan Ernst Forsthoff’un 
düzenlediği ve Schmitt’in de katıldı 'Erbach 
Seminerleri”ydi. Schmitt, bu seminerler ve 
toplantılar sayesinde birçok insanla tanışarak uzun 
süren ilişkiler kurmuş bulunmkatadır. Bu 
toplantılara çok değişik siyasi kimliklerle sahip 
konuşmacılar katılmış olsa dahi, baskın çıkan grup 
milliyetçi-muhafazakârlar oldu; bu muhafazakâr 
kanatın yaşlıları, her zaman olmasa dahi, arada 
bir, Nasyonal Sosyalizm”i daha hâlâ 
özümsediklerini belli ediyorlardı. Dirk van Leek, bu 
katılımcıları, Schmitt dışında, A. Gehlen, 
W.Conze, F. Wieacker, J.Ritter, Pascual Jordan, 
H. Barion, H. Schomerus24 şeklinde sırlamaktadır.  
Erbach ve Münster'de toplantılara katılan 
gençlerin isimleri de ilgi çekiciydi: R.Spaemann, 
E.W. Bökenförde, G. Rohrmoser, M. Kriele, H. 
Lübbe, G. Willms, R. Koselleck, D. Heinrich, 
R.Specht, H. Quaritsch, O. Marquard, K. Gründer, 
F. Kambartel ve J. Seifert. Bu gençlerin siyasi 
yelpazesi daha geniş olduğundan dolayı 
aralarında değişik fikirlere sahip olanlara 
rastlamak mümkündü. Gençlerin az denilmeyecek 
kadar bir bölümü, SPD’nin  “Bad Godesberg 
Kongresinde” aldığı karalardan sonra Sosyal 
Demokrasiye sempati duymaya başlarken, bir 
kısmı da kendilerini  “Schmittçi duruşa sadık” 
özgün bir pozisyonun temsilcileri olarak 
tanımlıyordu (H. Quaritsch)25. Kendilerini Schmittçi 
olarak tanımlayan ve Schmitt’le düzenli olarak 
şahsi ilşki içinde olanlar ve Schmittçi çerçeveyi 
tamamlayanlar arasında şu ilginç simalar da vardı: 
Armin Mohler, Johannes Gross, Rüdiger Altmann, 
Günter Maschke ve Jakob Taubes. Schmitt’in 
külliyatına tümüyle hayran duyan ve onu bir 
“duayen” olarak şereflendirenler dahi, onun 
savlarının şiddete meyli olma ihtimalinin yüksek 
olduğunu; hatta özünde “şiddet” barındırdığını ve 
bu yüzden belli riskler taşıdığını itiraf 
etmekteydiler:  “Siyasi olanın nihai gideceği yol 
şiddetten uzak kalmayacak ve bu şiddet alev gibi, 
şu an için ortalığı sarmasa bile, bir tehlike olarak, 
kor ateş gibi her an alev almaya hazır olacak.”26.  

Gerçekten de bu sözlere eklenebilecek 
fazla bir şey yoktur. Schmitt’e staraftar 
kazandıran, düşmanın siyasette fiziki olarak yok 
edilme ihtimali, iç savaş kuramcıları tarafından 
devamlı gündemde tutularak somut uygulamasını 
da bulunmuştur.  

                                                 
24 Bunun için krş.: Dirk van Laak,  Sessizliğin Güvenilir 
Kanatları Altında Yapılan Konuşmalar, Berlin 1993, sayfa 
200. 
25 Bunun için krş.: Dirk van Laak’ın “Sessizliğin Güvenilir 
Kanatları Altında Yapılan Konuşmalar”, Berlin 1993, 
sayfa 192 ve devamı; sayfa 200 ve devamı 
26 G. Mascke, 11.04.1985 tarihli Frankfurt Allgemeine 
Gazetesi’nde, sayfa 25. Bu yazının başlığı değişik 
yoruma açık tehlikeli unsurlar barındırıyor: “Bir Kin 
Ortamına Uygun Pozisyonlar Almak”. 

Schmitt gibi Katolik mezhebe mensup 
çağdaşı Theodor Haecker, Schmitt'e şu sözlerle 
karşı çıkmıştır: “Dost-düşman-savı, ”varoluş 
mücadelesi” gibi aynı ortamın sakat ülküsüdür. 
Doğacı determinist anlayışının ürünü olan bu 
zihniyet ilkeldir, çarpıktır ve tinsel açıdan 
yetersizdir. Bu anlayış, insanları ve ulusları 
tanımlayamadığı gibi amiplerin varoluşuna dahi 
yeterli açıklama getiremez.”27  

Muhafazakâr kanatta yer alan Ernst Jünger 
de, Schmitt’e yazdığı mektupta, siyasi olanı 
tanımlarken Schmitt’in dost-düşman-ilişkisini temel 
almasını, “ kesin bir vuruşla inen bir soğukkanlı 
darbe, aynı zamanda tehlikeli ve şer dolu bir 
hamle”28 olarak formüle etmiştir.  Carl Schmitt,  
Theodor Haecker'in şu ifadelerini özellikle Hitler’in 
iktidara gelişinden hemen sonra yaşadığı birebir 
olaylardan sonra daha iyi anlamıştır: “Bir dosta 
aynı düzeyde düşman olunamadığı halde, 
düşmana karşı yine de adaletli veya adaletsiz 
olunabilir. Bir düşmanla aynı düzeyde dost 
olunamaz; ama yine de düşmana karşı daha hâlâ 
adaletli veya adaletsiz olunabilir. Bütün alanlardaki 
sorunlar, buna etik, estetik ve siyasi olanı da dahil 
edebilir, biçimsel tanımlamalarla başlamak 
zorunda değiliz…., içerik ve maddi, güzelin ve 
çirkinin, kötünün ve iyinin, adaletin ve 
adaletsizliğin ne olduğunun tanımı ile başlar…”29  

Schmitt’in 30.Haziran 1934’te30 cereyan 
eden hâdiselere verdiği yanıt aslında Haecker’in 
öngörüsünde ne kadar isabetli olduğunun bir 
kanıtıydı.  

Schmitt’in, hayatı boyunca, içeriksel ve 
değere bağlı sorular karşısında çekingen 
davrandığı, hatta arada bir böyle sorulara özellikle 
yanıt vermekten kaçındığı ve böyle soruları 
yanıtlamayı bilerek reddettiği görülmektedir.  

Özellikle Schmitt’in siyasi düşüncesini, 
devlet ve hukuk kuramlarını en iyi yansıttığını 
düşündüğüm iki eserine odaklanmış 
bulunmaktayım. Bu iki eser der 1933’ten önce 
yazılmış bulunmaktadır. Her ikisinden de 
kendisinin otoriter bir devlet yapısına ve bilakis 
diktatörlüğe özlem duyduğu, olağanüstü hale 
davetiye çıkardığı seziliyordu. 

 

V.1. 

Siyasi iktidarın Hitler’e devrinden sonra 
Schmitt, 1933 ve 1936 arası, bu sefer de 

                                                 
27 Th. Haecker, İnsan Nedir?,  2. Baskı, Leipzig 1934, 
sayfa 71. 
28 Alıntı yapılan eserin ismi: R. Altmann, Anayası Daha 
Hâlâ Devleti Oluşturabilmeye Yeterli Mi?- Carl Schmitt 
90 Yaşına Girdi; 08.07.1978 tarihli Frankfurter 
Allgemeine Gazetesi'nin eki. 
29 Th. Haecker, İnsan Nedir?  2. Baskı, Leipzig 1934, 
sayfa 75 ve devamı. 
30 C.Schmitt, Önder Hukuku Korur, DJZ 1934, Sp. 945. 
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Nasyonal Sosyalist bir devlete dönüşen aygıtın 
propagandasını yaparak, hummalı bir şekilde 7 
monografi ve 58 (!) makale üretmiştir. Bu konuyu 
“Carl Schmitt’in Üçüncü Rayh Dönemindeki Rolü31 
adlı yazımda derinlemesine incelemiş 
bulunmaktayım.  

Bana göre, Carl Schmitt’in bu tutumu, bütün 
eserlerini göz önünde bulunduranların iddia 
ettikleri gibi, sadece kısa süren, geçici bir 
Nasyonal Sosyalizm hevesine indirgenemez. Carl 
Schmitt, bu sefer de tasarladığı otoriter, 
antidemokratik ve anti liberal devletin yansımasını 
Hitler Rejimi’nde bulur.  Kendisi, tek elden çıkan 
ve birliği sağlayan otoriter bir devlet anlayışına 
hayatı boyunca, taviz vermeden sadık kalmıştır.    

Schmitt için “önder” her şeydir: en yüce 
kanun koyucusu, en yüce yargıç ve yürütmenin 
şefi32. Schmitt, Mart 1933’te değişen koşullara 
ayak uydurmakla kesinlikle ideallerine ters 
düşmüş sayılamazdı; çünkü o, zaten, yeni iktidar 
yapılarını ve dünya konjonktürünü fevkalade 
analiz edebilen ve duruma göre davranmasını 
bilen bir ustaydı: Schmitt’ için hâdisenin içinde yer 
almak her şeydi; belki de Schmitt göre oyunda 
olmak, kazanmaktan daha önemli olduğunu bile 
söyleyebiliriz. 

 

2. 

Schmitt, duruma göre davranma sanatına 
çok iyi vakıf olduğunu birkaç krizde daha 
göstermiştir. 1935 senesinde rakip profesörler ve 
SS (K.A. Eckhardt, O. Koellreutter ve R. Höhn)  
tarafından kenara sıkıştırılan Schmitt, oportünist 
ve iki yüzlü olmakla suçlanıyordu. SS subayları ve 
bazı profesörler kendilerini baştan beri harekâta 
katılan “ezeli mücadeleciler” olarak tanımlarken, 
Schmitt gibileri ancak Hitler iktidara geldiğinde 
harekâta katılan “Mart’ta teslim olanlar” olarak 
küçümsüyorlardı. Schmitt, ilk önce, Nasyonal 
Sosyalizme hayran olduğunu ispatlamak için, “ 
Rayh Grubu Yüksekokul Öğretim Görevlileri”ne 
önderlik yaparak, büyük bir toplantıda, antisemit 
duruşunu ilan etti ve böylece eski konumunu 
tekrar kazanmak istedi.  Yavaş yavaş bütün siyasi 
makamları kaybedeceğini sezen Schmitt, bu sefer 
de Anayasa tarihine33 yöneldi. Hitler’in genişleme 
politikasını fark eden Schmitt bu sefere de (Mart 
1938’de Avusturya'nın iltihak edilmesi ve Ekim 
1938'de patlak veren Südet bölgesindeki kriz, 
Alman ordusunu 1939'da Çek Bölgesi'ne girmesi, 
Memel Bölgesi'nin Mart 1939’da iltihakı) siyaset 
ağırlıklı edebiyat yazılarıyla etkili olmayı denedi. 
Özellikle bu dönemlerde Schmitt’in kamu 

                                                 
31 B. Rüthers, Carl Schmitt’in Üçüncü Rayh Dönemindeki 
Rolü, 2. Baskı, Münih 1990.   
32 “Önder Hukuku Korur” , DJZ 1934, SP. 946–950. 
33 Thomas Hobbes’in Devlet Öğretisinde Leviathan’ın 
Yeri, Hamburg 1938. 

hukukunun meşru bir kolu hâline getirmek istediği 
“Büyük Alan Felsefesi”ni (Grossraumphilosophie) 
gündeme taşıması ilgi çekicidir. 1937 yılında, ilk 
adımlar, 'Topyekûn Düşman, Topyekûn Savaş, 
Topyekûn Devlet' adlı başlıkla kendini gösterdi34. 
Schmitt, 1927’de oluşturduğu “Siyasi Olanın 
Tanımı”nın temel savından yola çıkarak alanını dış 
siyasete genişleterek şu başlıkları attı:  
“Uluslararası Tarafsızlık Ve Irkî Bütünlük”35, 
“Ayrımcılıklı Savaş Kavramına Yöneliş”36, “Yeni 
Vae Neutris!”37 ve “Inter pacem et bellum nihil 
medium”38. Schmitt’in bu dönem kaleme aldığı 
eserler edebiyat türüne daha yakın durmakla 
birlikte, aynı zamanda, 1933 ile 1936 arası 
hummalı dönemini de hatırlatıyordu. Schmitt siyasi 
olanın tanımından yola çıkarak 1939 yılında, 
giderek totaliterleşen bir devletin savaş hazırlıkları 
yaptığı bir ortamda en büyük ve Nazi Dönemine 
ait en son kuramını ortaya attı: Milletlerarası 
Hukukta “Büyük Alan”39. 

 Bu konuya Schmitt, “ Milletlerarası Büyük 
Alan Tanzimi Ve Alana Ait Olmayan Yabancı 
Unsurlar Tarafından Alanın İşgal Edilmesinin 
Yasaklanması”40 adlı yazısında ayrıntılı bir şekilde 
ele almıştır. Bu eser 1939'da yayınlanmış 
ve1941'e kadar dört baskı yapmıştır41.  1942’de 
Schmitt, “Alan Devrimi- Batı’nın Tini” adlı bir yazı 
daha kaleme almıştır42. 1944 yılında da, 
Almanya’nın II. Dünya Savaşı’nı kaybetmesine 
kesin gözle bakılmaya başlandığı bir dönemde, 
Schmitt, “En Son Küresel Çizgi'43 isimli bir makale 
daha yazmıştır. Bu makale, Schmitt'in Nazi 
Almanya'sı dönemine ait en son yazısıdır. 

Schmitt'in 1945 sonrası yayınladığı yazıları 
onun şahsiyeti hakkında bize pek çok ipuçları 
vermesine rağmen, siyasi açıdan bize yenilikler 
sunmadığı için, bu eserlere burada 
değinmeyeceğim.  

 

VI.  

Schmitt’in Nazi döneminde, 30. Haziran 
1934’te birçok muhalifin öldürüldüğü sırada sessiz 

                                                 
34 Milletler Topluluğu ve Devletlerarası Hukuk, 4. yıl, 
1937/38, s. 633 
35 Aylık Dış Siyaset Dergisi, 5’nci Yıl, 1938, sayfa 613. 
36 Münih ve Leipzig 1938. 
37 Milletler Topluluğu ve Uluslar Arası Hukuk, 4. Yıl, 
1937/38, sayfa 633. 
38 ZAkDR 1939, sayfa 594. 
39 İlk önce şunları krş.: C. Schmitt, Uluslararası Hukukta 
Rayh Kavramı, Alman Hukuku 1939, sayfa 341; aynı 
zamanda, İki Ayrı Kutup: Büyük Alan ve Tümellik, 
ZAkDR 1939, sayfa 333.  
40 Berlin ve Viyana 1939. 
41 4. Baskı Berlin, Leipzig ve Viyana 1941. 
42 Deutsche Kolonialzeitung 1942, sayfa 219. 
43 Marine - Rundschau, 1944, sayfa 521–527. 
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kalmasına veya 1936 yılının Ekim ayında daha da 
ileri giderek “Yahudi Zihniyetine Karşı” adlı bir 
kongre düzenlemesine rağmen, onun eserlerinin 
hakkını tam verebilmek için, birçok yazarda olduğu 
gibi Schmitt vakasında da yazarla eserlerini 
birbirinden ayrılması gerektiği fikri öne 
sürülmüştür. Bu düşünceyi savunanlar, Schmitt’in 
1950’de yayınlanan “Ex Captivitate Salus”44 adlı 
savunma yazısında, şikâyetçi, hatta ağlamaya 
yakın bir üslupla dile getirdiği argümanları ve 1991 
yılında yayınlanan “Külliyatı”nı göz önünde 
bulundurmaktadırlar45.  Yazımda bu ölçüte uyarak, 
Schmitt'in siyaset kuramına ağırlık verdiği Weimar 
Cumhuriyeti dönemi eserlerini incelemeyi tercih 
etmiş bulunmaktayım. Etki alanı geniş olan bu 
siyasi ağırlıklı eserler sayesinde Schmitt’in adı, bir 
siyasi düşünür olarak, günümüze kadar, Almanya 
dışında diğer ülkelerde de duyulmaya 
başlanmıştır. Schmitt, nasıl siyaseti, devlet 
felsefesini ve sosyal felsefeyi bu denli etkilemişti?  

Bu tez niteliğindeki nedenlere kısaca 
değinmeme izin verin: 

-Schmitt, zamanın akımlarını ve bu 
akımların yarattığı siyasi problemleri fark 
etmekte ve bu siyasi problemleri kamu 
hukuku çerçevesinde karşılığını bulduğu 
kavramlarla çözümlemekte ustaydı. 
Gündemde olan ilgili aktüel sorunlara 
Schmitt,  meslektaşlarından daha çabuk, 
keskin, doyurucu ve ikna edici yanıtlar 
bulabiliyordu. “O anki yaşanan”ı çok iyi 
analiz edebilen Schmitt bu bakımdan usta 
bir kalemşordu.  

 

- Schmitt’in metinlerinin bu denli 
nitelikli olmasının başka bir nedeni, dili çok 
iyi kullanmasından kaynaklanmaktaydı; 
kendisi, dilsel yeteneğini kullanarak ne 
demek istediğini etkileyici bir dille 
vurgulayabiliyordu. Belki de Schmitt’in 
metinlerinde kullandığı dile yaptırım gücü 
yüksek bir dil demek daha doğru olacaktır. 
Schmitt’in zihinsel, siyasi ve ahlaki açıdan 
sapmalar diye eleştirilen yazılarının dili bile, 
okurun ve dinleyicinin şimdiye kadar 
üzerinde düşünmediği problemleri, etkileyici 
bir üslupla zihnin karanlık alanlarından 
bilincin aydın alanlarına çekecek güce 
sahipti. Tartışmaların bir parçası olan, 
“dost-düşman”, “yasallık-meşruiyet”, 
“topyekûn düşman”, “topyekûn savaş”, 
“topyekûn devlet”,  “geciktirici formel 
anlaşıt”, “anayasanın koruyucusu” gibi 
kavramlar günümüze kadar etkisini 
kurumuştur.  

                                                 
44 Köln 1950. 
45 Örneğin H. Quaritsch, Carl Schmitt’in Şahsına ve 
Eserlerine Nasıl Bakılmalı?; H. Quaritsch (Haz.), sayfa 
13-21. 

 

- Çoğu kişi, Schmitt’in yazılarının 
bu denli etkili olmasının üçüncü nedeni 
olarak, onun, çağın problemlerine duru, 
keskin ve analitik yanıt ararken radikal 
dilsel öğelere de başvurmasında 
görmektedirler. Problemleri analiz eden, 
çözüm yolları öneren Schmitt, dil yeteneğini 
ve ifade gücünü arkasına alarak, konuları 
abartmayı ve uç noktalara götürmeyi çok iyi 
becermekte, bu yüzden de birçok kişi 
tarafından alkışlanmaktadır. Schmitt’e 
hayran duyanlar, maalesef, bu 
radikalleşmeden dolayı çözülebilen pratik 
sorunların bazen bu yüzden ertelendiğini; 
hatta çoğu kez çözülemez hale geldiğini 
bile fark edemiyorlardı.  Schmitt, 
yazılarında devreye soktuğu bu tavırla, 
mimiklerle, arayış içinde olan birçok aydını 
safına çekmiş bulunmaktadır.  

 

Onun son bir yönü daha dikkat 
çekmektedir. Schmitt’in, 1933 öncesi eserlerinde 
ve konuşmasında güzel bir dil kullandığı, Nazi 
Almanya döneminde görev almasıyla birlikte, dil 
kalitesinde bir düşüş olduğu göze çarpmaktadır. 
Schmitt’in zorbalığa, ırkçılığa ve katliamlara 
(1934/36) sessiz kalması dilini de olumsuz yönde 
etkileyerek, dil seviyesini giderek aşağılara 
çekmiştir. Bu yüzden, Schmitt’in Weimar 
Cumhuriyeti dönemi ürettiği metinlerin çekiciliği 
daha da fazla öne çıkmaktadır. Bu dönemi kaleme 
aldığı eserlerin estetik seviyesi, Almanya’da pek 
çok bilim adamı tarafından hâlâ yakalanamamıştır. 
Schmitt’in ele aldığı konular okurların zihinlerinde 
saydamlaşarak, durulaşarak, âdeta ışık saçar hale 
gelerek çekiciliğini artırmakta;  şimdiye kadar 
keşfedilmemiş gizli arka plan bilgileri ortaya 
çıkarmakta ve çözüm bekleyen konular Schmitt’in 
yazılarıyla, birden, daha anlaşılır hale gelmektedir. 
Okur artık doğru yolu bulduğuna inanmaktaydı. 
Okur, “entelektüel” bir zevke doyarak Schmitt’in 
eserlerine yöneliyor ve Schmitt, eleştiriyle 
yıkılamaz, güvenilir bir kişiliğe dönüşüyordu.  
Schmitt’in değindiği konuları ve önerdiği çözüm 
yollarını okuyanlar, kendilerini nurlanmış 
hissediyor, eserlerin estetiğine daha fazla 
bağlanıyordu.   

Schmitt’i ilk önce sadece beğenerek 
okuyanlar ve dinleyenler zaman içinde Schmitt’e 
hayran duymaya, ona bağlanmaya başlıyorlardı. 
Schmitt, betimlemelerini ve analizlerini yaparken 
kullandığı mükemmel dil okurlarını adeta 
büyülüyordu. Devlet kuramı ve kamu hukuku ve 
devlet felsefesi gibi kavramlar Schmitt’in 
metinlerinde birden “hukuki güzelliğe”  ve sihirli 
kavramlara dönüşüyordu. Konulara teorik düzeyde 
zaten hâkim olan Schmitt,  “kuru” kavramlara şık 
dilsel libas giydirerek, kavramları “canlandırıyor” 
ve ustalıkla sergiliyordu. Böylelikle Schmitt’in 
bilimsel konuları, “hukuk estetiği” altında ele 
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alınmaya başlanıyordu.  İlk başta bu üsluba karşı 
gelenler olmasına rağmen, kanımca, Schmitt'in 
eserlerinin bu denli uzun müddet etkili olmasının 
en önemli faktörü “estetik dilsel” yapısı ve 
kullandığı dilin betimleyici gücüdür. 

Yukarda ifade edildiği gibi, bu dilsel 
üsluptan özellikle arayış içinde olan genç 
entelektüeller etkilenmiştir. Bu genç entelektüeller, 
cereyan eden siyasi olaylara, toplumu ve devleti 
de içine alan hızlı değişimlere ve tinsel sorunlara 
tatmin edici yanıtlar arıyorlardı. Bu durum, sınırlı 
olsa dahi 1945 sonrası, Joachim Ritter’in 
Münster’de ve Ernst Forsthoff’un Ebrach’da 
düzenlediği etkinliklerde, ya da yarı sürgünde, 
memleketi Plettenberg’de ziyarette 
gerçekleşmekteydi. R. Altmann, J.H.Kaiser, 
J.Gross, A. Mohler, E.W.Böckenförde, J.Isensee, 
R. Koselek, H.Quaritsch, J. Taubes gibi isimler, 
entelektüel potansiyele sahip, onun konularına 
tekrar eğilenlerin ve kendisiyle teması arayanlar 
olarak gösterilebilir. Bu toplantıların en belirgin 
özelliği, Schmitt’in Nasyonal Sosyalizm 
döneminden önce ve Nasyonal Sosyalizm dönemi 
boyunca kaleme aldığı eserlerin eleştirildiğinde, 
özellikle bu eserlerin anti demokratik, anti liberal 
olduğunu ve diktatörlüğe davetiye çıkardığını iddia 
edildiğinde, toplantıya katılanların arasında 
Schmitt’e hayran duyanlarla eleştiriyi yöneltenler 
arasında tartışmalara sebebiyet vermesiydi. Bu 
tartışmalarda, Schmitt'in eserlerini eleştirenler, 
Schmitt’in eserlerini eleştirisizce kabul edenler 
tarafından yoğun duygusal saldırıya maruz 
kalıyordu.  

Schmitt’in eserleri, siyasi, ahlaki ve hukuki 
sorunlara çözüm ararken, biçimsel-estetik ağırlıklı 
bir anlatının insanı daha fazla etkilediğini ve 
böylelikle zihinsel ve ahlaki bir eksikliği daha kolay 
örtbas edebildiğine en belirgin ve uzundun dönem 
etkiye sahip örnektir. Acabar, estetik kategoriler 
özellikle aydınları etkilemekte daha da başarılı 
olduğunu ileri sürebilir mi? 

Diktatörlük sonrası bir Avrupa’da meydana 
gelen gelişmiş ve özgürlükçü sanayi toplumlarının 
problemleri, Schmitt’in hiçbir zaman ilgisini 
çekmemiştir. Toplum, ekonomi ve sanayi, 
Schmitt’in tasarladığı otoriter devletin en büyük 
düşmanıydı; çünkü Schmitt’in tasarladığı devlet, 
âdeta bir “dünya üstü” konuma ve değere sahipti. 
Schmitt’in bu devlet anlayışı daha hâlâ günümüze 
kadar öğrencileri tarafından sürdürülmektedir. Carl 
Schmitt’in, eski sorulara çözüm ararken ulaştığı 
yanıtları etkili olmasına rağmen, bu düşünürün 
fikirleri günümüzün sorunlarına yeterince ışık tutup 
çözüm sunamaz.  

 

VII. 

Bu yazıda, benim ana hedefim, Schmitt’in 
siyasi düşüncesini incelemekti; onun karakteri 
hakkında herhangi bir şey ileri sürmek ya da 

düşüncesinin ahlaki boyutunu irdelemek değil. 
Yine de bu metni okuyanlar mutlaka şu soruyu 
soracaklardır: Bu tür fikirlere sahip olan ve fikirleri 
doğrultusunda hareket eden ve sonraları 40 sene 
boyunca yalnızlık içinde yaşayan ve daha hâlâ 
çekiciliğinden günümüze kadar hiçbir şey 
yitirmeyen böyle bir düşünür nasıl bir insandı? 

Carl Schmitt hakkında çok kitap okumama 
ve onun hayatını derinlemesine incelememe 
rağmen bu soruya cevap veremediğimi itiraf 
etmeliyim.  

Bir duayen olarak Carl Schmitt, yine de 
muvaffak olamamıştı; belki de bu onun kaderiydi; 
bu trajediyi yaşaması gerekiyordu; ya da Carl 
Schmitt baştan çıkaran bir kişiliye sahipti veya 
belki de kendisi baştan çıkarılmıştı. Schmitt büyük 
bir zekâya ve kendisini gösterme arzusuna sahip 
olmasına rağmen yine de başarılı olamamasının 
çelişkisini kişisel ve değere bağlı tözsel 
eksikliklerle bağlanabilir.  

Carl Schmitt’in eserlerinin bu denli değişik 
yorumlanması aslında onun ne kadar değişik bir 
kişiliğe sahip olduğunun bir ispatıdır. Acaba Carl 
Schmitt kendisini, Böckenförde’nin de iddia ettiği 
gibi, kötüyü, deccalı durduran bir “mehdi” olarak 
mı görüyordu? Ya da Koenen'in ileri sürdüğü gibi, 
Carl Schmitt, “ilahi hukukçu” olarak kendisini 
tanrısız bir yüzyılda garbın kurtarıcısı olarak mı 
algılıyordu? Öbür taraftan “Führer” Adolf Hitler’in 
savaşını 1941’de ve daha sonraki yıllarda bile 
daha hâlâ “selamete giden bir yol” olarak 
yorumlayan ve buna karşı çıkmayan bir Carl 
Schmitt’e ne demeli?  

Bu nedenlerden dolayı, Carl Schmitt ile 
aynı dönemde yaşayan Theodor Haecker, Rene 
König, Christian Kont Krokow ve Werner Flume 
gibi ünlü birçok yazar, Schmitt’i acımasızca 
eleştirmişlerdir46.  Schmitt'in kişiliği hakkında daha 
bütünsel bir görüşe sahip olmak isteyenler, onun 
külliyatına paralel olarak, yeni çıkan bir eserden – 
Schmitt ile Ernst Jünger’in birbirine yazdığı 
mektuplardan- faydalanabilir47. Schmitt’in aynı gün 
içinde bile dediklerinden vazgeçerek çelişkili 
ifadeler kullanması bu mektupları ilginç 
kılmaktadır. Ve bu durum, bir nebze olsa dahi 
Schmitt’in bölünmüş kişiliğini göstermektedir.  

Bu yazıda, Schmitt’in kişiliğini irdelemek ve 
karakter özelliklerini incelemek ve hatta ahlaki 
eylemlerini eleştirmek yerine, onun siyasi 
düşüncelerini ele almak tercih edilmiştir. Diğer 
yandan, Schmitt’in yazdığı metinleri daha iyi 
anlamak ve doğru okumak için, bu metinlerin çıkış 
nedenlerini, Schmitt’i, bu metinleri yazmaya 
motive eden sebepleri çok iyi bilmek gerekir. 

                                                 
46 Bakınız: H. Rüthers, Yozlaştırılmış Hukuk, 2. Baskı, 
1989, sayfa 159 ve devamı. 
47 E. Jünger, Carl Schmitt, Mektuplar 1930–1983, Haz.: 
H. Kiesel, Stuttgart 1999. 



  20'NCİ YÜZYILIN SİYASİ DÜŞÜNÜRÜ: CARL SCHMİTT 

EYLÜL 2006 145

Bunun için bu yazımdaki başlangıç kısmında 
değindiğim açıklamalara geri dönmekte fayda var: 
Schmitt, her zaman, sadece siyaset hukukunda 
etkili olmaya başladığından beri değil, hayatı 
boyunca, otoriter ve antidemokratik bir devlet 
idealini önermiştir. Schmitt’e göre en ideal 
anayasal düzen “Roma Katolik Kilisesi”nin 
yapısıydı. Ama Theodor Haecker'in belirttiği ve 
tenkit ettiği gibi, Schmitt için Katolik kilisesinin 
akaidi değil, yapısı ön plandaydı. Schmitt, zaten, 
demokrasi yerine diktatörlüğü tercih eden Donoso 
Cortes'i kendisine örnek almıştı.  

Schmitt’in başka bir özelliği, oluşumları 
önceden fark edebilme ve kavramsallaştırma 
yeteneğine sahip olmasıydı. Böylelikle oluşan yeni 
kavramlar geniş bir okuyucu kitlesi tarafından 
kolayca anlaşılıyor ve benimseniyordu;  hatta çoğu 
zaman bu kavramlar tarafından etkilenen okuyucu 
bu kavramları kaçınılmaz bir “tabiat kanunu” gibi 
algılıyordu. Bu yüzden Schmitt’in devletler 
hukukuna dâhil etmek istediği büyük alan ve alana 
ait olmayan unsurların müdahale yasağı kuramları 
bu denli çekici olmuştu.   

II. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen 
aslında bu teorinin doğruluğunun delili idi. ABD’nin 
1941’de savaşa girmesiyle birlikte ve özellikle 
1945’ten sonra dünyada iki kutuplu bir dünya 
düzeni egemen olmuştu. Bu süper devletlerin 
alanları kesin olarak birbirinden ayırt ediliyor ve 
uydu devletlere girdikleri ilişkiler dünya siyasetine 
yansıyordu. Belki de Schmitt’in neşriyatının bu 
kadar ilgi görmesinin başka bir nedeni de, onun, 
1918’den sonra dünyada oluşan siyasi depremleri 
sismografik hassasiyetle hissedebilir olmasıydı.  

II. Dünya Savaşı sonrası düzeninin 1989'da 
yıkılmasıyla birlikte “Büyük Alan” kuramının şüphe 
götürü hale gelmiştir. Küçük ulusların kendi 
kaderini tayin etme arzusu artık dünyayı fethetmiş 
durumdadır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 
birlikte küçük uluslar bağımsız hale gelmişlerdir. 
Büyük alanlar yeniden paylaşılır hale gelmektedir. 
Günümüzde yöneltilen böyle bir soruya acaba Carl 
Schmitt nasıl cevap verirdi? 

Schmitt’in eserleri ve kişiliği hakkında kesin 
bir ayırım yapılması gerekir diyenler onun çok 
yetenekli bir yazar ve düşünür olduğunu öne 
sürerek, Schmitt’i birey olarak ele almayı önerip ve 
onun eserlerini sadece bu perspektiften 
yorumlanmasını uygun görmektedirler. Benim bu 
konudaki savım ise tam aksine. 

Schmitt’in hüneri, tasarladığı ve öne 
sürdüğü siyasi fikirler doyurucu ve parlak fikirler 
olmasında değil, onun bu konuları çok iyi 
kavrayabilme, analiz etme ve bunları dile dökme 
yeteneğinde yatmaktaydı. Schmitt, yaşanan “o 
anki’ tarih dilimini çok iyi saptayabilen ve dile 
dökebilen büyük bir dehadır. Schmitt, akla mantıklı 
gelen ama üzerinde uzunca düşünüldüğünde hiç 
de mantıklı olmayan argümanlarla çalkantılı 
dönemlerin sorunlarını kısaca özetleyerek, konuyu 

on ikiden vurarak dikkat uyandırabiliyor ve onun 
siyasi düşüncesiyle ilgilenenlerin çoğunu ikna 
edebiliyordu.  

Modern tarih anlayışında, “sosyalizasyon 
grupları” kavramı, sürekli ehemmiyeti artan oranda 
rol oynamaya başlamıştır. Sosyalizasyon grupları 
olarak belli ve dar bir yaşadığı ortak bir tarih 
sürecinden dolayı aynı dünya görüşüne sahip olan 
gruplar anlaşılmaktadır. Hatta ortakça yaşanan 
hâdiseler, örneğin aynı düzeyde eğitim, ekonomik 
kriz ve siyasi devrimler vs. gibi olaylar, bu sosyal 
grubu ya da grupçuğu aynı doğrultuda hissetmeye 
ve hareket etmeye zorlar.  

Benim, Schmitt hakkında şu tezim var: 
Schmitt’in eserleri, öncellikle, bireysel bir ürün 
olarak yorumlanamaz. 1918 devrimi ve Weimar 
Cumhuriyeti, Carl Schmitt, Larenz, Wieacker, 
Heidegger, Gehlen, Freyer, Conze, Zehrer, Jünger 
ve Pascual Jordan gibi burjuvaya ait 
sosyalizasyon gruplarını48 hayal kırıklığına 
uğratmıştı.  Carl Schmitt hayal kırıklığına uğramış 
bu grupların sözcüsüydü. Eski ve yeni nesiller için 
birer esin kaynağı olan Carl Schmitt’in eserleri, 
aynı zihniyete sahip eski ve yeni nesil hukukçuları 
bir araya getirmeyi de başarmıştır.  Bu yeni nesil, 
Schmitt’in eserlerinin analitik ve dil gücünden 
kuvvet alarak hukuk alanında günümüze kadar 
etkisini hissettirmişleridir. Eğer Schmitt’in eserleri 
hem eski hem de yeni hukukçuları - günümüzden 
başlayarak geçmiş yüzyılı da içine alarak şekilde-  
bu denli etkilediyse, o zaman, Almanya’nın 
anayasa ve siyasi sistemlerinin değişiminde bu 
hukuk kökenli entelektüel gruplarının etkisi hangi 
boyutlarda olmuştur? Ama tabii ki bu, zaman 
isteyen ve araştırma alanı geniş olan bir konudur. 
Bu durum bana Jacob Burckhardt’ın şu melankolik 
cümlesini hatırlatmaktadır: “Zihin feyiz almak için 
her zaman o anki duruma yönelir49.” Bu gelenek, 
özellikle II. Dünya Savaşı sonrası ikiye bölünen 
Almanya’nın tarihine bakıldığında, Carl Schmitt’in 
vefatına rağmen sona ermiş değildir.  

 

                                                 
48 Karşılaştırmak için bkz.: B. Rüthers, Muhteşem 
Hikayeler -  Sakıncalı Biyografiler, Sosyalizasyon 
Grupları, in: Wendeliteratur, Tübingen 2001.  
49 Karşılaştırmak için: J. Burckhardt, Dünya Tarihine Bir 
Bakış, Kröner Nüshası, s. 96. 
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