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Abstract 

This paper aims to consider the fact that 
religion is coming into existence on the level of 
social life effectively in the context of finding 
mistakes in the secularization thesis and in 
contact with religious legitimation and religious 
revival. So, in this study, it is tried to be 
debated whether secularization theory, which 
claims a kind of decline of  power, prestige and 
popularity of religion in the modern social life or 
diminution in the social significance of religion 
is correct or not from the sociological 
viewpoint. In this context, secularization and 
religion are investigated by being applied to 
religious legitimation  which is a very important 
phenomenon for all times and religious revival. 
In this article, the author, in short, attempts to 
claim that religion as a central element of 
modern life, in opposition to the claim of the 
secularization theory, didn`t lose its social  
significance . 

 

Key words: Secularization,  
modernization, religion, legitimation, 
religious revival. 

 

Özet 

İşte bu çalışma, sekülerleşme tezinin 
yanlışlanması bağlamında dinin sosyal hayatta 
etkin bir varlık gösterdiği gerçeğini, bütün 
zamanlarda sosyal hayatın değişik boyut ve 
alanlarında kendisine başvurulan dinî 
meşrûlaştırımla ve de çeşitli toplumlarda 
kendini gösteren dinî canlanmayla ilişkili olarak 
ele almayı amaçlamaktadır. Bu amaç 
çerçevesinde öncelikle meşrûiyet ve dinî 
meşrûlaştırım kavramlarından ne anlaşıldığı 
ifade edildikten sonra modernleşmeci anlayışın 
temel noktaları ele alınmakta ve 
modernleşmeci yaklaşım kapsamında veya 
ona paralel bir teori olarak dinin sekülerleşme 
karşısında geri plana çekilmek veya sönmek 
durumunda olduğunu, yani modern sosyal 
                                                
∗ Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

hayatta dinin güç ve prestij kaybına maruz 
kaldığını, sosyal öneminde azalma olduğunu 
savunan tezin yanlışlığı, dinî meşrûlaştırım ve 
dinî canlanma ekseninde sosyolojik bakış 
açısıyla ortaya konulmaya ve tartışılmaya 
çalışılmaktadır.  

 

Anahtar sözcükler: Sekülerleşme, 
modernleşme, din, meşrulaştırma, dini 
canlanma. 

 

Giriş 

Din sosyolojisinin merkezî konularından 
biri olan sekülerleşme,1 sosyal bilimlerde, 
dünyevîliğin sosyolojik bir süreç olarak hayata 
geçmesi, özellikle modern sınaî kültürlerde 
dinin sosyal hayatın çeşitli kesimleri üzerindeki 
etkilerinin giderek azalması,2 başka bir ifadeyle 
toplumun, toplum ve kültür sektörlerinin dinî 
kurum ve sembollerin egemenliğinden 
çıkarılması,3 gerçekliğin dinî tanımından farklı 
olarak ve yeniden tanımlanması, hatta dinin 
kendisinin de bu yeni tanımlamanın içine 
sokulması, geleneksel toplumdan sanayi 
toplumuna geçişe paralel olarak dünyevî diye 
ifade edilebilecek modern dünya görüşünün 
dinî hayat tarzının yerini alması,4 modernleşme 
ile birlikte hem sosyal hem de bireysel 

                                                
1 Sekülerleşmenin kendisinden türediği secular 
terimi, Latince saeculum kökünden gelir. Saeculum, 
"bu çağ" veya "şimdiki zaman" anlamına gelir ve "bu 
çağ" veya "şimdiki zaman" içerisinde bu dünyadaki 
vakıalara işaret eder; yani "çağdaş vakıalar" 
mânâsındadır. Vurgu, tarihsel süreç olarak görülen 
dünyada belirli bir zaman veya dönem üzerinedir. O 
halde seküler (laik-dünyevî) kavramı dünyanın bu 
belirli bir zaman ya da dönemdeki veya çağdaki 
durumunu, yani dünyeviliği ifade eder. 
2Ünver Günay-H. Güngör-A. Vehbi Ecer, Laiklik, Din 
ve Türkiye, Adım Yay., Ankara 1997, ss. 7-8; Ernest 
Gellner, Postmodernizm, İslam ve Us, Çev. Bülent 
Peker, Ümit Yay., Ankara 1994, ss. 17-18; Hans 
Freyer, Din Sosyolojisi, Çev. Turgut Kalpsüz, 
AÜİFY., Ankara 1964, s. 76 
3Peter L. Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği, Çev. Ali 
Coşkun, İnsan Yay., İstanbul 1993, s. 162. 
Sekülerleşme kavramının doğuşu ve gelişimiyle ilgili 
olarak bkz. a.e., ss. 159-259; William H. Swatos-
Kevin J. Christiano, “Secularization Theory: The 
Course of a Concept”, The Secularization Debate, 
Ed. W. H. Swatos-D. V. Olson, New York: Rowman-
Littlefield Pub., 2000, ss. 1-20; S. Nakib Attas, 
İslâm, Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi, Çev. M. 
Erol Kılıç, 2. bs., İnsan Yay., İstanbul 1995, s. 44 
4Nuray Mert, Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir 
Bakış -Cumhuriyet Kurulurken  Laik Düşünce-, 
Bağlam Yay., İstanbul 1994, ss. 17, 110 
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düzlemde dinin gerilemesi,5 dinî kurumların, 
aksiyonların ve bilincin sosyal önemlerini 
kaybettikleri süreç,6 konvansiyonel dinin güç 
kaybına uğraması, kutsalın anlamının 
daralması, kutsal sosyal yapının, kendisi 
tarafından kutsal olmayan kontrol ve 
etkileşimler kalıbına dönüştürülmesi süreci;7 
kısaca toplum hayatının cisimleşmesi,8 beşere 
ve dünyaya özgü hale gelmesi, dünyanın 
büyüden arınması, yani dünyevileşmesidir.   

Kilise-devlet veya din-devlet ayrılığından 
çok daha öte/geniş bir anlamda 
dünyevileşmeyi savunan sekülerleşme teorisi, 
bilimsel gelişme, rasyonelleşme ve 
modernleşme ile birlikte dinin bireysel 
alışkanlıklardan sosyal kurumlara varıncaya 
dek hayatın bütün boyutları üzerindeki etkisinin 
dramatik bir biçimde azaldığını veya 
gerilediğini öne sürmüştür. Buna göre din, artık 
modern toplumlarda söz sahibi olmayacak, 
modern kültürel repartuara işe yaramaz bir 
şekilde eklemlenen bir nesne konumuna 
düşecektir.9    

Görüldüğü gibi sekülerleşme, laikliği de 
kuşatacak bir anlama sahiptir. Şu halde laiklik 
sekülerleşmenin bir kurum olarak devlete ilişkin 
yönünü ifade ederken sekülerleşme devleti de 
içerecek şekilde toplumun bütününe ilişkin 
olmaktadır.  

Denilebilir ki sekülerleşme bir tez veya 
teoridir ve bu teori, dinin toplum hayatında 
gerilemesini ifade eden bir sürecin varlığını ileri 
sürmektedir. Esasen sekülerleşme teorisi 
kısaca şöyle özetlenebilir: Toplum ne kadar 
rasyonalize ve modernize olursa, o kadar 
dinden uzaklaşır, yani sekülerleşir. 

Klasik sosyolojik din yorumlarına 
bakıldığında, toplumların dinin belirleyici 
olduğu geleneksellikten din dışı, hatta dini 
dışlayan modernliğe ve rasyonelliğe (Weber), 
cemaat tipinden cemiyet tipine (F. Tönnies) bir 
evrilme ve evrim geçirdiklerinin ve dolayısıyla 
toplumsal hayatta artık sekülerlik ve 
sekülerleşmenin etkin olduğu ve gittikçe de 

                                                
5 Peter L. Berger, “Secularism in Retreat”, National 
İnterest, No. 46, Kış 1996/97, s. 4 (Türkçesi: 
"Sekülerizmin Gerilemesi", Sekülerizm Sorgulanıyor, 
Haz. Ali Köse, Ufuk Kit. Yay., İstanbul 2002) 
6Bryan Wilson, Religion in Sociological Perspective, 
Oxford University Press, Oxford-New York 1989, 
149  
7Donald Everett Webster, “Secularization”, 
Dictionary of Sociology, Ed. H. Pratt Fairchild, 
Littlefield, Adams Totowa, New Jersey 1977, s. 268   
8Bkz. Daryush Shayegen, Yaralı Bilinç, Çev. Haldun 
Bayrı, Metis Yay., İstanbul 1991, s. 26 
9W. H. Swatos-K. J. Christiano, “a.g.m.”, ss. 1-20 

dinin oldukça etkisizleştiği bir sürecin 
gerçekleştiğinin savunulduğu görülür. 

Yalnızca toplum içinde gerçekleşen bir 
değişimi değil, ayrıca toplumun temel 
örgütlenmesinin bir değişimini de ifade eden 
sekülerleşme,10 acaba bu haliyle doğrulanmış, 
empirik bulgulara dayanan bir tez midir? 
Gerçekten sekülerleşme ile birlikte din geri 
çekildi mi ve çekilmeye devam etmekte midir?  

İşte bu çalışma, bu sorulara cevap 
etrafında sözkonusu sekülerleşme tezinin 
yanlışlanması bağlamında dinin sosyal hayatta 
etkin bir varlık gösterdiği gerçeğini, sosyal 
hayatın değişik boyut ve alanlarında 
başvurulan dinî meşrûlaştırımla ve de çeşitli 
toplumlarda kendini gösteren dinî canlanmayla 
ilişkili olarak ele almayı amaçlamaktadır. Bu 
amaç çerçevesinde öncelikle meşrûiyet ve dinî 
meşrûlaştırım kavramlarından ne anlaşıldığı 
ifade edildikten sonra modernleşmeci anlayışın 
temel noktaları ele alınmakta ve daha sonra 
modernleşmeci yaklaşım kapsamında veya 
ona paralel bir teori olarak dinin sekülerleşme 
karşısında geri plana çekilmek veya sönmek 
durumunda olduğu biçimindeki tezin yanlışlığı, 
dinî meşrûlaştırım ve dinî canlanma ekseninde 
ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

 Çalışmanın başında belirtilmelidir ki 
dinin işlevselliğine vurgu yaparak dinî 
meşrûlaştırım çerçevesinde ortaya konulan 
açıklamalar, dini sırf insanî, dünyevî ve 
kurumsal temele oturttuğumuz şeklinde 
anlaşılmamalıdır. Zira dinin bu dünyayı ve 
sosyali aşan metafiziksel, maveraî/aşkın 
(transandantal) bir boyutu bulunmaktadır. 
Benzer bir şekilde din-toplum ve din-dünya 
ilişkileri ele alınırken, sırf toplum veya sırf 
dünya ve devlet gözlüğüyle değerlendirme 
yapmamak gerektiğini düşünmekteyiz. Aşkın 
boyutu gözardı edilerek yapılan tüm din 
izahlarının ise eksikliklerle malul olacağı 
şüphesizdir. Dinin tek yanlı ve sınırlı karakteri 
ile yapılacak bir din sosyolojisi, sosyolojik 
şartlardan çıkarılacak olan dinin özünü de 
tamamen bozacaktır.11 Dolayısıyla din-toplum, 
din-dünya ve din-devlet ilişkisini ele alırken 
dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan 
biri, dini sırf topluma, dünyaya, sosyolojik alana 
ve sosyolojik izaha indirgemeden, onun insan 
üstü-dünya ötesi boyutunun bulunduğunu 
gözardı etmeden ve buna bağlı olarak dinin 
dünyaya ve topluma karşı aldığı tavrı akıldan 
çıkarmadan anlamaya çalışmak ve izah etmek 
olarak önümüze gelmektedir. Dinin fert ve 

                                                
10 B. Wilson, a.g.e., s. 148 
11Gustav Mensching, Dinî Sosyoloji, Çev. Mehmet 
Aydın, Tekin Kit., Konya 1994, ss. 1-3 
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toplumla ilişkilerini salt işlevleri açısından ele 
almak,12 ancak indirgemecilikle 
(redüksiyonizm) izah edilebilir.13 Mircea 
Eliade’ın (1907-1986) da vurguladığı gibi dini, 
sırf fert, toplum veya herhangi bir dışavurumsal 
boyutuyla izah etmek; dinin kendine özgü derin 
anlamını görmemek, dinin aşkınlığı ile kutsal 
boyutunu gözden ırak tutmak, dini toplumun 
gölgesi yapmak,14 dini insanmerkezciliğe 
varacak bir indirgemecilikle açıklamaya 
çalışmak15 ve dinî davranış ve tavırları kendi 
öz dinî muhtevalarından uzaklaştırmakla  
eşdeğerdir.16 

Yine dinin işlevselliğine vurgu yaparak 
dinî meşrûlaştırım çerçevesinde ortaya 
konulan açıklamalardan hareketle, dinin, 
özünde iyi veya kötü her türlü sosyal olay ve 
olguyu meşrûlaştırdığını savunduğumuz gibi 
bir sonuç ta çıkarılmamalıdır. Burada dinî 
meşrûlaştırım bağlamında ifade edilen 
hususlar ve getirilen örnekler, sosyal gerçeklik 
merkezli olup dinin insanlar tarafından çeşitli 
biçimlerde istismar konusu edilebileceklerini 
göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Ancak belirtmek gerekir ki burada 
zorunlu olarak, yani yazarın çalıştığı alanın bir 
gereği olarak din, sosyolojik perspektiften ele 
alınmaktadır. Bu çalışmada araştırmacı, 

                                                
12Meselâ E. Durkheim’in (1858-1917) dini bu şekilde 
izah etme çabası hakkında bkz. Emile Durkheim, 
Dinî Hayatın İbtidâî Şekilleri, Çev. Hüseyin Câhid, 
Tanin Matbaası, İstanbul 1924; Raymond Aron,  
Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Çev. Korkmaz 
Alemdar, 2. bs., Bilgi Yay., İstanbul 1989, s. 244; 
İlyas Ba-Yunus, Niçin İslam Sosyolojisi?, Çev. Ilım 
Güner, Akabe Yay., İstanbul 1988, s. 31; İlyas Ba-
Yunus-Ferid Ahmet, İslam Sosyolojisi Bir Giriş 
Denemesi, Çev. Rıdvan Kaya, Bir Yay., İstanbul 
1986, s. 23; Fernand Schwarz, Kadim Bilgeliğin 
Yeniden Keşfi, Çev. Ayşe Meral Aslan, İnsan Yay., 
İstanbul 1997, s. 261; Ü. Günay, Din Sosyolojisi, 
İnsan Yay., İstanbul 1999, s. 261 
13A.e., a.y.; Max Weber, Protestan Ahlakı ve 
Kapitalizmin Ruhu, Çev. Zeynep Aruoba, Hil Yay.,  
İstanbul 1985, ss. 229-230 
14Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal 
Fonksiyonu, Çev. Mehmet Aydın, KBY., Ankara 
1990, ss. 6-7, 19, 39 vd.; Joachim Wach, Din 
Sosyolojisi, Çev. Ünver Günay, İfav Yay., İstanbul 
1995, s. 27  
15F. Schwarz, a.g.e., ss. 246-247 
16Elisabeth Özdalga, “Din Din midir Yoksa Başka Bir 
Şey midir? Dinsel Fenomenleri İndirgeyici 
(Redüksiyonist) Yaklaşımların Bir Ön Eleştirisi”, 
İslami Araştırmalar, C.:3, Sayı: 2, Nisan 1989, s. 31; 
M. Emin Köktaş, Türkiye’de Dinî Hayat, İşaret Yay., 
İstanbul 1993, ss. 12-13, 34. Ayrıca bkz. Nobert N. 
Bellah, Beyond Belief, Essays on Religion in a Post-
Traditional World, Harper-Row, New York 1970, ss. 
237-257 

kendini din sosyolojisinin sınırları içinde tutarak 
konuyu ele almaya çalışmaktadır. Araştırmacı 
dini indirgememekte veya sınırlandırmamakta, 
kendini belli bir alanla, belli bir alanda dini ele 
almakla sınırlandırmaktadır. 

Ayrıca çalışmanın şu can alıcı yönü de 
ifade edilmelidir ki çalışma boyunca kullanılan 
veya tespit edilen dinî meşrûlaştırım ve dinî 
canlanma, normatif bir anlamla yüklü olarak 
değil, nesnel bir anlam içeriğiyle donanımlı 
olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın 
anlaşılması bakımından bu hususun hep göz 
önünde bulundurulması önemli gözükmektedir. 
Dini canlanma ve meşrûlaştırımı normatif 
olarak savunmak, olumlulamak ve bu yolla 
sekülerleşme karşısında dini savunmak, dini 
kurtarmaya çalışmak, dini gerileme veya yok 
oluştan çekip çıkarmak gibi bir güdü veya 
gayeden hareket edilmemekte, sadece sosyal 
bir gerçekliği bir sosyolog olarak okumaya 
çalışmak amaçlanmaktadır. 

 

I-Meşruiyet ve Dini Meşrulaştırım 

A-Meşrûiyet 

Meşrûiyet, genel olarak konuşmak 
gerekirse, sübjektif ya da objektif alanlarda 
ortaya çıkan veya var olan bir durumun 
gerçekliğinin, verili bir bilgi vasıtasıyla fert, 
toplum veya sosyal düzen  katında 
geçerliliğini17, izah olunmuşluğunu18 ve 
haklılığını ifade eden bir mekanizma veya 
kurumdur. 

Uzun vadeli bir sürecin sonucu olarak 
(the result of o long-term process)19 kendini 
gerçekleştiren meşrûiyet sosyo-politik bir 
kavram olarak ise, yönetimi altındaki insanlar 
üzerinde yönetme hakkına sahip olduğu 
bilinciyle otoritesini kuran yönetimin (otorite, 
hükümdar veya devlet), yönettiği toplum 
tarafından rıza, sükûnet ve uzlaşma içerisinde 
onaylanması ve tanınması şeklinde kendini 
gösteren yönetsel güç kurumu olarak tarif 
edilebilir.20  

                                                
17Bkz. Ernest Gellner, The Devil in Modern 
Philosophy, Routledge - Kegan Paul, London and 
Boston 1974, ss. 91, 94, 97, 102, vd.; Peter L. 
Berger- Thomas Luckmann, The Social 
Construction of Reality, Allen Lane The Penguin 
Press, London 1967, s, 111 vd. 
18Bkz.  a.e., a.y. vd. 
19Immanuel Wallerstein, Utopistics, The New Press, 
New York 1998, s. 4 
20Dolf Sternberger, “Legitimacy”, İnternational 
Encyclopedia of the Social Sciences, Editör: David 
L. Sills, Volume:9. The Macmillan Companiy, byy. 
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Bu açıklamalar doğrultusunda birey, 
grup veya toplumun, kendi içinde, kendi zihin 
ve bilinç evreninde haklılaştırdığı davranışa 
meşrû davranış, meşrûiyet elde ederek 
geçerlilik kazanmış olan düzen veya otoriteye 
meşrû düzen veya meşrû otorite diyebiliriz. 

Meşrû düzen, toplumsal etkinlik veya 
toplumsal ilişkinin şekillenip yönlendirilmesinde 
merkezî öneme sahiptir. Zira toplumsal etkinlik 
veya ilişki, kendisine katılanlar tarafından 
meşrû bir düzenin varlığı tasarımına göre 
yönlendirilir. Düzenin meşrû olarak görülmesi, 
düzenin geçerliliğini sağlar.21 

Meşrû düzenin geçerlilik kazanması, bizi 
meşrûlaştırım kavramına götürür. Düzen 
kendini meşrûlaştırım yoluyla meşrû olarak 
ortaya koyar. 

Meşrûiyet kazandırma anlamında izah 
etme, haklılaştırma22 ve tasdik edip geçerli 
kılma23 süreci olarak meşrûlaştırım, kurumsal 
düzeni, objektifleşmiş anlamlarına kognitif onay 
vererek “izah eder; pratik zorunluluklarına 
normatif bir değer atfederek haklılaştırır24 ve 
geçerli kılar. Biraz farklı kelimelerle; 
meşrûlaştırım, toplumda yeni durumların 
araştırılıp bulunduğu veya yürürlükte olan 
durumların, paylaşılan değer, meziyet veya 
nitelikleri referans göstermek suretiyle 
korunduğu bir süreci ifade eder.25  

Etkin olan meşrûlaştırma, gerçekliğin 
objektif ve sübjektif tanımlamaları arasında 
kurulan simetriyi ifade eder. Bu durumda 
meşrûlaştırımın amacı, objektif veya sübjektif 
düzeylerde, gerçekliğin muhafazası olarak 
karşımıza çıkmaktadır.26 Sosyal olarak kurulu 
düzen veya sosyal gerçeklik, meşrûlaştırımla, 

                                                                    
1968,  s. 244. Bkz. Vecdi Akyüz, Hilâfetin Saltanata 
Dönüşmesi, Dergah Yay., İstanbul 1991, ss. 69-71 
21Max Weber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme 
Kuramı, Çev. Özer Ozankaya, İmge Yay., Ankara 
1995, s. 56 
22Bkz. E. Gellner, The Devil in Modern Philosophy, 
ss. 53, 71, 183, 184 vd.; E. Gellner,  Contemporary 
Thought and Politics, Routledge-Kegan Paul, 
London and Boston 1974, ss. 22, 23; P. L. Berger-T. 
Luckmann, a.g.e., s. 111 vd. 
23E. Gellner, The Devil in Modern Philosophy, ss. 
22, 23, 94 vd.; E. Gellner, Contemporary Thought 
and Politics, ss. 22, 23, 31, 41 vd.; E. Gellner, 
Legitimation of Belief, Cambridge University Press, 
London 1947, s. 29 vd.  
24P. L. Berger-T. Luckmann, a.g.e., s. 111  
25James Luther Adams-Thomas Mikelson, 
“Legitimation”,   The Encyclopedia  of Religion, Ed. 
Mircea Eliade, Volume: 8,  Macmillan   Publishing 
Company, New York 1987, s. 499 
26Peter L. Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği, s. 65 

makuliyeti için gerekli olan psikolojik ve 
sosyolojik temelin varlığını devam ettirir.27 

 

B-Dinî Meşrûlaştırım 

Weber’in geleneksel meşrûiyet 
tiplemesini de kapsayacak şekilde dinî 
meşrûiyet, meşrûluğun dinden ve dinî 
kaynaklardan, üstten, aşkın olandan, dinin 
renk verdiği gelenekten elde edildiği 
meşrûiyettir. Bu durumda T. Luckmann’ın 
“üst”ten geleneksel meşrûlaştırım28 tiplemesini 
de içine alan dinî meşrûlaştırım, din ve dinî 
kaynaklar yoluyla haklılaştırma, açıklama ve 
geçerlilik kazandırma anlamına gelmektedir.  

Başka bir ifadeyle dinî meşrûlaştırım, var 
olan durumu, din ve dinî kaynaklar yoluyla 
geçerli kılma, haklılaştırma ve açıklamayı ifade 
etmektedir. 

Bilindiği üzere tarih boyunca insanların 
yaşamlarında hayatî bir güç olarak varlık  
gösteren,29 fonksiyonlarına indirgenemeyecek 
olan ve fakat pek çok toplumsal fonksiyonu 
bulunan bir kurum olarak dinin30, en önemli 
fonksiyonlarından biri meşrûlaştırım, yani 
meşrûiyet kazandırmadır. Berger’in deyimiyle 
din, meşrûlaştırımın tarihî bakımdan en yaygın, 
en derinlikli ve en etkin aracı olagelmiştir.31  

 

II-Modernlik ve Modernleşme 
Yaklaşımı 

 Modernleşmeci yaklaşım, toplumsal 
değişimin belli bir yönde gerçekleşen özel bir 
türünü belli bir  ideolojik bakış açısına göre ele 
alan modelleri ifade etmektedir. 

Bu yaklaşım içinde yerini alan kuramlar, 
tek tek ulusal sınırlarla belirlenmiş olan 
toplumlar üzerinde odaklaşmakta olup esasen 
gelişmemiş, azgelişmiş veya gelişmekte olan 
biçiminde isimlendirilen toplumların 
sanayileşmiş toplumlar haline gelmesinin 
süreçlerini ele alıp belirlemeye çalışır. Bu 
yaklaşım, sonuçta bütün toplumların Batı’nın 
modernliğine erişebilmek için yine Batı’nın 
izlediği çizgiyi takip edecekleri savına sahip 

                                                
27A.e., s. 81 
28Thomas Luckmann, The Invisible Religion, 2. bs., 
The Macmillan Company, New York 1972, s. 101 
29 Verne S. Sweedlun-Golda M. Crawford, Man in 
Society, c. 1, American Book Company, USA 1956, 
s. 130 
30 Ünver Günay, “Türkiye’de Toplumsal Değişme ve 
Din”, Türk Yurdu, Sayı: 462-463, Nisan-Mayıs 1997, 
ss. 82-87 
31P. L. Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği, s. 65 
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olduğu için büyük boy toplumsal değişim 
kuramlarından sayılabilir. Ve bu durumda 
modernleşmeci yaklaşım, evrimci yaklaşım 
içinde değerlendirilebilecek bir değişim tipidir. 
Daha doğrusu modernleşmeci yaklaşım, 
evrimci kuramların daha yeni  ve geliştirilmiş 
bir biçimidir. 

 Bilindiği üzere modernleşme,32 batılı 
sosyal bilimciler tarafından, “gelişmekte olan” 
toplumların, Batı toplumlarına benzer aşama 
ve süreçlerden geçecekleri anlayışından 
hareketle oluşturulmuş bir kavramdır.33 
Buradan da anlaşılabileceği üzre 
modernleşme, gelişimle ve gelişmiş Batı 
toplumlarının modernliğiyle içiçe bir süreçtir.  

 Gelişim sosyolojisinin merkezi bir 
kavramı olan modernleşme, tarihsel ve çağdaş 
gelişmemiş toplumların kendisi vasıtasıyla 
gelişmiş hale gelecekleri düşünülen ekonomik 
kalkınma ve sosyal değişimin interaktif 
süreçlerine gönderme yapar.34 

 Durkheim ve Weber'in fikirlerinde 
köklerini bulan modernleşme teorisi, 1950 ve 
1960'larda bir takım sosyal bilimciler, özellikle 
de en göze çarpanı Talcott Parsons olan bir 
grup Amerikan bilim adamları tarafından 
geliştirilmiştir.35 

 Modernleşmenin anlaşılması için 
öncelikle modernliğin ne tür anlam içeriği ve 
imalarının olduğunu bilmek gerekmektedir. 

 Modernlik "Onyedinci yüzyılda 
Avrupa'da başlayan ve sonraları neredeyse 
bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal 
yaşam ve örgütlenme biçimlerine işaret 
eder."36 
                                                
32 Modernleşme kelimesinin etimolojisi, onun daha 
iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilir: 
Modernleşmenin türetildiği modern kelimesi, içinde 
yaşanılan zamana ait veya uygun anlamına 
gelmektedir. Modern, Latince modernus’tan, 
modernus ise “hemen şimdi” anlamına gelen 
mododan türetilmiştir. Bu anlamlara göre denilebilir 
ki modern toplum, yeni toplum, şimdiki toplum veya 
günümüz toplumu demektir. (Bkz. Nermin Abaden-
Unat, “Sosyal Bilimlerde Yeni Gelişmeler: 
Modernizm-Postmodernizm”, Toplum ve Bilim, 
48/49, Kış-Bahar 1990, s. 6) 
33 Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramları ve 
Türkiye Gerçeği, 6. bs., Bilgi Yay., İstanbul 1995, s. 
227 
34Ankie Hoogvelt, "Modernization", The Macmillan 
Student Encyclopedia of Sociology, Ed. Michael 
Mann, Macmillan Press, London 1987, ss. 244-245 
35Bkz. Andrew Webster, Introductory Sociology, 
Science in Society: New Directions, 3. bs., 
Macmillan Education, Hong Kong 1991, ss. 43-53 
36Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Çev. 
Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yay., İstanbul 1994, s. 9 

 Modernlik, bilimsel, akılcı, teknolojik ve 
idarî etkinliğin ürünlerinin yaygınlaştırılmasıdır. 
İşte bu nedenle modernlik toplumsal hayatın 
çeşitli bölümlerinin giderek artan 
farklılaşmasını ve uzmanlaşmasını içerir. 
Farklılaşıp uzmanlaşan bu bölümler ise 
siyaset, ekonomi, aile, din, eğitim, sanat vs.dir. 
Modernlik fikri, toplumun merkezindeki 
Tanrı'nın yerine bilimi yerleştirir, dinî inançlara, 
olsa olsa ancak özel alanlarda yer verir.37 

 Modern kelimesinin şimdi ile, an ile 
ilişkisi düşünüldüğünde modernlik ve 
modernleşmenin en önemli yönünün değişim 
olduğu anlaşılır. Modernite, anlık olanla, şimdi 
olanla, değişen ve değişim ile anlam kazanır. 

  Modernlik bağlamında sosyolojik 
çalışmaların bir çoğu, pre-modern ve modern 
toplumlar arasında kesin bir ayrım varsayımına 
dayanır. Modernlik, ekonomik, sosyal, siyasal 
ve kültürel boyutlara ayrımlanır. Örneğin 
modern toplumlar tipik olarak endüstriyel, 
kapitalist ekonomilere, demokratik siyasal 
organizasyona ve de sosyal sınıflar temelinde 
bir ayrım üzere kurulu sosyal yapıya sahiptirler. 

 Modernleşme ise, modernlik yönünde 
hareket etme sürecini, modern olma sürecini, 
modernliğin bilfiil olma durumunu, bir başka 
ifadeyle eylem halindeki modernliği, yani 
geleneksel toplumdan modern topluma doğru 
evirilme sürecini dile getirir.  

 Modernleşmeye biraz yakından 
bakıldığında, onun Batı dışı toplumların, 
Batılılaşma yönünde yaşadıkları sosyal, 
siyasal, ekonomik, kültürel vb. değişimlere 
karşılık geldiği görülür. Başka bir ifadeyle 
modernleşmede önemli hususlardan biri, 
Üçüncü Dünya olarak adlandırılan fakir, 
geleneksel, gelişmemiş ya da az-gelişmiş 
ülkelerin, Batı toplumlarının, özellikle de 
ABD’nin geçtikleri süreçten geçerek 
modernliğe ulaşma seyirlerini ihtiva 
etmektedir.38  

 Nitekim meşhur modernleşmeci 
Eisenstadt’a göre de "Tarihsel olarak 
modernleşme, 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da gelişmiş 
olan sosyal, ekonomik ve politik sistemlerin 
tiplerine doğru değişim sürecidir."39 Eisenstadt, 

                                                
37Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Çev. Hülya 
Tufan, YKY., İstanbul 1994, ss. 23-24 
38John Tomlinson, Kültürel Emperyalizm, Çev. 
Emrehan Zeybekoğlu, Ayrıntı Yay., İstanbul 1999, 
ss. 208-209 
39 S. N. Eisenstadt, Modernization: Protest and 
Change, Prentice Hall Inc., New Jersey 1966, s. 
1’den naklen Andrew Webster, a.g.e., s. 53; E. 
Kongar, a.g.e., s. 227 
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cemiyetlerin sosyo-ekonomik değişimleri ile 
sosyal örgütlenmesinin yapısal değişimlerinin 
1) ailede temel görevlerin yitirildiği, 2) 
demokratikleşme sürecinin geleneksel 
statülerini bozduğu ve 3) laikleşmeyi 
hızlandırdığı kanısındadır.40 

 Lerner’e göre de modernleşme hemen 
hemen aynı anlama gelmektedir. Lerner, 
modernleşmenin temelinde akılcı ve pozitivist 
bir ruhun benimsenmesinin yattığını söyler. 
Lerner’e göre modernleşmede Batı modeli 
evrensel olarak geçerlidir.41 Modernleşme 
teorilerinin önemli bir temsilcisi olan Lerner, 
modernleşmeyi geleneksel hayat tarzından 
katılımcı hayat tarzına yönelen laik bir eğilim 
olarak kabul eder.  

 Moore’a göre de modernleşme, 
geleneksel veya pre-modern bir toplumun, Batı 
dünyasının ileri, ekonomik bakımdan bolluk 
içinde ve siyasal açıdan göreli bir istikrarı olan 
ulusların nitelediği teknoloji tipleri ve bunlarla 
birlikte gelen toplumsal örgütlenme yönünde 
değişmesidir.42 

 Görüldüğü gibi bu  modernleşme 
anlayışları,  modernleşme ile batılılaşma 
arasında birebir ilişki olduğu düşüncesinden 
hareket etmektedir. 

 Michael Adas’a göre modernleşme 
ideolojisi 1950’lere kadar tam olarak gelişmiş 
sayılmasa da, aslında bu ideolojinin amaçları 
çok önceden formüle edilmeye başlanmıştı.43 

 Her halükarda modernleşme 
yaklaşımı, 1950'lerden itibaren Amerikan 
sosyal bilim çevrelerinde gelişen, tüm dünya 
toplumlarının Batı modeli doğrultusunda 
modern hale gelebileceğini varsayan, özellikle 
de Amerika'yı modernliğin temsilcisi olarak 
sunan bir sosyal değişim yaklaşımıdır. 
Modernleşme kuramı, büyük oranda yapısal 
işlevselciliğin kuramsal öncüllerine yaslanır ve 
toplumların modern ekonomik gelişme 
aşamasına ulaşmaları için kültürel ve 
toplumsal bir değişim sürecine ihtiyaç 
duydukları yönünde bir inanca dayanır. 

                                                
40Orhan Türkdoğan, Değişme, Kültür ve Sosyal 
Çözülme, Birleşik Yay., İstanbul 1996, s. 79 
41 Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society, 
The Free Press of Glencoe, New York 1964, ss. 44-
47 vd.’den naklen E. Kongar, a.g.e., s. 227 
42 Richard P. Appelbaum, Toplumsal Değişim 
Kuramları, Çev. Türker Alkan, Türkiye İş Bankası 
Yay., Ankara ty., s. 34 
43 Michael Adas, İnsanın Ölçüsü Olarak Makine, 
Çev. Ahmet Demirhan, İnsan yay., İstanbul 2001, s. 
440 

 Gerçekten de modernleşme yaklaşımı, 
Amerikan sosyolojisinde, geleneksel 
toplumların kendisiyle modernliğe eriştikleri 
global sürecin açıklamasında dominant bir 
paradaymdır. Bu bağlamda modernleşme, 
hepsi birbirine bağlı dört boyutta ele alınabilir: 
Bu boyutlardan birincisi, siyasal partiler, 
parlemantolar, oy hakkı ve gizli oy verme gibi 
anahtar kurumların gelişimini içeren siyasal 
modernleşme; ikincisi, genellikle 
sekülerleşmeyi ve nasyonalist ideolojiye 
bağlılığı üreten kültürel modernleşme; 
üçüncüsü, derin ekonomik değişimler -artan iş 
bölümü, yönetim tekniklerinin kullanımı, 
gelişmiş teknoloji ve ticari imkanların artması- 
ile özdeşleşen (endüstrileşmeden fakrlı 
anlamda) ekonomik modernleşme ve 
dördüncüsü ise artan okuma yazma, 
şehirleşme ve geleneksel otoritenin 
gerilemesini içeren sosyal modernleşmedir.44 

 Modernleşme kuramlarına yakından 
bakıldığında, gelişmenin onların merkezi 
kavramlarından biri olduğu görülür. 

 Modernleşmeyle bağlantılı olarak 
gelişim anlayışı, Batı'da çok önemli bir 
düşünce olarak kendini gösteren evrimci 
ilerlemeci tarih ve toplum görüşünün biraz 
daha "geliş(tiril)miş"idir. 

 1950'lerden itibaren sosyal bilimlerin 
anahtar konularından biri olan ve 
modernleşme kuramı içinde sosyal değişim 
sürecini nitelemek üzere istihdam edilen 
gelişme kavramı, başlangıçta ekonomik anlam 
içeriği ve imaları öne çıkarılan bir konu olsa da 
özellikle sosyolojik bakış açısının açılımlarıyla 
kavramsal olarak sosyal hayatın hemen hemen 
bütün alanlarını, soysal, kültürel, siyasal, 
ekonomik ve dinî vb. bir çok yönünü 
kapsamına alacak biçimde kullanılmaya 
başlanmıştır.45 

Yine de gelişim ile modernleşmeyi 
birbirinden ayıran bazı bilim adamları 
mevcuttur. Gelişim ile modernleşmeyi 
birbirinden ayıran bazı bilim adamları, gelişim 
ile sürekli büyümeyi mümkün kılan toplumun 
ekonomik yapısındaki değişimleri, 
modernleşme ile de ekonomik değişime refakat 
eden sosyal, kültürel, siyasal ve psikolojik 
değişim süreçlerini ifade etmektedirler. Marxist 
terminolojiyle ifade edilecek olursa denilebilir ki 
modernleşme üstyapısal, gelişim ise altyapasıl 

                                                
44 N. Abercrombie-S. Hill-B. S. Turner, The Penguin 
Dictionary of Sociology, 3. bs., Penguin Books, 
1994, ss. 270-271 
45Fahrettin Altun, Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir 
Giriş, Yöneliş Yay., İstanbul 2002, s. 19 
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bir değişim sürecidir.46 Evrimci, Batı merkezli 
gelişim anlayışında ekonomik düzlemde 
gelişim, fakir ülkelerdeki insanların, ileri sanayi 
kapitalizmi ülkelerindeki insanların ulaştığı 
maddi refah düzeylerine erişecekleri süreç 
olarak basitçe tanımlanabileceği gibi, biraz 
daha genelleştirilerek büyük halk kitlelerinin 
fakirlikten gelişmiş maddi hayat standardına 
doğru hareket ettikleri sürekli ekonomik 
büyüme süreci olarak tanımlanabilir.47 Bu 
bağlamda gelişimde aslolan, Batı dışı 
toplumların ilerleme sürecine dahil edilerek 
Batı seviyesinde bir gelişmişlik düzeyi elde 
etmelerinin sağlanmasıdır. 

 Norbert Elias’a göre aslında yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında insanlar, "toplumların 
gelişimi"nden bahsettiklerinde, genellikle belirli 
pratik problemlere ilişkin olarak kavramı 
kullanmışlardır.48 Ancak bu zamanla ideolojik 
kullanımlı yerleşik bir kavram haline gelmiş ve 
Üçüncü Dünya toplumları gelişmemiş, az 
gelişmiş, gelişmekte olan gibi isimlendirmelere 
konu edilirken Batı toplumları gelişmiş 
toplumlar olarak adlandırılmışlardır. 

 Her halükarda denilebilir ki sosyoloji 
dilinde sosyal gelişim, toplum yapısında olumlu 
yönde gerçekleşen değişimi ifade etmek üzere 
kullanılan –modernleşme gibi- değer yüklü bir 
kavramdır. 

Batılı olmayan toplumların değişim 
süreçlerini izah etmek üzere geliştirilen 
modernleşme kuramı, özellikle bir kaç noktada 
eleştiriye maruz kalmaktadır: Bu eleştiriler 
çerçevesinde öncelikle modernleşme, Batı'daki 
gelişime dayanmakta ve böylece etnosentrik 
bir gelişim modeli olmaktadır. Ayrıca 
modernleşme, mutlaka endüstriyel büyümeye 
ve sosyal yararların eşit dağıtımına yol açmaz; 
zira modernleşme, esasen azgelişme ve 
bağımlılıkla sonuçlanan pürüzlü bir süreçtir. 
Modernleşme kuramına Marxist alternatifler, 
geleneksel toplumlara karşı modernliğin 
olumsuz boyut ve görünümlerinin olduğunu 
vurgulamaktadırlar.49 Özellikle gelişim ve 
modernleşmenin neo-Marxist bir eleştirisi 
olarak doğan bağımlılık kuramı,50 gelişim ve 

                                                
46Kadir Canatan, Bir Değişim Süreci Olarak 
Modernleşme, İnsan Yay., İstanbul 1995, ss. 12-13 
47Bkz. Peter L. Berger, The Capitalist Revolution, 
BasicBook, ABD 1991, ss. 15-139 
48Norbert Elias, What Is Sociology, İng. Çev. S. 
Mennell-G. Morrissey, Columbia University Press, 
New York 1978, s. 145 
49N. Abercrombie-S. Hill-B. S. Turner, a.g.e., ss. 
270-271 
50Bkz. Ankie Hoogvelt, "Dependency", The 
Macmillan Student Encyclopedia of Sociology, Ed. 

modernleşme teorilerini bağımlılık temelinde 
kritize etmektedirler. 

 Modernleşme yaklaşımının eleştirilen 
yönlerinden biri de toplumların geleneksel ve 
modern olarak iki ayrı kategoride ele 
alınmasıdır. Bilindiği gibi moodernleşke 
teorilerinin temel kalkış noktalarından biri, 
toplumların geleneksel ve modern olarak iki 
ayrı toplum tipi biçiminin var olduğu 
varsayımıdır. Oysa toplumsal değişimin kendi 
mantığı açısından olaya bakıldığında, modern 
denilen toplumların da geleneksel toplumların 
bazı özelliklerine sahip oldukları, geleneksel 
unsurların bir kısmını korudukları görüldüğü 
gibi geleneksel toplumların da modern 
toplumların bazı özelliklerini taşıdıkları görülür. 

 Modernleşme, her ne kadar klasik 
bakışlardan farklı olarak genelleştirilip 
soyutlaştırılmış ve bütün toplumların bir yerden 
daha iyi bir yere doğru ilerlemesini veya 
genelde sanayileşmemiş geleneksel toplum 
tipinden sanayileşmiş modern toplum tipine 
doğru bir değişim sürecini ifade eder biçimde 
kullanılmaya başlanmışsa da, esasen her 
zaman batılılaşmaya eş anlamlı olmasa bile 
çoğu noktada batılılaşmayla buluşmakta ve 
toplumlar, Batı'nın geçtiği aşamalardan veya 
süreçten geçerek Batı'nın değerlerini bir 
şekilde içselleştirerek modernleşme sürecine 
dahil olmaktadırlar. Denilebilir ki klasik 
modernleşmeci kuramlara göre modern 
olmayan toplumlar, bugünkü modern Batı 
toplumlarının şu anki durumlarına erişmek için 
geçtikleri aşama veya süreçlerden geçecekler 
ve zorunlu olarak modern toplumların bugün 
sahip oldukları sosyal, ekonomik, idari ve 
siyasî yapılara kavuşacaklardır.51  

 Şu halde modernleşmenin Batı ile olan 
yakın ilişkisini göz ardı etmek mümkün 
gözükmemektedir. Sonuçta modernleşmede 
modernliğin merkezi olan Batı toplumları örnek 
alınmakta ve modernleşme sürecine giren 
toplumların Batı toplumlarının geçtiği 
süreçlerden geçerek modernleşecekleri 
varsayılmaktadır. Bu anlamda denilebilir ki 
modernleşme, Batılılaşmanın, 
Avrupalılaşmanın veya Amerikanlaşmanın bir 
değişik isimlendirilme biçimi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. O halde modernleşmenin, Batı’nın 
ve Amerika’nın vasıflarını az-gelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkelere kazandırma girişimi 
olarak toplumsal değişimin yönünü tayin etme 
anlamında değer yargısı taşıyan bir 
kavramsallaştırma olduğu söylenebilir. 

                                                                    
Michael Mann, Macmillan Press, London 1987, ss. 
89-90 
51Metin Heper, Modernleşme ve Bürokrasi, Sosyal 
Bilimler Derneği Yay., Ankara 1973, s. 20 
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 Tabii ki bu şekildeki bir anlayışın, 
objektif ölçütler çerçevesinde kabul edilmesi 
zordur. Modernleşme sürecinin bir kere 
başladıktan sonra zorunlu olarak ileriye doğru 
aksamadan devam edeceği biçimindeki bir 
görüş, yaşanan gerçekliklerle uyuşmamaktadır. 
Modernleşmede duraklama ve geriye gitmelere 
de rastlamak mümkündür. Çin, Japonya, Nazi 
Almanyası, Güney Amerika ülkeleri, özellikle 
de Şili ve Arjantin, Endonezyo, Malezya gibi 
ülkelerde modernleşme süreci birbirinden farklı 
olduğu gibi inişli çıkışlı olmuştur. 

 Marx, Comte, Spencer gibi gelişimsel 
sosyolojinin öncüleri, teolojik bir backround ile 
adeta bir amentü gibi toplumun sürekli bir 
yürüyüş olarak geliştiğine ve ilerlediğine 
inanmış, toplumun otomatik olarak az çok 
sürekli geliştikleri kesin hükmüyle topluma 
bakmışlardır.52 Ne ki olaylar durumun böyle 
olmadığını göstermiştir. Bu nedenle de yirminci 
yüzyılda ondokuzuncu yüzyıl sosyolojisindeki 
gelişme teorilerine karşı sıra dışı güçlü bir tepki 
gelmiştir. 

 Gelişim teorileri, çeşitli eleştirilere 
maruz kalmıştır. Bu bağlamda kendini gösteren 
sorulardan biri, “acaba modernleşme ve 
gelişim süreci kaçınılmaz bir süreç midir?”53 
şeklinde olmuştur. 

 Belirtmek gerekir ki son zamanlarda 
sosyal gelişimin kaçınılmaz olduğunu ileri 
süren teorilerin çoğu itibardan düşmüştür. 

 Ayrıca modernleşme çizgisini 
modernleşmekte olan veya modernleşme 
çabası içerisinde bulunan toplumların tümüne 
genellemek de mümkün değildir. Bu 
toplumların her biri değişik seyirler izleyerek bu 
noktalara gelmişlerdir.54 

Bir başka eleştiri noktası da şu ki, 
modernleşme teorisi, kolonyalizm, 
emperyalizm gibi faktörlerin Üçüncü Dünya 
ülkeleri üzerindeki etkisini ihmal etmekte ve bu 
etkiyi ima eden veya emperyalizmden izler 
taşıyan modernizm ve modernitenin bu 
olumsuz imalarını ortadan kaldırmak için bir 
girişimde bulunmamaktadır. 

 Bu tavrıyla bağlantılı olarak 
modernleşmeci yaklaşım, modern olanın daha 
önceki toplumlardan, yani geleneksel 
toplumlardan daha üstün olduğu düşüncesinde 
yoğunlaşır. Modern üstünlük düşüncesinin 
kökü, Batı'yı en azından onsekizinci yüzyıldan 

                                                
52N. Elias, a.g.e., s. 151 
53Bu çerçevede ayrıntılı bir tartışma için bkz. N. 
Elias, a.g.e., ss. 158-174 
54M. Heper, a.g.e., s. 21 

beri "öteki"lere üstün kılan gelişme fikrinde 
yatmaktadır.  

 Tabii ki böyle bir bakış açısının, 
sosyoloğun referans çerçevesi içinde yeri 
yoktur veya olmamalıdır. Burada sosyolog, 
örneğin müslüman bir din sosyoloğunun, 
sözgelimi bir Hıristiyan mezhebini veya ateizmi 
incelerken kendi inançlarının savunusunu 
yapma duygusunu mümkün olduğunca bir 
tarafa bırakarak hareket etmesi55 gibi hareket 
etmelidir. 

 Modernleşmeci teoriler, modernitenin, 
toplumlara huzursuzluk, mutsuzluk, bunalım, 
anomi, çözülme vs. getirmesini izah 
edememesi açısından da yoğun eleştirilere 
maruz kalmıştır. 

 

III-Sekülerleşme, Dini Canlanma ve 
Dini Meşrulaştırım 

 Tüm zamanlar için önemli bir fenomen 
olan dinî meşrûiyet, dinin ve dinî hareketlerin, 
genel anlamda Dünya ölçeğinde, özel anlamda 
ise İslam Dünyası ve Türkiye coğrafyasında 
yeniden canlanması56 ve apaçık bir biçimde 
kendini ortaya koymasıyla birlikte siyasal ve 
toplumsal düzlemde daha çok başvurulan veya 
başvurma gereği duyulan bir mekanizma 
olarak kendini göstermektedir.  Bu bağlamda 
canlı bir dinî meşrûlaştırım sürecinde 
bulunulduğu söylenebilir.  

Modern zamanlarda her ne kadar din 
belli alanlara hasredilmeye çalışılmış ve 
sekülerleşme olgusu toplum üzerinde etkin bir 
varlık göstermişse de, özellikle bu yüzyılın 
ortalarından itibaren bütün dünyada dinin 
canlandığı, dindarlık eğilimlerinde büyük 
artışlar olduğu gözlenmeye başlamıştır.57 

                                                
55P. L. Berger-B. Berger-H. Kellner, Modernleşme 
ve Bilinç, Çev. Cevdet Cerit, Pınar Yay., İstanbul 
1985, s. 14 
56Bkz. Erol Güngör, İslâm’ın Bugünkü Meseleleri, 8. 
bs., Ötüken Yay., İstanbul 1991, ss. 17-66; Nuray 
Mert, Laiklik Tartışmasına Kavramsal Bir Bakış -
Cumhuriyet Kurulurken  Laik Düşünce-, ss. 9-16; 
Zeki Arslantürk, Kutsalın Dönüşü, Yeni Toplum 
Arayışları, Ayışığı Kitapları, İstanbul 1998, ss. 11-
40; Elisabeth Özdalga, “Din  Din midir Yoksa Başka 
Bir Şey midir? Dinsel Fenomenleri İndirgeyici 
(Redüksiyonist) Yaklaşımların Bir Ön Eleştirisi”, s. 
30; Ünver Günay, “Türkiye’de Toplumsal Değişme 
ve Din”, s. 87; Nur Vergin, “Toplumsal Değişme ve 
Dinselikte Artış”, Toplum ve Bilim, Sayı: 29/30, 
Bahar-Yaz 1985, ss. 9-28 
57P. Berger-T. Luckmann, “Sociology of Religion 
and Sociology of Knowledge”, s. 62 (“Bilgi 
Sosyolojisi ve Din sosyolojisi”, Çev. M. Rami Ayas, 
AÜİFD., c. XXX, Ankara 1988, ss. 375-385); 
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Türkiye’de de dinin, toplum hayatının önemli 
ve ayrılmaz bir realitesini meydana getirmekte 
olduğu vakıası, dinî ve sosyal bilimler ve 
özellikle din sosyolojisiyle meşgul olanların 
gözünden kaçmayan bir husus olduğu58 gibi, 
son dönemde de bir yeniden dinî canlanmadan  
ve dindarlık artışından sözedilmektedir.59 Dinin 
yeniden dönüşü, kutsalın dönüşü, Tanrı’nın 
intikamı, dinin denetim gücünün artması, gibi 
adlandırmalara konu olacak bir canlanma 
trendi içinde din, kendini adeta yeniden var 
kılmaktadır.60 Gerek modern ve postmodern 
Batı toplumlarında, gerekse Türkiye gibi geçiş 
toplumlarında sanayileşme ve modernleşmeye 
paralel olarak dindarlık, hatta geleneksel 
dindarlık formlarında nisbî bir artış da kendini 
göstermektedir. Özellikle yetmişli yıllardan 
itibaren de gerek dünyada, gerekse İslam 
ülkeleri ve Türkiye’de bir dinî artış eğiliminden 
veya İslâmî bir yeniden uyanıştan söz 
edilmekte;61 ibadet yerleri ve ibadete eğilimin 
artışı, din eğitimi ve öğretiminin yaygınlaşması, 
dinî akımlar, sûfî tarikatleri ve dinî cemaatler, 
vakıflar ve derneklerin sayısındaki artış, radikal 
dinî faaliyetlerde gözlenen canlanma ve dinin 
özellikle siyâsî hayatta giderek artan önemde 
bir etken olarak kendini hissettirmeye 
başlaması gibi hususlar, sözkonusu dinî 
canlanmanın göstergeleri olarak kabul 
edilmektedir.62 İslam dünyasında meydana 
gelen bazı olaylar, dünyanın dikkatlerini 
üzerine çekerek makro planda din-toplum, 
mikro planda ise İslam-toplum ilişkisini bütün 
boyutlarıyla gündeme getirmiştir. Mısır’da 

                                                                    
Maurice Barbier, Modern Batı Düşüncesinde Din ve 
Siyaset, Çev. Özkan Gözel, Kaknüs Yay., İstanbul 
1999, ss. 11 vd. 
58Ünver Günay, “İktisadi Ahlâk ve Din”, AÜİFD., 
Sayı: 7, Erzurum 1986, s. 110 
59 Ü. Günay-H. Güngör-A. V. Ecer, a.g.e., ss. 3, 
136-137; Uriel Heyd, “Modern Türkiye’de   İslâm’ın 
Yeniden Dirilişi”, Türkiye’de İslâm ve Laiklik, Çev. ve 
Der. Davut Dursun,  İnsan Yay., İstanbul 1995, ss. 
165-183; M. Emin Köktaş, Din ve Siyaset, Siyasal 
Davranış ve Dindarlık, Vadi Yay., Ankara 1997, ss. 
7-8; Zeki Arslantürk, “Yükselen Değerler Arasında 
Din”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, Yıl: 
1999, ss. 55-72; Mehmet Aydın, “Değişim Sürecinde 
İslam”, İslâm Kültürü ve  Toplumsal Ekonomik  
Değişim, (Jean-Paul Charney), Çev. A. Bülent  
Baloğlu-Osman Bilen, TDVY., Ankara  1997, ss. 
135-147; Ünver Günay, Din Sosyolojisi, ss. 368-370 
vd. 
60Necdet Subaşı, “Arzular ve Gerçekler-
Modernleşen Türkiye’de Dinin Referans Gücü-” 
(Tebliğ), Altıncı Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi , 17-
19 Kasım 1999, s. 1 
61Bkz. Mehmet Aydın, “Değişim Sürecinde İslam”, 
ss. 135-147 
62Ü. Günay, a.g.e., s. 369 

“İslamî grupların etkinliklerini arttırmaları”, 
İran’da “İslamî bir cumhuriyetin kurulması”, 
Sudan’da “İslam’ı siyasal alanda etkin kılma 
çabaları”, Afganistan’da “Ruslara karşı yapılan 
ve kazanılan cihad”, Lübnan ve Filistin’de 
“İslami grupların nüfuzlu eylemleri”, İslam 
Dünyası’nın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan 
“İslamî grup ve mücadelelerin gün geçtikçe 
daha bir güç kazanmaları”, “Sovyetler Birliği’nin 
dağılması sürecinde kendini gösteren 
bağımsızlık hareketleri”, Cezayir’de FİS’in 
siyasî faaliyet ve kazanımları, Türkiye’de İslamî 
grup ve cemaatlerin faaliyetleri ve özellikle 
Refah Partisi’nin siyasî tırmanışı gibi olay ve 
olgular, dinî grup veya cemaatlerin eğitim 
çalışmaları, ekonomik girişimleri vb., din-
toplum, din-devlet ilişkileri olgusunu çok hızlı 
ve etkin bir biçimde gündeme sokmuştur.63  

Doğal olarak bu canlanmalar, din-toplum 
ilişkileri düzleminde dinî meşrûiyetle ilgili 
meseleleri de beraberinde getirmektedir. 
Esasen bugün din-toplum ve din-devlet 
ilişkisinin boyutları ne olursa olsun, din tüm 
sosyal yapı üzerindeki nüfuzunu ve toplumun 
siyasî hayatında görmezlikten gelinemeyecek 
denli etkin olma niteliğini sürdürmektedir. Dün 
olduğu gibi bugün de evrensel bir fenomen 
olarak din, toplumların hayatında önemli ve 
dinamik bir yer tutmaktadır.64 

Esasen Aydınlanma, modernizm ve 
modernleşme, endüstrileşme, rasyonelleşme, 
kentleşme ve toplumsal farklılaşma süreçleriyle 
birlikte din, dindarlık veya dinselliğin 
zayıfladığı, toplum katlarında etkisizleştiği veya 
toplumsal hayattaki tesirlerinin tedricen öldüğü 
yönündeki iddia ve teorilere65 ihtiyatla 
yaklaşmak gerekmektedir. Bilindiği gibi Emile 
Durkheim ve Max Weber gibi bazı 
sosyologların çalışmalarında egemen olan 
bakış, modern toplumda dinin çöküşünü 
beraberinde getiren bir dünyevileşmenin, bir 
dindışılaşmanın varlığı düşüncesine 
dayanmaktadır.66 Weber tarafından kuramsal 

                                                
63Bkz. Olivier Roy, Siyasal İslam’ın İflası, Çev. 
Cüneyt Akalın, Metis Yay., İstanbul 1994 
64Bkz. M. E. Köktaş, a.g.e., ss. 7-8; Çetin Özek, 
Devlet ve Din, Ada Yay., İstanbul 1999, s. 1 
65Bkz. Mike Featherstone, Postmodernizm ve 
Tüketim Kültürü, Çev. Mehmet Küçük, Ayrıntı Yay., 
İstanbul 1996,  ss. 185-186 vd. 
66Bkz. Bryan Wilson, Religion in Sociological 
Perspective, Oxford University Press, Oxford-New 
York 1989, ss. 6-7 vd.; Bryan S. Turner, Max Weber 
ve İslam, Çev. Yasin Aktay, Vadi Yay., Ankara 
1991, ss. 201-225; N. Mert, a.g.e., s. 30; Emile 
Durkheim, “Uygarlığın Dinsel Kökenleri”, 
Sosyoloji’nin Unsurları, Der. C. B. - J. R. Çev. 
Kâzım Nami Duru, 3. bs., MEBY., İstanbul 1975, ss. 
344-345. Ayrıca bkz. E. Durkheim, Dinî Hayatın 
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olarak ortaya konulan ve E. Troeltsch 
tarafından da yaygınlaştırılan,67 sekülerleşme 
teorisi, gittikçe dinin sosyal hayattan 
uzaklaşacağı varsayımı üzerine kuruludur. 
Evrimci ilerlemeci modernleşmeci bakış 
açısından dini veya din-toplum ilişkilerini ele 
alan sosyologların çoğu, dinin belirli bir 
toplumda gerilememesi ve toplumdaki 
etkinliğini hala sürdürmesini, sosyal ve siyasal 
gelişmenin veya modernleşmenin 
başarısızlığına işaret olarak 
değerlendirmektedirler. Onlara gore ekonomik 
gelişim ve toplumsal değişim, hayatın 
kutsallaştırıcı unsurlardan soyutlanmasına ve 
din-dışı bir düşünce ve yaşam biçiminin 
doğmasına yol açmaktadır. Belirtmelidir ki bu 
bakış açısında siyasal ve toplumsal düzlemde 
dinî meşrûiyetin önemi ortadan kalkmış gibi 
görünse ve  sekülerleşme modern topluma 
damgasını vuran bir olgu olarak dinin 
toplumdaki nüfuzunu olumsuz yönde 
etkilemişse de haddizatında bu nüfuzu ortadan 
kaldıramamış ve din ortaya koyduğu etkin 
tavırlarla varlığını sürdürmeye devam etmiş, 
dinî değerlerin yönlendiriciliği sürmüş ve 
giderek de artmıştır.68 Dinin farklı biçimlerde 
ortaya çıkışı ve dinî canlanma olarak ifade 
edilebilecek durum veya olayların sahnede 
yerini alışı da sözkonusu düşüncenin geçerli 
olmadığını göstermiştir. Kaldı ki dinin canlı bir 
şekilde sahneye çıktığını gösteren olay ve 
gelişmeler, bir çok araştırmanın konusu 
olmaktadır.69 Ayrıca sekülerleşmenin toplum 
katında çok etkin ve yaygın olduğunu ve 
dolayısıyla dinin çöktüğünü veya gerilediğini 
ispat etmek çok da kolay görünmemektedir.70  

                                                                    
İbtidâî Şekilleri, Çev. Hüseyin Câhid, Tanin 
Matbaası, İstanbul 1924; Max Weber, Protestan 
Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev. Zeynep Aruoba, 
Hil Yay.,  İstanbul 1985; P. L. Berger,  Dinin Sosyal 
Gerçekliği, ss. 157-259; S. Nakib Attas, İslâm, 
Sekülerizm ve Geleceğin Felsefesi, Çev. M. Erol 
Kılıç, 2. bs., İnsan Yay., İstanbul 1995, 44-45; 
Anthony Giddens, Sosyoloji, Haz. H. Özel-C. Güzel, 
Ayraç Yay.,  Ankara 2000, ss. 493-495 
67William H. Swatos-Kevin J. Christiano, 
“Secularization Theory: The Course of a Concept”, 
The Secularization Debate, Ed. W. H. Swatos-D. V. 
A. Olson,  Rowmon-Littlefield, New York 2000, s. 1 
(Türkçesi: “Sekülerleşme Teorisi: Bir Kavramın 
Serüveni”, Sekülerizm Sorgulanıyor, Haz. Ali Köse 
Ufuk Kutapları, İstanbul 2002, ss. 95-121)  
68Bkz. Ejder Okumuş, Türkiye'nin Laikleşme 
Serüveninde Tanzimat, İnsan Yay., İstanbul 1999, 
ss. 83-84 
69N. Mert,  a.g.e., ss. 9-17, 22-28. Krş. M. 
Featherstone, a.g.e., s. 185 
70Bkz. Leszek Kolakowski, Moderliğin Sonsuz 
Duruşması, Çev. Selahattin Ayaz, Pınar Yay., 
İstanbul 1999, ss. 129-140 vd.; E. Okumuş, a.g.e., 
s. 84 

Weber’in anlayışının tersine T. 
Parsons’un sosyolojisinde din, çağdaş 
dünyada elden çıkmamıştır. Parsons, 
Weber’den farklı olarak modern toplumlarda 
büyünün bozulduğu, dinin gerilediği görüşünde 
değildir; aksine dinin sadece başka bir biçimde 
yerleştiği veya var olduğu kanaatindedir. 
Parsons’a göre modern sanayi toplumuyla 
Hıristiyanlık arasında olumlu bir ilişki 
mevcuttur.71 

Esasen geleneksel zamanlarda geçerli 
olan dindarlık ve dinselliğin, modern 
zamanlarda değişime uğradığının görülmekte 
olduğu doğrudur. Fakat bu durum, dinin 
dünyevîleşme veya laikleşme karşısında 
tümden geri çekilişi, zayıflayışı veya yok oluşu 
şeklinde değerlendirme yapmayı haklı kılacak 
bir durum değildir.72 Belki dinin bireylere 
kutsallık, doğum, ölüm, cinsellik gibi nihaî 
anlama ilişkin kolayca denetlenemeyen 
varoluşsal meselelere çözümler getirmelerine 
yardımcı olan bilgiyi sağlayan çok sayıda yarı-
dinî ve dinî olmayan anlam kompleksleri 
halinde dağılıp parçalanmasının, yalnızca dini 
görünmez kıldığı söylenebilir. Ancak bununla 
dinin öldüğünü söylemek çok güç. Denilebilir ki 
rasyonelleşme, metalaşma, dünyevileşme, 
tüketimcilik, büyünün bozulması, bireycilik gibi 
süreçleriyle modernite, dinî duyarlılıkların 
karanlığa gömülmesine yol açmamıştır. Zira 
biçimsel düzeyde dinler güçten düşüyor olsalar 
veya gözükseler bile kutsal-cismanî ayrımlarını 
cisimleştiren sembolik sınıflandırmalar ve ritüel 
pratikleri, dünyevî toplumsal süreçlerin 
bağrında yaşamayı sürdürmektedir.73 Batı’da 
toplumsal yaşamın ortak değerlere, özellikle de 
dinî gönderilere dayanması gerektiğini ileri 
süren fikir hâlâ gücünü korumaktadır. Bu fikir, 
İncil’in anayasanın temeli olarak kabul edildiği 
ve Robert Bellah gibi bir toplumbilimcinin bu 
ülkedeki toplumsal normların dinî temelinin 
altını çizdiği ABD.’de özel bir güce sahiptir.74 
Netice itibariyle, moderniteyle birlikte dinin 
zayıflaması veya çökmesinden ziyade dinî 
meşrûlaştırımın tonunda, başka bir ifadeyle 
dinin referans gücünde bir farklılaşmanın 
gerçekleşmesi ve dinin modern bir form 
içerisinde yeniden, ama belki de farklı 
boyutlarda tanımlanarak veya kendini 

                                                
71 J. Wössner, “Religion als soziales Phenomen. 
Beitraege zu einer religionssoziologischen Theorie”, 
Religion im Umbruch, s. 38’den naklen M. Emin 
Köktaş, Türkiye’de Dinî Hayat, İşaret Yay., İstanbul 
1993, s. 37  
72N. Subaşı, “a.g.m.”, s. 1 
73Bkz. M. Featherstone, a.g.e., ss. 198 vd.; Alain 
Touraine, Modernliğin Eleştirisi, Çev. Hülya Tufan, 
YKY., İstanbul 1994, s. 339 
74A.e., a.y. 



MODERNLEŞME, SEKÜLERLEŞME VE DİN 
 

MART 2007 11 

göstererek etkin ve işlevsel kılınması 
sözkonusudur.75 Modernleşme ve onun 
beraberinde gelen sekülerleşmeyle birlikte bir 
çok toplumda bazı dinî kurumların güç ve 
etkilerini kaybettikleri doğrudur; fakat hem eski 
hem de yeni dinsel inanç ve ibadet biçimleri, 
bazen yeni kurumsal biçimlerde bazen de aşırı 
dinsel ifadelere dönüşmüş haliyle bireylerin 
hayatlarındaki yerlerini muhafaza etmiştir. Her 
halükarda dinsel kurumlar, sosyal ve siyasal 
alanda etkin olmaya devam etmektedirler. Bu 
noktada denilebilir ki din ile modernite 
arasındaki ilişkiler, en azından karmaşık bir 
mahiyet arzetmektedir.76 

Gerçekte dinî canlanmanın, modernite 
ve modern kültüre paralel ve de bir tepki olarak 
gerçekleştiğini söylemek de mümkündür. 
Yirminci yüzyılda dinin yeniden canlanmasının 
önemli bir sebebi bu noktada kendini 
göstermektedir: modernizmin getirdiği kültürün, 
parçalayıcı, toplumsal bağı ve sosyal 
bütünleşmeyi tehdit edici özelliği nedeniyle 
insanlığın bütünleştirici, şeylere anlam 
kazandırıcı vb. yönlerinin de etkisiyle dine 
meylettiklerinden söz edilmiştir.77 Ayrıca 
modern toplumsal hayatın, birbiriyle 
uyuşmayan ve tatmin edilmesi mümkün 
olmayan arzular doğurmasının78 getirdiği 
huzursuzluğun, insanları huzur arayışına 
sevketmesinin de dinin yeniden 
canlanmasında etken olduğu söylenebilir. 

Sözünü ettiğimiz dinî canlanma, hem 
İslam hem de diğer büyük dinler için geçerlidir. 
Bu büyük dinlerden herhangi birini 
benimsemeyen çoğu kişi veya grupların da 
özel bir takım din ve dindarlık biçimleri içinde 
dine yöneldiklerinin görülmekte olduğu 
söylenebilir. 

Evrensel bir din olarak İslam, her şeye 
rağmen modern deneyimin mühim 
boyutlarında varlık göstermeyi başarmıştır. 
İslamî canlılık, kimi zaman büyük bir devrim 
biçiminde, kimi zaman hükümetler düzleminde, 
kimi zaman da egemen paradigmaların 
yönlendirme ve yönlendirilmeleri çerçevesinde 
ortaya çıkarak dikkate değer bir güç ve ivme 
kazandığını göstermiştir.79 İslam planında 
kendini gösteren canlanma, İslam dünyası ve 
diğer dünya ülkelerinde sözkonusu olduğu gibi 
örneğin Türkiye’de de sözkonusudur. İnsan 

                                                
75 Bkz. N. Subaşı, “a.g.m.”, tümü. 
76 Peter L. Berger, “Secularism in Retreat”, s. 4 
77Bkz. M. Featherstone, a.g.e., ss. 192-195 vd. 
78Ross Poole, Ahlâk ve Modernlik, Çev. Mehmet 
Küçük, Ayrıntı İstanbul 1993, s. 191 
79Necdet Subaşı, Kutsanmış Görüntüler, Nehir Yay., 
İstanbul 1999, s. 355 

toplulukları için evrensel bir fenomen olarak 
din, Türkiye’nin toplumsal değişim ve dönüşüm 
stratejisi içinde hâlâ merkezî bir yer ve role 
sahip görünmektedir.  

Değişimin durmaksızın devam etmesine 
ve siyasal düzlemde dinin belli alanlara 
hasredilmesine rağmen din, işlevsel ağırlığını 
ortaya koyarak muhalefet odaklarına anlam 
kazandırmakta, iktidarlara toplum katlarında 
geçerlilik sağlamakta veya halkın inanç ve 
pratiklerini harekete geçiren bir meşrûlaştırım 
mekanizması olarak varlığını sürdürmektedir.80 

Batı dünyasında da dinî canlanmalardan 
söz etmek mümkündür. Gerek Amerikan 
toplumunda,81 gerekse diğer Batı 
toplumlarında bir Hıristiyan canlanması olduğu, 
dinsellikte bir artışın gerçekleştiği 
söylenebilir.82 Aynı şekilde dağılan Sovyetler 
Birliği topraklarında yaşayan toplumlar içinde 
de bir dinî canlanma sözkonusudur. Sovyetler 
Birliği’nin çöküşüyle Doğu Avrupa ve eski 
Sovyetler Birliği’nde ateizmi yerleştirmek için 
bir kaç kuşak boyunca gerçekleştirilen büyük 
çabaların başarısızlığı ortaya çıkmıştır.83   

Afrika’da, İsrail’de, Hindistan’da, Çin ve 
Japonya gibi ülke toplumlarında da dinî 
canlanmanın varlığı bilinmektedir. 

Avrupa toplumlarında dinin düşüşte 
olduğu, sekülerleşmenin egemen olduğu ve 
dindarlığın sönmeye yüz tuttuğu biçiminde 
görüşler olmakla birlikte, bu görüşlerin 
yanlışlığını gösteren durumların gerçeğe daha 
uygun olduğu, son çalışmalarda Avrupa’da 
dindarlıkta artış olduğu, hatta Avrupa’da 
dindarlıkta düşüş olduğu biçimindeki görüşün, 
geçmişte orada dinin çok daha güçlü olduğu 
gibi yanlış bir kanaatten kaynaklandığı ve 
dolayısıyla Avrupa’da bugün en azından 
geçmişteki kadar geçerli bir dindarlık olduğu 
ileri sürülmektedir.84 

Sosyolog Peter L. Berger'in verdiği 
bilgilere göre "Gerek Roma Katolik Kilisesi'ne, 
gerekse uluslararası düzeyde dinî tabloya 

                                                
80Bkz. a.e., s. 24; Ümit Cizre, Muktedirlerin Siyaseti, 
İletişim Yay., İstanbul 1999, ss. 81-116 vd. 
81 Bkz. H. Paul Chalfant-Robert E. Beckley-C. Eddie 
Palmer, Religion In Contemporary Society, 2. bs., 
Mayfield Publishing Company, California 1987, 
ss.73-75 
82 Bkz. Z. Arslantürk, “a.g.m.”, ss. 60-66; Zeki 
Arslantürk, Kutsalın Dönüşü, Ayışığı Kitapları, 
İstanbul 1998, ss. 17-40 vd. 
83 Rodney Stark, “Secularization, R.I.P.”, The 
Secularization Debate, Ed. W. H. Swatos-D. V. A. 
Olson,  Rowmon-Littlefield, New York 2000, ss. 58-
59 
84 R. Stark, “a.g.m.”, ss. 45-55 vd. 
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objektif olarak bakıldığı zaman, her yerde 
muhafazakâr, ortodoks veya gelenekselci 
hareketlerin yükselişte olduğu mutlaka görülür. 
Bu hareketlerin en belirgin özelliği, kendilerini 
'ilerici aydınlar' olarak gören kimselerin 
tanımladıkları biçimiyle modernleşme veya 
çağdaşlaşmaya karşı çıkmış olmalarıdır. Bu 
hareketler yükselişte iken, moderniteye adapte 
olmak için büyük bir gayret sarfeden dinî 
kurum ve hareketler düşüştedirler. Bunun en 
canlı örneklerinden birisi Amerika Birleşik 
Devletleri'nde son yıllarda yaşanan orta yol 
Protestanlığın düşüşü karşısında 
Evangelicalism’in85 (Muhafazakâr Protestanlık) 
yükselişidir. Ama bu noktada ne ABD ne de 
Protestantizm yalnız değildir. 

Papa II. John Paul ile birlikte Roma 
Katolik Kilisesi'nin gerçekleştirdiği 
muhafazakâr hamleler, hem diğer Hristiyan 
mezheplerinden çok sayıda kişinin bu kiliseye 
katılmasını sağlamış, hem de özellikle Batı 
dışındaki Katolik ülkelere yeni bir heyecan ve 
canlılık getirmiştir. Sovyetler Birliği'nin 
çöküşünü müteakip de Rusya'daki Ortodoks 
Kilisesi'nde önemli bir uyanış ve canlanmaya 
tanık olunmuştur. Aynı şekilde Sovyetler 
Birliği’nde İslamî bir canlanmadan İslam’a 
dönüşten de söz edilebilir. Dikkatli bir bakışla 
Sovyetlerde modernleşme ve sekülerleşme 
tecrübelerine  rağmen İslamiyet’in, sosyal ve 
kültürel dokunun  belirleyici unsurlarından biri 
olduğu görülebilir. İsrail'deki veya İsrail 
dışındaki Yahudiler arasında dinî inançlara 
bağlı grupların hızla çoğalmakta oldukları 
bilinmekte ve gözlemlenmektedir. İslâm, 
Hinduizm, Budizm gibi diğer ana dinî 
toplulukların mensupları arasında da buna 
benzer muhafazakâr dinî gruplar ortaya 
çıkmakta, yine Japonya'da Şintoist ve 
Hindistan'da Sih cemaatlerde belirli bir dinî 
uyanış gözlenmektedir. Şüphesiz bu gelişmeler 
hem içerik hem de sosyal ve politik açıdan 
farklılıklar arzetmektedir. Ama bunların ortak 
bir yönleri vardır ki, o da dinî bir ilhama sahip 
olmalarıdır. Bütün bunlar modernleşme ile 
sekülerleşmenin birbirini takip eden veya 
birbirinden ayrılmaz fenomenler olduğu fikrinin 
yanlış olduğunu veya geçerliliğini yitirdiğini 
ortaya koymaktadır. En azından artık 
sekülerleşme karşıtlığının çağdaş dünyada 
sekülerleşme kadar önemli bir fenomen 
olduğu, açık bir biçimde farkedilebilmektedir."86 

                                                
85 Evangelicalism hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.  H. 
Paul Chalfant-Robert E. Beckley-C. Eddie Palmer, 
a.g.e., ss. 170-190 
86Peter L. Berger, “Secularism in Retreat”, National 
İnterest, No. 46, Kış 1996/97, ss. 5-6. Ayrıca bkz. 
Peter L. Berger, “Secularity: West and East”, 

Bu bilgilerden de anlaşılabileceği üzere 
dinî canlanma ve dinî meşrûlaştırımın yirminci 
yüzyılın sonlarında daha güçlü ve etkili bir 
şekilde ortaya çıktığını belirtmek gerek. 

Dinî canlanma ve bununla bağlantılı 
olarak din-toplum ilişkilerinde dinî 
meşrûlaştırımda yoğunluk veya etkinlik olayı, 
sosyal kurumlar bazında bir kaç örnekle daha 
iyi anlaşılabilir: 

Örneğin siyaseti ele alırsak; yirminci 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren her ne kadar 
daha ziyade laik devletler yürürlükte olsa da, 
dinin bir meşrûiyet aracı olarak 
işlevselleştirildiği, dinî kurum veya kuruluşların 
devletin ideolojik aygıtı olarak hizmete alındığı 
görülebilmektedir. Bunun Türkiye için de doğru 
olduğu söylenebilir. Türkiye'de Cumhuriyet'in 
kurulmasını müteakip zamanlarda dinin devlet 
işlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından 
uzak tutulması yönünde bir politika güdülürken 
özellikle çok partili döneme geçildikten sonra 
dinin sosyal olarak canlanmasına paralel 
olarak veya canlanmasının etkisiyle din, 
kurumsal olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
devletin ideolojik aygıtı görevini görmekte ve 
ayrıca siyasetçiler, halktan meşrûluk elde 
etmek için çeşitli biçimlerde dine 
başvurmaktadırlar. 

Ekonomi alanında dinî meşrûiyet olgusu 
ilginç bir biçim almaktadır. Esasen ekonomi, 
belki de dinin çok çabuk etkisizleşebildiği bir 
alan olmakla beraber yirminci yüzyılın 
sonlarında, Weber'in Protestanlık-kapitalizm 
ilişkisinde ortaya koymaya çalıştığı şeye87 
benzer bir şekilde dinin ekonomik alanda etkili 
olmaya başladığı, dindarların ve dinî grupların 
ekonomik alanda aktif bir biçimde boy 
gösterdikleri ve bunun ister istemez ekonomik 
hayatta dinî meşrûiyeti beraberinde getirdiği 
görülmektedir. Türkiye gerçeğinde olaya 
bakıldığında da Anadolu ekonomik 
faaliyetlerinin sosyal-dinî eksende varlık 
gösterdikleri görülmektedir. 

Bu ve benzeri durumlar diğer temel 
sosyal kurumlar açısından da gözlemlenebilir; 
fakat konunun sınırları çerçevesinde bu kadar 
örnekle yetinilebilir. 

Ayrıca ifade edilebilir ki modernleşme ve 
sanayileşmeye paralel olarak dinin düşüşe 
geçeceği, sosyal hayatta ve bireysel bilinçte 
dünyevileşmenin gerçekleşeceği biçimindeki 

                                                                    
http://www.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/cimac/berger.ht
ml, ss. 1-9 
87Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin 
Ruhu, tüm kitap. Ayrıca bkz. Peter L. Berger, The 
Capitalist Revolution, BasicBooks, ABD 1986, ss. 
206-207 vd. 
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anlayış, gerçek hayatın bir çok örneğinde 
yanlışlanmaktadır.88 Bu bağlamda Türkiye’de 
yapılan bazı çalışmaların89 da Türkiye’nin 
sanayileşmekte olan bazı yörelerinde dinin 
sanayileşmeye paralel olarak gerileyeceği 
savının yanlış olduğunu, tersine dinin değişik 
biçimlerde güçlendiğini, hem istikrarın hem de 
değişimin bir şekilde motoru olabildiğini ortaya 
koyduğunu belirtmek gerek. 

Bu noktada yeri gelmişken İslam ile ilgili 
olarak bir hususun altı çizilmelidir ki İslamî 
bağlamda bir canlanmadan bahsederken 
sadece siyasal düzlemde bir İslam’dan söz 
etmek doğru değildir. İslam’ı ve İslamî 
canlanmayı salt politik bir hareket olarak 
değerlendirmek yanlış olur. “Onun dinsel 
teslimiyete vurguda bulunan etkili bir diriliş 
hareketi olduğu ortadadır. Bu nedenledir ki 
İslam, Kuzey Afrika’dan Güney Asya’ya kadar 
bir çok müslüman ülkeyi kapsayan bir 
coğrafyaya sahiptir. Bir çok yerde, özellikle de 
Hıristiyanlık’la çekiştiği Orta Afrika’da 
mühtediler kazanmaya devam etmektedir. Yine 
Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeni filizlenen 
Müslüman topluluklar arasında 
gözlemlenebilen bir boyut kazanmaktadır. Özet 
olarak bu hareket, her yerde bir yükselme 
ivmesi yakalamış, kendini yalnızca dinsel 
inançlarda değil, belirgin bir yaşama biçiminin 
sergilenmesi biçiminde de hissettirmiştir.”90 

Weber’in sekülerleşme ve modernleşme 
tezi, esasen aynı zamanda dinle 
modernizasyonun zıtlık içinde olduğu 
varsayımına alternatif bir yorum içermektedir. 
Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin 
Ruhu araştırması, Kalvinizmin kapitalizmin ve 
kapitalist ticarî kurumların doğuşunda önemli 
bir etken olması temelinde dinlerin 
modernleşme ve hatta sekülerleşmede etken 
veya etkili ve işlevsel olabileceğini ortaya 
koymaktadır. Her ne kadar Weber, modern 
rasyonalizasyon çarkının bir kez harekete 
geçirilmesini müteakiben artık kapitalizmin 
dinsel bir desteğe ihtiyacı kalmadığını, zira 
modern rasyonel sistemlerin kendi mantığına 
sahip olduğunu ileri sürmüşse91 de din dışı salt 

                                                
88 Bkz. Ole Riis, “Recent Developments in The 
Study of Religion in Modern Society”, Acta 
Sociologica (1993), 36, ss. 374 vd. 

 
89Örneğin Karadeniz Ereğli’si üzerine yapılmış bir 
çalışma olarak bkz. Nur Vergin,  “Toplumsal 
Değişme ve Dinselikte Artış”, Toplum ve Bilim, Sayı: 
29/30, Bahar-Yaz 1985, ss. 9-28 
90 Peter L. Berger, “Secularism in Retreat”, s. 6 
91 Bkz. Bryan S. Turner, Oryantalizm, 
Postmodernizm ve Globalizm, Çev. İbrahim 
Kapaklıkaya, Anka Yay., İstanbul 2002, s. 127  

bir rasyonalizasyondan, tamamen dinden uzak 
bir seküler kurum ve kurumsallıktan, din dışı bir 
salt ekonomik hayattan söz etmek mümkün 
görünmemektedir. Sosyal hayata ve dinin 
sosyal gerçekliğine bakıldığında, seküler 
kurumların, sosyal hayatın seküler alanlarının 
oluştuktan sonra da dinle ilişkilerini 
sürdürebildikleri, dine başvurabildikleri, dinden 
destek alabildikleri, kısaca din, dindarlık ve 
dinselikle modernlik, modernleşme, 
sekülerleşme ve modern ve seküler kurumlar 
arasında tam olarak döngüsel olmasa bile 
gidiş-gelişli bir ilişki olduğu görülebilmektedir. 

İfade edilebilir ki kutsala olan ilgi ve 
inancın artması, yeni dinsel hareketlerin 
doğuşu, olayları izah etmede dine baş 
vurmanın ve dinî meşrulaştırımı esas almanın 
yoğunlugundaki artış gibi hususlar, yeniden 
kutsallaşma veya dine dönüş süreci olarak 
algılanmakta, hatta ABD, İngiltere gibi 
sanayileşmiş ülke toplumlarının gittikçe daha 
az seküler hale geldiklerinden söz 
edilebilmektedir. Bütün bu gelişmeler, dinin, 
dinsel inanç ve değerlerin birey ve toplum 
hayatından uzaklaştırılmasının mümkün 
olmadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir. 
O halde dinî grup ve hareketlerin canlanması 
ister sekülerleşme sürecinin bir sonucu olarak 
kabul edilsin, isterse sekülerleşme teorisine 
karşı bir argüman olarak gösterilsin, sosyal 
değişimin dinamiği olarak dinsel değerlerle 
seküler değerler arasında diyalektik bir sürecin 
varlığı açık bir biçimde görülebilmektedir. 

Bu gerçekliklerden ötürü bugünkü 
sosyolojik teori de modernleşme ile 
sekülerleşme arasındaki doğru orantılı ilişkiyi 
sorgulamaya başlamıştır. Modernleşmeci 
zihniyet, toplumsal bağların moral-manevî 
temelinin zamanla rasyonelleşeceği üzerine 
inşa olmuştu. Buna göre toplumlar 
modernleştikçe, sosyal bağların moral ve 
manevi temelini sarsan sekülarizasyon, o 
temelin en önemli harcı olan dini de etkisiz 
kılacaktı. Oysa başta Amerika olmak üzere bir 
çok toplumda bunun tersi oldu. Gerçekten de 
artık gözlemlenebilmektedir ki modernleşme 
mutlaka dini zayıflatmamakta, hatta tam tersine 
bir çok yerde güçlendirmektedir. 
Modernleşmeyle birlikte dinin etkisi azalmamış, 
tersine artmış, sekülerleşme bireyselleşmeyi 
tam olarak sağlayamamış, cemaatleri 
canlandırmıştır.92 Bu çerçevede işaret edilebilir 
ki modernitenin, insanların problemlerini 
çözmede yetersiz kalışı, hatta bir çok 
problemin bizzat kaynağı oluşu, dinsel 

                                                
92 Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve 
İslâm, İletişim Yay., İstanbul 1994, s. 203 vd. 
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canlanmanın modernleşmenin bir sonucu 
olarak algılanmasına da yol açmıştır. 

Şu halde denilebilir ki dinin gerilemesini 
öngören sekülerleşme teorisi, en azından zayıf 
bir teoridir. Sekülerleşme teorisinin zayıflığını 
veya yanlışlığını çeşitli biçimlerde ortaya 
koymaya çalışan pek çok sosyal bilimciden söz 
etmek mümkündür. Bu cümleden olmak üzere 
David Martin, Richard K. Fenn, Michael Hill, 
Pierre E. Glasner, Parsons, J. K. Hadden, 
Karel Dobbelaere, Robert N. Bellah, Robert 
Towler, Peter L. Berger vs. zikredilebilir. 
Bunların içinden ikisinin görüşlerine örnek 
olması bakımından kısaca değinmek olasıdır.  

Örneğin Jeffrey K. Hadden, bir 
konferansında sekülerleşme teorisinin gerek 
başlangıcı gerekse olası sonuçları bakımından 
zayıflığını ortaya koyan açık, hatta ikna edici 
yorumlarda bulunmuştur. Hadden, öncelikle 
sözkonusu teorinin, birbiriyle ilişkili bir 
sistematik öneriler bütünü olmadığını, doğru 
kabul edilen bir ideolojiyi temsil eden  
varsayımlara dayandığını, gerek doğuşunda 
gerekse bugünkü haliyle bir teoriden çok bir 
doktrin olduğunu savunmuştur. Ona göre 
sekülerleşme düşüncesi, sosyal bilim 
çevrelerinde adeta kutsallaştırılmış ve iman 
üzere kabul edilen bir inanç sistemi haline 
getirilmiştir. O nedenle sekülerleşme ideolojisi, 
anlam içirğinde var olan “şimdi” üzerine 
gerçekleştirilen bir izah olmaktan çok “geçmiş” 
üzerine oluşturulan inançlara dayanmaktadır. 

 Hadden’in sekülerleşme tezi üzerine 
ikinci eleştiri noktası şu dört maddede 
odaklanmaktadır: 

 1. Sekülerleşme teorisi, mantıksal 
yapısı bakımından kendi içinde zayıftır. 
Temelsiz düşünceler kompleksinden ibarettir. 
(Böyle bir eleştiriyi 1967’de Shiner dile 
getirmişti). 

2. Yaklaşık yirmi yıldan fazla bir 
zamandır yapılan araştırmalar, sekülerleşme 
tezini desteklememektedir. (Aynı eleştiriyi 
1977’de sekülerleşme teorisini bir mit  veya 
söylence olarak tanımlayan Glasner yapmıştı). 

3. Sekülerleştiği kabul edilen toplumlarda 
yeni dinsel hareketler ortaya çıkmış ve bu 
hareketler günümüze kadar varlıklarını 
sürdürmüşlerdir. 

4. Din, bugün dünya siyasal arenasında 
çok önemli bir güç olarak yer almaktadır.93 

                                                
93 Jeffrey K. Hadden, “Toward Desacralizing 
Secularization Theory”, Social Forces, cilt: 65, Yıl: 
1987/3, ss. 587-611; Jeffrey K. Hadden, 
“Challenging of Secularization Theory”, Human 
Societies, Ed. Anthony Giddens, Polity Press, 

 Robert N. Bellah da sekülerleşme 
teorisini çok ilginç bir nitelendirmeyle 
eleştirmektedir: Sekülerleşme teorisinin, bilim 
ile din arasında sadece mekanik bir ilişki 
olabileceği, yani birinin yükselmesiyle diğerinin 
düşeceği, dolayısıyla modern dünyada bilimin 
yükselmesiyle ters orantılı olarak dinin düşüş 
kaydedeceği biçimindeki iddiası, deneye dayalı 
bir sonuçtan çıkarsanmış değildir. Bu iddia, 
modern toplumun mit olarak nitelendirilebilecek 
bir teorisidir. Çünkü teori tutarlı bir “gerçeklik” 
görüntüsü ortaya koymayı amaçlayan bir işlev 
üstlenmektedir. İşte bu açıdan bakılınca 
sekülerleşme teorisi hiç de bilimsel değil, 
aksine dinseldir. Bellah’a göre din, marjinal 
veya tarihe ait bir şey olmaktan ziyade, bugün 
tekrar kültürel hayatımızın ortasındaki yerini 
hızla ve etkin bir biçimde almaktadır.94 

 Bütün bu söylenilenler de 
anlaşılabileceği gibi sekülerleşmeyle birlikte 
çağdaş toplumda dinin gerileyişi fikrinin, bir 
ideolojik illüzyon olabileceği söylenebilir.95 

 Bütün bu hususlara rağmen, dinde 
görünen canlılığa rağmen sekülerliğin veya 
sekülerleşmenin dindar insanların zihniyetini, 
kavram yapısını, anlayışını bir şekilde 
sekülerliğin lehine dönüştürdüğü, hatta 
sekülerleştirdiği, görünüşte din canlanıyor gibi 
görünse de aslında dinin anlam ve 
muhtevasında sekülerliğin gerçekleştiği, dindar 
insanların seküler bir bilinç yapısı elde ettikleri, 
dinin ve dindarlığın içinin seküler hale geldiği, 
sözgelimi Batı’da Hıristiyanlığın derûnî 
sekülerleşme sürecine girdiği iddia edilebilir.96 

 Modernite ve Sekülerlikle birlikte veya 
onlara karşı dinin bir şekilde dönüştüğünün ve 
bu dönüşümün de sekülerleşme doğrultusunda 
meydana geldiğinin doğru olduğu kabul edilse 
bile burada yine özellikle sekülerleşmeci sosyal 
bilimciler tarafından göz ardı edilen dinin, 
hayatın bütün alanlarına bir şekilde nüfuz 
etmeye veya girmeye çalıştığı, sosyala hayatı 
kucaklamaya çalıştığı ve dolayısıyla dinin 
sosyal değişimle birlikte kendisini de tabir 
caizse değiştirdiği, yeni bir tavır, tutum ve dille 
donattığı hususudur. Sekülerleşmenin dini de 
sekülerleştirdiğini savunanlar, muhtemelen dini 
seküler bir bakışaçısıyla okuduklarından bu 
düşünceye varmaktadırlar. 

                                                                    
Cambridge 1992, ss. 230-237; William H. Swatos-
Kevin J. Christiano, “Secularization Theory: The 
Course of a Concept”, ss. 2-3 
94 Robert N. Bellah, Beyond Belief, Essays on 
Religion in a Post-Traditional World, Harper-Row, 
New York 1970, ss. 237-257  
95 H. Paul Chalfant-Robert E. Beckley-C. Eddie 
Palmer, Religion In Contemporary Society, s. 75  
96 Bkz. B. Wilson, a.g.e., ss. 46, 148-179  
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 İşaret edilebilir ki sanayi toplumlarının 
dinsel mit ve sembollerden bağımsız seküler 
dünya görüşleri, geleneksel dinî inanç 
sistemlerinin kendilerini yeniden 
biçimlendirmelerinde etkili olabilir.97 Ancak bu 
durumda da dikkat edilirse, din kendini 
merkeze almaya çalışır.Din, modern dünyada, 
modern toplumun teknoloji dünyasında 
değişen toplumla birlikte dilini, söylemini, tutum 
ve davranışını yeniden oluşturacak ve dinî alan 
içinde dünyaya, sosyal hayata, sosyal hayatın 
problemlerine vb. yaklaşacak, yeni bir takım 
cevaplar bulmaya çalışacaktır. Konunun 
anlaşılması açısından denilebilir ki dinin 
sekülerleşme sürecine girmesinde dahi etkin 
olan din, dindarlık veya dinselliktir. Hatta 
seküler dinlerde dahi etkili olan, belirleyici olan 
kutsallık ve dinsellik olarak tespit edilebilir.  

 Bu çerçevede Parsons ve Bellah’ın 
görüşlerine kısaca değinilebilir. Parsons ve 
Bellah’a göre din, hem kurum olarak hem de 
bireysel inanç sistemi olarak toplumun diğer 
alanlarından gittikçe farklılaşmıştır. Bu durum, 
din adına negatif bir değişim değildir. 
Parsons’a göre din, yani Hıristiyanlık, Batı 
toplumları üzerinde hala büyük etkiler 
taşımaktadır. Bellah, dinsel kurumların seküler 
kurumlar üzerindeki etkilerinin geçmişe oranla 
azaldığı düşüncesindedir. Fakat Belah, bu 
değişimi dinin çöküşü veya dinin 
gerilemesinden ziyade dinî bir evrim süreci 
olarak izah etmektedir.98  

 Değinilmelidir ki sekülerleşme 
tartışmalarında öne çıkan hususlardan biri de 
sekülerliğin, toplumların entellektüel, yönetici, 
bilim adamı veya genel olarak modernist elitin 
zihniyet dünyası ve sosyal hayatında geçerli 
olduğu ve dolayısıyla genel toplum kitlesi veya 
halk üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmadığı, 
halk dindarlığının hayatın bütün alanlarında 
dinselliği var kılmaya çalıştığı hususudur. 
Gerçekten de konuya dikkatlice yaklaşıldığında 
ve iyi bir gözlem yapıldığında, dinin halk 
katında çok etkili olduğu99 ve sekülerliğin de 
daha çok toplumun elitleri, özellikle de 
modernist entellektüelleri katında etkili olduğu 
görülebilir. Üstelik seçkinler katında da gerek 
halk dindarlığının etkisiyle dinî meşrûlaştırımın 
zorunlu hissedilmesi veya görülmesiyle, 
gerekse genel dinselleşmeye veya dine 
yönelmeye paralel olarak bir dine yöneliş veya 

                                                
97Keith A. Roberts, Religion in Sociological 
Perspective, 2. bs., Wadsworth Publishing 
Company, California 1990, ss. 303-304  
98 A.e., ss. 307-310 
99 Bkz. Şerif Mardin,  Din ve İdeoloji, 5. bs., İletişim 
Yay., İstanbul 1992 

dindarlaşma sürecinin var olduğu da 
söylenebilir. 

 Son olarak sekülerleşme 
çerçevesindeki tartışmalarda dinin özelleştiği 
veya özelleşme sürecine girdiği, bireyler için 
işlevsel olduğu, farklılaşma ve uzmanlaşma ile 
birlikte diğer kurumlardan çekildiği, yani 
özelleştiği, kamusal ve toplumsal alanda ise 
sekülerliğin egemen olduğu yönündeki 
görüşlerin doğruluk derecesine bakılabilir. Bu 
son derece tartışmalı olsa da ve dinin 
özelleştirilmesi yönünde bazı özel çabalara 
dahi girişilmiş olsa da dinin bu şekilde 
kategorize edilmesi son derece zor 
olduğundan böyle bir iddiada bulunabilmek 
oldukça güçtür. Dinin, sekülerleşmenin 
etkisiyle kamusal alanda geleneksel zamanlara 
göre zayıfladığı veya çok açıkça görülmediği 
doğrudur. Ancak bu, dinin kamuda hiç 
olmadığı, etkisini tamamen yitirdiği ve 
tamamen bireysel bir olay haline geldiği, 
sözgelimi eğitim, siyaset, ahlâk, aile, boş 
zamanlar, hukuk, ekonomi gibi kurumların 
büsbütün dünyevileştiği, bunların üzerinde 
dinin etkisinin kalmadığı anlamına gelmez. 
Dinin modern hayatın bütün alan ve 
kurumlarında canlanma süreci yaşadığı, dinin 
canlanma sürecine girmesiyle birlikte ister 
istemez pek çok kurumda dine, dinin meşrûluk 
işlevine baş vurma ihtiyacının doğduğu, ayrıca 
insanın bireysel ve sosyal, özel ve kamusal 
yönleri birbirinden tamamen ayrılamayacağı 
için bireysel düzlemde görülen veya etkili olan 
dinin sosyal hayatta ve bireyin içined 
bulunduğu bütün kurumlarda bir şekilde var 
olmasının doğal olduğu düşünüldüğünde, 
sekülerleşmeyle birlikte dinin özelleştiği 
yönündeki görüşlerin pek mantıklı ve sağlıklı 
olmadıkları anlaşılabilir. Ayrıca pek çok spesifik 
çalışma dinin kurumsal düzeyde dahi, sosyal 
değişim politikalarında aktif bir etken olduğunu 
ortaya koymaktadırlar: Kuzey İrlanda’daki 
çatışmalarda, Polonya’da Komunist rejime 
Katolik muhalefette, American 
Evangelicallerinin Amerikan politikalarıyla 
ilişkilerindeLatin Amerika’da Liberasyon 
Teolojinin siyasal implikasyonlarında vs. dinin 
bireysel, kamusal ve kurumsal düzlemlerde 
önemli roller oynadığı100 bilinmektedir. 

 

IV-Din-Devlet İlişkileri ve Dini 
Meşrulaştırım 

 Genel olarak sekülerleşme karşısında 
dinin sönmediğini ortaya koymaya çalıştıktan 

                                                
100Ole Riis, “Recent Developments in The Study of 
Religion in Modern Society”, Acta Sociologica 
(1993), 36, s. 380  
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sonra şimdi özelde laik devlet ve dinî 
meşrulaştırım ilişkisine bakmak mümkündür. 

Esasen dinlerin genel olarak sosyal 
hayat ile özelde ise dünyevî bir kurum olan 
devletle ilişkilerini anlayabilmek için, onların 
dünyaya bakışlarını iyi kavramak 
gerekmektedir. Bütün dinler, mensuplarını 
dünya ile ilişkilerinde belli bir tavır almaya, belli 
bir tutum içinde olmaya çağırırlar. Belirtmek 
gerekir ki bütün dinler, dünya hayatını 
güzelleştirmek, bu dünyada kötülükleri ortadan 
kaldırmak ve insanları bu dünyada ve öbür 
dünyada mutlu kılmak için ortaya çıkarlar. Şu 
halde bu anlamda dinlerin dünyevî olduklarını 
söylemek mümkündür. Ancak dinler, dünyayı 
kendi istedikleri biçimde dönüştürmek, 
biçimlendirmek isterler. Dinler, bu dünya 
hayatında bulunmakla hayatı kendi istedikleri 
doğrultuda değiştirip dönüştürmek gibi bir 
iddiaya sahiplerdir.  

Bu hususlar dikkate alındığında dinlerin 
devletle ilişkileri daha iyi anlaşılabilir. Hiç bir 
dinin sosyal hayatın, dünyanın, dünyevî işlerin 
dışında duracağı söylenemeyeceğine göre 
dinlerin hayatın bir parçası olan devletle 
ilgilenmelerini bu çerçevede anlamak gerek.  
Fenomenolojik bakış açısına ve nesnel 
gerçekliklere uygun olan da budur. Sözgelimi 
Hıristiyanlık ve İslam’ın özünde din-dünya 
ayrılığı ya da daha genel anlamda sekülarizm 
olduğunu söylemek, mümkün 
görünmemektedir. Din hayatıyla dünya 
hayatının birbirinden ayrı olduğu hususu, 
Hıristiyanlık’ta da İslam’da da geçerli 
olmamıştır. “Sezar’ın hakkı Sezar’a, Tanrı’nın 
hakkı Tanrı’ya” sözüne dayanarak 
Hıristiyanlığın özünde dünyevileşmeyi ve 
laikliği görmek imkansız gibi bir şeydir.  İncil’de 
belirtildiğine göre bu sözü Hz. İsa, 
kışkırtmacıların oyununa gelmemek için 
söylemiştir.101 Dahası Hz. İsa’nın bu konudaki 
görüşü iki efendiye birden gereğince hizmet 
edilemeyeceği’dir.102 Dolayısıyla laikliğin ve 
budünyalıklaşmanın, yani sekülarizmin 
kökünün Hıristiyan itikadında veya İncil’de 
yattığı, dünyevileşmenin bizatihi İncil’in bir 
ürünü olduğu iddialarının tarihi hakikatten 
payları yok gibidir.103 Hıristiyan dünyasında din 
ile dünya birbirinden ayrılmamış, sadece dinin 
siyasî ve idarî otorite üzerindeki etkisi bazen 
daha az, bazen daha çok olmuştur.104 Aynı 
şekilde İslam’ın Kur’an’î ve tarihî bütün  

                                                
101Matta, Bab: 22 
102Matta, Bab:6 
103S. Nakib Attas, a.g.e., ss. 48-78; M. Nakib el-
Attas, İslâm ve Laisizm, Çev. Selahattin Ayaz, Pınar 
Yay., İstanbul 1994, ss. 34-37 vd. 
104Erol Güngör, a.g.e., 59 

boyutlarında laikliğin ve dünyevileşmenin 
kökleri de kendisi de sözkonusu edilmemiştir. 
İslam’ın dünya ve devletle ilişkilerinde yakın bir 
mesafenin bulunmasının sebebi, dünyayı 
dönüştürmek ve kendine göre bir anlamla 
yoğurmak olarak ifade edilebilir. İslam, sosyal, 
siyasi ve ekonomik hayatı, kuşatıcı bir dinî 
dünya görüşü çerçevesinde bütünleştirmeye 
çalışır.105 İslam’ın, sözkonusu özelliklerini, 
bizatihi Kur’an’ın Din’e yüklediği anlamın 
içerisinde topladığını unutmamak gerekir. 
Kur’an’ın İslamî bağlamda Din’e verdiği anlam, 
bütün bir hayatı kuşatmaktadır.106 Kısaca 
Hıristiyanlık da İslam da üyelerinden sürekli 
etkin olmalarını ve hayatın içinde yer almalarını 
isteyen dinler107 olarak dünya ile yakından 
ilgilidirler.  

Diğer dünya dinleriyle ilgili olarak da 
burada bazı ve benzer şeyler söylenebilir. 
Ancak yerimizin darlığı nedeniyle onlar 
üzerinde duramıyoruz. 

 Özetle dinler, sadece bireyleri değil, 
toplumları da dikkate alırlar ve toplum bilinci 
olarak da karşımıza çıkarlar.108 Dünyevi işlerle 
ilgilenmeleri, dinlerin kendi mantalitelerinin bir 
gereği olarak dünyayı kendi zaviyelerinden 
değerlendirmelerinin bir sonucudur. Dolayısıyla 
din-devlet ilişkisi sosyolojik bir gerçeklik olarak 
her zaman canlılığını koruyacağa 
benzemektedir.109  

Kısaca din-devlet ilişkisi toplum 
yaşamının olmazsa olmaz şartlarından biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dinle 

                                                
105S. H. Nasr, a.g.e., s. 120 
106Bkz. 40/Mü’min, 26, 64-65; 39/Zümer, 2-3, 11, 
15-17-18; 16/Nahl, 52; 3/Al-i İmran, 19, 83, 85; 
98/Beyyine, 5; 10/Yunus, 104-105; 30/Rum, 26-30; 
24/Nur, 2; 9/Tevbe, 29, 36; 12/Yusuf, 76; 6/En’am, 
136; 42/Şura, 21; 109/Kâfirûn, 6; 51/Zariyat, 5-6; 
107/Ma’un, 1-3; 82/İnfitar, 17-19; 8/Enfâl,  39; 
110/Nasr, 1-3; 4/Nisâ, 125 vd. M. Watt, İslam’da 
dinin ingilizce religion’dan çok farklı olduğunu ve 
hayatın bütün alanlarını kuşattığını söylemektedir.: 
W. M. Watt,  Islamic Political Thought, Edinburgh 
University Press, Edinburg 1998, s. 29. Ayrıca  bkz. 
Mevdudi, Kur’an-ı Kerim’de Dört Terim, Çev. Cahit 
Koytak, Yedi Gece Kitapları, İstanbul 1992, ss. 137-
154; S. Nakib Attas, İslâm, Sekülerizm ve Geleceğin 
Felsefesi, ss. 81-120 
107Anthony Giddens, Sosyoloji, Haz. H. Özel-C. 
Güzel, Ayraç Yay.,  Ankara 2000, s. 483  
108Baykan Sezer, Toplum Farklılaşmaları ve Din 
Olayı, İÜEFY., İstanbul 1981, ss. 222-223 
109Din-devlet ilişkilerinin sosyolojik bir analizi ve 
dinlerin devletlerle ilişkilerinin ayrıntılı bir tarihsel 
değerlendirilişi için bkz. Ejder Okumuş, Türkiye'nin 
Laikleşme Serüveninde Tanzimat, ss. 15-139; Ejder 
Okumuş, Meşrûiyet Ekseninde Din ve Devlet, Pınar 
Yay., İstanbul 2002 
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ilgilenmeyen bir devlet, devletle ilgilenmeyen 
bir din düşünmek güç gözükmektedir. Olgusal 
olarak dinlerle devletler  az ya da çok, sıkı ya 
da seyrek mutlaka birbirleriyle ilgili olmuşlardır. 
Günümüzün modern ulus devlet döneminde 
dahi devletle din şöyle veya böyle yakın ilişki 
içerisindedirler. Bu ilişkinin yoğunluğu şimdilik 
konumuzu ilgilendirmemektedir. Önemli olan 
böyle bir ilişkinin varlığı ve bu ilişkide dinin 
etkili olduğudur. 

 Şu da vurgulanmalıdır ki esasen din-
dünya, din-devlet ilişkisine, devlet ve dünya 
tarafını baz alarak belirli bir evrimsel süreç 
sonunda laik devlete erişildiğine, evrensel 
dinlerin, evrensellik özelliğine bağlı olarak 
bireysellik özelliği taşıdığına ve  evrensel 
dinlerin tabiatında din-dünya ayrımının 
olduğuna dair yapılan tahlil ve izah tarzları, 
belirli bir tarihî süreç sonucu modern laik-millî 
devlete kavuşan Batı110 esas alınarak; dini ve  
toplum olaylarını laiklik ve sekülarizasyon 
gözlüğüyle değerlendiren,111 toplumu ve 
endüstriyi merkeze alarak dini çok gerilere 
atan, dinin aşılmasında vesile olarak görülen 
“Batı’ya özgü sosyoloji” baz alınarak ve de 
Asya, Afrika gibi Batı’nın sömürgeleştirdiği 
toplumları tanımlayabilmek için girişilen din 
incelemelerinde yapılan din izahları ile din 
sosyolojisi esas alınarak  ortaya konulmuştur. 
Max Weber’in, Durkheim’in ve Karl Marx’ın 
dinle ilgilenmelerinin temelinde sanayii izah 
etmenin, sanayi ülkeleriyle öbür ülkelerin 
ilişkilerini tanımlamanın yattığı bilinmektedir.112 
Dine ve din-devlet ilişkisine dair bu 
bakışaçısının, dini indirgediğini, kutsal olanı 
kutsal olmayana tabi kıldığını ve din-devlet 
ilişkilerini izah etmede nesnel ve tarafsız 
olmadığını söylemek mümkündür. 

 Bu bilgilerden sonra şimdi dinî 
meşrîlaştırımla devlet arasındaki ilişkilerin nasıl 
olduğuna bakılabilir. 

 Meşrûiyetle ilgili önemli hususlardan 
biri, siyasî sistemin veya sosyal düzenin 
kendisini meşrûlaştırmada tam olarak başarılı 
olabilmesi için hem yasal hem de sosyolojik 
düzlemde meşrû kabul edilmesinin şart olduğu 
konusudur. Bir sosyal düzen veya bir idare, 
kanunî ve legal anlamda meşrûluk kazanabilir, 

                                                
110Batı’da modern devletin nasıl doğduğuna dair 
ayrıntılı bilgi için bkz. İsmail Coşkun, Modern 
Devletin Doğuşu, Der Yay., İstanbul 1997;  Ali 
Bulaç, Modern Ulus Devlet, İz Yay., İstanbul 1995, 
ss. 11-65; A. Vierkandt, “Zamanımızda Devlet ve 
Cemiyet’ten”, Çev. Beyhan Ergene-Nezihe Üçer, 
Sosyoloji Dergisi, İÜEFY., Sayı: 3, 1945-46, s. 176 
111Bkz. N. Mert, a.g.e., ss. 29, 107,110; F. Schwarz, 
a.g.e.,ss. 261-262; E. Gellner, a.g.e., ss. 17-18   
112Bkz. B. Sezer, a.g.e., ss. 11-17 

ancak bu yeterli değildir. Devlet veya toplumsal 
düzen için asıl gerekli olan toplumdan 
meşrûiyet (sosyolojik meşrûiyet) elde 
edebilmektir. Başka bir ifadeyle kanunîlik ile 
meşrûiyet-meşrûluk aynı şey değildir.113 
Kanunlaştırma ile meşrûlaştırma da aynı şeyler 
değildir. Şu halde bazen kanunî manada 
kendini meşrû gören bir yönetim, sosyolojik ve 
siyasî anlamda meşrû sayılmayabilir.114 
Dolayısıyla yasallık ile toplumsal meşrûluğu 
birbirine karıştırmamak gerek. Siyasî iktidar, 
pozitif hukuka, yani yürürlükteki hukuk 
kurallarına uygun olan kanunî bir yönetime 
sahip olabilir. Fakat bu yönetim halk katında 
meşrûluk kazanamayabilir. Meşrû iktidar, 
yönetilenlerin meşrû olarak kabul ettiği 
iktidardır. Bu anlamda meşrûiyet, siyasal 
iktidarın sağlanması ve elde tutulması 
bakımından son derece önemli faktörlerdendir. 
Bir siyasî sistemde yönetilenler, iktidarın 
meşrûluğuna inandıkları ölçüde onu kabul eder 
ve kararlarına uyarlar.115 

Tarih boyunca yönetici seçkinlerin veya 
devletin  itaat edenler katında hem kanunî hem 
de sosyolojik bazda meşrûiyet kazanmasında 
din, küçümsenemeyecek bir işlev görmüştür.  

 Bu nedenle denilebilir ki dinî 
meşrûlaştırım, dinin devleti etkilemesi ve de 
devletin dini etkilemesi noktasında en önemli 
olgulardan biridir.  

 Siyasal iktidarın veya devletin 
varlığının süreklilik kazanması, toplum 
katındaki meşrûiyetinin devamlılığına 
bağlıdır.116 Devletin meşrûiyeti meselesi ise 
toplumun dinî sistemiyle çok yakın bir ilişki 
içindedir.117  

 Meşrûlaştırım, yani meşrûiyet 
kazandırma, dinin en önemli ve etkin 
fonksiyonlarından biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Dinsel meşrûlaştırım hem din, 

                                                
113D. Sternberger, “a.g.m.”, s. 247; Münci Kapani, 
Politika Bilimine Giriş,  6. bs., Bilgi Yay., İstanbul 
1992, ss. 55-56 
114Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 10.bs., Beta basım 
Yayım Dağ., İstanbul 1990,  s.  360. Bkz. M. Kapani, 
a.g.e., s. 89; Max Weber, Toplumsal ve Ekonomik 
Örgütlenme Kuramı, s. 364;  Abdulhâlık Mustafa 
Nevin, İslâm Siyasi Düşüncesinde Muhalefet, Çev. 
Vecdi Akyüz, İz Yay., İstanbul 1990, ss. 36, 313; 
Niyazi Öktem, Devlet ve Hukuk Felsefesi Akımları, 
Der Yay., İstanbul 1993, s. 316 
115Hayati Hazır, Anayasa Hukuku (Genel Esaslar ve 
Siyasi Rejimler), Selçuk Ü. Yay., Konya 1990, ss. 
75-76 
116Musa Taşdelen, Siyaset Sosyolojisi, Kocav Yay., 
İstanbul 1997, s. 31 
117Günter Kehrer, Din Sosyolojisi, Çev. Semahat 
Yüksel, Kubbealtı Neşriyat,İstanbul 1992, s. 75 
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hem de devlet açısından önem taşımaktadır. 
Konumuz bağlamında dinsel meşrûlaştırım, 
dinin, özelde kendi mensupları genelde ise 
toplum katında siyasal düzeni yasallaştırması, 
yani haklı kılması, haklılaştırması anlamında 
kullanılmaktadır. Berger'in de belirttiği gibi din, 
meşrûlaştırımın tarihsel bakımdan en yaygın 
ve en etkin aracı olagelmiştir. Dinî 
meşrûlaştırımın yaptığı şey, aslında toplumsal 
ve siyasal olarak tanımlanan realiteyi 
korumaktır. Dinsel meşrûlaştırım, beşeri 
açıdan tanımlanan realiteyi, evrensel ve kutsal 
bir realiteye bağlar.118 

 Din, ferdin iç dünyasında olup bitenleri, 
ferdin inanç ve bilinçlerini, bilgi ve tezlerini, 
toplumsal kurumları, siyasal ve toplumsal 
düzeni, onlara nihaî olarak geçerli ontolojik 
statüler bahşetmekle, yani onları kutsal ve 
kozmik referanslar çerçevesine yerleştirmek 
suretiyle meşrûlaştırır; başka bir ifadeyle 
beşerî açıdan tanımlanan realiteyi, nihaî, 
evrensel ve kutsal bir realiteye bağlayarak119 
sübjektif ve objektif düzlemlerde haklılaştırır. 
Din, marjinal durumları dahi her şeyi kuşatan 
kutsal ve aşkın realiteye uygun olarak 
meşrûlaştırmak suretiyle toplumsal olarak 
tanımlanan gerçekliği muhafaza eder.120 

Dinin ve tabiatıyla dinî meşrûlaştırımın 
etkin işlevleri nedeniyle tümüyle, büyük oranda 
veya belirli bir miktarda dinî meşrûlaştırıma 
başvurmayan -isteyerek veya istemeyerek- bir 
sosyal ve siyasal düzen ya da devlet 
düşünmek imkansız gibi görünmektedir. Dine 
en uzak duran güç, iktidar, düzen veya 
devletler dahi dinî meşrûlaştırıma 
başvurarak121 dinin, temelde toplumsal düzenin 
entegrasyonunu sağlama ve status quo’yu 
meşrûlaştırabilme işlevinden122 yararlanmak 
istemişlerdir. 

 Siyasî alanda yapılan çeşitli 
düzenlemelerin niçin öyle yapıldıkları hakkında 
ortaya çıkan bütün sorular için dinî cevap 
oluşturan dinî meşrûlaştırım,123 bizzat din veya 
din bilginleri, Ulema ve diğer dinî önderler 
aracılığıyla gerçekleştirildiği  gibi, devlet ve 
yönetici seçkinler vasıtasıyla da 
gerçekleştirilebilir. Siyasî iktidar özellikle 
insanların kendisine itaatini sağlamada dinî 
meşrûlaştırıma başvurur. Bu anlamda dinî 
meşrûlaştırım, devletin psikolojik otoritesini 

                                                
118P. L. Berger, Dinin Sosyal Gerçekliği, s. 21 
119A.e., ss. 66-67, 69, 70 
120A.e., s. 79 
121J. L. Adams-T. Mikelson, "a.g.m.", tümü 
122T. Luckmann, a.g.e., ss. 67, 61 
123P. L. Berger, a.g.e., s. 61-93; Günter Kehrer, Din 
Sosyolojisi, s. 75 

oluşturur. Psikolojik otoritesi bulunmayan bir 
yönetimin ise, ister istemez zorba olması 
zorunludur.124 Bu durumda devletin zorba 
olmamasının en önemli yollarından biri de dinî 
meşrûlaştırım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  

Sonuç     

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, 
maddeler halinde şu şekilde ifade edilebilir: 

1. Meşrûluğun dinden elde edilmesini; 
var olan durumun din ve dinî kaynaklar yoluyla 
geçerli kılınmasını, haklılaştırımını ve 
açıklanmasını ifade eden dinî meşrûiyet, din-
toplum ilişkilerinde etkin bir varlık gösteren 
fenomen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2. Pek çok sosyal fonksiyonu bulunan 
dinin en önemli işlevlerinden biri de meşrûiyet 
kazandırmadır. 

3. Bu itibarla din-toplum ilişkilerine 
bakıldığında, çeşitli sosyal kurumlar bazında 
geçerliliğin, haklılığın sağlanabilmesi için dinî 
meşrûiyete başvurulmakta olduğu 
görülmektedir. 

4. Dünyanın gittikçe sekülerleşmekte 
olduğu ve dinin bu sekülerleşme karşısında 
gerilere itildiği, etkinlik alanlarının daraldığı 
veya daraltıldığı biçimindeki sekülerleşme 
teorisinin iddiasının tersine dinin yeniden 
canlandığı gözlemlenmektedir. 

5. Bu çerçevede dinî canlanma ve dinî 
meşrûiyetle bağlantılı olarak geçen yüzyıla ana 
hatlarıyla  bakıldığında, özellikle 1960'lardan 
itibaren dinin meşrûiyet gücünün, başka bir 
ifadeyle dinî meşrûlaştırımın din-toplum 
ilişkilerinde etkili bir varlık gösterdiği 
görülmektedir. Denilebilir ki aile, eğitim, 
ekonomi, boş zamanlar ve siyaset kurumunda 
İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren önemli bir 
meşrûluk kazandırıcı etken olarak dinî 
meşrûlaştırıma görece daha yoğun olarak 
başvurulmaktadır. 

 6. Modernleşmeyle birlikte zorunlu 
olarak sekülerleşmenin dini gerileteceği veya 
krize sokacağı biçimindeki tez, 
modernleşmeyle birlikte dinin ve dindarlığın 
pek çok toplumda gerilemenin tersine güçlü bir 
biçimde varlık göstermesi, dünyanın pek çok 
coğrafyasında dine meşrûiyet aracı olarak  
çokça başvurulması ve pek çok yerde dinsel 
canlanmaların var olması gerçeğiyle 
yanlışlanmaktadır. Gerçekten de günümüzde 
modernliğin veya sanayileşmenin zirvesine 

                                                
124Bertrand Russel, İktidar, Çev. Mete Ergin, Cem 
Yay., İstanbul 1990, s. 121 
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çıkmış olan, bilim ve teknoloji açısından çok 
güçlü olan toplumlarda dahi, modernleşmeci 
teorilerin iddialarının tersine modernleşme ile 
din veya bilim ve teknolojik gelişim ile din 
arasında ters orantılı bir ilişki olmayıp, tersine 
dinde, dinsellikte artış gözlenmekte, dine 
dönüşler görülmekte ve dinî canlanmalar 
meydana gelmektedir. 

 7. Din ve devlet, modern dünyada 
kurumsal düzlemde birbirlerinden ayrı olsalar 
da bir şekilde birbirleriyle çeşitli biçimlerde ilişki 
kurabilmektedirler. Denilebilir ki bu ilişki, 
günümüzde daha çok devletin çeşitli 
hususlarda dini araçsallaştırması, dine 
meşrûiyet aracı olarak başvurması biçiminde 
sağlanmaktadır. 
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I. Das Religiöse in der säkularen Welt  

Jakob Burckhardt hat in seinen berühmten 
„Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ Staat, 
Religion und Kultur als die drei die Geschichte 
bewegenden Potenzen ausgemacht.1 Alle drei 

                                                
∗ Universität zu Köln 
1 Weltgeschichtliche Betrachtungen [1868], 1969. 

Potenzen folgten spezifischen 
Bewegungsgesetzen, wirkten aufeinander ein und 
prägten in ihrem kontingenten Verhältnis die 
Geschichte der Völker und Staaten. In Europa 
scheint sich eine von den drei Potenzen, nämlich 
die religiöse, als bewegende Kraft der 
Weltgeschichte verabschiedet zu haben. Der 
Prozeß der Säkularisierung, in Europa durch 
Renaissance und Reformation in Gang gesetzt, 
durch die Gewährleistung der Religionsfreiheit 
verfassungsrechtlich unterfüttert, hat seit dem 19. 
Jahrhundert zu einem fortschreitenden faktischen 
Glaubenszweifel und Transzendenzverlust 
geführt, der im beginnenden 21. Jahrhundert zu 
einer signifikanten Entchristlichung der „christlich-
abendländischen Kultur“ führt.2 Die 
Säkularisierung als welthistorischer Prozeß 
scheint vor ihrer logischen Konsequenz zu 
stehen: von der Neutralisierung der religiösen 
Wahrheit über die Selbstsäkularisierung der 
Kirchen zur Aushöhlung des Glaubens und zur 
Verabschiedung der Transzendenz. 

Die These eines linearen Prozesses der 
Säkularisierung der Gesellschaft sieht sich indes 
auch mit gegenläufigen Entwicklungen 
konfrontiert: die Blüte der Sektenkultur signalisiert 
ebenso Transzendenzbedarf wie die Renaissance 
des Islam – durch die Einwanderung aus 
islamischen Ländern nach Deutschland und 
Europa signifikant vor Augen stehend und in 
Gestalt des militanten islamischen 
Fundamentalismus den müden und 
wohlstandsgesättigten „Westen“ aus seinen 
hedonistischen Träumen reißend – ein Beispiel 
schon fast vergessener archaischer religiöser 
Vitalität abgibt. Doch es ist die Sache des 
Religiösen selbst, die Zweifel an einem 
endgültigen Abtreten der Religionen als 
weltgeschichtlicher Potenz nähren: die 
Transzendenzfrage ist latent einfach immer da; 
sie wird, so lange Menschen leben, diese in den 
Bann ziehen. Denn alle Menschen suchen nach 
einem das eigene Dasein erklärenden Sinn, 
streben nach letzter Sicherheit und Orientierung 
in der Kontingenz des Gegebenen. Der Gedanke, 
das alles jederzeit anders sein könnte, ängstigt 
und gebiert den Wunsch nach Ordnung und 

                                                
2 Vgl. Otto Depenheuer, Religion als ethische Reserve 

der säkularen Gesellschaft? Zur staatstheoretischen 
Bedeutung der Kirche in nachchristlicher Zeit, in: 
Nomos und Ethos (hg. v. Otto Depenheuer, Markus 
Heintzen, Matthias Jestaedt und Peter Axer), 2002, 
S. 3 ff.; ders., Ortsbestimmung der Kirchen [erscheint 
demnächst]. – Symptome für die Entchristlichung 
Europas aus jüngster Zeit: Kruzifix-Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 93, 1 ff.); 
Ablehnung auch eines religionsneutralen 
Gottesbezug im Entwurf einer europäischen 
Verfassung; Ablehnung des designierten EU-
Kommmissars Buttiglione wegen dessen öffentlichen 
Bekenntnisses zur katholischen Morallehre. 
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Stabilität der Verhältnisse, nach Sinn und 
Orientierung in den Widersprüchlichkeiten der 
Welt, nach Vorhersehbarkeit, Berechenbarkeit 
und Steuerung künftiger Entwicklungen. 
Sicherheit – psychische ebenso wie physische – 
bezeichnet das Elementarbedürfnis des 
Menschen schlechthin – weit vor Freiheit, 
Demokratie und Wohlstand. Im Zeitalter der 
Globalisierung und des terroristischen 
Weltkrieges des 21. Jahrhunderts, an dessen 
Beginn wir derzeit stehen, werden wir die Probe 
aufs Exempel für diese anthropologische 
Konstante demnächst selbst wieder erleben 
können. 

Diese Suche nach Sinn wird durch der 
Erkenntnis der Sterblichkeit des Menschen nicht 
etwa gegenstandslos, sondern vielmehr gerade 
existenziell. Denn der Mensch sucht nach 
Erklärungen, warum es ihn und die Welt denn 
überhaupt gibt und vielmehr nicht einfach nichts. 
Er kann sich typischerweise mit der Sinnlosigkeit 
und Zufälligkeit allen Seins, der Kontingenz des 
eigenen Lebens, nach dem alles auch anders 
sein könnte und kein archimedischer Punkt letzte 
Gewißheit gibt, nicht abfinden. Er sucht daher 
sein Leben in einen sinnhaften, die eigene 
Existenz tragenden wie leitenden Zusammenhang 
zu stellen. Diesen Sinn kann er aber nicht in 
seinem Verständnis als bloßes Individuum finden, 
denn dieses ist endlich und verlöre ohne 
Transzendenz spätestens mit dem Tod seinen 
Sinn. Sinn und Orientierung kann der Mensch nur 
Bezügen finden, die seine individuelle Existenz in 
eine übergreifende transzendieren, sei diese 
geschichtsphilosophisch, ideologisch oder religiös 
fundiert. Insofern ist Religion 
komplexitätsreduzierende und damit 
lebensdienliche Praxis; sie macht das Leben 
lebensfähig und damit lebenswert. Das 
Vorhandensein der Transzendenzfrage beweist 
natürlich nicht die Richtigkeit der Antworten der 
tradierten Religionen oder 
geschichtsphilosophischen Systeme. Sie fundiert 
aber die Prognose, daß der Mensch dem 
propagierten Ende von Geschichte und Religion 
zuwider auch weiterhin Produzent von Religion 
und Ideologien bleiben wird.  

II. Der Konflikt: zwei Potenzen mit 
Souveränitätsanspruch 

Die religiös-transzendente Grundierung 
individueller Orientierungsgewißheiten stellt – 
insbesondere in der kollektivierten Form als 
Religionsgemeinschaften – für jeden Staat eine 
existentielle Herausforderung und latente 
Infragestellung seines Machtanspruchs dar. Denn 
beide Potenzen – weltlicher Staat und 
transzendenzbezogene Religion – erheben 
Souveränitätsansprüche über ihre Mitglieder mit 
Ausschließlichkeitsanspruch. So beansprucht der 
moderne souveräne und säkulare Staat für sein 

Territorium und gegenüber seinen Bürgern 
oberste Entscheidungsgewalt gerade auch und 
gegenüber religiösen Ansprüchen und 
Überzeugungen.3 Zwar wird er aus Gründen 
politischer Klugheit Rücksicht nehmen auf den 
religiösen Glauben seiner Staatsbürger und den 
kultischen Interessen der 
Religionsgemeinschaften; aber letztlich bestimmt 
er aufgrund seiner Souveränität über Autonomie 
und Umfang religiöser Freiheitsbetätigungen. 
Aufgrund seines Gewaltmonopols kann er seinen 
Willen auch gegen Widerstand durchsetzen, in 
der staatstheoretischen Konsequenz letztlich 
durch physische Liquidierung derjenigen, die 
seinen Herrschaftsanspruch in Frage stellen.4  

Aber auch die Religion beansprucht 
Souveränität: als Trägerin und Verkünderin einer 
göttlich geoffenbarten Wahrheit geht es ihr um die 
Vermittlung des diese Welt übersteigenden Heils. 
Vor der Verheißung ewigen Lebens verblassen 
irdische Güter, werden relativ, im Grenzfall sind 
sie ohne Wert – nichts. Der Staat kann zwar töten 
und das physische Leben beenden, die Religion 
aber kann exkommunizieren und das ewige 
Leben verwehren. Wahrheit und Integrität des 
religiösen Glaubens gehen allem Weltlichen vor: 
lieber nimmt ein Gläubiger den Tod in Kauf, als 
das ewige Heil zu riskieren – darin sind sich die 
Gläubigen aller Konfessionen einig, seien sie im 
übrigen auch noch so verschieden und einander 
feindlich gesinnt.  

Erstreckt eine Religion ihren 
Wahrheitsanspruch auch auf staatliche Agenden, 
stellt sie ihren transzendent legitimierten 
Souveränitätsanspruch dem staatlichen direkt 
entgegen, wird der Konflikt beider Potenzen zur 
politischen Machtfrage. Staatliche und religiöse 
Souveränitätsansprüche sind in ihrer 
gegenläufigen Logik theoretisch nicht 
vermittelbar: Souveränität ist begrifflich unteilbar 
und Wahrheit nicht kompromißfähig. Daher 
speisen sich Staatsraison und Märtyrertum aus 
der gleichen Logik der Souveränität. Diese 
spannungsgeladene Grundkonstellation markiert 
die zeitlose staatstheoretische, 
verfassungsrechtliche wie politische 
Herausforderung der Ordnung des Verhältnisses 
von Staat und Religion.  

Nachfolgenden Überlegungen orientieren 
sich in Anlehnung an Jacob Burckhardt an einer 
Typologie der Grundmuster dieses Verhältnisses, 
wie sie in der Geschichte in unterschiedlichsten 
Konkretisierungen Wirklichkeit wurden. Die 

                                                
3 Helmut Quaritsch, Staat und Souveränität, 1970; 

Stefan Muckel, Religiöse Freiheit und staatliche 
Letztentscheidung, 1997. 

4 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 4. Aufl., 
1956, S. 29, 829 ff. 



STAAT UND RELIGION 

MART 2007 25

Ausführungen verstehen sich folglich nicht 
historisch-deskriptiv, sondern typologisch-
systematisch unter gelegentlicher Bezugnahme 
auf gegenwärtige Verhältnisse und 
Entwicklungen. 

III. Staat unter religiösen 
Souveränitätsanspruch 

1. Struktur 

Historisch die älteste  Ordnung des 
Verhältnisses von Staat und Religion findet sich in 
der Form eines maßgeblichen Einflusses der 
Religion auf die politischen Verhältnisse und die 
Rechtsordnung des Staates.5 Die Religion, 
inspiriert und getragen von ihrer göttlichen 
Wahrheit, erhebt politischen Machtanspruch in 
der Welt – direkt in der Form der Theokratie,6 
indirekt als geistliche Legitimationsquelle der 
politischen Führung. So legitimierte die Idee des 
Gottesgnadentum die politischen Institutionen des 
Heiligen römischen Reiches, die sich freilich im 
Gegenzug des prekären geistlichen Wächteramt 
der römischen Kirche unterwerfen mußten.7 
Formen der Priesterherrschaft findet sich 
zahlreich in der Geschichte und gegenwärtig als 
„islamische Republik“ wieder im Iran. 

2. Legitimation 

Die existentielle Bedeutung des Religiösen 
auch für das menschliche Zusammenleben in der 
Welt muß zur umfassenden und ausnahmslosen 
Maßgeblichkeit des religiösen Anspruchs auch in 
politischen Angelegenheiten führen. Indem die 
religiösen Wahrheit die ewige, unverrückbare 
göttlichen Ordnung spiegelt, muß diese – gemäß 
Logik der Wahrheit – auch für und in der Welt 
bestimmend sein: was religiös wahr ist kann nicht 
weltlich falsch sein, und was religiös falsch ist, 
kann nicht in der Welt richtig sein. In der Welt – 
gedacht als Abbild der göttlichen Ordnung – hat 
alles seinen religiös bestimmten Platz, seine 
Funktion und sein Recht. Da dieses Denken in 
Gott und seiner Offenbarung den ultimativen 
Bezugspunkt für geistliches wie für weltliches 
Denken findet, kann es einen Widerspruch der 
weltlichen zur göttlichen Ordnung theoretisch 
nicht geben; praktische Widersprüche können 
und müssen als Sünde interpretiert und 
entsprechend geahndet werden. 

                                                
5 Burckhart (N 1), S. 106 ff. 
6 Zum Potential des Theokratiedenkens vgl. Jan 

Assman, Herrschaft und Heil, 2000.  
7 Vgl. zur Idee und geschichtlichen Wirkmächtigkeit 

der „Heiligkeit“ des „Heiligen römischen Reiches 
Deutscher Nation“: H. Hattenhauer, Über die 
Heiligkeit des Heiligen Römischen Reiches, in: 
Brauneder, W. (Hg.): Heiliges Römisches Reich und 
moderne Staatlichkeit, 1993, S. 125 ff. 

Rigidität und Umfang der religiösen 
Bestimmtheit der Welt variieren bei Wahrung des 
Prinzips nach Authentizität, Reichweite und 
Anspruch der legitimationsvermittelnden 
religiösen Wahrheit, d.h. in den monotheistischen 
Religionen der Offenbarungsschriften. Insoweit 
unterscheiden sich die Heilige Schrift der Christen 
und der Koran der Muslime grundsätzlich. Anders 
als der Koran bildet die Bibel keine Rechtsquelle 
für die Regelungen auch weltlicher 
Angelegenheiten, sondern wirkt nur als 
verbindlicher Moralkodex für die Gläubigen. Das 
Christentum konnte im Zuge seiner Ausbreitung 
nach Rom das römische Rechtssystem und die 
Institutionen des römischen Reiches übernehmen 
und war daher nicht gezwungen, aus der 
Offenbarungsschrift ein solches zu entwickeln. 
Zudem beinhaltet die Bibel bereits selbst den 
Keim für die Unterscheidung von geistlichem und 
weltlichem Regime,8 die Augustinus zur 
Unterscheidung der „civitas terrena“ und der 
„civitas dei“,9 Luther zur „Zwei-Reiche-Lehre“10 
und der Verfassungsstaat zur Ausdifferenzierung 
von säkularer Staatlichkeit und Religionsfreiheit 
des Bürgers weiterentwickelte.11 Insoweit ist es 
zutreffend, daß das Christentum aus der Logik 
seiner Lehre heraus, wenn auch unter 
erheblichen politischen Widerständen, den 
religiösen Souveränitätsanspruch über die 
weltlichen Dinge nach und nach ablegte, die Welt 
sich nach ihren säkularen Gesetzen entwickeln 
ließ, der „Welt gab, was der Welt, und Gott, was 
Gottes ist. 

Demgegenüber beinhaltet der Koran nach 
überwiegender Auffassung der Muslime rechtlich 
verbindliche Vorschriften für nahezu alle 
Lebensbereiche der Menschen mit der Folge, daß 
Gebote nicht nur rechtlich verbindlich, sondern 
auch religiös verpflichtend sind. Da der Koran 
zudem anders als die Bibel als unmittelbarer 
Träger göttlichen Wortes gilt, ist seine Dignität, 
Unanfechtbarkeit, Interpretationsenthobenheit 
muslimischer Auffassung nach notwendige Folge. 
Dem Koran mangelt es daher an jeder 
Distanzierung zu sich selbst: historisch-kritische 
Interpretation des Koran sowie seine 
Geltungsbeschränkung auf die religiösen 
Dimensionen des Lebens gelten als Auflehnung 

                                                
8 Vgl. vor allem Röm. 13, 1 – 7. 
9 Augustinus, De Civitate Dei [413-426] 
10 Martin Luther, Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man 

ihr Gehorsam schuldig sei [1523]  
11 Zur Ideengeschichte des Verhältnisses von Staat 

und Religion im europäisch-christlichen Kontext: Paul 
Mikat, Das Verhältnis von Staat und Kirche nach der 
Lehre der katholischen Kirche, in: Handbuch des 
Staatskirchenrechts, Bd. 1, 2. Aufl., 1994, § 4, S. 111 
ff.; Martin Heckel, in: ebda. § 5, S. 157 ff. (aus 
evangelischer Sicht).  
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gegen Gott selbst. Die Unterscheidung von Staat 
und Religion kann nicht gedacht werden. 
Säkulare Staatlichkeit kann nach muslimischen 
Verständnis bereits im Ansatz theoretisch nicht 
gedacht, geschweige den praktisch realisiert 
werden. Säkularität und Eigengesetzlichkeit der 
Welt sind Sünde. Insoweit repräsentiert der Islam 
bis heute den religiösen Souveränitätsanspruch 
über die Welt – mit den entsprechenden 
kulturellen und zivilisatorischen Folgen. 

3. Wirkungen 

Die Einheit zweier Potenzen – des Staates 
und der Religion – vermögen deren Fähigkeiten 
zu summieren und im Ergebnis größte politische 
Wirkungen und kulturelle Leistungen 
hervorzubringen. „Die Völker des heiligen Rechts 
sind wirklich für etwas dagewesen und haben 
eine mächtige Spur zurückgelassen; [...] hier [ist] 
die Individualität des einzelnen gebunden und nur 
das Ganze individuell.“ 12 Die politischen Erfolge 
sowohl der christlichen wie der muslimischen 
Missionierung sind ebenso bis auf den heutigen 
Tag wirkmächtig wie die religiös inspirierten 
Kunstwerke und Baudenkmale – von den 
ägyptischen Pyramiden über den Felsendom in 
Jerusalem bis hin zum Kölner Dom, um nur einige 
wenige zu nennnen – sprechen für sich. 

Dem gegenüber stehen die Schattenseiten 
einer religiös bestimmten politischen Ordnung. Da 
alles Handeln als Erfüllung einer objektiven 
Ordnung gedacht wird, muß jeglicher 
Subjektivismus im Ansatz unterdrückt und alles 
Individuelle gehemmt werden. Aber nicht nur jede 
Form freier subjektiver Selbstentfaltung ist 
prinzipiell ausgeschlossen, sondern auch jede 
Änderung und Anpassung der politischen und 
ökonomischen Ordnung an sich wandelnde 
Herausforderungen. Denn „jeder Bruch mit dem 
Bestehenden wird zugleich ein Sakrilegium“ mit 
der notwendigen Folge der Erstarrung und 
Unfreiheit der politischen Ordnung: „Eine weitere 
Entwicklung ist bei dieser heiligen Versteinerung 
nicht möglich“.13 Änderungsverbote und solche 
individueller Selbstentfaltung führen über kurz 
oder lang notwendig zu einer Form religiöser 
Despotie, die die Religion als ihre Stütze zu  
mißbrauchen pflegt. Auch die Religion kann sich 
durch allzu enge Verflechtung mit dem Staat 
desavouieren: das Überziehen des religiösen 
Bestimmungsanspruchs wird dann zum 
Sprengsatz der Ausdifferenzierung des weltlichen 
und geistlichen Bereichs werden und schwächt 
die Religion auf lange Zeit nachhaltig in ihrem 
Einfluß. 14 

                                                
12 Burckhardt (N 1), S. 107. 
13 Burckhardt, (N 1), S. 107. 
14 Nicht nur die Reformation läßt sich strukturell als 

Konsequenz einer zu engen Verflechtung von 

IV. Religion unter staatlichen 
Souveränitätsanspruch 

1. Struktur 

Nicht nur die Religion kann den Staat als 
ihre innerweltliche Emanation betrachten und sich 
Bestimmungsrecht über alles Politische 
vorbehalten: auch der Staat kann sich 
Souveränität über die Religion anmaßen. 
Allerdings ist bei dieser zweiten 
Grundkonstellation der Verhältnisses beider 
Potenzen der grundsätzliche Ausgangspunkt 
verschieden. Der „Staat unter religiösem 
Souveränitätsanspruch“ setzt eine bestehende 
oder auch nur vorgestellt Einheit von Staat und 
Religion voraus: der Staat kann als eigenständige 
Potenz mit eigener Handlungslogik nicht gedacht 
werden. Hingegen kann die Staatsgewalt 
gegenüber der Religion den Anspruch auf 
Souveränität nur unter der Voraussetzung 
erheben, daß sie sich der eigenständigen 
Handlungslogik säkularer Politik bewußt 
geworden und sich durch die Religion beschränkt 
sieht. Dieser staatliche Souveränitätsanspruch 
zielt nicht nur auf die Abwehr religiöser 
Implikationen bei der Wahrnehmung staatlicher 
Angelegenheiten: da die Staatsgewalt als solche, 
d.h. als innerweltliche Institution, keinen 
transzendenten Wahrheitsanspruch erheben 
kann, sucht sie das religiöse Potential politisch zu 
neutralisieren oder für seine säkularen Zwecke zu 
instrumentalisieren.  

2. Legitimation 

Der politische Souveränitätsanspruch 
gegenüber den Religionen speist sich vor allem 
aus zwei Legitimationsquellen: dem staatlichen 
Souveränitätsanspruch oder der Funktion des 
Staates als Friedensgarant.  

a) Der Staat als Herr über die Religion 

Als Ausfluß seines Souveränitätsanspruchs 
versteht sich die politische Macht als Herr der 
Religion. Die Differenzierung von Staat und 
Religion läßt die politische Macht ihre Grenzen 
erkennen: sie kann nur die äußere Seite der 
Menschen beherrschen, nicht aber ihre Seelen 
Daher muß sie in der Religion den Konkurrenten 
um die Macht über die Menschen sehen. Der 
staatliche Souveränitätsanspruch kann sich in 
unterschiedlicher Weise manifestieren:  

• durch Unterdrückung aller religiösen 
Lebensäußerungen durch aktiven Kampf gegen 
die Religion. Historische Beispiele bietet die 

                                                                        
politischer und geistlicher Herrschaft erklären. Auch 
die politische Herrschaft der Mullahs in der 
islamischen Republik Iran könnte wegen der darin 
liegenden Überdehnung des religiösen 
Bestimmungsanspruchs ein ebenso schnelles wie 
unerwartetes Ende finden. 
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französische Revolution mit ihrem Glauben an die 
Vernunft oder der historische Materialismus in der 
kommunistischen Welt.  

• durch Instrumentalisierung des Religion 
bzw. deren staatliche Beherrschung für staatliche 
Zwecke. Historisches Anschauungsmaterial bietet 
insoweit der Josephinismus in Österreich15, die 
Versuche der Instrumentalisierung der Kirchen im 
Dritten Reich („Glaubensbewegung deutscher 
Christen“)16 sowie gegenwärtig der Versuch einer 
Etablierung einer  katholischen Nationalkirche in 
der Volksrepublik China. 

Der Kampf des Staates gegen die Kirche 
ist freilich hoffnungslos und von Anbeginn zum 
Scheitern verurteilt: gerade weil die Religionen 
ihre Macht „nicht von dieser Welt“ herleiten, kann 
der Staat sie nicht besiegen. Der Staat kämpft 
gegen einen Gegner, der er nicht sieht, er kämpft 
mit Mitteln, die der religiösen Sphäre inkompatibel 
sind, und er kämpft um ein Ziel, das jenseits 
seiner Mächtigkeit liegt: das Heil. Sowohl der 
Kampf gegen wie auch der versuch einer 
Instrumentalisierung der Religion erfaßt also 
allenfalls die Außenseite der Mensch, nie aber 
ihre Köpfe.  

b) Der Staat als Schlichter zwischen 
den Religionen 

Staatliche Suprematie über die Religionen 
kann aber nicht nur säkular aus dem 
Souveranitätsanspruch des Staates über die 
Religion legitimiert sein, als Kampf gegen die 
religiöse Infragestellung politischer Macht. 
Vielmehr kann diese umgekehrt gerade auch 
dazu dienen, das Aggressionspotential 
konkurrierender Religionen zu neutralisieren. 
Staatliche Souveränität versteht sich in diesem 
Fall als Friedensgarant zwischen konkurrierenden 
religiösen Wahrheitsansprüchen. Der Staat will 
die Religionen nicht instrumentalisieren, sondern 
ihre konfliktträchtigen weltlichen Externalitäten 
neutralisieren. Staatliche Suprematie über die 
Religionen steht im Dienste des Friedens, nicht in 
der Indienstnahme religiöser Substanz für 
weltlich-politische Zwecke.17 In diesem Sinne ist 
die Souveränität des Staates als Modus der 
Gewaltenteilung zwischen Welt und Religion zu 
begreifen, da es dem Staat nicht um die 
Beherrschung der Religion durch Staat geht, 

                                                
15 Vgl. zum Josephinismus Christoph Link, in: 

Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band I, 1983, S. 
539 ff. m.w.N. 

16 Vgl. dazu Christoph Link, Staat und Kirchen [in der 
Zeit des Nationalsozialismus], in: ebda., Band 
IV,1985, S. 1002 ff. 

17 Zum Ganzen m.w.N.: Otto Depenheuer, Wahrheit 
oder Frieden. Die fundamentalistische 
Herausforderung des modernen Staates, in: Essener 
Gespräche 33 (1999), S. 5 ff., insbes. 18 ff. 

sondern um die Scheidung beider Bereiche im 
Interesse des innerstaatlichen Friedens. In der 
Konsequenz garantiert die staatliche Souveränität 
die Teilung weltlicher und geistlicher 
Herrschaftsansprüche. Systematisch ist diese 
Ordnung beider Potenzen Ausdruck staatlicher 
Suprematie über die Religionen, da der Staat 
seine Schlichtungsaufgabe nur unter der 
Bedingung des staatlichen Gewaltmonopols 
wahrnehmen kann. Aus typologischen Gründen 
soll sie an dieser Stelle außer Betracht bleiben, 
da die staatliche Souveränität nicht gegen oder 
auf Herrschaft über die Religionen gerichtet ist.18 

3. Wirkungen 

Die politische Bekämpfung, Neutralisierung 
oder Instrumentalisierung der Religionen kann 
kurzfristig befreiende, innovationsstärkende 
Wirkungen zeitigen. Langfristig aber sind die 
Folgen regelmäßig verheerend.  

a) Die metaphysische Entzauberung der 
Welt entbindet einerseits unbegrenzte, d.h. durch 
religiöse Ingerenzen nicht in Frage gestellte 
Rationalisierungspotentiale. Sie bedeutet die 
Überwindung der hemmenden Wirkung religiöser 
Vorstellungen und Verbote. Die Welt kann 
wissenschaftlich nach allen Seiten hin erforscht 
werden. Die religiöse Entgrenzung des Menschen 
führte historisch zum Siegeszug der Geistes- und 
Naturwissenschaften nach Renaissance und 
Reformation in der westliche Welt und wäre ohne 
die Befreiung des säkularen Denkens von 
religiösen Bevormundung nicht denkbar. 
Umgekehrt erklärt sich die signifikante 
Rückständigkeit weiter Teile der islamischen Welt 
im Bereich der Geistes- und Naturwissenschaften 
gerade aus der alles beherrschenden religiösen 
Durchwirkung des Islam. Es gibt keine nach 
eigener Sachrationalität operierenden Systeme 
des Politik, Wissenschaft oder Wirtschaft; 
vielmehr ist alles zunächst auf seine Vereinbarkeit 
mit religiösen Vorgaben zu untersuchen. 

b) Andererseits wird der auf sich gestellte 
souveräne Staat zu einem seelenlosen 
Mechanismus: die Herzlosigkeit des Rationalen, 
die Kälte des Konstruierten und Maschinellen läßt 
die Transzendenz-, Sinn- und 
Orientierungsbedürfnis der Menschen 
unbefriedigt. Die areligiöse Welt führt zur 
Sinnlosigkeit des Politischen jenseits der 
Machtfrage. Um dies zu verhindern, muß der 
Staat, der die Religion politisch erfolgreich besiegt 
hat, den Bürgern alternative Formen des 
Affektiven einschließlich einer Ersatzmetaphysik 
anbieten, die religiösen durch politische Tabus 
ersetzen, neue Bereiche des nicht Sagbaren, des 

                                                
18 S.u. IV. 
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Verbotenen aufzeigen,19 um dergestalt seinen 
Bürgern einen ihr individuelles Leben 
übersteigenden Sinn zu geben. Kurz: der Staat 
muß zur Ersatzreligion und insoweit ebenso 
grenzen- wie maßlos werden. Der Totalitarismus, 
wie er sich 20. Jahrhunderts in unterschiedlichen 
Ausprägungen entfaltet hat, liegt in der Logik 
eines die religiöse Potenz bekämpfenden und 
zugleich indienstnehmenden Staates. 

V. Souveränitätsteilung zwischen Staat 
und Religion  

1. Struktur 

Der dritte Grundtypus des Verhältnisses 
von Staat und Religion wird geprägt von einer 
Teilung konkurrierender Souveränitätsansprüche: 
Staat und Religion erheben beide für ihren 
Bereich – den weltlichen und den geistlichen – 
Souveränität, akzeptieren aber wechselseitig ihre 
jeweils beschränkten Souveränitätsansprüche, 
entsagen also einem Ausgreifen auf das Terrain 
des Gegenspielers. Der Staat enthält sich 
Vorgaben für den religiösen Bereich und enthält 
sich metaphysischer Sinndeutungen des Lebens; 
die Religionen erheben keinen politischen 
Machtanspruch jenseits der 
verfassungsrechtlichen Möglichkeiten der 
Teilhabe am gesellschaftlichen wie 
demokratischen Willensbildungsprozeß. Mit 
dieser gewaltenteiligen Ordnung ist das 
Verhältnis beider Potenzen in der modernen 
säkularen Staatenwelt umschrieben.20 Der Staat 
legitimiert sich autonom nach innerweltlichen 
Rationalitätskriterien und entläßt die Religionen in 
autonome, grundrechtlich legitimierte Freiheit. Die 
Religionen legitimieren sich aus dem jeweiligen 
religiösen Wahrheitsanspruch und wirken auf der 
Grundlage der Religionsfreiheit auf ihre 
Gläubigen ein.  

Diese moderne Ordnung beider 
weltgeschichtlichen Potenzen markiert nicht den 
historischen Endpunkt einer logischen 
Entwicklung. Als theoretisches Konzept hat 
Thomas Hobbes dieses Ordnungsmodell in 
Ansehung der Religionskriege der beginnenden 
Neuzeit entwickelt, politisch hat es sich unter den 
historisch kontingenten Bedingungen Europas in 
einem sich über 300 Jahren hinziehenden Prozeß 
der Säkularisierung herausgebildet. Zwar ist sie 
als eine zivilisatorische Kulturleistung zu 
würdigen, gleichwohl aber historisch kontingent, 
stets labil und gefährdet, nur funktional, nicht aber 
rational zwingend begründbar.  

                                                
19 Dazu näher Otto Depenheuer, Recht und Tabu, in: 

ders., Recht und Tabu, 2003, S. 14 ff., 20 ff. 
20 Grundlegende Darstellung nunmehr Stefan Mückl, 

Europäisierung des Staatskirchenrechts, 2005. 

Dieses moderne Ordnungsmodell einer 
staatlich garantierten Gewaltenteilung von Staat 
und Religion sieht sich theoretisch fundamentalen 
Infragestellungen und politisch latenten 
Gefährdungen gegenüber.21 Die Säkularität des 
Staates legitimiert sich nur funktional aus der 
Friedensaufgabe des Staates. Durch den 
Wahrheitsanspruch der Religionen wird sie latent 
und grundsätzlich in Frage gestellt: gegenüber 
der transzendenten Wahrheit hat der 
weltimmanente Frieden notwendig nur 
untergeordnete Bedeutung: den Tod muß nicht 
fürchten, wer sich zum Himmel bestimmt weiß.22 
Ferner ist dieses Ordnungsmodell im Kern 
widersprüchlich und konfliktträchtig. Souveränität 
entzieht sich begrifflich und sachlich einer 
Teilung. Beide Potenzen unterliegen der steten 
Versuchung des Ausgreifens in das Terrain der 
anderen: religiöse Wahrheit will in der Welt 
Wirklichkeit werden kann daher Grenzen ihres 
Handelns nicht akzeptieren, staatliche 
Souveränität nicht religiöse Machtansprüche 
dulden. Deshalb kann keine Verfassung diese 
Gewaltenteilung zweier welthistorischer Potenzen 
auf Dauer garantieren; die derzeitige politische 
Harmlosigkeit der christlichen Kirchen in Europa, 
die sich mehr ihrer  Selbstsäkularisierung denn 
ihrer Funktion als Sauerteig in der permissiven 
Gesellschaft widmen, darf über das latente 
Potential eines „Handelns aus Wahrheit“ nicht 
hinwegtäuschen.23 Um so wichtiger ist es, diese 
Gewaltenteilung in ihrer zivilisatorischen 
Leistungsfähigkeit, ihrer latenten Logik wie in 
ihren Gefährdungen zu analysieren. 

2. Legitimation 

Das gewaltenteilig ausdifferenzierte 
Verhältnis von Staat und Religion speist sich aus 
zwei Legitimationsquellen: historisch aus der 
Legitimation des Staates als Friedensstifter 
konkurrierender Religionsgemeinschaften, 
systemtheoretisch aus der Einsicht in die 
Begrenztheit politischer Handlungslogik. 

a) Der Staat als Friedensstifter im 
religiösen Kampf  

Die historischen Grundmuster des 
Verhältnisses von Staat und Religion – „Staat 
unter religiöser Souveränität“ und „Religion unter 
staatlicher Souveränität“ – gehen von einer 

                                                
21 Vgl. die Ausführungen oben unter II. 
22 Vgl. das Gelöbnis Ferdinand II. von Österreich bei 

seinem Regierungsantritt: „Lieber über eine Wüste 
herrschen, lieber Wasser und Brot genießen, mit 
Weib und Kind betteln gehen, seinen Leib in Stücke 
hauen lassen, als die Ketzerei zu dulden“. Zit. nach 
Rudolf Burger, Multikulturalismus im säkularen 
Rechtsstaat, in: Leviathan 1997, S. 172 ff., 177.  

23 Zum Problem näher m.w.N. Depenheuer (N 17)., S. 
16 ff. 
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spezifischen Voraussetzung aus: von relativ 
geschlossenen und homogenen Gemeinschaften, 
von einer Kongruenz politischer Organisation und 
religiösen Bekenntnisses: cuius regio, eius 
religio.24 Fällt diese Voraussetzung fort – durch 
Glaubensspaltung wie im nachreformatorischen 
Zeitalter, durch Migration fremder Religionen –, 
kann sich die Politik in ihrer Verbindlichkeit für alle 
Bürger nicht mehr durch eine religiöse Wahrheit 
legitimieren. Um sich als Staat behaupten zu 
können, darf er sich überhaupt nicht mehr durch 
Religion rechtfertigen. Der Staat muß das 
Bündnis von „Thron und Altar“ kündigen. Politik 
und Religion differenzieren sich aus: Der Staat 
kann nur noch säkularer Staat sein, um der Staat 
aller Bürger sein zu können, gleich welchen 
Bekenntnisses.25 

Der Staat steht als säkularer Staat allen 
Religionen neutral gegenüber. Er entsagt 
religiöser Wahrheit und transzendenter 
Legitimation nicht aus eigenem Antrieb oder 
eigennützigen Motiven. Er ist säkularer Staat nur 
deshalb, weil er nur so Konkurrenz und Kampf 
zwischen religiöser Wahrheitsansprüche um des 
Friedens willen neutralisieren kann. Das Telos 
des modernen Staates ist Friedlichkeit, sein 
Modus das Monopol legitimer physischer 
Gewaltsamkeit.  

Wahrung und Garantie des innerstaatlichen 
Friedens sind nur möglich unter der Bedingung 
der  Absage an innerweltlich verbindliche 
Wahrheitsansprüche. Die Religionen können 
ihren Wahrheitsanspruch vertreten, aber unter der 
gegebenenfalls vom Staat erzwungenen 
Bedingung der Friedlichkeit. Darin liegt für jede 
Religion eine schwierige und anspruchsvolle 
Aufgabe: sie müssen den eigenen 
Wahrheitsanspruch mit der Toleranz und 
Anerkennung divergierender und 
widersprechender religiöser 
Wahrheitsüberzeugungen vermitteln. Da Wahrheit 
prinzipiell nicht kompromißfähig ist, muß sie ihren 
Wahrheitsanspruch „fundamentalistisch“ aufrecht 
erhalten und sich gleichzeitig vom Staat zur 
Toleranz zwingen lassen.26 Historisch haben die 

                                                
24 Vgl. Depenheuer (N 17), S. 20. 
25 Näher Depenheuer (N 17), S. 18 ff. 
26 Die Schwierigkeit und nahezu Unlösbarkeit dieser 

Aufgabe resultiert daraus, daß die Religion die 
staatliche Säkularität und religiöse Toleranz religiös 
nicht schlüssig herleiten kann: Wahrheit kann 
allenfalls taktisch, nicht aber politisch tolerant sein. 
Daher kann die Idee des Staates als Friedensgarant  
gegenüber religiös legitimierter Infragestellung nicht 
bewiesen, sondern nur aus historischer Erfahrung 
abgleitet werden. Die Säkularität des Staates ist kein 
Postulat der theoretischen Vernunft, sondern der 
praktischen Vernunft: nur in Ansehung der 
Grausamkeit und Unlösbarkeit der Religionskriege 
hat sich das sehr irdische Interesse des schlichten 

Fortschritte der Erkenntnistheorie bei diesem 
Prozeß nützliche Hilfestellung geben können: Von 
Kants Beweis der Unbeweisbarkeit Gottes über 
Lessings Ringparabel ist allmählich in das 
kulturelle Bewußtsein Europas erwachsen, daß 
der Glaube einen Sprung in die Wahrheit 
voraussetzt, der ohne das Wagnis des Scheiterns 
nicht gelingen kann. 

b) Moderner Staat durch Säkularität  

Der von religiöser Zumutungen befreite 
Staat kann ebenso wie die von politischer 
Ingerenz befreite Religion zu sich finden, ganz 
Staat und ganz Religion sein. Aus dieser 
Perspektive erweist sich Religionsfreiheit als eine 
Stärkung staatlicher Souveränität. Umgekehrt 
könnte auch kein Staat die Religion wirklich 
besiegen: das Transzendenzbedürfnis der 
Menschen ist einfach da, man kann es nicht 
verbieten, sondern allenfalls seine äußere 
Emanation gewalttätig unterdrücken. Bei einem 
offenen Konflikte des Staates mit der Religion 
sitzt diese am längeren Hebel: schon die 
eschatologische Perspektive und transzendente 
Finalität des Religiösen läßt jedes politische 
Kalkül verkümmern. Zudem zehrt der Kampf des 
Staates gegen die Religion seine Kräfte auf, die 
er in anderer Hinsicht besser einsetzen könnte.27 
Daher ist jeder Staat im eigenen Interesse gut 
beraten, die Religionen sich entfalten zu lassen 
und dadurch an ihrem Potential der Sinngebung 
mittelbar zu partizipieren. 

c) Politische Entlastung der Religion 

Aber nicht nur der Staat, mehr noch wird 
die Religion durch die Trennung des Weltlichem 
vom Geistlichen von politischen Ansprüchen 
befreit und „zu sich selbst“ befreit: Religion kann 
wieder nur Religion sein.28 Darin spiegelt sich die 
moderne Einsicht, daß religiöse Kompetenz 
begrenzt ist: religiöse Offenbarungsschriften 
geben grundsätzlich keine Auskunft über die 
richtige Ordnung der Welt, sondern weisen den 
Gläubigen einen Weg, im Jammertal dieser Welt 
ohne Schaden für sein Seelenheil zu bestehen. 
Zudem antworten sie auf historisch gänzlich 
verschiedene gesellschaftliche Umstände, die 
konkrete Ableitungen für die moderne 

                                                                        
Überlebens gegenüber dem der religiösen Wahrheit 
durchsetzen können.  

27 Man denke nur an das Spitzelsystem der Stasi in 
der ehemaligen DDR, mit deren Hilfe die Kirchen 
überwacht und unterwandert wurden, Gerhard 
Besier, Der SED-Staat und die Kirche. 3 Bde., 1993-
1995. 

28 Dazu näher Otto Depenheuer, Religion als ethische 
Reserve der säkularen Gesellschaft? Zur 
staatstheoretischen Bedeutung der Kirche in 
nachchristlicher Zeit, in: ders. u.a. (Hg.), Hommage 
Josef Isensee, 2002, S. 3 ff. 
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Gesellschaft kaum zulassen. Individualethisch 
erwünschte Verhaltensweisen in primitiven 
Geselschaftsformen können in komplexen 
Gesellschaften störende oder gar gegenteilige 
Wirkungen zeitigen. Die Frage der Zulässigkeit 
des Zinses stellt sich in einer Agrargesellschaft 
anders als in einer industriellen, komplexen und 
vernetzten Welt. Die Anerkennung der 
Sachrationalität des Ökonomischen erspart den 
Scharfsinn, die Umwege und Alternativen, die die 
Theologie entwickelt hat, um im Ergebnis 
Bankgeschäfte zu ermöglichen.29 Wie jede 
Differenzierung der modernen Welt führt die 
Anerkennung der Selbstgesetzlichkeit anderer 
Systemleistungen zu einer Leistungssteigerung 
aller: wenn wirtschaftliches Handeln nicht mit  
moralischen Lasten verbunden ist, kann die 
ökonomische Rationalität zum Wohle aller zum 
Zuge kommen. Wenn hingegen alles Politische, 
Wirtschaftliche und Kulturelle religiös durchwirkt 
ist, kann sich die Religion durch schlechte Politik 
selbst diskreditieren, und zwar nicht nur in 
politischer, wirtschaftlicher oder kultureller 
Hinsicht, sondern auch in Hinsicht ihrer religiösen 
Kernkompetenz: die Überdehnung der 
Kompetenz der Religion in die Welt hinein, 
unterstellt sie nicht nur dem Gesetz dieser Welt, 
sondern steht auch vor ihrem Fall.  

3. Gefährdungen der Legitimation geteilter 
Souveränität 

Souveränität ist begrifflich unteilbar, jede 
Form geteilter Souveränität daher fragil, 
spannungsgeladen, gefährdet. Erst in einem 
System der Trennung von Staat und Religion 
kann jede der beiden Potenzen ihren 
„Machtverlust“ erkennen. Solange die Vorstellung 
einer Einheit von Staat und Religion wirkmächtig 
ist, kann die Machtfrage nicht offen thematisiert 
werden. Erst der – in der Regel schmerzhafte und 
blutige – Prozeß der Differenzierung bringt jeder 
Seite zu Bewußtsein, daß sie die Herrschaft über 
einen Teil des Menschen verloren hat: der Kirche 
die Herrschaft über den Körper, dem Staat die 
Herrschaft über die Köpfe. Beide 
weltgeschichtlichen Potenzen tendieren daher 
dazu, die Begrenzung ihrer Souveränität zur 
Steigerung der eigenen Macht zu überwinden.30 

                                                
29 Zum Zinsverbot und seinen Umgehungsstrategien: 

Otmar lssing, Der Zins und sein moralischer 
Schatten, in: FAZ  v. 20. 11. 1993; Heinz Schröder, 
Jesus und das Geld, 3. Aufl. 1981; Dieter Weiss, 
Islamische Ökonomie und Christliche 
Wirtschaftsethik. in: Die neue Ordnung 57 (2003), S. 
424 ff., 428ff. 

 
30 Diese Versuchung liegt in der Struktur der beiden 

Souveränitätsansprüche begründet und gilt 
unabhängig von den je handelnden Akteuren. Mögen 
diese auch konkret den Versuch zur Aufhebung des 
Dualismus zurückweisen: früher oder später kommt 

Das verloren gegangene Potential soll 
kompensiert werden entweder durch staatliche 
Indienstnahme der Religion einerseits oder durch 
religiöse Instrumentalisierung des Staates 
andererseits. 

4. Historische Konkretisierungen des 
Modells der Gewaltenteilung 

Die Unterscheidung von Staat und Religion 
kann sich theoretisch zu vier Konstellationen 
verdichten: der Staat macht sich die Kirche 
dienstbar für seine Zwecke oder sucht die 
Religion in ihrer politischen Potenz zu 
minimalisieren. Die Kirche sucht umgekehrt die 
Nähe zum Staat, um Einfluß auf dessen 
Handlungen zu gewinnen, oder sie geht auf 
Distanz zu ihm, um die Integrität ihrer Lehre zu 
wahren. In der Praxis der modernen 
Verfassungsstaaten haben sich vor allem zwei 
Grundmodelle herausgebildet: Trennungs- oder 
Koordinationsmodell. 

a) Koordinationsmodell 

Im Koordinationsmodell deutscher Prägung 
sucht der Staat die Kooperation mit der Religion, 
um ihr Potential für sich und seine Zwecke zu 
nutzen. Gleichzeitig sucht auch die Religion Nähe 
zum Staat, weil sie nur so glaubt ihre Einfluß 
wahre zu können. Das Koordinationsmodell wird 
in Deutschland ganz überwiegend als intakt, 
vorbildlich und bewahrenswert gehalten. 
Tatsächlich sind seine verfassungsrechtlichen 
und politischen Wirkungen beachtlich: 

aa) Historisch hat die Kirche insbesondere 
in Deutschland schon früh die enge Beziehung 
zum Staat gesucht und genossen. Bei allen 
Säkularisierungstendenzen bildete vor allem das 
landesherrliche Kirchenregiment eine stete 
Klammer zwischen evangelischen Christen und 
Staat. Und selbst die Säkularisation von 1806 hat 
Staat und Kirche über die Ablöseverpflichtung des 
Art. 138 Abs. 1 WRV bis in die Gegenwart fest 
aneinandergebunden. Das landesherrliche 
Kirchenregiment setzte sich in dem öffentlich-
rechtlichen Körperschaftsstatus der Kirchen fort, 
dem zahlreiche Rechtstitel wie Personal-, Steuer-, 
Gerichtshoheit etc. entspringen.31 Dieser 
Rechtsstatus der Kirchen in Deutschland ist 
einzigartig: keine Kirche auf dieser Welt steht 
verfassungsrechtlich und finanziell so gesichert 
da wie die Kirchen in Deutschland. Zudem 
beginnt das Grundgesetz und manche 
Landesverfassung mit einer Anrufung Gottes. Der 
Staat darf religionsfreundlich agieren, weil er von 
den ethischen Voraussetzungen partizipiert, die 
nicht er, wohl aber die Religionen bereitstellen 
können. Im Gegenzug genießen die Kirchen 
                                                                        

die systemimmanente Tendenz auf Wiedererringung 
der Suprematie zum Durchbruch.  

31 Vgl. nur Art. 137 WRV. 
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Zugang zu Bildungs-, Sozialeinrichtungen, um 
dort Zeichen für ihr proprium ablegen zu können. 

bb) Andererseits liegt im 
Koordinationsmodell deutscher Provenienz die 
Gefahr, daß sich die Kirchen über ihre 
tatsächliche Lage, ihre religiöse Kraft und 
theologische Kompetenz zur Einmischung 
täuschen. Mit der Aufklärung und dem 
kirchenfeindlichen Humanismus des 18. 
Jahrhunderts entstand der Kirche mit dem Staat 
der große säkulare Gegenspieler, dessen Logik 
sie auf Dauer nicht gewachsen sein kann. Daher 
ist die Kirche heute fast überall in der Defensive, 
und keines der vielen Privilegien, die sie genießt, 
hat ihren schleichenden Reputationsverlust und 
ihre Entwicklung zu einer „Volkskirche“ ohne Volk 
aufhalten können. Äußerlich betrachtet – im 
Hinblick auf ihre Steuereinnahmen und die 
Annehmlichkeiten des öffentlichen Dienstrechts –, 
steht die Kirche zwar prächtig da. Aber dem 
Äußeren korrespondiert keine innere Stärke: in 
Wahrheit ist die Kirche theologisch ebenso wie 
politisch schwach, in allem fügsam, in vielem 
hörig, und ihre Weigerung, am Jahrestag der 
Deutschen Einheit die Glocken zu läuten war 
schon das Äußerste an Eigensinn, zu dem sie 
sich verstehen mochte.32  

Das Koordinationsmodell hat die deutschen 
Kirchen satt und zufrieden werden lassen. Als 
Teile einer saturierten Wohlstandsgesellschaft 
betreiben sie, was alle anderen auch betreiben: 
Besitzstandswahrung. Im Bündnis mit der 
weltlichen Macht braucht sich der geistliche Arm 
nicht allzusehr anzustrengen: denn er bekommt 
das Wichtigste zum Leben auf dieser Welt – Geld. 
Aus der alten Konkurrenz zwei 
Souveränitätsansprüche ist damit unter dem 
Etikett des Koordinationsmodells ein Verhältnis 
der Unterordnung geworden. Diese manifestiert 
sich in einer Selbstsäkularisierung der 
Religionen,33 die ihren Wahrheitsanspruch zu 
Gunsten eines gesellschaftlich nützlichen 
Sozialengagements fallen lassen und sich der 
Welt als „Verband unter Verbänden“ 
anverwandeln. Gleichzeitig wird ihre theologische 
Kompetenz zunehmend schwächer, wird sie ihrer 
Aufgabe der Sinn- und Orientierungsvermittlung 
immer weniger gerecht, zerbröselt ihre religiöse 
Substanz. 

b) Trennungsmodell 

Im Trennungsmodell sucht der Staat den 
Einfluß der Religion aus dem staatlichen  Leben 

                                                
32 Konrad Adam, FAZ v. 23.12.1995. 
33 Problemdiagnose: Josef Isensee, Die 

Säkularisierung der Kirche als Gefährdung der 
Säkularität des Staates, in: Gerfried W. 
Hunold/Wilhelm Korff (Hg.), Die Welt für morgen, 
1986, S.164  ff.; Depenheuer (N 17), S. 26 f. 

zu verbannen, zu minimieren, zu neutralisieren. 
Diese Gleichgültigkeit des Staates ihr gegenüber 
muß der Religion nicht unwillkommen sein, im 
Gegenteil: kann sie doch gerade darin ihre 
Integrität in Abgrenzung zum Staat wahren: „die 
Religionen behaupten ihre Idealität am ehesten, 
solange sie sich gegen den Staat leidend, 
protestierend verhalten.“34 

Exemplarisch hat das Trennungsmodell in 
den Vereinigten Staaten von Amerika seine 
Realisierung gefunden. Tatsächlich gibt es kein 
Land, das die Trennung der beiden Sphären 
weiter getrieben hätte. Aber auch nirgendwo 
sonst dürfte die Religion einen festeren Stand im 
öffentlichen Leben haben, und in keinem anderen 
Land des Westens vermag sie dem Staat stärkere 
Kräfte zuzuführen als in Amerika. Die 
Gründergeneration der amerikanischen 
Verfassungsgeber war sich über die 
wechselseitige Abhängigkeit der beiden Mächte 
im Klaren, zog daraus jedoch ganz andere 
Konsequenzen als die Europäer. Ihr diente die 
Säkularität des Staates dazu, Raum zu schaffen 
für den Glauben, und auf diesem Wege von der 
Religion alles das zurückzuerhalten, was sie und 
nur sie leisten kann. Die amerikanische Praxis 
gab Alexis de Tocqueville die Antwort auf die 
Frage, „ob man die tatsächliche Macht einer 
Religion dadurch erhöhen kann, daß man ihre 
scheinbare Macht vermindert“.35 In der 
amerikanischen Gewohnheit, den Staat aus allen 
Dingen der Religion herauszuhalten, fand er die 
Lösung. Gerade weil der Regierung die religiösen 
Überzeugungen, aus denen heraus die Bürger ihr 
Leben führen, nicht gleichgültig sein kann, muß 
sie den Glauben als Privatangelegenheit 
behandeln. Denn die Menschen bringen nur für 
die Dinge, die ihnen existentiell am Herzen liegen 
und die sie selbst gestalten können, das Maß an 
Zuneigung auf, das einer Sache zum Erfolg 
verhilft. Daher müsse sich der Staat, um die 
Religion zu fördern, zurückhalten. Nur die 
vollständige Trennung erlaube es, die beiden 
Potenzen, von denen die Republik lebt, den Geist 
des Glaubens und den Geist der Freiheit, Staat 
und Religion miteinander zu verbinden.  

 

 

                                                
34 Burckhardt (N 1), S. 137. 
35 „Über die Demokratie in Amerika“ [1835], 1976, 9. 

Kap., S. 341 ff., 343. 
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DEVLET VE DİN: EGEMENLİK İDDİASINDA 

BULUNAN GÜÇLER ARASI MODELLER∗∗∗∗ 

Prof. Dr. Otto Depenheuer, Universität zu 

Köln 

Prof. Dr. İlyas Doğan∗∗ 

I.Laik Dünyada Dinsellik 

Jakob Burckhardt “ Dünya Tarihine 

Yaklaşımlar” adlı ünlü eserinde devlet, din ve 

kültürü tarihe yön veren üç ana itici kuvvet 

olarak ele almıştır1. Her üç etkenin de kendine 

özgü gelişim kanunları vardı. Söz konusu üç 

itici potansiyel gücün bu kendine has değişim 

yasaları karşılıklı etkileşimle halkların ve 

devletlerin tarihini biçimlendirdi. Avrupa’da bu 

üç potansiyel güçten biri olan dinselliğin dünya 

tarihini etkileme gücü olmaktan çıktığı 

gözlemlenmektedir.  

Avrupa’da Rönesans ve reformlar ile 

bunun sonucu olarak  din özgürlüğünün 

anayasal olarak korunduğu laikleşme süreci, 

19.yy.dan beri giderek artan, dini inançlarda 

zayıflama ve kutsallığın kaybına yol açmıştır. 

Laikliğe paralel olarak yaşanan inançlardaki bu 

zayıflama süreci 21. yüzyıl başlarında 

“Hıristiyan batı kültürü”nün dinsellikten 

uzaklaşmasında hayati önemdedir2. Dünya 

tarihi süreci olarak sekülerleşme dini 

                                                
∗ Bu çalışma Otto Depenheuer/Ilyas Doğan/ Osman 
Can (Hrsg.) Zwischen Säkularität und Laizismus, 
LIT Verlag, Münster 2005, s. (9-26) dan alınmıştır. 
∗ ∗ Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
1 Weltgescichtlihe Betrachtungen  //1868//, 1969 
2 Karş. Vgl. Otto Depenheuer, Religion als ethische 
Reserve der säkularen Gesellschaft? Zur 
staatstheoretischen Bedeutung der Kirche in 
nachchristlicher Zeit, in: Nomos und Ethos (hg. v. 
Otto Depenheuer, Markus Heintzen, Matthias 
Jestaedt und Peter Axer), 2002, S. 3 ff.; aynı yazar., 
Ortsbestimmung der Kirchen [yayına 
hazırlanmaktadır]. – Symptome für die 
Entchristlichung Europas aus jüngster Zeit (Son 
zamanlarda Avrupa’nın Hıristiyanlıktan 
uzaklaşmasının belirtileri): Kruzifix-Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 93, 1 ff.) 

gerçekliğin nötrleşmesinden kiliselerin bizzat 

kendilerinin laikleşmesine, dini inancın içinin 

boşalması ve kutsallığın kaybolmasına kadar 

pek çok mantıksal sonuç doğurmuş 

gözükmektedir.  

Bu arada toplumun laikleşmesinin doğrusal bir 

süreç olduğu tezi de çelişik gelişmeleri bir 

arada barındırmaktadır: Müslüman gruplarca 

kutsallık gereksinimi bağlamında İslam’ın 

yeniden yorumlanmasına ilişkin ortaya atılan 

farklı görüşler- İslam ülkelerinden Almanya ve 

Avrupa’ya gerçekleşen göçlerle karşı karşıya 

kalınan müreffeh “Batı”nın yorgunluğu ve sapık 

hayallerine duyulan tepki ile beslenen militan 

İslamcılık- çoktandır unutulmaya yüz tutmuş bir 

dini canlanış grup kültürünün birer yansıması 

örneği olarak kendini göstermektedir. Gerçi 

dünya tarihini dönüştüren bir güç olarak 

dinlerin kesin olarak yıprandığı konusundaki 

kuşku bizzat dinlerin kendi meselesidir.  Fakat 

kutsallık sorunu kendini açıkça belli etmese 

bile daima mevcuttur. Bu mevcudiyet insan var 

olduğu sürece cazibesini koruyacaktır. Çünkü 

bütün insanlar kendi varlıklarını açıklayan bir 

mana arayışı ve bu bağlamda kendilerini eldeki 

veriler ışığında güvende hissetme ve nereye 

gittiklerini kesin olarak belirleme çabası 

içindedirler. Her şeyin her zaman farklı 

olabileceği düşüncesi yeterince korkutucu ve 

ilişkilerin düzen ve istikrar içinde olması 

arayışının da sebebidir. (Her şeyin her zaman 

farklı olabileceği duygusu) çelişkiler 

dünyasında insanın yönünü belirleme ve 

anlamlandırma, geleceği öngörebilme, 

gelişmeleri önceden hesaplayabilme, geleceği 

yönlendirme arzusu açısından endişe vericidir. 

Güvenlik- ruhsal yada benzeri anlamda- 

özgürlükten daha önemli ve insanın 

vazgeçilmez gereksinimi olarak demokrasi ve 

refahtan çok daha önceliklidir. Biz aşağıdaki 
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çalışmada küreselleşme çağında ve 

başlangıcında bulunduğumuz terörist dünya 

savaşı 21.yüzyılında ortaya çıkan antropolojik 

yapılar ile gelecekte yaşanması muhtemel bu 

(gelişmeler) hakkında deneme niteliğinde bir 

inceleme yapma amacı gütmekteyiz. 

İnsanın ölümlü bir yaratık olması onun 

mana arayışının önemsiz olarak nitelenmesini 

haklı kılmaz. Aksine insanın ölümlü bir yaratık 

olması mana arayışını daha da anlamlı kılar. 

Çünkü insan kendisinin ve dünyanın neden var 

olduğunu ve neden insan ve dünyanın bir hiçlik 

olmadığı sorusunun cevaplarını sorgular. İnsan 

kendi varlığının tesadüfiliği, bu konuda mutlak 

ve belli kanunların bulunmadığı, bu nedenle bir 

kesinlikten söz edilemeyeceği gibi her şeyin 

manasızlığı ve tesadüfiliğine dönük genel 

açıklamalardan tatmin olmayabilir. O, hayatını 

anlamlı kılmak için yaşamını biçimlendiren ve 

varlığını sürdüren bir bağlantı noktası bulma 

arayışı içindedir. Fakat insan bu bağlantı 

noktalarını salt kendi bireysellik anlayışında 

bulamaz. Çünkü bireyin kendi maddi varlığı 

sonludur. Bu sonlu varlık nihayet ölümle 

beraber kaybolan, soyut olmayan bir anlamı 

ifade eder. İnsan anlam ve doğruyu bulma 

arayışını temellendirmekte, kendince 

bağlantılar kurmak ve birey olarak kendi 

varlığını soyut bir şekilde anlamlandırmakta 

tarih felsefesi açısından olsun, ideoloji 

açısından veya dinsel bakış açılarından bir 

veya birkaçından yararlanır. Din, karmaşıklığı 

azalttığı ve böylece günlük yaşamı 

kolaylaştırdığı oranda hayatı yaşanır ve 

yaşamayı anlamlı hale getirir. Elbette metafizik 

sorununun mevcudiyeti geleneksel dinlerin 

veya tarih felsefesi sistemlerinin cevaplarının 

doğruluğunu ispatlamaz. Fakat metafizik, 

insanın halen kabul gören ve propagandası 

yapılan tarihin sonu ve din konusunda aykırı 

düşünceler üretmesine de olanak sağlayarak, 

böylece din ve ideolojide yeni düşüncelerin 

ortaya atılmasında insanın belirleyiciliğinin 

devamına hizmet eder.  

II. Çekişme Konusu: Egemenlik Talep Eden 

İki İktidar 

Özellikle dini cemaatlerin ortak 

davranış tarzlarında dini-kutsal her bireysel her 

angajmanlar her devlet için o devletin varlığına 

karşı bir meydan okuma ve onun 

egemenliğinin kuşku ile karşılanması anlamı 

taşır. Çünkü her iki-devlet dünyevi ve din 

uhrevi- iktidar da mensupları üzerinde egemen 

olma amacı güderler. Bu anlamda din kendi 

mensupları, devlet de vatandaşları üzerinde 

tek egemen olma iddiasındadır. Böyle olunca 

modern, egemen ve laik devlet kendi sınırları 

dahilinde vatandaşları karşısında dine ilişkin 

talepler ve kanaatler bağlamında da en yüksek 

karar alma iktidarı olma iddiasındadır3. Gerçi 

devlet, siyasi aklın bir gereği olarak 

yurttaşlarının dini inançlarını ve dini 

toplulukların ibadet gereksinimlerini dikkate 

alır. Fakat, egemenliği elinde tutmasından 

dolayı dini özgürlüklerin ne oranda dine 

özerklik sağlayacağı ve dini faaliyetlerin 

sınırının ne olacağını kararlaştıracak nihai 

belirleyici yine devlettir. Devlet güç kullanma 

tekeli sayesinde kuramsal anlamda onun 

egemenlik iddiasını reddeden ve böylece 

devletin egemenlik iddiasına itirazda 

bulunanlara karşı bile kararlarını kabul 

ettirebilir4.  

Fakat din de iktidar talep etmektedir. 

Bu talep dinin tanrısal vahiy gerçekliğinin bir 

                                                
3 Helmut Quaritsch, Staat und Souveränität, 1970; 
Stefan Muckel, Religiöse Freiheit und staatliche 
Letztentscheidung, 1997. 
4 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 4. Aufl., 
1956, S. 29, 829 ff. 
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tebliğcisi ve taşıyıcısı konumunun ve bu haliyle 

maddi dünyayı aşan bir kutsallığın aracısı 

olmasından kaynaklanır. Dünyevi değerler 

ebedi bir huzurlu yaşam vaadi karşısında 

sararıp solan, bazen değersiz ve hatta bazı 

sınır durumlarda bir hiç mesabesine iner. Gerçi 

devlet öldürebilir, psikolojik yaşamı sona 

erdirebilir. Fakat din, öbür dünya ile bağ kurar 

ve ebedi saadet vaat eder. Dini inançla 

bütünleşme ve gerçeklik dünyevi olan her 

şeyden önceliklidir: İnanan biri ebedi saadetini 

tehlikeye atmaktansa ölümü göze alır. Her ne 

kadar diğer konularda farklı düşünseler, 

birbirlerine karşı düşmanca tutum içinde olsalar 

da, ebedi hayatı dünyevi hayata tercih etme 

hususunda bütün mezhepler fikir birliği 

içindedirler. 

Bir dinin gerçeklik iddiaları devlete 

ilişkin konuları da kapsıyorsa dinin kutsiyetten 

kaynaklanan iktidar talebi ile dünyevi iktidar 

karşı karşıya demektir. Böyle bir durumda 

devlet ve din arasındaki karşıtlık bir siyasi 

iktidar sorununa dönüşür. Dünyevi ve dini 

iktidar talepleri birbiriyle çatışır ve bunların 

teorik olarak birbiri ile uzlaşması mümkün 

değildir: Bu çatışmada hem devlet aklı hem de 

dini iktidar talebi iktidar düşüncesinin şehitlik 

(kendini feda etme) mertebesinden yararlanır. 

Bu gerilim üreten temel yapı din ve devlet 

düzeni ilişkisinin zamandan soyut olarak devlet 

kuramı alanında, anayasal ve siyasal meydan 

okumaların ortaya çıkmasında rol oynar.  

Aşağıdaki görüşler  tarihte farklı farklı 

şekillerde de somutlaşan dini-dünyevi iktidar 

ilişkilerinin Jakob Burckhardt tarafından ortaya 

konan modelinde egemen olan görüşleri esas 

almaktadır. Açıklamalar(ımız) tarihsel-tasviri 

olarak değil günümüzdeki dini ve dünyevi 

iktidar ilişkilerinin sistematik şekilde ortaya 

koyma amaçlı anlaşılmalıdır.  

III.Dinin İktidar İddiası Bağlamında Devlet 

1.Yapı 

Tarihsel bakımdan devlet ve din 

arasındaki ilişkinin en eski modeli dinin büyük 

ölçüde siyasi davranışlar ve devletin hukuk 

düzeni üzerinde etkin olmasıdır5. Din, bir 

yandan tanrısal gerçeklikten ilham alarak ve 

doğrudan dini telakkilere dayalı6, diğer yandan 

dolaylı olarak siyasi yönetimi meşrulaştıran 

manevi kaynak olması itibariyle siyasi iktidar 

talebini güçlendirir. Böylece ilahi mağfiret 

düşüncesi, kutsal Roma İmparatorluğunun 

siyasi kurumlarını meşrulaştırması karşılığında 

bu kurumları Roma kilisesinin aslında pek de 

güven vermeyen manevi gözetimine tâbi kıldı7. 

Ruhbanların örgütlenmesi konusunda tarihte 

çok sayıda görülen örneklerin yanında, 

günümüzde yeniden İran’da “İslami 

Cumhuriyet” adı altında görülmektedir. 

2.Meşrulaştırma 

Dinin varoluşsal anlamı dünyada insanlığın bir 

arada yaşaması, dini konuları kapsayan önemli 

meseleleri ve siyasi konuları kapsayıcı bir 

bütün olarak ve nihai şekilde belirleme 

iddiasındadır. Dini gerçekliği ebedi ve 

saptırılamaz tanrısal düzen şeklinde ortaya 

koymaya dayalı bu dini gerçeklik mantığına 

göre dini bakımdan doğru olanın dünyevi 

bakımdan yanlışlığının iddia edilemez. Dini 

bakımdan yanlış olan dünyevi bakımdan da 

doğru olamaz. Tanrısal düzenin bir modeli 

                                                
5 Burckhart (N 1), S. 106 ff. 
6 Teokrasi düşüncesinin potansiyeli için bkz. Jan 
Assman, Herrschaft und Heil, 2000.  
7 Krş. “Alman Milletinin Kutsal Roma İmparatorluğu” 
nun “kutsallığının” tarihsel gerçekliği ve düşüncesi 
için bkz. H. Hattenhauer, Über die Heiligkeit des 
Heiligen Römischen Reiches (Kutsal Roma 
İmparatorluğunun Kutsallığı Hakkında), in: 
Brauneder, W. (Hg.): Heiliges Römisches Reich und 
moderne Staatlichkeit (Kutsal Roma İmparatorluğu 
ve Modern Devlet), 1993, S. 125 ff. 
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olarak düşünülen dünyada her şeyin belirli yeri, 

işlevi ve hukuki konumu vardır. Bu düşünce 

tarzında dünyevi olanın tanrısal düzene 

aykırılığı kuramsal olarak mümkün 

olmadığından Tanrı ve vahiyleri hem ruhani 

hem de dünyevi alanda nihai belirleyicidir. 

Uygulamada görülen aykırılıklar günah olarak 

yorumlanmalı ve buna göre davranılmalıdır.  

Monoteist dinlerde dinin dünyayı 

kavramasının kapsam ve katılığı, ilkelerin 

kesinliği, dini gerçekliğin meşruluk 

sağlamasının ne ölçüde olacağı gibi konularda 

farklılık gösterir. Bu bağlamda Hıristiyanların 

kutsal yazıları ve Müslümanların Kur’anında 

yer alan emirler genelde birbirinden ayrılır. 

Kur’andan farklı olarak İncil, dünyevi 

meselelere ilişkin hukuki bakımdan yönlendirici 

kurallar içermez. Kur’anın  aksine İncil, sadece 

müminler için bağlayıcı olarak ahlaki kurallar 

açısından etkilidir. Muhtemeldir ki Hristiyanlık 

Roma İmparatorluğu topraklarında yayılma 

sürecinde roma hukuku ve bu hukuk 

sistemindeki kurumları benimsedi. Bu nedenle 

kendini vahiylerden dünya meselelerine ilişkin 

kurallar çıkarmak zorunda hissetmedi. Bunun 

yanında aslında İncil’de de dünya ve kilise 

iktidarını birbirinden ayırmaya yarayacak bir 

ipucu mevcuttu8, Bu ipucu Agustinus’un yaptığı 

“civitaes terrane” ve “civitas dei” (Tanrı sitesi) 

ayrımı9, Luther’in “iki imparatorluk öğretisi”10 ve 

anayasal laik devlet ile yurttaşın din 

özgürlüğünün birbirinden ayrılmasına hizmet 

etmiştir11. Hıristiyan öğretinin bu mantığı 

                                                
8 Karş. Öncelikle St. Agustinus’un Roma 13(kitap), 1 
– 7. (paragraflar) 
9 Augustinus, De Civitate Dei [413-426] 
10 Martin Luther, Von weltlicher Obrigkeit, wie weit 
man ihr Gehorsam schuldig sei [1523] (Dünyevi bir 
hükümete itaatin ne ölçüde zorunlu olduğuna dair)  
11 Hıristiyan Avrupa bağlamında devlet ve din 
ilişkisini düşünce tarihi açısından inceleyen 
kaynaklar için bkz. Paul Mikat, Das Verhältnis von 
Staat und Kirche nach der Lehre der katholischen 

gereğince, her ne kadar önemli siyasi itirazlarla 

maruz kalmış olsa da, kilisenin dünyevi 

meseleler üzerinde egemen olma iddiaları 

tedricen terk edilmiştir. Bu nedenle (Hıristiyan 

öğretisinde zamanla oluşan) dünyanın kendi 

dünyevi laik yasalarına tâbi olduğunu ifade 

etmek için ifade edilen “dünyaya dair olan 

dünyaya, Tanrıya ilişkin olan Tanrıya aittir” 

ilkesinin geliştirilmiş olması tesadüfi değildir. 

Buna karşılık Müslümanların 

çoğunluğunun yorumuna göre Kur’an, insan 

yaşamının sadece dini yükümlülükler değil 

hemen bütün yaşam alanlarında kurallar 

öngörmüştür. Bu kurallar sadece hukuki 

bakımdan bağlayıcılıkla kalmamakta bu 

kuralarla uymak aynı zamanda dini bir 

yükümlülük niteliğindedir. Ayrıca İncil’den farklı 

olarak Kur’an doğrudan doğruya Tanrı’nın 

sözlerini ifade ester. Tanrı’nın bu emirlerine 

sadakat, ve Tanrısal buyrukların 

değiştirilemezliği, bu emirleri yorumlamayı 

sınırlar ve bunun Müslümanlar açısından 

kaçınılmaz sonuçları vardır. Kur’an metninin 

dışına çıkmak, onu tarihi ve eleştirel tarzda 

yorumlamak ve farklı hayat alanlarında dini 

kuralların geçerliliğini sınırlamak  Tanrıya 

isyanla eş anlama gelir. (İslam dini açısından) 

devlet ve dinin birbirinden ayrılması 

düşünülemez. İslam anlayışına göre laik devlet 

kuramsal olarak önceden düşünülmediği için 

böyle bir şeyin zımnen  hayata geçirilmesi 

gündeme gelmemiştir. Bu bağlamda laiklik ve 

dünyanın kendine has yasaları günah 

anlamına gelir. Bu bilgilerden İslam’ın 

günümüze kadar- kültürel ve toplumsal 

sonuçları itibariyle- dini egemenliği dünyevi 

egemenliğin üstünde tutma anlayışını temsil 

ettiği (anlaşılmaktadır).  

                                                                    
Kirche, in: Handbuch des Staatskirchenrechts, Bd. 
1, 2. Aufl., 1994, § 4, S. 111 ff.; Martin Heckel, in: 
ebda. § 5, S. 157 ff. (Protestan bakış açısından).  



DEPENHEUER (ÇEV. İLYAS DOĞAN) 

KHukA 36 

3.Etkileri 

Dini ve dünyevi iktidarın tek elde 

birleşmesi, bu iki iktidarın egemenliğe ilişkin 

potansiyellerini de birleştirdiğinden önemli 

kültürel ve siyasi sonuçlara yol açmıştır. 

“Kutsal hukuku (uygulayan) toplumlar geride o 

zamanda kadar görülmeyen güçlü bir iz 

bırakmışlardır; (…) burada insanın bireyselliği 

engellenmiş ve birey sadece bütünün bir 

parçası olarak anlam ifade etmiştir”12. 

Günümüze kadar Hıristiyanlıktaki gibi İslam 

misyonerliğinde de dinden esinlenen güçlü 

sanat eserleri ve yapılardan –Mısır 

Piramitlerinden Mescid-i Aksaya ve Köln 

Katedraline kadar sadece bazılarını anmak 

için- siyasi birer başarı olarak söz edilir.   

Buna karşılık dini kurallarca belirlenmiş 

bir siyasi düzenin olumsuz bir yanı söz 

konusudur. Bütün davranışlar objektif bir 

düzenin hayata geçirilmesi olarak 

düşünüldüğünden bireyselliğin baskı altına 

alınması ve bireysel olan her şeyi engellemek 

temel bir kuraldı. Fakat sadece her tür bireysel 

gelişim engellenmemiş aynı zamanda siyasi ve 

ekonomik düzeni değiştirmeye veya 

düzeltmeye yol açabilecek her türlü değişime 

dönük meydan okumalar da bastırılmıştır. 

Çünkü “mevcudu değiştirmeye dönük her 

girişimin küfür” ile eş anlamlı yorumlanması 

siyasi düzenin özgürlüklere ve değişime 

kapalılığını zorunlu bir sonuç olarak 

doğurmuştur: “Bu katı kutsallık ortamında bir 

değişim imkansızdı”13. Değişim yasağı ve 

böylesi bir bireysel gelişim eninde sonunda 

zorunlu olarak dine dayalı ama onu istismara 

hizmet edecek bir baskı rejimi ile 

sonuçlanacaktır. Dinin devletle sıkı iç içeliği 

inkara da yol açabilir. Dinin belirleyicilikteki bu 

                                                
12 Burckhardt (N 1), S. 107 
13 Burckhardt, (N 1), S. 107. 

aşırı üstünlüğü zamanla dünyevi ve dini alanı 

birbirinden ayırmanın fitilini ateşlemeye hizmet 

eder ve dinin etkisini uzun dönemde kalıcı 

şekilde zayıflatır14.  

IV.Devletin Din Üzerinde İktidar Talebi 

1.Yapı 

Sadece din devleti kendi iç 

dünyasındaki kurallarının bir uzantısı olarak 

niteleyip siyasi alanı etki altına almaz.Aynı 

zamanda devlet de din üzerinde egemen olma 

cüreti gösterebilir. Bununla beraber bu ikinci 

durumda her iki iktidarın da çıkış noktaları 

kural olarak farklıdır. “Dini iktidara tabi devlet” 

mevcut bir devleti yada devlet ve dinin 

birbirinden ayrılmadığı bir devletin varlığını 

gerektirir. Böyle bir durumda devlet bağımsız 

bir iktidar olarak kendi davranışlarına kendisi 

karar veren bir yapı olarak kurgulanamaz. 

Buna karşılık devlet otoritesi, din karşısında, 

ancak  kendisinin dünyeviliğinin bilinciyle 

davranarak ve bu bağlamda dinin de devleti 

sınırladığını kabul ederek iktidar talebinde 

bulunacaktır. Bu laik egemenlik talebi sadece 

dinin devlete ilişkin meselelerde etkisinden 

korunmakla sınırlı değildir. Burada devlet  dinin 

devletin iç işlerine ilişkin işleyişini etkilemesini 

ve metafizik konularda gerçekliği belirleyicilik 

iddiasını önlemenin yanında dinin, siyasi 

potansiyelini etkisizleştirmek veya kendi laik 

amaçlarına hizmet edecek şekilde yararlanmak 

amacı da güder.  

                                                
14 (Avrupa’da) Siyasi ve dini iktidarın iç içeliğini ve 
birbiriyle olan yakın ilişkiyi sadece Reformasyon 
açıklamaz. Mollaların İran İslam Cumhuriyeti’nde 
beklenmedik bir şekilde iktidarı ele geçirmeleri gibi 
beklenmedik bir şekilde bu iktidarlarını 
kaybetmelerinin de söz konusu olabilir.  
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2.Meşrulaştırma 

Dinler karşısında siyasi iktidar talebi  

öncelikle devlet egemenliğinin üstünlüğü veya 

devletin barışı sağlaması fonksiyonları olmak 

üzere iki meşruluk kaynağından yararlanır.  

a) Dine Üstün Devlet 

Dünyevi anlamda devletin egemenliği 

siyasi iktidarın  dine egemen olması anlamına 

gelir. Devlet ve dinin birbirinden ayrı olması 

siyasi iktidarın sındırılmasıdır. Devlet sadece 

insanın dış dünyasına egemendir, inanç 

dünyasını değil. Buradan hareketle devlet 

iktidarı dinde rekabeti insanlar üzerinde 

hakimiyet kurma mücadelesi olarak görür. 

Devlet egemenliğinin üstünlüğü farklı şekillerde 

kendini gösterebilir: 

� (Bunlardan biri) dini hayata 

ilişkin dışa vuran her tür davranışla aktif   

mücadele ederek baskı altına alınmasıdır. Bu 

bağlamdaki tarihsel örnekler akla öncelik ve 

üstünlük tanıyan Fransız Devrimi ve komünist 

dünyadaki tarihi materyalizmdir. 

� Devlet dini bir araç olarak 

kullanarak dini, devlet amaçlarına hizmet 

amacıyla kullanabilir. Bu konudaki tarihsel 

örnekler Avusturya’da görülen Josefincilik15, 

Almanya’da Hitler Döneminde (“Alman 

Hıristiyanları İnanç Hareketi”)16 ve günümüzde 

Çin’de ulusal bir Katolik kilisesi kurulması 

girişimi (dikkati çekmektedir). 

                                                
15 Josephincilik için karş. Christoph Link, in: 
Deutsche Verwaltungsgeschichte, Band I, 1983, S. 
539 ff. m.w.N. Avusturya’da 19.yüzyılda  II. 
Josephin tarafından uygulamaya konan devlete 
bağlı farklı kiliseler kurulması, bu olanağın sadece 
Katolik mezhebi mensuplarıyla sınırlı tutulmaması, 
manastırların kapatılmaları ve kilise görevlilerine 
maaş ödenmeye başlanması devletin, kiliseleri 
kontrol altına alma girişimi olarak nitelenmiştir. 
(Çev.)  
16 Bkz. Christoph Link, Staat und Kirchen [in der Zeit 
des Nationalsozialismus], in: ebda., Band IV,1985, 
S. 1002 ff. 

Devletin kiliseye karşı mücadelesi tek 

başına ümit verici değildir. Dinlerin sahip 

oldukları iktidar “bu dünyadan 

kaynaklanmadığı” için daha başlangıçta 

devletin dini yenilgiye uğratma girişimleri 

başarısızlığa mahkumdur. Devlet görmediği bir 

rakibe karşı mücadele eder. Devlet bunu 

yaparken dinin doğasına uymayan araçlarla ve 

kendi iktidar alanının ötesinde, mukaddesata 

ait bir amaca ulaşmayı hedefler. Her ne kadar 

hem dine karşı mücadele hem de dinin 

(devletçe) istismar edilmesi kutsallık alanına 

ilişkin olsa da bu hususlar yine de insan 

zihninin ötesinde değildir.  

b)Dinler Arasında Arabulucu Devlet 

Devletin dinler üzerinde üstünlüğü 

sadece laik devlet egemenliğinin din üzerindeki 

egemenliğini değil, aynı zamanda siyasi iktidarı 

hedef alan dinsel oluşumlarla mücadeleyi de 

meşrulaştırır. Çoğu zaman devletin bu 

mücadelesi tam tersine birbiriyle mücadele 

içindeki dinlerin saldırganlık eğilimini 

yatıştırmaya da hizmet eder. Bu bağlamda 

devlet egemenliği, rekabet eden dinsel 

üstünlük mücadelesinin tarafları arasında barış 

sağlama garantisi olarak anlaşılmaktadır. 

Devlet burada dinleri araçsallaştırmamakta, 

aksine dinlerin dünyevi krizlere yol açma 

potansiyellerini engellemektedir. Dinler 

karşısında devlet egemenliğinin üstünlüğü 

dinin dünyevi siyasi amaçlara hizmet etmesi 

değil barışa hizmet etmesi anlamına gelir17. Bu 

bağlamda devletin egemenliği, din üzerinde 

devlet aracılığıyla hakimiyet kurmak değildir. 

Aksine bu durum, her iki alanın da iç barışı 

sağlamayacak şekilde birbirinden ayrıldığı  bir 

kuvvetler ayrılığı modeli anlamına gelir. 
                                                
17 Zum Ganzen m.w.N.: Otto Depenheuer, Wahrheit 
oder Frieden. Die fundamentalistische 
Herausforderung des modernen Staates, in: 
Essener Gespräche 33 (1999), S. 5 ff., insbes. 18 ff. 
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Sonuçta devlet egemenliği dünyevi ve dini 

iktidar iddialarını birbirinden ayırmayı garanti 

eder. Sistematik olarak iki ayrı iktidara dayalı 

bu düzen devletin dinler karşısında üstünlüğü 

demektir. Çünkü devlet hakem rolünü ancak 

güç kullanma tekeline sahip olduğu takdirde 

yerine getirebilir.Fakat bu çalışmada kullanılan 

yöntemsel nedenlerden dolayı devlet 

egemenliğinin dinlere karşı olmadığı veya 

dinler üzerinde egemenlik kurma amacını 

hedeflediği konular burada ele 

alınmayacaktır18. 

3.Etkileri 

Dinlerin tarafsızlaştırılması veya 

araçsallaştırmasına dönük siyasi mücadele 

kısa dönemde iktidar için özgürleştirici veya 

devletin etkinliğini güçlendirici etkiler 

doğurabilir. Fakat uzun dönemde ortaya çıkan 

sonuçlar genelde yıkıcıdır.  

a)Dünyanın metafiziksel sihrini bozan 

ve dine zarar verici sonu gelmeyen eylemleri 

akli bakımdan sorgulamayan yaklaşım (dini 

kontrol altına almaya dönük tutumun bir 

yansımasıdır). Bu durum dini tasavvurların 

engelleyici etkisinin ve yasaklarının aşılması 

anlamına gelir. Dünya bilimsel olarak bütün 

yanları ile araştırılabilir. İnsanın dini bakımdan 

özgürleşmesi tarihsel süreçte Rönesans ve 

Reformasyon sonrasında  batıda sosyal 

bilimler ve doğa bilimlerinin zirveye ulaşmasına 

yol açtı. Laik düşünce dini vesayetten 

kurtulmasaydı böyle bir durum kolay kolay 

hayal edilemezdi. Tersine bir örnek olarak 

İslam dininin her şeyi etki altına alması 

dolayısıyla sosyal bilimler ve doğa bilimleri 

alanında yaşanan geri kalmışlık İslam 

dünyasının geniş bir bölümünde kendini 

göstermektedir. (İslam dünyasında) çoğu 

                                                
18 Bkz. Aşağıda başlık IV 

zaman siyasal sistemin, bilimin veya 

ekonominin kendine özgü mantığı değil 

öncelikle her şeyin dini düşüncelere uygun 

olup olmadığı araştırılır. 

b)Diğer taraftan modern egemen 

devlet ruhsuz bir mekanizmaya dönüşüyor: 

Akılcılığın duygusallıktan uzak oluşu, 

teknolojiye dayalı hissiz mekanizmalar, insanın 

kendini tanımlama ve kutsallık gereksinimini 

tatminsiz bırakmaktadır. Dinden uzak dünya 

iktidar ötesi siyaseti anlamsızlaştırmaktadır. Bu 

durumu önlemek için dini siyasi açıdan 

başarıyla yenmiş olan modern devlet, 

yurttaşlara dindarlık yerine sözüm ona 

alternatif metafizik tercihler sunmakta, dinsel 

öğelerin eksikliğini siyasi tabularla 

tamamlayarak böylece yeni yasak alanlar 

oluşturmaktadır19. Devlet böyle davranarak 

yurttaşlarının günlük bireysel hayatlarını daha 

anlamlı hale getirmeye çalışmaktadır. Kısaca; 

devlet tamamlayıcı dini ve elbette bunun 

sınırlarını veya gerekirse sınırsızlığını 

oluşturuyor. 20.yüzyılda farklı şekillerde 

görüldüğü gibi totalitarizm örnekleri, dinle 

savaşan bir mantığın ve aynı zamanda dini 

hizmetine alma amacı güden bir mantığın 

ürünüdürler.  

V. Devlet ve Din Arasında Egemenlik 

Paylaşımı 

1.Yapı 

Devlet ve din ilişkisinde üçüncü model 

rekabet eden egemenlik taleplerinin karşılıklı 

bir paylaşıma gitmeleridir: Devlet ve din kendi 

alanlarında –dünyevi ve uhrevi- egemenlik 

iddiasındadırlar. Fakat karşılıklı ve sınırlı olarak 

birbirlerinin egemenlik taleplerini de kabul 

                                                
19 Ayrıntı için bkz. Otto Depenheuer, Recht und 
Tabu, in: ders., Recht und Tabu, 2003, S. 14 ff., 20 
ff. 
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etmektedirler. Yani her bir iktidar diğerinin 

kendi sahasında hareket etmesini 

tanımaktadır. Devlet dinsel alanda 

belirleyicilikten ve hayatın metafizik manada 

anlamlandırılmasında öncelikli davranmaktan 

uzak durmakta, din ise anayasal imkanlar 

dışında toplumsal ve demokratik iradenin 

oluşumuna katılma sürecini aşan bir siyasi 

iddiada bulunamamaktadır. Bu paylaşım 

düzeni ile her iki güç arasındaki ilişki modern 

laik devleti ifade etmektedir20. Bireyin iç 

dünyasının otonom akılcı ölçütlerine göre  

devlet meşrulaşmakta ve devlet dinlerin özerk 

kalmasına izin vermekte ve dinlerin özerkliğini 

bir  temel hak olarak meşrulaştırmaktadır. 

Dinler dini gerçeklik iddialarından dolayı 

meşrulaşmakta ve kendi cemaat mensupları 

nezdinde din özgürlüğü temeline dayalı olarak 

etkinlik kurmaktadırlar.  

Dünya tarihinin bu iki gücünün içinde 

bulunduğu modern konum tarihsel açıdan 

mantıksal bir gelişmenin tarihi bir son noktası 

değildir. Thomas Hobbes bu modeli din 

savaşlarından esinlenerek kuramsal olarak 

yeni çağ başlarında geliştirdi. Hobbes’un 

ortaya attığı bu formül Avrupa’nın 300 yıldan 

fazla süren laiklik sürecinin bir sonucudur. 

Gerçi laiklik uygar bir kültürel kazanım olarak 

değerlendirilmektedir. Fakat laiklik yine de 

istikrarsız, tehlike ile karşı karşıya, işlevsel 

olmakla beraber mantıksal açıdan yeterince 

gerekçelendirilemeyen bir tarihsel yapılanma 

olarak değerlendirilebilir. 

Devletin ve dinin güç paylaşımının 

devletçe garanti edildiği bu modern sistem 

kuramsal olarak köklü sorunlar ve siyasi 

bakımdan görünmeyen tehlikelerle karşı 

                                                
20 Temel güncel düşüncelere ilişkin ayrıntılar için 
bkz.Stefan Mückl, Europäisierung des 
Staatskirchenrechts, 2005.  

karşıyadır21. Devletin laikliği sadece işlevsel 

olarak devletin barışı sağlama ödevini 

meşrulaştırmaktadır. Dinin gerçeklik iddiası 

devleti dolaylı bir şekilde belirsiz konuma 

itmektedir. Soyut gerçeklik karşısında dünya 

barışı sadece zorunlu ikincil bir mana ifade 

eder. Gökyüzüne inana ölümden korkmaz22. 

Ayrıca bu model özünde çelişiktir ve ihtilaflara 

gebedir. Egemenlik kavramsal açıdan ve 

gerçekte de bölünmeye müsait değildir. Her iki 

güç birbirinin alanına girmeyi denemektedir. 

Dinsel gerçeklik bu dünyada hayata 

geçebileceği iddiasında bulunmakta ve bu 

nedenle hareket alanının sınırlılığını kabul 

etmemektedir. Diğer yandan devlet egemenliği 

dinsel iktidar iddialarına tahammül 

etmemektedir. Bu nedenle hiçbir anayasa bu 

iki ayrı tarihsel farklı bakışa sahip iktidar 

arasındaki güç paylaşımını sürekli garanti 

edemez. Kiliseler Avrupa’da, kendini, 

kendisine müsaade edildiği oranda toplumsal 

bütünlüğe adamış durumdadır. Fakat bu 

durum kendini laikleştiren kiliselerin siyasi 

bakımdan zararsız oldukları ve bir “ dini 

gerçeklikten hareket etme” yeteneğinden 

yoksun olduğu şeklinde bir yanılgıya yol 

açmamalıdır23. Daha da önemlisi, günümüz 

uygarlığında önemli işlevler gören bu iktidar 

paylaşımının görünmeyen mantığının ve karşı 

karşıya bulunduğu risklerin tahlili gerekir. 

                                                
21 Karş. II. Başlık altındaki açıklamalar 
22 Krş. Avusturya’daki II. Ferdinand’ın yönetimi 
devralması sırasında yaptığı tahta çıkış 
konuşmasından: “Sevgili okyanus hakimleri, su ve 
ekmekten rızıklanan, çoluk çocuk avuç açmaya 
giden, vücudunu türlü eziyete uğratan, hurafeliğe 
tahammül eden”, Alıntı: Rudolf Burger, 
Multikulturalismus im säkularen Rechtsstaat, in: 
Leviathan 1997, S. 172 ff., 177. 
23 Polonya konusunda ayrıntı için bkz.  Depenheuer 
(N 17)., S. 16 ff. 
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2.Meşrulaştırma 

Güçler bölüşümüne dayalı devlet ve 

din ilişkisi iki meşruluk kaynağından 

yararlanmaktadır. Bunlar; tarihsel açıdan 

devletin birbiri ile rekabet eden dini topluluklar 

arasında barışı sağlaması, sistem teorisi 

açısından siyasi davranış mantığının 

sınırlılığının anlaşılmasıdır.  

a)Din Savaşlarında Barış Sağlayıcısı Devlet  

Tarihsel temel örnekler olarak devlet 

ve din ilişkisinde “dini egemenlik altında devlet” 

ve “devlet egemenliği altında din” tarihi 

kendine özgü koşulların ürünüdür. Bu özel 

koşullar görece kapalı ve homojen toplumlar, 

siyasi örgütlenme ve dini inançların bire bir 

çakışmasıdır (cuius regio, eius religio)24. 

Reformasyon çağı sonrasında olduğu 

gibi bu koşulların ortadan kalkması, -yabancı 

dinlerin topluma göçlerin bir sonucu olarak 

nüfuz etmesiyle- sonucu siyaset, bütün 

yurttaşları için bir tek dini gerçekliği bağlayıcı 

meşruluk aracı saymaya devam edemezdi. 

Devlet, devletlik iddiasında bulunabilmek için 

sadece dinsel haklılaştırma ile yetinemez. 

Devlet “taht ve tapınak” ittifakını bozmalıdır. 

Siyaset ve din birbirinden farklıdır. Devlet 

bütün yurttaşların devleti olabilmek için sadece 

laik olabilir. Ne kadar farklı inanışlar olursa 

olsun onun için farklı mezhep ve (dinler) aynı 

değerde olmalıdır25. 

Devlet laik devlet olarak bütün dinler 

karşısında tarafsızdır. Bu nedenle devlet, dini 

gerçekliği ve kutsal meşruluğu  kendine bir 

meşruluk kaynağı veya sürükleyici bir ilham 

kaynağı olarak kullanamaz. Bu nedenle laik 

devlet sadece barış uğruna, birbiri ile rekabet 

eden dini gerçeklik iddiaları karşısında 

                                                
24 Karş.Depenheuer (N 17), S. 20. 
25 Ayrıntı için bkz. Depenheuer (N 17), S. 18 ff. 

tarafsızlık sağlayabilen devlettir. Modern 

devletin amacı barışı sağlamaktır. Modern 

devletin sahip olduğu kuvvet kullanma tekelinin 

psikolojik anlamda meşruluğu da bu temel 

amaç ölçütlerine göre değerlendirilmelidir. 

İç barışın sağlanması ve korunması 

ancak dünyevi bağlayıcı gerçeklik 

iddialarından vazgeçme halinde mümkündür. 

Dinler kendi gerçeklik iddialarını savunabilirler. 

Fakat gerekirse devletçe barışa zorlanabilirler. 

Burada her din için iddialı ve güç bir 

yükümlülük vardır; bu yükümlülük, kendi 

gerçeklik iddialarını farklı ve çelişen dini 

gerçeklik iddiaları ile hoşgörü ve saygı 

temelinde uzlaştırmaktır. Gerçeklik doğası 

gereği uzlaşmaya açık değildir. Bunun için din 

kendi gerçeklik iddiasına “köktenci” bir şekilde 

sahip çıkar ama gerekirse devlet tarafından 

hoşgörüye zorlanabilir26. Tarihi olarak bilgi 

kuramının ilerlemeleri bu süreçte faydalı ve yol 

gösterici olabilir: Tanrının yokluğunun 

ispatlanamayacağının delillerini ortaya koyan 

Kant’tan Lessing’in27 yüzük parabolü örneğine 

kadar, başarısızlığa uğrama riskini göze 

almadan gerçeğe ulaşılamayacağı kanaati 

tedricen Avrupa kültürel bilincinde 

yaygınlaşmıştır. 

                                                
26 Dinin laikliği ve dini hoşgörüyü bir arada nihai 
olarak sağlayamaması, yerine getirmek durumunda 
olduğu işlevin zorluğu ve çözülemezliğinden 
kaynaklanır. (Din açısından) belki taktik anlamda bir 
hoşgörüden söz edilebilir. Fakat siyasi anlamda bir 
hoşgörü söz konusu değildir. Buradan hareketle 
devletin barışı garanti ettiği görüşü dinin 
meşruluğunun kuşkulu  olduğunu kanıtlayamaz. 
Aksine bu durumdan sadece tarihi sonuçlar 
çıkarılabilir. Devletin laikliği kuramsal aklın bir temel 
kabulü değildir. Aksine pratik aklın bir sonucudur. 
Gaddarlığın ve din savaşlarının çözümsüzlüğü 
tarafsız bir şekilde değerlendirildiğinde hayatta 
kalanların salt dünyevi çıkarlarının dini gerçekliğe 
rağmen hayata geçirilebildiği sonucu ortaya çıkar. 
27 G. Eprahim Lessing 18.yüzyılda yaşamış bir 
Alman aydınlanmacı edebiyatçı ve düşünürdür. 
Tiyatro alanında özellikle drama eserleri ile tanınan 
bir yazardır. (Çev.) 
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b)Laiklik Ürünü Modern Devlet  

Dini beklentilerden kurtulmuş devlet 

aynı şekilde siyasi baskılardan arınmış din; pür 

devlet ve pür dini olanaklı kılabilecektir. Bu 

açıdan din özgürlüğü devletin egemenliğini 

güçlendirecektir. Bunun tersine yani hiçbir 

devlet dini gerçekten yenememiştir. İnsanların 

manevi tatmin gereksinimi inkar edilemez, bu 

nedenle yasaklanamaz, ancak dış belirtileri 

zoraki baskı altına alınabilir. Devletin din ile 

açık bir çekişme içine girmesi uzun dönemde 

din lehine avantaj sağlayacaktır. Dinselliğin 

kutsallığa ulaşma çabaları her türlü siyasi 

hesabı başarısızlığa uğratabilir. Çoğu zaman 

devletin dine karşı savaşı başka alanda daha 

iyi kullanabileceği kendi gücünü tüketmesi ile 

sonuçlanır28. Buradan hareketle her devletin 

kendi çıkarlarını iyi tahlil etmelidir. Devletin 

dinlerin geliştirilmesine ve bununla dinin işleyiş 

ve amaçlarına dolaylı katılım konusunda buna 

göre karar vermesi gerekir. 

c)Dinin Siyasetten Arındırma 

Sadece devlet değil çoğu kez din de 

siyasi taleplerden dünya ve dinin ayrılması ile 

bir bakıma “kendiliğinden”  kurtulur. Ancak bu 

şekilde din yeniden sadece din olabilir29. Bu 

durumun oluşmasında dinsel yetkinin 

sınırlandığı modern yaklaşım rol oynar. Kural 

olarak kutsal dini yazılar dünyanın doğru 

düzeninin ne olduğu konusunda bilgi 

vermemekte, aksine inananlara bu dünyada 

                                                
28 Bu bağlamda sadece Doğu Almanya’daki Stasi 
casusluk örgütü bile (iyi bir örnektir). Doğu Almanya 
Devleti STASİ nin yardımıyla kiliseler takip edildi ve 
yer altına itildi. Gerhard Besier, Der SED-Staat und 
die Kirche. 3 Bde., 1993-1995. 
29 Ayrıntılar için bkz. Otto Depenheuer, Religion als 
ethische Reserve der säkularen Gesellschaft? Zur 
staatstheoretischen Bedeutung der Kirche in 
nachchristlicher Zeit (Laik toplumun etik istisnası 
olarak din mi? Hıristiyanlık sonrasında kilisenin 
devlet kuramı açısından anlamı) , in: aynı yazar ve 
diğerltieri. (Edit.), Hommage Josef Isensee, 2002, S. 
3 ff. 

manevi iyiliklerini muhafaza edebilmeleri için 

yol gösterir. Kutsal yazılar çoğu kez tarihsel 

olarak tamamen farklı toplumsal koşullara 

cevap vermiştir. Burada yer alan cevaplar 

modern toplumlar için fiiliyatta kabul 

görmeyecek sonuçlar olabilir. Basit toplum 

yapısında bireysel ahlak açısından arzu edilen 

davranışlar karmaşık modern toplum için 

rahatsız edici ve hatta aksi sonuçlara yol açıcı 

etkiler gösterebilir. Faizin meşruluğu sorunu bir 

tarım toplumunda farklı, karmaşık, birbirine 

entegre olmuş sanayileşmiş bir dünyada 

farklıdır. Ekonominin doğasını tanımak aşırı 

davranışları önlemekte, dini yorumlarla 

geliştirilen dolaylı ve alternatif yöntemler 

sonuçta bankacılığa imkan vermektedir30. 

Modern dünyanın her farklılığı gibi başka 

sistemlerin kendine has kurallarının var 

olduğunun kabulü gerekir. Ekonomide ahlak 

kurallarının bağlayıcı olamayacağını, ekonomi 

mantığının önde geldiğini, böylece her alanın 

kendine has kuralları olduğu sonucu ortaya 

çıkar. Her halükarda bütün siyasi, ekonomik, 

kültürel ve dini kurallar birbirine karışmış ise 

din kötü siyasetten kendisini arındırabilir. Fakat 

adece siyasi, ekonomik veya kültürel açıdan 

değil aynı zamanda din, yetkilerinin aşırı 

genişlediği dini alanda da bu arındırmayı 

gerçekleştirmelidir.  

3.Bölünmüş Egemenliğin Meşruluk 

Açısından Riskleri  

Egemenlik kavramsal olarak 

bölünemezdir. Bölünmüş her egemenlik cılız, 

                                                
30 Faiz yasağı ve bu yasağı dolaylı etkisiz bırakma 
arayışları: Otmar lssing, Der Zins und sein 
moralischer Schatten (Faiz ve ahlaki bakımdan 
karanlık aynları), in: FAZ  v. 20. 11. 1993; Heinz 
Schröder, Jesus und das Geld (İsa ve Para), 3. Aufl. 
1981; Dieter Weiss, Islamische Ökonomie und 
Christliche Wirtschaftsethik (İslam Ekonomisi ve 
Hıristiyan Ekonomi Etiği). in: Die neue Ordnung 57 
(2003), S. 424 ff., 428ff. 
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gerilimli ve tehlikeye maruzdur. Ancak devlet 

ve dinin birbirinden ayrıldığı bir sistemde her iki 

güç de kendinin maruz kaldığı “iktidar kaybını” 

görebilir. Devlet ve din birlikteliği muhafaza 

edildiği sürece, iktidar sorunu açıkça 

tartışılamaz. Ancak  devlet ve dinin uzun ve 

kanlı cereyan eden birbirinden ayrılma süreci 

her iki tarafın da insanlar üzerindeki 

iktidarlarının bir kısmını kaybettikleri bilincini 

doğurmuştur: Kilise vücutlar, devlet ise zihinler 

üzerindeki iktidarını kaybetmiştir. Dünya 

tarihinin bu her iki aktörü de iktidarlarının 

sınırlanmasının kendi güçlerini aşan boyutları 

olduğunu kabul etme eğilimine girmişlerdir.31. 

Diğer yandan tarafların kaybolan iktidar 

potansiyellerini yeniden kazanmaları ya dinin 

devletin hizmetine girmesi ile veya devletin din 

tarafından kullanılması ile telafi edilebilir. 

4.Güçler Ayrılığının Tarihsel Olarak 

Somutlaşması 

Devlet ve dinin birbirinden ayrılması 

dört biçimde detaylandırılabilir. Devlet, kiliseyi 

kendi amaçları için kullanabilir veya dini siyasi 

bağlamda etkisizleştirmeyi deneyebilir. Buna 

karşılık kilise yeniden aktif hale gelebilmek 

amacıyla devletle yakınlaşma veya tam tersi 

kendi öğretisini muhafaza edebilmek için 

devlete mesafeli durma davranışlarından birini 

hayata geçirebilir. Modern anayasal devletin 

somut tarihsel uygulamasında iki model 

oluşmuştur. Bu modeller devlet ve kilisenin 

birbirinden ayrılması ve işbirliği yapmaları 

modelleridir. 

a)İşbirliği Modeli 

Almanya örneğinde olduğu gibi işbirliği 

modelinde devlet, dinle işbirliğine giderken 

onun potansiyelini kendisi ve amaçları uğruna 

                                                
31 Bu arayış her iki iktidarın da taleplerine kaynaklık 
etmektedir ve söz konusu aktörlerden bağımsızdır.  

kullanmak gayesi güder. Bu modelde din de 

devlete yakındır. Çünkü din ancak bu şekilde 

kendi gerçek gücüne erişebileceğine inanır. 

Almanya’da işbirliği modeli genellikle 

müdahalesiz, öncelikli ve örnek olarak 

uygulanmaktadır. İşbirliği modelinin anayasal 

ve siyasi etkileri dikkat çekicidir. 

aa) Tarihsel olarak Almanya’da kilise, 

oldukça erken bir dönemden beri devletle yakın 

işbirliği içinde olmuş ve bundan yararlanmıştır. 

Almanya’da her şeyden önce devlet 

başkanınca idare edilen kilise yönetimi bütün 

laikleşme süreçlerinde Protestan Hıristiyanlar 

ve devlet arasında bir tutkal vazifesi görmüştür. 

1806’daki laikleşme ve Weimar Anayasasının 

137/132 maddesi hükmü günümüze kadar 

birbirine bağlı olmuştur. Bununla beraber 

Almanya’da devlet başkanına bağlı kilisenin 

kamu hukuku tüzel kişiliği statüsünden 

kaynaklanan- çok sayıda hukuki unvanlar ve 

personel atama, vergi alma, yargılama gibi- pek 

çok yetki kiliseye tanınmış durumdadır33. 

Kiliselerin Almanya’daki bu statüsü kendine 

özgüdür. Dünyanın hiçbir yerinde kilise 

Almanya’da olduğu gibi anayasal ve mali 

bakımdan bu kadar geniş çaplı devlet desteğine 

sahip değildir. Bunun yanında federal anayasa 

ve bazı eyalet anayasaları Tanrı’nın adını 

anarak başlar. Devlet din dostu bir tutum 

içindedir. Çünkü, devlet kendisinin değil kilisece 

oluşturulan etik kurallardan yararlanmaktadır. 

Devlet din dışı olduğu halde dinsel konulara 

müdahil olmaktadır. Buna karşılık kiliseler 

                                                
32 Weimer Anayasasının 137/I hükmü şöyledir: 
“Devlet kilisesi yoktur” Bu hüküm kiliselerin devletçe 
kurulmaması, hukuki rejim bakımından bir kamu 
kurumu niteliğinde sayılmaması ve din adamlarının 
devletçe maaşa bağlanmamaları şeklinde 
anlaşılmalıdır. Weimar Anayasasında benimsenen 
bu model Avusturya’da uygulanan Josefinci kilise 
modelinin Alman anayasal sisteminde kabul 
edilmediğini gösterirç 
33 Karş Weimar Anayasası md. 137 
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eğitim kurumlarına ve sosyal kurumlarına 

girerek dini aydınlatmada bulunabilmektedir.  

bb) Diğer taraftan Almam kökenli 

işbirliği modeli kiliselerin gerçek durumunun 

ruhani gücününün ve dinsel yeteneğinin 

yapılan müdahaleyle yönlendirilmesi riski ile 

karşı karşıyadır. 18.yüzyılın aydınlanma ve 

kilise öğretisine düşman hümanizmin etkisiyle 

çok fazla devam edememiş olsa da devlet ve 

kilise birbirine karşıt mantığa sahip birere 

büyük laik aktör olarak davrandılar. Bugün 

tamamen kilise savunma durumunda olan ve 

bir çok  ayrıcalığın hiç birinden yararlanamaz 

bir konumdadır. Bu durumun bir sonucu olarak 

kilise tedrici olarak toplum nezdindeki 

popülerliğini kaybetmekte, böylece halksız bir 

“halk kilisesi” konumuna düşmeye doğru giden 

süreci durduramamaktadır.  Kilisenin durumu 

görünürde  sahip olduğu -vergi alma ve kamu 

hizmeti hukukunda gördüğü hüsnü kabul- 

dikkate alındığında oldukça parlaktır. Fakat bu 

dış görünümün verdiği izlenim içte mevcut 

değildir: Gerçekte kilise dini ve siyasi 

bakımdan zayıf, oldukça uysal, bir çok 

bakımdan düşkün bir durumdadır. Kilisenin 

daha önceden dış dünyaya karşı gösterdiği dik 

duruşla bir arada düşünüldüğünde 

Almanya’nın birleşme yıldönümünde çanları 

çalmakta gösterdiği çekingenliğin anlaşılabilir 

değildi34.  

İşbirliği modeli Alman kiliselerine 

memnuniyet vermiştir. Kiliseler her ne kadar  

başka türlü yönetim mümkün olsa da mallarını 

refah toplumundan faydalanan bir taraf olarak 

işletmektedir: Bu durum malların en kârlı 

şekilde idaresi tarzındadır. Dünyevi iktidarla 

gerçekleşen ittifakta kilisenin manevi açıdan 

çok büyük çaba sarf etmesine fazlaca da gerek 

yoktur: Çünkü kilise yaşamsal olarak en önemli 
                                                
34 Konrad Adam, FAZ v. 23.12.1995. 

şeyi yani, parayı bu dünyada elde etmektedir. 

İşbirliği modeli adı altında bu iki iktidar 

arasındaki güç çekişmesi ilişkisi artık geride 

kalmıştır. Bu durum dinlerin kendi kendini 

laikleştirmeleri nedeniyle35 dini gerçeklik 

iddiaları bir toplumsal yarara dönük sosyal 

faaliyete dönüştürerek dünyada kiliseyi 

“kurumlar arasında bir kuruma” dönüştürdü. 

Aynı zamanda dinlerin dinselliği temsil 

yeteneği giderek artan bir ölçüde zayıflamıştır. 

Dinler ödevlerini yerine getirmek ve doğruyu 

insanlara ulaştırmakta yaptıkları aracılık 

giderek daha az inandırıcı hale dönüşmüş, 

dinsel kimlik giderek kaybolmaya yüz 

tutmuştur.  

b)Ayrılık Modeli 

Ayrılık modelinde devlet yaşamının din 

konusundaki etkilerini önlemek, devleti 

tarafsızlaştırmak ve bu alandaki etkisini 

asgariye indirmek amaçlanır. Devletin dine 

karşı izlediği bu politika bir din karşıtlığı 

değildir. Aksine din bütünlüğünü devleti 

sınırlayarak koruyabilir. Gerçekte “dinler bir 

ideal olduklarını en başlarda,  devleti zor 

duruma düşürebildiği ve muhalefetiyle  devleti 

etkileyebildiği ölçüde sürdürmüşlerdir”36.   

Devlet ve din ayrılığının tipik örneği 

ABD’dir. Gerçekte hiçbir ülkede her iki iktidar 

alanının da sürekli birbirinden ayrı kaldığı 

görülmemiştir. Fakat dünyanın herhangi bir 

köşesinde kamusal alanda din sarsılmaz bir 

konumda değildir, ve hiçbir batılı ülkede din 

devlete Amerika’dan daha güçlü bir katkı 

sağlamamaktadır. Amerikan anayasasını 

hazırlayan nesil her iki iktidarın da karşılıklı bir 

                                                
35 Problemdiagnose: Josef Isensee, Die 
Säkularisierung der Kirche als Gefährdung der 
Säkularität des Staates, in: Gerfried W. 
Hunold/Wilhelm Korff (Hg.), Die Welt für morgen, 
1986, S.164  ff.; Depenheuer (N 17), S. 26 f. 
36 Burckhardt (N 1), S. 137. 
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bağımlılık ilişkisi içinde olduğunun 

bilincindeydiler. Yine de Avrupalılardan daha 

farklı sonuçlar doğmuştur. Amerikan anayasa 

koyucularının devletin laikleşmesine hizmetleri 

bireyler için bir inanç alanı yaratmak ve bu 

doğrultuda dini inancı güçleri yettiği ve 

başarabildikleri oranda bireysel alana 

çekmeleri şeklinde oldu.  A.Tocqueville’in 

Amerikan deneyimini “bir dinin gerçek 

gücünün, görünürdeki iktidarı törpülenerek 

azaltılıp azaltılamayacağı”37 sorusuna verdiği 

cevapla ortaya koyar. Tocqueville çözümü 

devletin dine ilişkin bütün alanlardan çekildiği 

Amerikan geleneklerinde bulur.  Amerikan 

geleneklerine göre hükümetin dini konulardaki 

düşünceleri ile yurttaşların özel dünyalarında 

sahip oldukları inançlar aynı şey demek 

değildi. Bu nedenle dini inanç konusu yurttaşın 

özel dünyasının bir meselesiydi. (Yine 

Amerikan geleneklerine göre) insanlar ancak 

varlıklarının derinliğinde hissettikleri şeyleri 

kendileri anlamlandırabilir, sempati besledikleri 

ölçüde bir konuda başarılı olabilirlerdi. Bu 

nedenle devlet dini desteklemek için din 

alanından çekilmeliydi. Sadece mutlak bir din 

devlet ayrılığı cumhuriyette yaşayan her iki 

gücü de birbirine bağlayacak, inanç ve 

özgürlük ruhuna yaşama şansı verecektir.  

 

                                                
37 „Über die Demokratie in Amerika“ (Amerika’da 
Demokrasi Hakkında) [1835], 1976, 9. Kap., S. 341 
ff., 343. 
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İlişkiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

POLITICAL SYSTEM AND GOVERMENTAL 
ORGANİZATIONS 

Relations, Problems and Suggestions 

 

Cemal FEDAYİ* 

 

 

 SUMMARY 

 Political system and puplic 
organizations have been analized in this study. 
In the study first of all, relations between 
political system and public organizations have 
been put forth for consideration and then 
suggestions for the solution have been 
explained. Generally, problems have been 
risen from insufficient democracy and freedom 
level of Turkey. As a solution, more 
democratization, transparency, small state and 
not involving of upper level bureaucrats to the 
politics have been suggested. Finaly 
importance of individual and liberty in state 
administation have been stressed in the study 
and given some teoritical and practical 
suggestions from different persons. 

 

 Key Words: Political System, 
Government, Corruption, Democracy, Reform 

 

ÖZET 

Bu çalışmada siyasal sistem ve kamu 
örgütleri analiz edilmiştir. Siyasal sistem ve 
kamu örgütleri arasındaki ilişkiler ve sorunlar 
ortaya konmuş, daha sonra ise çözüm önerileri 
sıralanmıştır. Genel olarak sorunlar, 
Türkiye’nin demokratikleşme ve özgürleşme 
açısından yeterince gelişememesinden 
kaynaklanmaktadır. Çözüm bağlamında daha 
çok demokratikleşme, şeffaflaşma, devletin 
küçültülmesi, üst düzey bürokrasinin siyasete 
karışmaması dile getirilmiştir. Son olarak, 
devlet yönetiminde bireyin ve özgürlüklerin 
önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca farklı 
kesimler tarafından dile getirilmiş olan teorik ve 
pratik öneriler zikredilmiştir. 

 

                                                 
* Dr. Kırıkkale U. İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Sistem, 
Yönetim, Yozlaşma, Demokrasi, Reform 

 

I-Giriş 

 

 Gerek dünya gerekse Türkiye hızlı bir 
değişim ve bu değişime bağlı olarak yeniden 
yapılanma sancıları çekmektedir. Özellikle 
Türkiye, bulunmuş olduğu jeo-stratejik konum 
nedeniyle olağandışı bir değişim ve sancı 
sürecinin içindedir.  

 Kuşkusuz bu değişim ve yeniden 
yapılanma rüzgarları siyasal sistem ve kamu 
örgütleri üzerinde de etkisini göstermektedir. 
Özellikle son yıllarda gerek siyasal sisteme 
ilişkin gerekse kamu örgütlerine ilişkin 
yakınmalar ve çözüm önerileri yaygın olarak 
kamuoyunun gündemini işgal etmiş 
bulunmaktadır. Örneğin çok yaygın bir kabule 
göre siyasal sistem kırılmalara ve tıkanmalara 
eğilimli bir yapıdadır. Daha kolay işleyen ve 
daha demokratik bir siyasal sistemin 
kurulmasına yönelik ciddi söylemler dile 
getirilmektedir. Yeniden yapılanmaya ilişkin 
söylemlerden kamu örgütleri de nasibini 
almaktadır. Bu bağlamda özellikle siyasallaşma 
ve yolsuzluk konuları öncelikle dile getirilen 
konulardandır. Temiz toplum, temiz yönetim ve 
temiz siyaset söylemi neredeyse bütün toplum 
katmanlarının ortak dileği haline gelmiştir. 
Siyasal sistem ve kamu örgütlerindeki 
verimsizlik, yolsuzluk ve tıkanmalar artık tüm 
toplumu rahatsız eder hale gelmiştir. Özellikle 
siyasal sistemde görülen tıkınmalar nedeniyle 
rejimin tehlikede olduğuna dair iddialar ve 
söylemler bile dile getirilir olmuştur. Silahlı 
bürokrasinin de şöyle ya da böyle bu 
tartışmaların içine çekilmesi nedeniyle ortam 
iyice gerilmiş ve karmaşa had safhaya 
ulaşmıştır. 

 Şu anda böyle bir "manzara-i 
umumiye"nin hüküm sürdüğü bir ortamda 
yaşamaktayız. Bu çalışmanın temel amacı 
siyasal sistem ve kamu örgütleri arasındaki 
ilişkileri ortaya koymak, sorunları tespit etmek 
ve çözüm önerileri sunmaktır. Konu her 
aşamada siyasal sistem ve kamu örgütlerinin 
özellikleri ve ilişkileri baz alınarak işlenmiştir. 
Yer yer ikisi arasındaki sınırın belirsizleştiği de 
olmuştur. Çünkü siyasal sistem ve kamu 
örgütleri arasında net bir sınır çizmek her 
zaman mümkün olamayabilmektedir... 
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II-Siyasal Sistem ve Kamu Örgütleri 
Arasındaki İlişkiler 

 

 Siyasal sistem en geniş tanımıyla, 
toplumların  kollektif amaçlarını belirlemek ve 
gerçekleştirmek üzere geliştirdikleri örgütler 
dizisidir.1 Easton'a göre siyasal sistem, bir 
toplum için değerlerin otoriteye ilişkin olarak 
bölüşümünü sağlayan etkileşimler bütünüdür. 
Siyasal sistemin toplum içi ve toplumdışı 
çevresi bulunmaktadır.2  

 Geçmiş dönemlerin tarihine 
bakıldığında, bazı büyük devletlerin varlığının 
güçlü bir önderin yaşamıyla bağlı olduğunu 
görüyoruz. Önderler ölünce devletler de sona 
eriyordu. Bunların, önderlerinin ölümünden 
sonra süregelmelerini sağlayacak bir kurumlar 
dizisine sahip bulunmayışları en büyük 
eksiklikleriydi. Bir siyasal sistemin sürekliliği, 
görevleri kamu yönetimi olan ve belirli kurallara 
ve ilkelere göre göreve atanan ve görev yapan 
kadroların, yani bürokrasinin gelişmesinden 
sonra olanaklı olmuştur.3 

 Yönetim sistemi, siyasal sistemin bir 
alt-sistemi sayılmalıdır. Politik sistem içine, 
yalnız devlet kuruluşları değil, yürütme, yasama 
organları ile siyasal partiler, baskı grupları, 
hatta dinsel kuruluşlar ve büyük teşebbüsler 
girmektedir. Politik sistem içinde, yönetim alt 
sistemi diğer sistemlerden bazen ayrı ve bazen 
onlarla iç içe olarak bir bütün oluşturur.4 

 Siyasal sistemle kamu örgütleri  
arasında çok yakından ilişkiler bulunmaktadır. 
Bu ilişkiler çift yönlüdür. Tortop'a göre yönetim 
alanında araştırma, siyaset biliminin bir 
uzantısı gibi sayılmaktadır. Çünkü inceleme 
konusu, siyasal iktidarın emri altındaki organlar 
tarafından saptanmaktadır. Bu nedenle siyaset 
ile yönetim arasında kesin bir sınır çizmek 
olanaksızdır. Yönetim ve hükümet birbiri içine 
girmiştir. Doğal olarak çeşitli bağlantılar ve 
etkiler vardır. Siyaset bilimi, geleneksel olarak 
yönetilenlerin yetkilerinin hükümet edenlere 
devredilmesi olayını ve bunların birbirleri ile 
olan ilişkilerini ve yetkilerin kullanılışını inceler.5 
Gournay'a göre yönetim bilimi sosyal bilimlerin, 
siyasal iktidarın otoritesi altında, devleti ve 

                                                 
1 İlter Turan, Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış, 
İstanbul, 1986,  s. 16. 
2 Ersin Kalaycıoğlu, Çağdaş Siyasal Bilim, 
İstanbul, 1984, s. 48-49. 
3 Turan, age, s. 199. 
4 Nuri Tortop, Yönetim Bilimi, Ankara, tarih yok, s. 
36. 
5 Tortop, age, s. 31. 

diğer kamu kuruluşlarını meydana getiren 
organların yapı ve faaliyetlerini belirtmeye ve 
açıklamaya yönelmiş bir dalı olarak 
tanımlamak mümkündür. Öte yandan kamu 
yönetimini, siyasal iktidarın kararlarını 
hazırlamak ve yürütmek veya uygulattırmakla 
yükümlü personelin (kişi ve gruplar) bütünü 
olarak tanımlamak da mümkündür. Bu 
tanımlama, sadece devlet idaresini değil, fakat 
diğer kamu kuruluşlarını da (mahalli idareler, 
özel kanunla kurulmuş kurumlar vb.) kapsamı 
içine almaktadır.6 

 Chapman'a göre de siyaset ile idare 
arasındaki sınır çizgisi hiç bir şekilde açıkça 
belirtilememiştir. Politikacılar bakan, yasama 
organlarının üyeleri ve baskı gruplarının 
temsilcileri olarak idare alanı ile ilişki kurarlar. 
Kamu görevlileri de yasama metinlerinin 
hazırlayıcıları, bakanlarla yakından ilişki kuran 
kişiler ve profesyonel baskı grubu niteliğindeki 
memur-işçi teşekküllerinin (sendikaların) 
üyeleri olarak politika alanına girerler. 
Politikacılar kendi plan ve politikalarının 
gerçekleştirilmesi için kamu görevlilerini 
kullanmağa çalışırlar. Kamu görevlileri de 
süratli yükselme ve parlak kariyerler elde 
etmek için politikacılara dayanırlar. Kamu 
görevlilerinin politikacılarınkine benzeyen ya da 
benzemeyen sosyal, dini ve akademik 
bağlantıları vardır. Politikacı ve memurun ortak 
amaçları veya ortak geçmişleri olabilir. Her ikisi 
de idare işi ile meşguldürler. Yolları her zaman 
kesişir, hem de birden fazla. Birçok politikacılar 
birçok kamu görevlisinden daha dürüst bir 
kişiliğe sahiptirler. Birçok kamu görevlisi de 
birçok politikacıdan daha kurnaz ve daha çok 
siyasi dirayete sahiptirler.7 

 Önceleri, kamu yönetimi örgütleri, 
siyasetin tamamen dışında, normal usullere 
göre çalışan, adayların ilanı, seçim işleri ve 
bazı yasama faaliyetleri gibi olağan görevler 
dışında hiçbir siyasal faaliyetle uğraşmayan bir 
mekanizma olarak görülüyordu. Bu görüş 
kaynağını kuvvetler ayrılığı ilkesinden alıyordu. 
Gerçekten kuvvetler ayrılığı ilkesine göre, 
yasama erki, sadece siyasal işlerle uğraşıyor, 
yargı erki de adalet işleriyle, yürütme erki de 
yasama organlarınca kararlaştırılan karar ve 
kanunları yürütmekle yükümlü oluyordu. 
Kuramsal olarak var olan bu ayrılığa rağmen, 
idare ile siyaset arasında yakın ilişkiler vardır. 
İdare türlü halk kitlelerinin ve baskı gruplarının 

                                                 
6 Bernard Gournay, Yönetim Bilimine Giriş-
Çağdaş Toplumlarda Kamu Yönetimi, Çev. İhsan 
Kuntbay, Ankara, 1971, s. 3-4. 
7 Brian Chapman, İdare Mesleği, Çev. Cahit Tutum, 
Ankara, 1970, s. 265. 
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etkisi altındadır. Birçok yasaların hazırlık 
aşamaları, yönetim organları tarafından 
tamamlanır. Yönetim bu aşamada baskı 
gruplarının önemli derecede etkisi altındadır. 
Yasama organlarına, bu görüşler aktarılır. Öte 
yandan yasama organları da yönetimi etkisi 
altında bulundurur. Yürütme erkinin başında 
bulunan hükümet ve bakanlar siyasi 
temsilcilerdir. Yönetimde çalışan memurlar 
bunların emrindedir. Emir ve direktifleri 
bakanlardan alırlar. Yasama organları 
tarafından kabul edilen yasaları, hükümetin 
alacağı karar ve vereceği emirleri göre 
uygulamak yönetimin görevidir. Yöneticiler 
çalışmalarında başarılı olabilmek için yasa 
yapıcılar kadar siyasetten anlamak 
zorundadırlar. Demokratik bir rejimde, 
yönetimin politik iktidara uyumu, itaati 
sözkonusudur. Yönetim seçilmiş veya gerçek 
sorumlu değildir. Bonnin'e göre "Hükümet ile 
yönetim karışıklığı bütün kamusal kötülüklerin 
nedenidir."8 Yönetim belli geleneklere ve 
görüşlere sahip insanların gereksinimlerini 
karşılayan bir araç olmaktadır.9 

 Hükümetler, girişim yapma, beğenme, 
genel direktif verme ve öğüt verme gibi 
yönetime hareket veren ve kendi görüşlerine 
uygun bir tazyik yapma yetkisi vardır. Siyasal 
iktidar böylece yönetimin başı, yönetim de onun 
kollarıdır. Liberal demokratik ülkelerde 
yönetimin siyasal iktidara göre 
sınırlandırılmasının iki amacı vardır: 1. Halk 
egemenliğinin tek temsilcileri olan seçilmiş 
organların üstünlüğünü güvence altına almak. 
2. Devletin değişik organları arasında 
beğenilebilecek bir işbölümü sağlamak.10 

 Siyasal sistemin en önemli 
unsurlarından birisi parlamentodur. 
Parlamento'nun çıkardığı yasalar kendi 
kendilerine toplumda etkiye neden 
oluşturmazlar. Etki oluşturmaları için 
uygulanmaları gerekir. Siyasal seçiliş süreci 
sonunda yürütme ve kamu yönetimi olarak 
ifade edebileceğimiz yapılardaki rolleri dolduran 
bireylerin eliyle yasalar uygulanır. Yürütme ve 
kamu yönetimi faaliyetleriyle ilgili rolleri 
oynayanlar yalnızca meclisin yapmış olduğu 
yasaları uygulamakla yetinmezler. Yasalar 
içerikleri gereği son derece genel kurallardır. 
Çoğu zaman bu kuralların özgül bir duruma 
uygulanması için onların yorumlanması 
zorunludur. Yasayı uygulamak durumunda 

                                                 
8 Tortop, age, s. 31-32. 
9 Turgay Ergun, Aykut Polatoğlu, Kamu 
Yönetimine Giriş, Ankara, 1992, s. 41. 
10 Tortop, age, s. 32-34. 

bulunanların yapacağı yorumlar da yasa kadar 
önem taşımaktadır. Bunun anlamı yürütmenin 
kamu siyasasını çizmekte ve gerçekleştirmekte 
büyük bir güce sahip olduğudur.11 

 Siyasal sistem ile kamu örgütleri 
arasındaki farklara vurgu yapan yazarlar da 
bulunmaktadır. Frank Goodnow 1900 yılında 
yazdığı "siyaset ve yönetim" kitabında 
hükümetin iki işlevinden söz etmektedir. 
Bunlardan  birincisi, siyaset işlevidir. Siyaset 
işlevi devletin isteklerinin bir anlatımıdır. İkinci 
işlev ise yönetim işlevidir. Yönetim işlevi, 
siyasetin yürütülmesinden sorumlu olmak 
anlamına gelmektedir. Goodnow, böylece 
siyaset ve yönetimin birbirinden oldukça farklı 
iki işlevi olduğunu savunmaktadır. Kuvvetler 
ayrımı ilkesi siyaset ve yönetim ayrımını sağlar. 
Yasama erki, yargı erkinin de açıklayıcı 
yardımıyla siyaseti belirler, başka deyişle  
devletin ve kanunun isteklerini ortaya koyar. 
Yürütme erki ise bu isteklerin yansız ve siyaset 
dışı olarak yönetiminden sorumludur. Totaliter 
bir siyasal sistemde, erkin tamamı tanım gereği 
siyasaldır. Çoğulcu bir siyasal sistemde ise erk, 
toplumun elindeki pek çok araç tarafından 
kullanılır. Hükümet, bu pek çok araçlardan 
biridir. Böyle bir çoğulcu demokratik toplum 
modelinde siyasal erk toplumun elindeki başka 
araçlara da yaygınlaşmıştır ve insan davranışı 
üzerinde özel olarak bir denetimde bulunmaz. 
Batı kültüründe siyasal sistemlerin incelenmesi, 
öncelikle siyasal erkin amaçları ve araçlarıyla 
ilgilidir. Siyasetin incelenmesi, hükümet etme 
sanat ve biliminin incelenmesi demektir. 
Goodnow ve O'nun izleyicileri, kamu yönetimini 
devlet bürokrasisinin merkezine yerleştirirler.12 

 Az gelişmiş ülkelerde bürokrasi, 
genellikle gelişmiş ülke bürokrasileri taklit 
edilerek geliştirilmiştir. Bunun sonucu olarak bu 
bürokrasiler, ortaya çıkan yeni sorunlar 
açısından işlevsel olmayan özellikler 
edinmişlerdir. İkinci temel özellik, yetenekli 
personel yetersizliğidir. Eldeki personel, 
yeniliğe dönük, dinamik bir idare anlayışına ve 
teknik becerilere sahip değildir. Aksine, 
geleneksel toplumun tutum ve davranışları 
bürokrasiye de yansımaktadır. Bu ülke 
bürokrasilerinin bir diğer temel özelliği 
biçimsellik olgusunun hayli belirgin şekilde 
ortaya çıkmasıdır. Nihayet bu ülkelerde 
bürokrasiler büyük ölçüde siyasidirler.13 Bunun 
çeşitli nedenleri vardır. Bir kere, gerek koloni 

                                                 
11 Kalaycıoğlu, age, s. 403. 
12 Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, Eskişehir, 1994,  
s. 262-263. 
13 Metin Heper, Modernleşme ve Bürokrasi, 
Ankara, 1973,  s. 130-131. 
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aşamasından geçmiş, gerekse geçmemiş olan 
devletlerde, bürokratik idare geleneği yerleşmiş 
olup bu gelenek bugüne de yansımıştır. Koloni 
devletlerde siyasal sistemin, her şeyin 
ötesinde, fiziki uzaklığı bürokrasiye fiili bir 
bağımsızlık kazandırmıştır. Koloni 
aşamasından geçmemiş ülkelerde ise, 
bürokrasinin siyasi rolü çok daha köklü 
temellere dayanır. Bu ülkeler, genellikle "tarihi 
bürokratik imparatorluk" aşamasından geçerek 
bugüne gelmişlerdir. Bürokrasi tek başına veya 
çoğunlukla, diğer bazı bürokratik kuruluşlar ile 
birlikte siyasal hayatta hakim güç olmuştur. Bu 
gelenek, siyasal bakımdan etkin, dinamik ve 
girişimci orta sınıfların ortaya çıkmaması 
ölçüsünde az gelişmiş ülkelerde devam 
etmektedir. Bu ülkelerde bürokrasi esas 
itibariyle bir güç boşluğunda faaliyet 
göstermekte ve hatta siyasal ortamın bu 
biçimde kalması için sosyo-ekonomik 
gelişmeleri de önlemeye çalışmaktadır.14 Bu 
durumun örneklerine Türkiye’de de 
rastlanmaktadır. 

 Bazı az gelişmiş ülkeler, Batı Avrupa 
ve ABD'nin siyasal sistemlerini ülkelerinde 
uygulamaya çalışmaktadırlar. Bu ülkelerde Batı 
demokrasilerinin, bütün kurumlaşma 
örüntüsüyle yerleşmiş olduğu söylenemez. 
Önemli olan husus bu ülkelerde siyasal iktidarı 
ele geçirmek için örgütlenmiş siyasal güçlerin, 
göreli bir siyasal özgürlük içinde faaliyette 
bulunması ve siyasal iktidarın serbest seçimler 
sonucu el değiştirme olanağının bulunmasıdır. 
Zaman zaman askeri müdahaleler yahut başka 
krizlere de uğrasalar, Heady'ye göre, 1966 
itibariyle, Filipinler, Yunanistan, Malezya, 
Jamaika, Şili, Kosta Rika, İsrail, Lübnan, 
Arjantin, Brezilya, Seylan ve Türkiye bu gruba 
dahail ülkeler olarak düşünülebilir. Bu ülkeler 
belli bir oranda çoğulcu bir siyasal kültüre 
sahiptir. Siyasal kararları sınırlı da olsa bir 
konsensusa dayandırmak zorunluluğu vardır. 
Siyasal faaliyet, kısa süreli uzlaşmalara 
dayanılarak yürütülmek durumundadır. Uzun 
süreli ve bilimsel-ussal plan ve programların 
aksaksız yürütülmesi her zaman mümkün 
değildir. Belli bir sosyo-ekonomik farklılaşmaya 
erişilmiş bu ülkelerde, sosyal değişime belli 
toplumsal gruplar yahut sınıflar da katkıda 
bulunurlar.15 

 Heper'e göre Türkiye, çoğulcu bir 
siyasal rejimde etkinlikte bulunmasına rağmen 
Türk kamu bürokrasisi böyle bir rejimde 
karşılaşılması beklenen siyasal yaklaşımı 
göstermemektedir. Heper'e göre bunun bir 

                                                 
14 Heper, age, s. 124-125. 
15 Heper, age, s. 128. 

nedeni, sözkonusu bağlamda "tarihsel 
bürokratik yönetim geleneği"nin güçlülüğünü 
korumasıdır. Bu gelenek Osmanlı döneminde 
gelişmiş, 1920-1946 tek parti döneminde daha 
da güçlenmiştir. Osmanlı kamu bürokrasisi 19. 
asırda ve 20. asrın başında sırasıyla Fransız 
ve Alman bürokratik geleneklerinden 
etkilenmiştir. Tek parti döneminde ise kamu 
bürokrasisinin çok büyük ölçüde özgürlük 
(otonomi) kazandığını görüyoruz. Bu tür bir 
geleneğe sahip Türk kamu bürokrasisi daha 
sonraki yıllarda değişimlere karşı büyük bir 
direnç göstermiştir.16 Özellikle demokrasiye 
geçildikten sonra, siyasal iktidarların değişim 
isteklerine bürokrasi sıkı bir direnç göstermiştir. 

  

III-Sorunlar 

 

 Bürokrasi bağlamında pek çok 
sorundan söz edilebilir. Heper'e göre 
Türkiye'de bürokrasi ile ilgili temel sorun, 
bürokrasinin sosyal değişime işlevsel 
uyumu/(functional adaptability)dir. İşlevsel 
uyum, toplumda değişen koşullar karşısında bir 
kurumun yeni işlevler yüklenmesi yahut 
geleneksel bazı işlevlerini terk etmesidir. 
Farklılaşan Türk toplum yapısı bu açıdan 
bürokrasinin işlevlerini yeniden gözden 
geçirmeyi gerekli kılmaktadır. Bürokrasinin bu 
konudaki duyarlılığı, bugünkü kuvvetler 
dengesinde bürokrasinin sübjektif olarak 
siyasal-bürokratik norm farlılaşmasına 
gereksinmeyi gerekli görmesine bağlıdır.17 

 Tortop'a göre, devletin uyguladığı 
bütün yönetsel programlar, kamu siyaseti ile 
ilgilidir ve bütün çıkar grupları tarafından 
desteklenmek zorunluluğu ile karşı karşıyadır. 
Her program siyasal bir hava içinde 
gerçekleştirilebilir. Yönetimin başında 
bulunanlar programlarını tam uygulayabilmek 
için siyasal çevrelerin de desteğini kazanmak 
zorundadırlar. Ancak bu destek olduğu ölçüde 
başarı oranı da artar.18 Hükümetler toplum 
içindeki değişik çıkar gruplarını ve toplumun 
tamamını tatmin edecek politikalar üretemediği 

                                                 
16 Metin  Heper, Chong Lim Kim ve Seong-Tong 
Pai, "Siyasal Rejimler ve Kamu Bürokrasisi, Türk ve 
Güney Kore Yüksek Kademe Yöneticileri ile İlgili 
Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Ömer Bozkurt, 
Yönetim Sosyolojisi, Ankara, 1977 içinde, s. 137-
138. 
17 Metin Heper, "Osmanlı-Türk Devleti'nde 
Bürokrasinin Siyasal Rolü: Kamu Yönetimi Kuramı 
Açısından Bazı Gözlemler", Amme İdaresi Dergisi, 
Cilt 6, Sayı 2, Haziran 1973, s. 40. 
18 Tortop, age, s. 32. 
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zaman icraatları için gerekli siyasal havayı 
yakalayamazlar  ve bir süre sonra sorunlar bir 
yumak haline geliverir. 

 Heper'e göre, Türkiye gibi ülkelerin 
içinde bulunduğu bir siyasal ortamda bürokrasi, 
siyasal sisteme ve giderek iktidardaki siyasi 
partiye etken olan çıkar gruplarına duyarlı 
olmak durumundadır. Bürokrasinin göstereceği 
inisiyatif, sınırlı da olsa bir siyasal konsensusla 
sınırlı kalır. Bu gibi ülkelerde bürokrasinin 
modern kanadının benimsemek eğiliminde 
olduğu "bilimsel-ussal plan ve programlı 
yaklaşım", siyasal hayatın karşılıklı tavize 
dayanan yaklaşımı ile çatışır. "Plan değil pilav 
istiyoruz" sloganı bir bakıma bu çatışmayı 
yansıtır. Hele Osmanlı-Türk devleti gibi köklü 
bir bürokratik idare geleneğine sahip ülkelerde, 
bürokrasinin siyasal sisteme duyarlılığı daha da 
güçleşir. Çeşitli "siyasal krizleri" bir arada 
çizmek durumunda kalan bu ülkelerde, siyasal 
sistemin karşılaştığı güçlükler ve bazen de 
siyasal beceriksizlikler ve aşırı kişisel çıkar 
kavgaları, bürokrasinin siyasal sistem 
karşısında direnmesini kolaylaştırır.19 

 Türk bürokrasisinin içinde bulunduğu 
sorunlardan birisi de biçimselliktir. Batının 
siyasal sistemini benimsemek ve yerleştirmek 
kavgası içinde bulunan Türkiye gibi ülkeler, 
biçimsel düzeyde Batının bürokratik 
kurumlarını benimsemişlerdir. Ancak realitede 
bu kurumlar orijinal biçimlerinden çok değişik 
olarak gelişmişlerdir. Yazarlar genellikle bu 
ülkeler bürokrasilerinde daha üst hiyerarşi 
düzeylerinde bulunanlara aşırı saygının ve 
çekingenliğin bulunduğunu, sorumluluk kabul 
etmekten sakınıldığını, aşırı bir 
merkeziyetçiliğe gidildiğini, bürokratik 
mekanizmanın gayet çapraşık olup son derece 
yavaş işlediğini, bürokratların hukuki teminatına 
son derecede önem verildiğini, kişisel ve 
geleneksel değer yargıları ile bürokratik 
işlevlerin gerektirdiği değer yargılarının 
birbirlerine karıştırıldığını ve benzeri hususları 
ısrarla belirtirler.20 

 Siyasal sistem ile kamu örgütleri 
arasındaki ilişkilerde görülen önemli 
sorunlardan birisi de yönetimin 
politikleşmesi/siyasallaşması sorunudur.21 
Tortop'a göre çok partili siyasal rejimlerde, 
yönetimin siyasal partiler karşısındaki tutumu, 

                                                 
19 Heper, Modernleşme ve Bürokrasi, s. 128-129. 
20 Heper, Modernleşme ve Bürokrasi, s. 129. 
21 G. Gökçe, A. Şahin ve E. Örselli, “Türkiye’de 
Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: 
Siyasallaşma”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik 
Araştırmalar Dergisi, yıl 1, sayı 1-2, 2001, s. 45. 

birçok biçimlerde oluşabilir. Bir görüşe göre, 
belli bir düzeyde yönetimin politikleşmesi 
zorunlu ve kaçınılmazdır. Bir diğer görüşe göre, 
kamu hizmetlerinin tamamen politika dışında 
olması gereklidir. Uygulamada, Amerika'daki 
yönetimin bir derecede politikleştirilmesi ve 
İngiltere'de de tamamen bağımsızlaştırılması 
gibi iki ekstrem uç arasında kalan diğer 
görüşler de vardır. 19. Asrın ortalarına kadar 
Amerika'da uygulanan yağma sisteminde bütün 
memuriyetler politikleştirilmişti. Bugün bu 
sistem, ancak bazı makamlar için federal 
hükümette ve bazı eyaletlerde 
uygulanmaktadır.22 

 Ülker'e göre; 1973'ten bu yana yönetim 
aşırı politize olmuş, siyasi partiler bürokraside 
iş bulma görevi üstlenmiş, personel sistemi 
eskimiş ve yozlaşmış, kısaca bürokrasinin 
otonomi ve statü kaybı için ne gerekliyse o 
gerçekleşmiştir. Böylece bürokrat, Heper'in 
deyimiyle, yanaşma ve hatta ganimetçi haline 
getirilmiştir. Özellikle son yıllarda personel 
politikasında, ganimetçi yöntemi çağrıştıracak 
bir uygulama sergilenmektedir. Siyasi 
istikrasızlıklar ve güçsüz hükümetler, 
bürokrasinin her kademesinde büyük 
keyfiliklere başvurmakta ve onarılması güç 
sonuçlara neden olmaktadır.23 

 Demokratik Batı ülkelerinde görülen 
siyasal nitelikli olan ve olmayan kadro ayrımına 
benzer bir ayrım bizde yapılmamıştır. Başka 
deyişle, Türkiye'de yasal olarak oluşturulmuş 
siyasal nitelikli kadrolar bulunmamaktadır; 
ancak valilik, müsteşarlık gibi sınırlı kadrolar 
istisnai nitelikte kadrolar olarak kabul 
edilmektedir. Örneğin vali olabilmek için 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi gerekmektedir. 
Vali olabilmek için devlet memuru olmak 
isteyenlerde aranan şartlar dışında başka bir 
şart gerekmemektedir. Bu nedenle siyasal 
iktidar değişikliklerinde çok sayıda valinin  
merkez emrine alınıp yerine yenilerinin 
atandıkları görülmektedir. Ancak uygulamada 
çok daha alt düzeylere kadar siyasal 
kadrolaşma olayları görülmektedir. Denebilir ki 
ülkemizde kayırmacılık ve partizanlık, özellikle 
koalisyon dönemlerinde, oldukça yoğun olarak 
görülmektedir. Batı ülkelerinin bir ölçüde 
çözdükleri bu sorun, ülkemizde bir çözüme 
ulaştırılamamıştır. Bu durum da kamu 
örgütlerinde verimlilik ve etkililiği olumsuz 
yönde etkilemektedir.24 

                                                 
22 Tortop, age, s. 43. 
23 Halil Ülker, "Siyasal İktidar-Bürokrasi İlişkisi", 
TODAİE Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu 
Bildirisi, Ankara, 1994, s. 10-11. 
24 Ergun, Kamu Yönetimi, s. 266. 
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 Türk bürokrasisinin en önemli 
sorunlarından birisi de kişisellik olgusu ve 
partimonyalizmdir. Bu durum  Osmanlı'dan bu 
yana devam etmektedir. Bürokratik 
kurumlaşmanın liyakat boyutu açısından 
Cumhuriyet dönemi bürokrasisi belirgin 
patrimonyal özellikler taşımaktadır. Örneğin 
memuriyete atamalarda liyakat ilkesine 
uyulmuş olduğu söylenemez. Yönetimde 
kişiselliğin bir yansıması olarak, uzun süre 
bürokratik örgütlenmede bir örneklik 
sağlanamamıştır. 1963 yılında yapılan bir 
çalışma şu sonuçları ortaya koymaktadır: 1. 
Müdürlükten aşağı görevlerin içeriği bir 
bakanlıktan diğerine büyük farklılıklar 
göstermektedir. 2. İşgören ünvanları çok 
çeşitlidir. 3. Atama ve terfiler, her kişiye özgü 
değişik işlemler olarak ortaya çıkmaktadır. 4. 
Kontrol çok güç temin edilmektedir.25 Bu durum 
günümüzde de belli bir ölçüde devam 
etmektedir. 

 Erdoğan da, Türk siyasetinin bir takım 
patrimonyal unsurları içinde barındırdığını 
belirtmektedir. Patrimonyalizmde devlet 
yönetimi "hane halkı" yönetimine benzer. Böyle 
bir durumda siyasi iktidar "hane"nin reisi -yani 
baba-, buna karşılık tebaa da aile efradı ve 
yakın akrabalar konumundadır. Dolayısıyla 
patrimonyal yönetimde idari memurlar da, 
yöneticinin bir lütfu veya ödülü olarak, 
çoğunlukla yöneticinin akrabaları, hizmetkarları 
ve kişisel gözdeleri olup yöneticiye kişisel 
olarak bağlıdırlar.26 

 Türk kamu bürokrasisinin 
sorunlarından birisi de astlara güvensizlik ve 
ast-üst ilişkilerinde üstlerin çok ağır  
basmasıdır. Bu durum bir taraftan astın üste 
sadakatinin önem kazanmasına neden olurken 
diğer taraftan bütün yetkilerin üstte 
toplanmasına, uygulamada pek az yetki 
devrine rastlanmasına ve aşırı merkezden 
yönetime yol açmıştır. Bakanların bile salt 
bakanlıklarını ilgilendiren konularda Bakanlar 
Kurulu'nun fikrini aldıkları belirtilmiştir.27 

 Bakanlar Kurulunun iş yoğunluğu  
konusuna KAYA Raporunda da değinilmiştir. 
Rapor'a göre Bakanlar Kurulu, ilgili mevzuat 
gereği yürütmeyle ilgili sayısı iki yüze yaklaşan 

                                                 
25 Metin Heper, "Osmanlı-Türk Siyasal ve Özellikle 
Yönetsel Hayatında Patrimonyalizm", Toplum ve 
Bilim, Güz 1964, s. 118. 
26 Mustafa Erdoğan, "Siyasal Yozlaşma ve Türkiye 
Örneği", Yeni Türkiye,  Siyasette Yozlaşma Özel 
Sayısı 1, Sayı 13, Ocak-Şubat 1997, s. 163. 
27 Heper, "Osmanlı-Türk Siyasal ve Özellikle 
Yönetsel Hayatında Patrimonyalizm", Toplum ve 
Bilim, Güz 1964, s. 118 

çok değişik konulardaki kararlarıyla, devletin en 
önemli karar organlarından birisidir. Bakanlar 
Kurulunca alınan kararlara yakından 
bakıldığında, bunlar; atamaya ilişkin, ekonomik 
ve mali nitelikli ya da genel yürütme 
bağlamında değerlendirilebilecek türden 
kararlardır. Doğrudan bir bakanlıkça 
alınabilecek çoğu kararın, Bakanlar Kurulunun 
karar yetkisi içine çekilmesi; anılan kurul 
gündeminin sürekli biçimde genişlemesine ve 
bu arada çeşitli hizmet gecikmelerine yol 
açmaktadır. Bakanlar Kurulunda görüşülüp 
karara bağlanacak konuların neler olması 
gerektiği konusunda, bir düzenlemenin 
olmaması, belirtilen duruma yol açan önemli 
nedenlerden birisidir. Öte yandan, Bakanlar 
Kurulunun ürettiği kararlarda, kararın siyasal 
boyutu kadar, teknik ve hukuksal boyutları da 
büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte 
gerek olağan işleyişte gerekse toplumsal, 
siyasal, ekonomik kriz anlarında, Bakanlar 
Kuruluna dolaysız yoldan bilgi ve uzman 
görüşü sağlayabilecek destek birimi ya da 
birimleri sistemde yer almamaktadır. 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğünün bu anlamdaki desteği nitelik 
olarak daha farklı bir özellik taşımaktadır.28  

 Bu soruna 1994 yılında hazırlanan bir 
raporda da yer verilmektedir. Raporda 
Bakanlar Kurulunun iş yükünün fazlalığı ve bazı 
hizmetlerin geciktiği hususu vurgulanmakta, bu 
nedenle hızlı karar almayı gerektiren bazı 
hallerde "elden imza" gibi Anayasamızda yer 
alan sorumluluk ilkesiyle bağdaşmayan 
sakıncalı bazı usullerin ortaya çıktığı 
belirtilmektedir.29 Aynı Rapor'a göre Türk kamu 
yönetiminin temel sorunlarından biri de  ülkenin 
köklü sosyo-ekonomik gelişmesi karşısında 
yetersiz kalması ve bu yetersizliğin yönetim 
yapısı içinde tutarsız şekillenmeler ve hizmet 
üretiminde performans düşüklüğü ile 
sonuçlanmasıdır. Yönetim süreçlerinin geri 
kalmışlığı da sorunu pekiştiren bir etki 
yaratmaktadır.30  

 Siyasal sistemimizle ilgili sorunların 
başında yasamanın etkin ve verimli 
çalışmamasıdır. Erdoğan'a göre, yasama 
organı gerçek anlamda "yasama" işlevinden 

                                                 
28 Kamu Yönetimi Araştırması-Genel Rapor, 
Ankara, 1991, s. 15-16. 
29 Bakanlar Kurulunun ve Başbakanlığın daha 
verimli çalışabilmesi ve e-yönetime geçilmesi 
yolunda 2000 yılında bir çalışma yapılmıştır. Bkz. 
Gürol Banger, Kamu Yönetiminin  Yeniden 
Yapılandırılması 2000 Projesi, Ankara, 2000. 
30 Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu, Ankara, 1994, s. 4, 33. 



SİYASAL SİSTEM VE KAMU ÖRGÜTLERİ 
 

MART 2007 51

vazgeçmiş olup, hükümetlerin ve kamu idaresi 
bürokratlarının günlük isteklerine ve 
kayırmacılık eğilimlerine cevap olmak üzere, 
gerçekte "kanun" (law) olmayan kanunlar (acts) 
yapmakla meşguldür. Çağdaş demokrasilerin 
hemen hepsinde olduğu gibi, niteliği ne olursa 
olsun, parlamentonun her özgül siyasal tercihi 
"kanun " sayılmaktadır. Bu ise politikayı, çeşitli 
çıkar gruplarının -çoğu şantaja dayalı- keyfi 
kayırma taleplerine cevap veren sıradan bir 
mekanizma haline getirmektedir. Türk 
anayasasının, doğru anlamda "kuvvetler 
ayrılığı"na dayanmaması da, devletin güç 
toplamasına neden olan bir etken olarak dikkati 
çekmektedir. West-minister modeli 
parlamenterizme özenen Türk sisteminde, 
yasama organında çoğunluğu elinde 
bulunduran siyasal parti veya partiler bloku 
yürütmeye de hemen hemen tamamen hakim 
olmakta, bu durumda parlamenter denetim 
sözde kalmakta, fiilen işlememektedir. Bu güç 
toplanmasını dağıtmanın ve sorumluluğu 
sağlamanın bir yolu, yürütme organın başının 
(cumhurbaşkanının) doğrudan doğruya halk 
tarafından seçilmesi yoluyla yasama 
organından bağımsızlaştırılması olabilir.31 
Meclis'in etkin ve verimli çalışmadığını 
Meclis'in kendi mensuplarından da itiraf 
edenler bulunmaktadır. Gürkan'a göre Meclis 
kendi iç tüzüğüyle kendi etkinlik ve verimliliğini 
büyük ölçüde sınırlamıştır.32 

 Türk siyasal hayatı ile ilgili bir sert 
eleştiri de siyaset bilimci Ersin 
Kalaycıoğlu'ndan gelmektedir. Kalaycıoğlu'na 
göre Türk siyasal hayatı, ilkel geleneksel 
(primordial) değerler etrafında düzenlenen 
patronaj ilişkilerinin siyasal katılma ve siyasal 
temsil ilişkilerinin özünü oluşturduğu bir 
görünüme sahiptir.33 

 Uygulamada görülen soruların başında 
bürokrasinin siyasal iktidarın kullanımına çeşitli 
biçimlerde katılması ve bir anlamda "siyaset 
oluşturucu" (policy maker) rolünü oynaması 
gelmektedir. Bu durum özellikle  
modernleşmekte olan toplumlarda belirgindir. 
Bu bakımdan, bürokratik modernleşme 
geleneksel toplumların önündeki hedeflerden 

                                                 
31 Mustafa Erdoğan, "Siyasal Sistemimiz Kusursuz 
mu?", Türkiye Günlüğü, Sayı 21, Kış 1992, s. 19. 
32 Aydın Güven Gürkan, "Siyasal Sistemimizin 
Yenilenmesi Üzerine Düşünceler", Yeni Türkiye, 
Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 1, Sayı 13, Ocak-
Şubat 1997, s. 177. 
33 Ersin Kalaycıoğlu, "Türk Siyasal Sisteminde 
Değişim, Siyasal Patronaj ve Yozlaşma", Yeni 
Türkiye, Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 2, Sayı 
14, Mart-Nisan 1997, s. 1125. 

biri olmakla beraber; bürokrasinin tarafsız bir 
aygıt olmakla yetinme(yebil)mesi ve bu işlevi 
aşan bazı operasyonel  boyutlar kazanabilmesi, 
yani, bir bakıma siyasal bir aktör olabilmesi, 
özellikle demokrasi açısından bir takım 
sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Günümüzde 
bürokrasinin aynı zamanda bir iktidar odağı 
(veya ortağı) haline gelmesinin genel, her 
ülkede ortaya çıkabilen nedenlerinden birisi, 
Weber'in modern bürokrasinin özelliklerinden 
biri olarak belirttiği "uzmanlaşma"da aramak 
gerekiyor. Bürokrasi, teknik üstünlüğü ve 
uzmanlaşması sayesinde, "gelip-geçici" ve 
çoğu zaman konusunun uzmanı olmayan 
politikacılar karşısında daha avantajlı durumda 
bulunmakta ve bu da onu bir iktidar odağı 
haline getirmektedir.34 Bunun dışında, bazı üst 
düzey kamu örgütleri de anayasadan aldıkları 
güç sayesinde politik süreçlere müdahil 
olabilmekte ve yer yer bir siyasal aktör gibi 
hareket edebilmektedir. Özellikle anayasal 
kurumlar denilen üst düzey kamu kurumları ve 
askeri bürokrasi, kriz ve tıkanma anlarında 
siyasete müdahil olmaktadırlar. 

 Siyasal iktidarla bürokrasi arasında 
değer farklılaşmasının ortaya çıkması 
durumunda da bürokrasi iktidarı paylaşma 
yönünde çabalar sarfetmektedir. Türkiye'de de 
çok partili siyasal hayata geçildikten sonra 
sıkça kendini gösteren bir durum; yeni bir 
siyasal elit grubunun, yerleşik bürokratik 
değerlerden farklı bir dünya görüşünün 
temsilcisi olarak iktidara gelmesi sonucunda 
belirir ve yeni siyasal seçkinlerle bürokrasi 
arasında bir gerginlik, hatta çatışma doğar. 
Böyle bir durumda, bürokrasi siyasal iktidara 
karşı çıkarak siyasal kararların uygulanmasını 
engellemeye; bu mümkün olmazsa, onları 
saptırmaya, yozlaştırmaya çalışır.35 1950’den 
itibaren bu durum sıklıkla gözlemlenmiştir.  

 Erdoğan'a göre, bürokrasinin siyasal 
etkinliğini artıran faktörlerden biri de, 
"modernleşme"nin bürokrasi tarafından bir 
"misyon" olarak algılanması ve 
benimsenmesidir. Türkiye'de olduğu gibi, 
bürokratik seçkinlerin "modernleşme 
ideolojisi"ni misyonerce benimsemeleri, 
yönetimin bir tür "bürokratik muhafazakarlık" 
biçimine dönüşmesine yol açmakta; 
demokrasiyi bu amaç önünde bir engel olarak 
görmektedir. Demokrasiyle bir arada 

                                                 
34 Mustafa Erdoğan, "Türkiye'de Bürokratik Yönetim 
Geleneği ve Demokrasi", Liberal Toplum Liberal 
Siyaset, Ankara, 1993 içinde, s. 243-244. 
35 Erdoğan, "Türkiye'de Bürokratik Yönetim 
Geleneği ve Demokrasi", Liberal Toplum Liberal 
Siyaset, Ankara, 1993 içinde, s. 244. 



FEDAYİ 

KHukA 52

yürütülmeye çalışılan siyasal ve kültürel 
modernleşme, modernleşmeci değerleri katı bir 
biçimde uygulamaktan yana olmayan siyasal 
seçkinlerin demokratik yoldan iktidara gelmeleri 
halinde zora girmekte ve bu durum bürokrat-
siyasetçi çatışmasını hazırlamaktadır. Fakat 
Türkiye'de tek-parti yönetimi boyunca, 
demokratik temsil mekanizmasının 
işletilmemesi sonucunda, siyasal seçkinlerle 
bürokrasinin "ideolojik" bakımdan da 
özdeşleşmesi, yönetimin katılığını bir kat daha 
arttırmış ve bürokrasi bu dönemde, Heper'in 
deyimiyle, "altın yılları"nı yaşamıştır. Bu 
dönemde hükümet etmenin siyasal boyutu 
adeta silinmekte, bütün sorun teknik yönetim 
(kamu yönetimi) haline dönüşmekte, bu ise 
halkın karşısında bürokrasinin gücünü bir kat 
daha arttırmaktadır.36 

 

IV-Çözüm Önerileri 

 

 Konumuzla ilgili olarak gerek 
akademisyenler gerekse yönetim ve siyaset 
alanındaki uygulayıcılar bir çok teorik ve pratik 
önerilerde bulunmuşlardır. Aşağıda bu öneriler 
eleştirel bazda ele alınmıştır. 

 Tek parti iktidarları dönemleri hariç, 
Türkiye’de siyasal sistem bağlamında en sık 
görülen sorun siyasal sistemdeki tıkanmalardır. 
Siyasal sistemdeki tıkanmalar üzerinde yapılan 
yaygın önerilerin başında başkanlık sistemine 
geçilmesi önerisi gelmektedir. Bu öneri 
sahiplerinden Zeybek'e göre başkanlık 
sisteminde icranın başının cumhurbaşkanı mı, 
başbakan mı olduğu tartışma konusu 
olmayacaktır. Başkan, hem devlet başkanı, 
hem de hükümet başkanı olacaktır. Başkanın 
üç yardımcısı olacaktır. Bunlardan birincisi 
bakanlarla ilgili, ikincisi il valileriyle ilgili, 
üçüncüsü ise diğer kurumlarla ilgili olacaktır.37 
Başkanlık sistemini hararetle savunan diğer 
politikacılar ise şunlardır: Hüsnü Doğan, Besim 
Tibuk, H. Celal Güzel, Y. Bozkurt Özal. 
Akademisyenlerden Burhan Kuzu da bu 
konuda ısrarla duran bir akademisyendir.38 Nur 

                                                 
36 Erdoğan, "Türkiye'de Bürokratik Yönetim 
Geleneği ve Demokrasi", Liberal Toplum Liberal 
Siyaset, Ankara, 1993 içinde, s. 244-245. 
37 N. Kemal Zeybek, "Siyasal Sistem, Anayasa ve 
Siyasette Yeniden Yapılanma", Yeni Türkiye, 
Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 1, Sayı 13, Ocak-
Şubat 1997, s. 230. 
38 Kuzu'nun makalesi için bkz. Burhan Kuzu, 
"Türkiye İçin Başkanlık Hükümeti", Yeni Türkiye, 
Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 1, Sayı 13, Ocak-
Şubat 1997, s. 265-287. 

Vergin ise yarı-başkanlık tipi bir siyasal sistem 
önerisinde bulunmaktadır. 39 

 Başkanlık sistemi ile ilgili öneriler, son 
dönemde, cumhurbaşkanı ile hükümet 
arasında görülen tıkanmalar/vetolar sırasında 
yeniden gündeme gelmiştir. Başkanlık 
sistemine tam bir geçiş olmasa da 
cumhurbaşkanını halkın seçmesi yolunda 
adımlar atılmıştır. Parlamenter rejimden tam 
olarak vazgeçilmese de yarı-başkanlık 
sistemine doğru bir kaymadan söz edilebilir. 

 Yönetimde politikleşme sorunu, 
kayırmacılık ve partizanlık sorununun 
çözümünde, özellikle en üst düzeylerde görülen 
siyaset-yönetim içiçeliği dikkate alınarak, hangi 
üst düzey yönetim kadrolarının siyasal nitelik 
taşıdığının yasayla açık olarak belirlenmesinde 
yarar vardır.Yakın zamanda çıkarılmış olan 
radyo ve televizyon yayıncılığının 
düzenlenmesine ilişkin yasa ilk kez Radyo-
Televizyon Üst Kurulu adıyla oluşturulan kurul 
üyelikleri için, TBMM'de yer alan iktidar ve 
muhalefet partilerince gösterilen adaylar 
arasından yine TBMM tarafından seçim 
yapılmasını öngörmüştür. Böylece siyasal 
nitelikli kadro ayrımının ilk örneğini Radyo-
Televizyon Üst Kurulu üyelikleri 
oluşturmuştur.40 Bu durum genel kamu 
yönetimi açısından da açıklığa 
kavuşturulmalıdır. 

 Yolsuzluklar ve siyasal yozlaşma gerek 
kamu örgütleri gerekse siyasal sistem 
açısından en yaygın görülen bir hastalıktır. 
Genel bir öneri olarak, devletin küçültülmesi ve 
devlet içine sızmış çetelerin yok edilmesi dile 
getirilmiştir.41 Yolsuzluklar, siyasal sistem ile 
kamu örgütleri arasındaki ilişkileri de olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu konuda bir çalışma 
yapan Ergun sorunun çözümü için şu 
önerilerde bulunmaktadır: 1. Siyasetle 
uğraşanların ve üniformalı hizmetlerde 
çalışanları da kapsayacak biçimde kamu 
yönetiminin üst düzeylerinde yer alan 
görevlilerin servetlerinin açıklanması, 2. 
Bakanlar, milletvekilleri ve yüksek yöneticiler 
için uygulanacak ceza yasalarından ayrı bir 
ahlak yasası çıkarılması, 3. Düzenleme ve 
karar yetkilerinin uygun bir biçimde çeşitli 

                                                 
39 Nur Vergin, "Cumhuriyetin Yönetilebilirliği İçin 
İktidar Yapısında Değişim: Yarı-Başkanlık Sistemi", 
Türkiye Günlüğü, Sayı 41, Temmuz-Ağustos 1996, 
s. 5-16. 
40 Ergun, Kamu Yönetimi, s. 267. 
41 Bu konunun ayrıntıları için bakınız: Cemal Fedayi, 
“21. Yüzyıla Taşıdığımız Sorun: Siyasal Yozlaşma –
Teori ve Türkiye Örneği-”, Liberal Düşünce, Sayı 
20, 2000, s. 5-26. 
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yönetim düzeylerine aktarılması ve yerinden 
yönetime ağırlık kazandırılması, 4. Alım, satım, 
ihale işlerinin ussal esaslara dayandırılması, 5. 
Parlamentoya ya da yerel yönetimlere 
seçilebilmek için paranın değil, dürüstlüğün 
önem kazandığı bir aday olma ve seçim 
sisteminin gerçekleştirilmesi, 6. Resmi gizliliğin 
gerçek sınırları içine çekilmesi ve her şeyin 
halkın gözü önünde yapılmasını sağlayacak, 
saydam bir yönetim sisteminin oluşturulması, 
7. Kamu görevlilerinden emeklilik, istifa gibi 
nedenlerle ayrılanların, ayrılmadan önce 
yaptıkları işle ilişkili özel ticaret ve sanayi 
kurumlarında belli sürelerle görev almalarının 
yasaklanması. 8. kamu görevlerinde 
çalışanlara doyurucu bir ücret  sisteminin 
uygulanması, 9. Devlet Denetleme Kurulu'nun 
ombudsman biçiminde yeniden örgütlenmesi.42 

 Kamu örgütlerinin daha etkin çalışması 
ve siyasal organlarla ilişkilerinin uyumlu ve 
sağlıklı olması yolunda getirilen önerilerin 
başında ombudsman tipi bir denetleme 
organının kurulması önerilmektedir.43 
Gerçekten de idare mahkemeleri yönetimin 
işlemlerini sadece hukukilik açısından 
denetlemektedir. Yerindelik ve verimlilik 
açılarından herhangi bir denetim 
yapılmamaktadır. Teftiş kurulları da bilindiği 
gibi rutin mevzuat denetimleri yapmaktadır. 
Ombudsmanlık yönünde bazı adımlar atılmışsa 
da kesin bir yapılaşmadan henüz söz 
edilememektedir. 

 Memurların ombudsman tipi bir 
denetime tabi tutulmasının yanında, memurları 
normal vatandaşların dışında tutan ve olağan 
yargılanma karşısında onları bir zırh gibi 
koruyan dokunulmazlıkların ve ayrıcalıkların 
kaldırılması gerekir. Memur yargılamasında 
yönetsel güvence sistemi, hukuk devletiyle, 

                                                 
42 Turgay Ergun, "Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar 
ve Bürokrasinin Sorumluluğu", Yeni Türkiye, 
Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 1, Sayı 13, Ocak-
Şubat 1997, s. 393. 
43 Kalaycıoğlu, age, s. 421; Zekeriya Temizel, 
"Yurttaşın Yönetime Karşı Korunmasında Bir Başka 
Denetim Organı: Ombudsman", Yeni Türkiye, 
Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 2, Sayı 14, Mart-
Nisan 1997, s. 764-779; Taykan Ataman, 
"Ombudsman ve Temiz Toplum", Yeni Türkiye, 
Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 2, Sayı 14, Mart-
Nisan 1997, s. 779-790; Bülent Keneş, "Bir Denetim 
Mekanizması Olarak Ombudsman, Türkiye'deki 
İhtiyaçlara Ne Kadar Cevap Verebilir?", Yeni 
Türkiye, Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 2, Sayı 
14, Mart-Nisan 1997, s. 790-800; Victor Pickl, 
"Ombudsman Sistemlerinin İslami Temelleri", Yeni 
Türkiye, Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 2, Sayı 
14, Mart-Nisan 1997, s. 800-806. 

hukuk devletinin yüklemleri olan olmazsa 
olmaz ilkeleriyle, değişmezleriyle taban tabana 
çatışmaktadır.44 

 Siyasal sistem ve kamu örgütlerinin 
uyumu ve sorunların giderilmesi bağlamında 
farklı kesimlerden farklı öneriler gelmektedir. 
Uygulama konumunda bulunanlardan, içişleri 
eski bakanlarından Nahit Menteşe'nin önerileri 
konumuzla ilgili olarak şu şekilde 
maddelenebilir: 1. Dar bölgeli iki turlu seçim 
sistemi, 2. Parti içi demokrasinin tam 
sağlanması, 3, Politikacının tabana dayanması, 
4. Yasama ile yürütmenin ayrılıp meclisin 
denetleme ve yasam fonksiyonlarını yerine 
getirmesi, 5. Dokunulmazlık tanımının günün 
gereklerine göre yeniden yapılması, 6. Merkezi 
idarenin taşraya yetki devri, 7. Özelleştirmenin 
gerçekleştirilip, 8. Kamu ekonomisinin 
minimuma inmesi, 9. Kamu bankacılığının 
ortadan kalkması.45 

 Yönetim bilimci Eryılmaz'ın önerileri ise 
şöyledir: 1. Başkent bürokrasisini desantralize 
etmek suretiyle küçültmek, yerel yönetimlere ve 
gönüllü kuruluşlara yetki devretmek, 2. Siyasi 
iktidarın bürokrasi üzerindeki sorumluluğunu 
yerine getirebilmesini temin için örneğin bakan 
yardımcılığı kurulabilir; başbakanlık süper bir 
bakanlık olmaktan çıkarılıp teknik bir 
koordinasyon birimi haline getirilebilir 3. 
Bürokrasiyi bürokrasiye denetletmenin yanında 
onun halk tarafından denetimini sağlayacak 
mekanizmalar geliştirilmeli.46 

 Kamu örgütlerinin daha verimli ve etkili 
çalışması, siyasi sistemin olumsuz etkilerine 
maruz kalmaması için yapılan önerilerin en 
önemlilerinden birisi kamu örgütlerinin de özel 
teşebbüs işletmeleri gibi yönetilmesi yolunda 
yapılan önerilerdir. Bu öneriler özellikler son 
yıllarda yoğun bir şekilde dile getirilmektedir. 
Bu yaklaşımlar temelde, kamu yönetimi 
anlayışında "administration"dan 
"managament"e geçilmesini önermektedir. Bu 
bağlamda dile getirilen en önemli kavramlardan 
biri de yönetişim (govarnance) kavramıdır. Bu 
kavramla temelde kastedilen, yönetime 
yönetilenlerin de dahil edilmesi, yönetimin 

                                                 
44 Sami Selçuk, "Memur Yargılanması Bütünüyle 
Adli Yargıya Verilmeli", Yeni Türkiye,  Siyasette 
Yozlaşma Özel Sayısı 2, Sayı 14, Mart-Nisan 1997, 
s. 875. 
45 Nahit Menteşe, "Siyasal Yozlaşmanın Önlenmesi 
İçin Alınması Gereken Tedbirler", Yeni Türkiye,  
Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 2, Sayı 14, Mart-
Nisan 1997, s. 1025. 
46 Bilal Eryılmaz, "Bürokrasi ve İktidar", Yeni 
Türkiye,  Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 2, Sayı 
14, Mart-Nisan 1997,  s. 1365. 
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demokratik etkilere daha açık hale 
getirilmesidir. 

 Yönetimin iyileştirilmesi ve 
verimlileştirilmesi bağlamında ülkemizde ve 
yurtdışında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 
Örneğin, David Osborne ve Ted Gaebler 
tarafından yapılan Reinventing Government 
isimli bir çalışmada şu öneriler sıralanmaktadır: 
1. Katalitik devlet (yönlendirici), 2. Toplumun 
sahip olduğu kamu yönetimi (hizmet değil yetki 
verme),  3. Rekabetçi devlet (hizmet 
götürmede rekabet), 4. Misyona dayalı kamu 
(kurallardan sıyrılmış) 5. Sonuca yönelik kamu 
6. Müşteri odaklı kamu, 7. İdarecileri 
girişimciye dönüştürmek, 8. Geleceği 
hesaplayan kamu (proaktif kamu) 9. 
Merkeziyetten kurtulmuş kamu, 10. Piyasaya 
yönelik kamu.47 Bu konuyla ilgili olarak ABD 
eski başkanlarından Bill Clinton’un yardımcısı 
Al Gore tarafından da bir rapor hazırlanmıştır. 
Bu rapor dört temel üzerine oturmaktadır: 1. 
Gereksiz kuralcılığın kaldırılması, 2. Müşteri 
odaklı yönetim, 3. Amaçları gerçekleştirmek 
için çalışanları güçlendirme, 4. Temel işlevlere 
dönme, sadeleşme.48 

 Konuya son vermeden Yeni Sağ 
yaklaşımının iki temel önerisine de değinmek 
gerekir: 1. Devletin/Kamu Yönetiminin ve kamu 
faaliyet alanının özellikle ekonomik nitelikli 
olanlarından başlayarak -kamu iktisadi 
teşebbüsleri gibi- küçültülmesi, daraltılması, 2. 
Daraltılan bu alanda genelde kamu 
faaliyetlerinin, özelde de kamu örgütlerinin, 
kamu işletmeciliği etrafında yapılandırılması ve 
işletilmesi.49 

 Son dönemlerde Türkiye’de de AKP 
iktidarı tarafından, bu bağlamda, kamu 
yönetimi konusunda genel bir yeniden 
yapılandırma ve yerel yetkilere daha geniş 
yetkiler verilmesi yönünde bir girişim olmuşsa 
da, cumhurbaşkanının da olumsuz görüşü 
nedeniyle, sözkonusu kesin bir sonuca 
vardırılamamıştır. 

                                                 
47 Bülent  Özdemir, "Reinventing Government", HÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, 
yayımlanmamış master çalışması, s. 1. 
48 Al Gore, Creating A Government That Works 
Better and Costs Less, ABD, 1993; Osman 
Yılmaz, Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler 
ve Ülke Deneyimleri, Ankara: DPT, şubat 2001, s. 
49. 
49 A. Şinasi Aksoy, "Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi", 
TODAİE Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu 
Bildirisi,  Ankara, 1994, s. 12. Bu konuda geniş 
bilgi için bkz. Birgül, Ayman Güler, Yeni Sağ ve 
Devletin Değişimi, Ankara, 1996. 

 

 V-Sonuç 

 

 Aslında siyasal sistem ve kamu 
örgütleri bağlamında beliren sorunlar ve çözüm 
yolları genel hatlarıyla bilinmektedir. Bu konuda 
çok sayıda resmi ve özel çalışma yapılmıştır. 
Fakat çözüm yollarının hayata geçirilebilmesi 
için siyasal sistemin istikrara kavuşması ve 
güçlü hükümetlerin işbaşına getirilmesi 
gerekmektedir. Örneğin kamu yönetiminin 
yeniden yapılandırılması için bir çok değerli 
çalışma yapılmıştır. Fakat güçlü ve kararlı 
hükümetler olmadığı için bunlar gereği gibi 
hayata geçirilememiştir. Tek başına iktidara 
gelen hükümetler bile, cumhurbaşkanlığı ve 
diğer üst düzey kamu örgütlerinin muhalefeti 
nedeniyle yeterince reform çalışması 
yapamamışlardır. Bürokratik direnç, değişim 
girişimlerinin karşısında tutucu bir tavır 
takınmaktadır. 

İstikrarlı hükümetlerin yanı sıra, çözüm 
yollarını bilen, fakat politikanın gayr-i  ahlaki 
yollarına tevessül etmeyen dürüst insanların 
parlamentoya ve yönetim kademelerine 
getirilmesini sağlayacak başta seçim sistemi 
olmak üzere tüm ilgili mevzuatın yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda 
ilkin, geniş bir toplumsal konsensusa dayalı 
yeni, demokratik bir anayasanın yapılması 
gerekmektedir. Bu konuda her zaman 
girişimler dile getirilmişse de köklü bir anayasa 
değişikliği gerçekleştirilememiştir. 

 Heper de konuyla ilgili olarak rejim 
meselesine dikkatleri çekmektedir. Heper'e 
göre Türkiye gibi ülkeler rejim meselelerini  
çözümleyip sosyo-ekonomik kalkınmada yol 
katettikleri ölçüde kamu bürokrasileri, diğer 
azgelişmiş ülkelerin kamu bürokrasilerine 
oranla, çok daha hızlı bir modernleşme 
sürecine girebilir.50 

 Tortop'un da belirttiği gibi üç temel erk 
olan yasama, yürütme ve yargıyı, dördüncü 
kuvvet olarak medyayı yürütenler sonuçta 
insanlardır. Her şey insana dayanmaktadır. 
Sağlıklı bir yönetim ve sağlıklı bir toplum için 
insanlarımızın iyi niyetli, dürüst, diğergam, 
kısaca "temiz insan" olmaları gerekmektedir.51 
Eryılmaz'a göre de bütün reform çalışmaları 
insan unsuruna dayanacağı için, bir siyaset-

                                                 
50 Heper, Modernleşme ve Bürokrasi,  s. 129. 
51 Nuri Tortop, "Temiz Toplum ve Toplumsal 
Sorunların Çözümlenmesinde İnsan Unsurun 
önemi", Yeni Türkiye,  Siyasette Yozlaşma Özel 
Sayısı 2, Sayı 14, Mart-Nisan 1997,  s. 994. 
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yönetim etiğine topyekun ihtiyacımız vardır.52  

 Erdoğan da bu bağlamda, devlete 
öncelik veren siyaset anlayışından bireye 
öncelik veren siyaset anlayışına geçilmesini 
önermektedir. Ayrıca Erdoğan'a göre, zora 
dayalı siyasetten gönüllü-katılmacı siyasete 
geçilmesi, ideolojik devletin yerini nötr devletin 
alması gerekmektedir.53 

 

 

Kaynakça 

 

A. Şinasi Aksoy, "Yeni Sağ ve Kamu Yönetimi", 
TODAİE Kamu Yönetimi Disiplini 
Sempozyumu Bildirisi,   Ankara, 1994 

Al Gore, Creating A Government That Works 
Better and Costs Less, ABD, 1993 

Aydın Güven Gürkan, "Siyasal Sistemimizin 
Yenilenmesi Üzerine Düşünceler", Yeni 
Türkiye, Siyasette  Yozlaşma Özel Sayısı 
1, Sayı 13, Ocak-Şubat 1997 

Bernard Gournay, Yönetim Bilimine Giriş-
Çağdaş Toplumlarda Kamu Yönetimi, Çev. 
İhsan Kuntbay,  Ankara, 1971. 

Bilal Eryılmaz, "Bürokrasi ve İktidar", Yeni 
Türkiye,  Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 2, 
Sayı 14, Mart-Nisan  1997 

Birgül, Ayman Güler, Yeni Sağ ve Devletin 
Değişimi, Ankara, 1996. 

Brian Chapman, İdare Mesleği, Çev. Cahit 
Tutum, Ankara, 1970 

Burhan Kuzu, "Türkiye İçin Başkanlık 
Hükümeti", Yeni Türkiye, Siyasette Yozlaşma 
Özel Sayısı 1, Sayı 13,  Ocak-Şubat 1997 

Bülent  Özdemir, "Reinventing Government", 
HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi 
Bölümü,  yayımlanmamış master 
çalışması 

Bülent Keneş, "Bir Denetim Mekanizması 
Olarak Ombudsman, Türkiye'deki İhtiyaçlara 
Ne Kadar Cevap  Verebilir?", Yeni 
Türkiye, Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı 2, 
Sayı 14, Mart-Nisan 1997 

Cemal Fedayi, “21. Yüzyıla Taşıdığımız Sorun: 
Siyasal Yozlaşma –Teori ve Türkiye Örneği-”, 
Liberal  Düşünce, Sayı 20, 2000 

                                                 
52 Eryılmaz, agm, s. 1365. 
53 Erdoğan, agm, s. 249. 

Ersin Kalaycıoğlu, "Türk Siyasal Sisteminde 
Değişim, Siyasal Patronaj ve Yozlaşma", Yeni 
Türkiye, Siyasette  Yozlaşma Özel Sayısı 
2, Sayı 14, Mart-Nisan 1997 

Ersin Kalaycıoğlu, Çağdaş Siyasal Bilim, 
İstanbul, 1984. 

G. Gökçe, A. Şahin ve E. Örselli, “Türkiye’de 
Siyasetin Bürokrasi Üzerindeki Etkisi: 
Siyasallaşma”, SÜ İİBF  Sosyal ve Ekonomik 
Araştırmalar Dergisi, yıl 1, sayı 1-2, 2001 

Gürol Banger, Kamu Yönetiminin  Yeniden 
Yapılandırılması 2000 Projesi, Ankara, 2000. 

Halil Ülker, "Siyasal İktidar-Bürokrasi İlişkisi", 
TODAİE Kamu Yönetimi Disiplini 
Sempozyumu Bildirisi,  Ankara, 1994 

İlter Turan, Siyasal Sistem ve Siyasal 
Davranış, İstanbul, 1986. 

Kamu Yönetimi Araştırması-Genel Rapor, 
Ankara, 1991 

Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 1994 

Metin  Heper, Chong Lim Kim ve Seong-Tong 
Pai, "Siyasal Rejimler ve Kamu Bürokrasisi, 
Türk ve Güney Kore  Yüksek Kademe 
Yöneticileri ile İlgili Karşılaştırmalı Bir 
İnceleme", Ömer Bozkurt, Yönetim 
 Sosyolojisi, Ankara, 1977 içinde. 

Metin Heper, "Osmanlı-Türk Devleti'nde 
Bürokrasinin Siyasal Rolü: Kamu Yönetimi 
Kuramı Açısından Bazı  Gözlemler", Amme 
İdaresi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Haziran 1973 

Metin Heper, "Osmanlı-Türk Siyasal ve 
Özellikle Yönetsel Hayatında Patrimonyalizm", 
Toplum ve Bilim, Güz  1964 

Metin Heper, Modernleşme ve Bürokrasi, 
Ankara, 1973 

Mustafa Erdoğan, "Siyasal Sistemimiz 
Kusursuz mu?", Türkiye Günlüğü, Sayı 21, 
Kış 1992 

Mustafa Erdoğan, "Siyasal Yozlaşma ve 
Türkiye Örneği", Yeni Türkiye,  Siyasette 
Yozlaşma Özel Sayısı 1,  Sayı 13, Ocak-
Şubat 1997 

 Mustafa Erdoğan, "Türkiye'de Bürokratik 
Yönetim Geleneği ve Demokrasi", Liberal 
Toplum Liberal Siyaset,  Ankara, 1993 
içinde 

N. Kemal Zeybek, "Siyasal Sistem, Anayasa ve 
Siyasette Yeniden Yapılanma", Yeni Türkiye, 
Siyasette  Yozlaşma Özel Sayısı 1, Sayı 



FEDAYİ 

KHukA 56

13, Ocak-Şubat 1997 

Nahit Menteşe, "Siyasal Yozlaşmanın 
Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler", 
Yeni Türkiye,  Siyasette  Yozlaşma Özel 
Sayısı 2, Sayı 14, Mart-Nisan 1997 

Nur Vergin, "Cumhuriyetin Yönetilebilirliği İçin 
İktidar Yapısında Değişim: Yarı-Başkanlık 
Sistemi", Türkiye  Günlüğü, Sayı 41, 
Temmuz-Ağustos 1996 

Nuri Tortop, "Temiz Toplum ve Toplumsal 
Sorunların Çözümlenmesinde İnsan Unsurun 
önemi", Yeni Türkiye,   Siyasette Yozlaşma 
Özel Sayısı 2, Sayı 14, Mart-Nisan 1997 

Nuri Tortop, Yönetim Bilimi, Ankara, tarih yok. 

Osman Yılmaz, Kamu Yönetimi Reformu: 
Genel Eğilimler ve Ülke Deneyimleri, 
Ankara: DPT, şubat 2001 

Sami Selçuk, "Memur Yargılanması Bütünüyle 
Adli Yargıya Verilmeli", Yeni Türkiye,  
Siyasette Yozlaşma  Özel Sayısı 2, Sayı 
14, Mart-Nisan 1997 

Taykan Ataman, "Ombudsman ve Temiz 
Toplum", Yeni Türkiye, Siyasette Yozlaşma 
Özel Sayısı 2, Sayı 14,  Mart-Nisan 1997 

Turgay Ergun, "Kamu Yönetiminde 
Yolsuzluklar ve Bürokrasinin Sorumluluğu", 
Yeni Türkiye, Siyasette  Yozlaşma Özel 
Sayısı 1, Sayı 13, Ocak-Şubat 1997 

Turgay Ergun, Aykut Polatoğlu, Kamu 
Yönetimine Giriş, Ankara, 1992 

Turgay Ergun, Kamu Yönetimi, Eskişehir, 
1994 

Victor Pickl, "Ombudsman Sistemlerinin İslami 
Temelleri", Yeni Türkiye, Siyasette Yozlaşma 
Özel Sayısı 2,  Sayı 14, Mart-Nisan 1997 

Zekeriya Temizel, "Yurttaşın Yönetime Karşı 
Korunmasında Bir Başka Denetim Organı: 
Ombudsman", Yeni  Türkiye, Siyasette 
Yozlaşma Özel Sayısı 2, Sayı 14, Mart-Nisan 
1997 

 



OLAĞANDIŞILIK VE OLAĞANLIK 
 

MART 2007 57 

 
 

DEVRİM NEDENLERİ ÜZERİNE BİR DENEME: OLAĞANDIŞILIK VE OLAĞANLIK 

 

AN ESSAY ON REVOLUTION: CONTINGENCY AND INHERENCY.  

 
Celalettin Güngör∗∗∗∗ 
 
 
THE ABSTRACT: There are some basic branch points in building positive theories, regardless of subject. 

It seems historically true that primary branch points in theoretical inquiry are all alike: all involve a choice between 
contingency and inherency. First, it must be understood in a general way the nature of the two notions.  

Contingency theory assumes that society is the state of peace. Accordingto the contingency theory, 
collective political violence and its extrem form (revolutions) is not in the normal “repertoire” of political 
competition. Thus revolutions do not belong to the normal social conditions as well. From this reason revolutions 
are explained as accident.    

Inherency theory assumes that political man is  a creature in search of power, not peace. The fundamental 

disposition of individuals (grups) in politics is to maximize influence, or power, over decisions. Collective political 

violence is a normal response to commonplace conditions. The relative deprivation theories of revolution and the 

sistems theories of revolution analyse revolutions in the contex of contingency.  

Contengency theories of collective violence pivot on the notion of systemic breakdown where homeostatic 

devices normally provide negative entropy.  

Inherency theories accept that revolutions should be seen in the state of contunia – revolutionary 

sequences.  The typical characteristic of inherency theory depens on the notion that revolutions will occurence 

when the conditions mature, not the blokage. For inhereceny theory, the pivotal problem is what prevents extreme 

conflict from taking place; in contingency theory, the issue is what causes it at all.  

 

 

Key words: revolution, collective violence, inherency, revolutionary stituation, revolutionary outcome,  

     relative deprivation    

 
 
ÖZET: Konuya bakmaksızın pozitif kuramların inşasında temel ayrılma noktaları vardır. Kuramsal  

araştırmalarda temel ayrılma  noktalarının hep benzer olduğu tarihî bir gerçektir: Kuramsal araştırmaların hepsi, 
olağandışılık ile olağanlık  arasındaki bir tercihle bağlantılıdır. Öncelikle, genel olarak bu iki kavramın doğası 
anlaşılmak zorundadır.   

Olağandışılık kuramı, toplumu barış durumu olarak görür. Bu kurama göre kollektif siyasî şiddet ve aşırı 

biçimi devrim, siyasî rekabetin normal “seçeneklerinden” biri değildir. Dolayısıyla devrim de, normal toplumsal 

koşullara ait değildir. Böyle olduğu için de devrim, kazâ olarak açıklanır.  

Olağanlık kuramı ise siyasî insanı barış arayışında değil, iktidar arayışında bir varlık olarak görür. 

Siyasetteki bireylerin (grupların) temel yönelimi, kararlar üzerindeki iktidarı veya etkiyi artırmaktır. Kollektif siyasî 

şiddet, sıradan koşullara normal bir tepkidir.  

Göreli yoksunluk devrim kuramları ve devrim sistem kuramları, olağandışılık bağlamında devrimleri 

çözümlerler. Kollektif şiddetin olağandışılık kuramları, homoestatic cihazların normal olarak sonlanmayı sağladığı 

yerde, sistemsel∗ bozulma düşüncesi üzerine kuruludur. 

Olağanlık yaklaşımları, devrimleri süreklilik (devrimci ardışıklık) içinde düşünür. Olağanlık kuramının tipik 

niteliği, devrimin tıkanma değil, koşullar olgunlaştığında olacağı üzerine kuruludur. Olağanlık kuramının eksen 

                                                
∗ Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü. 
∗systemic 
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sorunu, aşırı çatışmayı meydana gelmekten neyin engellediğidir. Olağandışılık kuramının sorunu ise devrime 

neyin neden olduğudur.  

 

Anahtar kelimeler: Devrim, kollektif şiddet, olağanlık, devrimci durum, devrimci sonuç, göreli yoksunluk 

 

GİRİŞ 

Devrimler, yalnız toplumsal değişme demek değildir. Bir toplumsal değişme biçimidir. Bu toplumsal 

değişme biçimini belirleyen de onun şiddet boyutudur. Bu boyut da, devrimlerin, ancak kollektif şiddet bağlamı 

içinde kavranılabileceğini gösterir. Bunun için toplumsal düzen karşısında kollektif şiddetin duruşu can alıcı bir 

problematiktir. Başka bir deyişle, devrimler kollektif siyasî şiddetin nasıl görüldüğü ile doğrudan bağlantılıdır. 

Ancak bu problematik çözüldükten sonra, devrimlerin anlaşılmasında önemli bir adım atılmış olur. Bu nedenle, bu 

çözüm ortaya konulmadan yapılan her türlü devrim çözümlemesi,  denizde pusulasız yol almak gibidir. Onun için 

önce kollektif şiddetin toplumsal düzenle olan bağlantısının çözülmesi zorunludur. 

Bu çözüm için ortaya konmuş tek bir gerçeklik söz konusu değildir. Bu bağlamda, bu çözüm öncelikle 

devrimlerin  daha genel bir toplumsal kuram içinde düşünülmesini gerektirir. Bu deneme, çok genel de olsa, bu 

sorunlara göndermelerle devrimi çözümlemeye çalışır. Bu bağlamda, olağandışılık ve olağanlık kuramları 

toplumsal düzen karşısında kollektif şiddetin ve dolayısıyla devrimlerin niteliğine karar verilmesinde vazgeçilmez 

araçsal değere sahiptir.    

 

I-Kollektif Siyasi Şiddeti Açıklamada Olağandışılık ve Olağanlık  

 

A. Olağandışılık ve Olağanlığın Doğası 

 
Konuya bakmaksızın pozitif kuramların inşasında temel bir ayrılma noktası, söz konusudur. Kuramsal  

araştırmalarda temel ayrılma  noktasının hep benzer olduğu tarihî bir gerçektir: Kuramsal araştırmaların hepsi, 

olağandışılık∗ ile olağanlık∗ arasındaki bir tercihle bağlantılıdır. Öncelikle, genel olarak bu iki kavramın doğası 

anlaşılmak zorundadır.   

 

Olağandışı bir şey, kazâya bağlı koşullar içinde meydana gelmiş demektir. Başka bir deyişle oluşu, büyük 

bir raslantıya bağlı koşullar altında gelişir. Bir araba kazâsı, bu anlamda kesin olarak olağandışıdır. Araçlar, bir 

şekilde sürücüleri hatalı olsa da olmasa da cana ve mala zarar veren olayların konusu olurlar. Böyle oluşları, 

ancak “kazâ” olarak adlandırırız. Olağandışılık, belirlenmezcilik demek de değildir. Bir sürücü bir şeyi yaparsa, bir 

kazânın geleceğini kestirebiliriz. Ayrıca, kazâ olasılığını artıran veya azaltan genel koşullar da belirlenebilir. Bu 

nedenle, olağandışılıklar gelişigüzel değildir. Böyle olduğu için de olacak veya olmayacak olaylar bazen 

denetlenebilir. Gerçi böyle olaylar, açıklamak için sorular sorulmasına ve özel bir kurama neden olurlar. Hiç 

kimsenin (normalde) olmasını beklemediği bir yerde bir kazâ olduğunda, bu kazâya neyin neden olduğunu bilmek 

isteriz. Ama bu neden, olmadan önce cisimlerin/olayların doğal akışı içinde öngörülebilir olan türden bir neden 

değildir. Böyle olduğu için de doğal akış içinde engellenebilir doğaları sorunludur. Normal oluşun olasılık yasaları 

bağlamında değildir. Onun için oluşları sıradışı koşullara bağlıdır. Bunun için de ancak kazâ ile açıklanabilir. 

Buradaki olasılık belki şöyle düşünülmelidir: Bu olasılık ancak bir trafik bir iş kazâsı gibi bir olasılık bağlamındadır. 

Biletinizin olması, ikramiyenin çıkması demek değildir. Ama olmayan bilete de çıkan ikramiye yoktur. Yine 

aracınızın trafikte olması, kazâ yapacaksınız demek değildir. Ama pekalâ kazâ konudışı değildir. Olağandışılığın 

                                                
∗  contingency 
∗∗ inherency 



OLAĞANDIŞILIK VE OLAĞANLIK 
 

MART 2007 59 

olasılığı, normal seçeneklerin değil, “olmayacak” olanların olasılığıdır. Olağandışılık, “rutin olmayan” bir şeye, yani 

özel bir açıklama olmaksızın anlaşılamayan bir şeye işaret eder1.   

 

Bir şeyin olağan olması ise şu demektir: 1. Her zaman olacaktır. Bir ceninin gelişip doğması gibi. Ana 

rahmine düşmüş bir ceninin sağlıklı gelişmesi değil, gelişmemesi anormaldir. Yine, fazla şişirilen bir topun 

patlaması değil, patlamaması anormaldir.  2. Olma potansiyeli her zaman var olduğunda, gerçekleşmesi 

engellenebilir olandır: Korunma ile hamilelikten kaçınma veya kürtajla bir insan olacak oluşumu engelleyebilme ve 

topa verilen havayı denetleyerek topun patlamasının engellenmesi örnekleri gibi. Kaçınılmazlık, olağanlık için söz 

konusudur. Hamileliğe izin verilirse, doğum kaçınılmazdır. Top fazla şişirilirse, patlaması kaçınılmazdır.  

 

Olağandışılık, gelişigüzellik veya denetlemek yetersizliği demek değildir. Olağanlık da tamamen 

kestirilebilir bir belirlenimcilik demek değildir. Bir aracın bozulması, herhangi bir kazâ olmasa bile, kesinlikle 

olağandır/doğaldır. Ama, bir aracın, ne zaman ve nasıl bozulacağına gelince, bu tamamen kestirilebilir değildir.  

 

Olağanlık örneklerinde açıklamanın temel soruları farklılaşır: Çoğunlukla olağanın neden daha çabuk 

meydana gelmediğini bilmek isteriz. Bozulmayı ve sonu, ne engelledi veya geciktirdi. Bunun için olağandışılık için 

sorun (açmaz), bir şeye neyin neden olduğudur. Görüldüğü üzere cevap, “neden”le aranır. Olağanlık için ise 

sorun (açmaz), bir şeyin “neden olmadığıdır”?  

 

Birinin olağandışılıkların varlıklar veya olaylarda olağan olduğunu söyleyebildiği kesin bir anlam vardır: 

Araba yok, kazâ yok. Araba kullanırsanız, aksi bir şeyin olması her zaman  mümkündür. Bir kazâ, imkânların∗ 

olağan repertuarından bir tanesi olarak düşünülebilir. Tıpkı, kollektif şiddet teorisinde olduğu gibi. Fakat bu, yolda 

yürürken üstümüze uçak düşmesi imkânının yaşamın olağan repertuarına içerildiğini söylemek kadar saçma ve 

yanıltıcı olacaktır. Burada bir şeylerin birbirine karıştırılmaması gerekir. Onun için olağandışı oluşun olağanlığa  

yeniden yorumlanması gibi saçmalıklara düşülmemesi çok açıkça belirtilmelidir. Bunlar, karşıttır, bağdaşmazlar2.   

 

Böyle olmakla birlikte, aptalca önermeler, burada bize yardımcı olur. Somut dünyada, olağandışılık ve 

olağanlık, neredeyse her zaman birbirine dolaşmıştır ve çözmek zordur. Bir gözlemciye açıkça olağandışı 

görünen şey, bir diğerine çok açıkça olağan görünebilir. Bu, kollektif siyasî şiddet çalışmalarındaki durumdur.  

Oluşlar tabanda her zaman ya biri ya da öteki olarak kabul edilmek zorundadır. Sonuçta, olağandışılık sorunu 

olağanlık karşısında her zaman doğar. İkisi her zaman çözülmesi zor, karma bir zorlukta meydana gelir. Fakat, 

mantıkî olarak her ikisi eşit olarak temel olamaz. Aksini varsayan ve sorundan kaçınan herhangi bir kuram, 

deneyimi mantıkdışı yapmakla sonuçlanmak zorundadır. Bundan dolayı kavranılamazdır. 

 

B. Olağandışılık ve Olağanlık Ayrımının Örnekleri  

 

 Olağandışılık ve olağanlığın asıl ayrılma noktası, birkaç farklı alandan benzetmelerle açıklanabilir. 

 Yaşam bilimlerinde, bu çekirdek sorun vardır. Ölüm (sonlanma, entrophy), karşı konulamazdır. Fakat, 

hastalık ve “normal” işleyişin başka bozuklukları nasıl görülmelidir? Bir imkân, bilinen bakteriyel açıklama ve onun 

uzantılarıdır: Hastalıklar, öldürücü mikro organizmalar tarafından organizmaların istilasından ortaya çıkar. 

                                                
1 Eckstein, Harry “Theoretical Approaches to Explaining Collective Political Violence”, Handbook of Political 
Conflict (Theory and Search) içinde, Edited by Ted Robert Gurr, The Free Press, New York, 1980, s. 139. 
∗ possibilities 
2 Eckstein, s. 139. 
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Sakatlıklar, hastalıklardan, kazâlardan ve başka dış etkenlerin sonuçlarından ortaya çıkar. Bu nedenle, hastalıklar 

ve sakatlıklar, olağandışıdır (patalojiktir). Alternatifi, hastalık ve sakatlıkları, yaşama sisteminin belirli rutin 

durumları olarak görmektir: Sistem üzerindeki vurgu, hep vardır. Sistem genellikle kendisini bazen sağlığı yeniden 

kazanmaya bazen birlikte bozukluklardan kaçınmaya homeostatic aygıtlar yoluyla savunur ve sürdürür. Bunun 

için hem hastalık hem sağlık, biyolojik sistemlerin esasen ortamları ile etkileşimde yaradılıştan sorunlarıdır. 

Organizma yaşlanırken, elbette stresten çok daha etkilenir olur ve homeostatis başarılmak için çok daha zordur. 

Bu, temel problemi çözemez: Hastalık ve sakatlığın hangi versiyonu, olağandışı veya olağan, bazı patalojiler veya 

hepsi için, kuramın temeli olarak daha iyidir? Bu sorun üzerinde uzlaşılmış tek bir görüş yoktur3. 

 

Siyasetteki benzer genel ayrılma noktası, siyasî eylemleri temel olarak öğrenilmiş bilgilendirmeye 

(olağandışı) göre açıklayan kültürcü kuramlar ile etkiyi azamileştirmeye yaradılıştan eğilimi varsayan “akılcı-tercih” 

kuramları arasındadır. Sosyal istikrar ve entegrasyon çalışmalarında, toplumun “normal” durumunu uyumlu veya 

çatışmalı olarak değerlendirme arasında -örneğin, bir tarafta işlevselciler ve sistem kuramcıları, diğer tarafta sınıf 

kuramcıları olmak üzere - temel bir çatışma vardır. 

  

C. Kollektif Siyasi Şiddet İçin İki Karşıt Açıklama Şeması  

 

Kollektif siyasî şiddet hakkındaki olağandışılık kuramı olağanlık kuramı ile nasıl karşılaştırılır? Bu iki karşıt 

kuramı belirleyen açıklamalar yoluyla bu karşılaştırma aşağıda yapılmıştır.    

 

Olağan dışılık kuramı aşağıdaki açıklamaya uymak durumundadır4:  

 

1. Siyasetteki bireylerin (grupların) temel yönelimi, şiddetli çatışmaların çözümü veya şiddetli 

çatışmalardan kaçınma şeklinde, “barış”a doğrudur. Aksi olsaydı, hiç hükümet olmayacaktı (“sözleşme” 

kuramcılarının bakışı).Siyasî değerlerin tatmini, normal olarak barışçı rekabet yoluyla aranır (seçimlerle, çıkar 

gruplarıyla, dilekçelerle, v.b.). Şiddetli çatışma, siyasî rekabetin normal seçeneklerinden biri değildir.  

2. Barışçı siyasete doğru olan yönelim, belirli ve anormal koşullar altında tıkanabilir veya sapabilir. 

Barışa doğru veri yönelim durumunda, bu anormal koşullar, çatışmanın aşırı biçimlerinde en azından istenmeden 

ortaya çıkmalıdır. Bundan dolayı kollektif şiddet, özgül nedenler tarafından yaradılıştan eğilimlerin tıkanması ile 

bağlantılıdır. 

3. Bundan dolayı kollektif siyasî şiddetin araştırılmasındaki kritik problem, onun olduğu kadar sık 

neden meydana geldiğidir. 

4. “Özgül nedenlere” gelince, barışçı yönelim, hükümetlerin bastırmak için var olduğu şeklinde insan 

yönelimini şaşırtan bir diğeri aktif hale geldiğinde, tıkanabilir. Bu, saldırıya yönelik bir eğilim olabilir veya bu birinin 

yaşam koşullarını başkalarınınki ile karşılaştırmaya yönelik bir eğilim olabilir.  

5. Kollektif siyasî şiddet tercihleri, soğukkanlılıkla hesaplanmış değildir, ama oldukça  “etkili”dirler. 

6. Siyasette şiddetle davranmak eğilimi, öğrenilmiş eylem kalıpları olan kültürel örüntülerle artabilir 

(Bunlar, her zaman değişkendir ve elbette “olağandışı”dır. Şiddetli eylem, öğrenilmiş bir tepki olabilir ve bunun 

öyle olduğu boyutta, barışçı yönelimler çok daha isteyerek saptırılır. 

7. Kollektif siyasî şiddetin veri etkililiğinde, iki etken, şiddetin açıklanmasında oldukça küçük rol 

oynamalıdır (Gerçi, onlar, olasılığı azaltan veya artıran “ara” değişkenler olarak bazı roller oynayabilirler. Bunlar, 

iktidardakiler ile karşıtları ve şiddetin başarılı kullanımını kolaylaştıran başka faktörler arasındaki baskıcı dengedir. 

                                                
3 Eckstein, s. 141. 
4 Eckstein, s. 142. 
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Olağanlık kuramının açıklama şeması olağandışılık şemasının ters çevrilmesi suretiyle kurulmuş gibi 

düşünülmelidir. Bu açıklama şeması aşağıdadır5: 

   

1. Siyasette bireylerin (grupların) temel yönelimi, kararlar üzerindeki iktidarı veya etkiyi artırmaktır. 

Bu eğilim, sayısız kanal yoluyla akar. Bu kanallardan bir tanesi, aşırı fakat normal bir tane olan kollektif şiddetli 

eylemdir. 

2. İktidar arayışı için farklı kanallar olduğundan, şiddet tercihi, aktif hale getirilmek zorundadır. 

Fakat, aktifleştirme isteyerek ortaya çıkar. Elbette bu devrim aşırılığındaki kadar isteyerek değildir. Kollektif siyasî 

şiddet, sıradan koşullara normal bir tepkidir. 

3. Olağanlık teorisi için kritik problem, şiddetin veri normalliğinde, kollektif siyasî şiddetin, 

olduğundan çok daha sık neden meydana gelmediğidir. 

4. Şiddetli kanalların tercihinin aktif hale getirilmesi, öldürücü etkinin uyandırılması değil, fakat 

taktik bir değerlendirme sorunudur  

5. Taktik tercih, maliyet-fayda hesabıyla bağlantılıdır. Bundan dolayı, siyasî rekabetin şiddet kalıbı, 

etki aramanın düşük maliyetli kanalları engellenirse ve şiddetli araçlar onların kullanımını garanti eden başarı 

öngörüsüne sahip olursa, tercih edilir. Aşırı örnekler (devrimler) için ideal birleşim, tıkanmış alternatif kanallardır.  

6. Kültürel örüntüler, küçük bir rol oynamalıdır ve bu öğrenmenin oynadığı rol boyuttunda, onun 

yüksek maliyetli bir kaynak olduğunu insanlara öğretmek suretiyle şiddeti kışkırttığı kadar en azından şiddeti 

engellemelidir.  

7. Zorlayıcı dengeler veya kolaylaştırıcı faktörler gibi çok daha objektif faktörler, kollektif siyasî 

şiddeti açıklamada büyük ve birincil bir rol oynamalıdır. 

 

İki şemanın bazı noktalarda kesiştiği açıktır. Fakat, şemanın birinde birincil, önemli ve gerekli olan şeyin, 

şemanın diğerinde ikincil, küçük ve şansa bağlı olduğu da açıktır. En önemlisi, iki şema araştırmada oldukça farklı 

yönlere götürür: Bunların eski zamanlardan beri bütün siyasî kuramlardaki gibi en temeli, siyasî insanın iki karşıt 

kavranışıdır: Şöyle ki, insan ya barış ya da iktidar arayışında bir varlıktır6. 

 

II.Devrim Nedenleri: Olağandışılık ve Olağanlık Bağlamında 

 

Andreski’nin devrim nedenlerini (“Devrim Nedenlerinin Analizi İçin Dört Benzetme”)∗ olağandışılık ve 

olağanlık bağlamında çözümlemek, bu iki yaklaşım yanında devrimlerin de daha iyi kavranmasına katkıda 

bulunacaktır.  Andreski’nin devrim için önerdiği benzetmelerden ilki bir buhar kazanıdır: 

 
“Devrim hakkında konuşulduğunda kazan benzetmesi, bir sistemin çökmesini kaçınılmaz olarak üreten 

hoşnutsuzluk veya gerilimin belirli bir düzeyinin var olduğu şeklindeki basit düşünceden kaçınmaya bize yardım 

edebilir. Çünkü, bir kazanın patlayıp patlamayacağı sadece içerideki basınca değil, aynı zamanda kazanın 

yapısının dayanıklılığına da bağlıdır. Benzer şekilde, güçlü bir denetim aygıtı, daha zayıf bir iktidar yapısını 

parçalamaya yetecek olandan çok daha büyük bir miktardaki hoşnutsuzluk ve isyancı  yatkınlıkları taşıyabilir”7.   

 

                                                
5 Eckstein, s. 143. 
6 Eckstein, s. 144. 
∗ Kitabının içindeki 4. bölüm (“Four Metaphors for Anaylsing Causes of Revolutions”) başlığıdır. 
7 Andreski, Stanislav, Wars, Revolutions, Dictatorships, Frank Cass, London, 1992, s. 41. 
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Bu benzetmenin, kollektif şiddetin olağanlık ve olağandışılık bağlamında nerede durduğunun 

çözümlenmesine gelince, bu benzetme kollektif şiddeti, dolayısıyla devrimi, olağandışılık bağlamında 

çözümlemeye örnektir. Aşırı yük ve gerilime uyarlanma (adaptation) kavramları, sistem teorileri dünyasına aittir. 

Sistem yaklaşımından alınan kollektif siyasî şiddetin herhangi bir kuramı, olağandışılık evrenine aittir8. Çünkü, 

böyle kuramlar özünde normal bir durum olarak sonlanma (entrophy) ile ilgilidir. Gerçi, sonlanma çok uzun 

zamanda kaçınılmazdır. Fakat, hastalık ve “normal” işleyişin başka bozuklukları nasıl görülmelidir? Sistem 

yaklaşımı, bu bozuklukları olağandışı görür.  

 

Bir buhar kazanının patlama koşulları üzerinden, örneğimizdeki devrim nedenlerinin analizi, kazanın 

normal işleyişine ait değildir. Değişkenlerden biri, kazanın basıncı, öteki ise kazanın dayanıklılığıdır. Bu iki 

değişken üzerinden patlamayı doğuran nedenler olarak gösterilen bozukluklar, normal işleyiş (oluş) içinde 

açıklanan türden değildir. Her şey olağan (normal) giderse, kazan yıllarca patlamadan çalışabilir. Patlama 

(devrim), ancak bir başka bağlamla, rutin olmayanla açıklanabilir. Bu da patlamanın, olağandışılığın bir ifadesi 

olarak “kazâ” ile açıklanmasıdır. Andreski’nin bu benzetmesi, devrimi olağandışı bir olgu sınıfına yerleştirir. 

Burada, Andreski’nin insanların dünyasına ait toplumsal bir gerçekliği (devrimi), doğa yasaları bağlamında 

açıklama çabası içindeki devrim algılayışı, devrimin öncü sistem kuramcısı olarak anılabilecek Chalmers 

Johnson’ın devrim sistem kuramına girer. 

 

Sistem kuramına göre bir toplumun değerleri ile gerçeklikleri bir diğeri ile uyumlu oldukça, toplum 

devrimden bağışıktır. Bir toplum homoestatic∗ dengede olduğunda, işbölümü ve değer yapısında gerekli 

ayarlamaları yapmaya neden olan uyarımları gerek üyelerinden gerekse dışarıdan sürekli olarak alma 

durumundadır. Sistem, değerleri ile çevresini eşzamanlı hareket ettirdikçe, bu uyarımları almayı ve bir devrimi 

tecrübe etmeksizin gerekli değişiklikleri yapmayı sürdürür9. Önceden dengede olan sosyal sistemler, belirli 

vesilelerle sistemin dışına hareket edebilirler. Devrim, özellikle 1789 Fransa’sında, 1917 Rusya’sında ve 1949 

Çin’inde ortaya çıkan değişim biçimine işaret eder. Devrimin bu toplumlarda neden meydana geldiğinin tek 

sebebi, devrimci olmayan değişimin zaten başarılamamış olmasıdır. Devrim, sosyal değişimle aynı şey değildir. 

Sosyal değişimin bir biçimidir. Yeni Program (New Deal) boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan 

radikal değişiklikler, Japonya’yı feodal bir toplumdan modern bir devlete değiştiren süreç ve İngiliz hükümetinin 

sanayileşmeye yanıtta uğradığı değişimlerin hepsi, devrime başvurmaksızın başarılmıştır10.  

 

Bir kez daha belirtmek gerekirse, çatışma ve değişim, işlevsel bir toplumsal sistemin unsurları değildir. 

Böyle olduğu için de bütün çatışmalar, devrimci veya başka türlü olsun, açıklanmayı gerektiren sorunlardır. 

Modern devrimlerin doğuşu, doğal ve kaçınılmaz bir gelişme olmanın aksine, emsalsiz bir gelişme veya 

başkalaşım olarak görülür11. 

 

Göreli yoksunluk devrim kuramları da kollektif şiddetin olağandışılık örneklerine dahildir. Bu kuramların en 

işlenmişi olan Gurr’un göreli yoksunluk kuramı kısaca şöyle değerlendirilebilir:  

                                                
8 Eckstein, s. 146 
∗ Denge, homeostatic denge demektir. Beden kontrolü içindeki süreçlere ve sistemi yıkacak değişikliklere belirli bir 
boyutu aştığında karşı koymayı ifade eder. Sağlıklı bir organizma, homeostatic dengededir. Ama homeostatic 
dengedeki her sistem bir organizma değildir. Homeostatic denge ile bağdaşan tek değişim türü, evrimci 
değişimdir. Evrimci değişimler, bir sistemin dengesini bozmaksızın meydana gelen tek değişimdir. 
9 Johnson, Chalmers, Revolutionary Change, Stanford University Press, California, 1982, s. 62. 
10 Johnson, s. 5. 
11 Kimmel, Michael S., Revolution, A Sociological Interpretation, Polity Press, Cornwall, 1990, s. 54. 
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Bu, bir sosyal psikoloji modelidir. Bazı sosyal bilimciler devrimlerin kaynağına ne liderler ile izleyicileri 

arasındaki ilişkiyi ne de liderlerin kendilerinin psikolojik özelliklerini koyarlar. Bunun yerine devrimlerin kaynağına, 

insanların istedikleri ile aldıkları arasındaki ilişkiyi yerleştirirler. Böyle bir yaklaşım, grupların yapısal koşullara nasıl 

tepki verdiğini ve çok daha özgül olarak devrimlerin her zaman hayal kırıklığına uğramış kollektif beklentilerin 

sonucu olabileceğini açıklar.  

 

Durkheim’a göre devrim, karmaşanın sonucudur. Bunalımın (anomie) bireysel deneyimi intihara 

götürürken, kollektif bunalım devrime götürür. İnsanları fizikî olarak yeni çevreye taşıyan büyük değişim, onların 

zihinlerini yeni fikirlere maruz bırakır ve onları yeni ve bilinmedik rollere savurur. Bunun, kollektif bir şaşkınlık 

yaratması çok muhtemeldir. Bu şaşkınlık, karışıklık ve sosyal şiddette ifadesini bulabilir12.  

 

Bazıları ise devrimlerin aksine başka irrasyonel davranışlardan ortaya çıktığını açıklamaya çalıştılar: Marks 

ve Tocqueville’den esinlenen Gurr ve James Davies, göreli yoksunluk kuramını geliştirdiler. 

 

Göreli yoksunluk, değer beklentileri ile değer kapasiteleri arasındaki farklılığı oyuncuların algılaması olarak 

tanımlanır. Bu varsayımın vurgusu, yoksunluğun algılanışı üzerindedir. Objektif bir gözlemci, insanların gerçekten 

muhtaç durumda olmadıkları düşüncesinde olsa bile, aynı insanlar beklentilerine göndermeyle subjektif olarak 

yoksunluk içinde olabilirler. Benzer şekilde, bir gözlemcinin sefil bir sefalet veya “mutlak bir yoksunluk” olarak 

gördüğü durumun varlığı, onu tecrübe edenler tarafından ister istemez adil olmayan veya iyileştirilemez olarak 

düşünülmeyebilir13.  

 

Göreli yoksunluk kuramı, insanların karşılanmayan beklentileri, bunun neden olduğu hayal kırıklığı ve 

bundan doğan saldırganlıkla, devrimci etkinliği açıklar. Bunun yeri de hızlı ekonomik ve sosyal değişime uğrayan 

toplumlar olarak gösterilir. Ama yıkıcı göreli yoksunluk olarak, J eğrisi şeklinde tanımlanan kırılma noktası, 

devrimin olduğu an olacaktır. Göreli yoksunluğun artan birikimi, devrimci şiddetin ortaya çıkabileceği ortamdır. 

Fakat, bu birikim doğal akışla varılan/gidilen  bir durak değildir. Yani, bunun olması, bir gelişim, bir aşama,  bir 

kaçınılmazlık değil, ancak bir olasılıktır.   

 

Göreli yoksunluk kuramına göre devrim, barışçı siyasetin gelinen anormal koşullar altında tıkanmasının yol 

açtığı patlamadır. Yalnız, devrimlerin kaynağı hakkındaki bu açıklama kabul edildiğinde bile, kuramın devrimci 

sonuçlar yönünden hiç de iyi kurulmadığı görülür. Çünkü, beklentiler ile kapasiteler arasındaki benzer aralığın, bir 

devrimi meydana getirmeden her zaman olabileceği gerçeği, göreli yoksunluk savını şüpheli yapar. Zaten bu da 

onun ancak kazâ ile açıklanabilen bir olasılık üzerine kurulu doğasını verir. 

 

Göreli yoksunluk devrim kuramında, toplumun bir sistem olarak normal işleyişinden doğan olağan (evrimci) 

bir değişim değil, sistemin çöküşünü getiren olağandışı (devrimci) bir oluş vardır. Devrim durumu, bu barış 

(denge) durumunun yıkılışı, başka bir deyişle  toplumun dağılışı, savaş halidir. Zaten Gurr, devrimleri siyasî şiddet 

sınıflandırmasında, iç savaş∗ kategorisine koyar14. 

 

Andreski’nin devrim için önerdiği ikinci benzetme, barut fıçısı ile kıvılcım örneğidir: 

                                                
12 Kimmel, s. 75. 
13 Gurr, Ted Robert, Why Men Rebel, Princeton University Press, New Jersey, 1971, s. 24. 
∗ internal war 
14 Gurr, s. 11 
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“Sıkça anılan barut fıçısı ve kıvılcım benzetmesi de hatırda tutulmuş olmalıdır. Şöyle ki, temeldeki 

koşulların oldukça patlayıcı potansiyele tırmandığı halde, oluşturucu∗ bir neden olarak davranan bir olay ortaya 

çıkmadıkça, hiçbir şeyin meydana gelmediğini bize hatırlatmaya yardım eder. Öte yandan, kıvılcımlar etrafta 

uçuşuyorsa, çok daha az bir potansiyel pek çok küçük patlamalara neden olabilir”.  

 

Bu devrim açıklaması da tipik bir olağandışılık bağlamındadır. Patlama (devrim) için belirlenen değişkenler 

barut ve kıvılcımdır. Patlamanın koşulları, ikisinin bir arada bulunmasıdır. Ancak bunlar, oluşturucu bir nedenle bir 

araya gelebilirler. Bu nasıl olacaktır? Bunun için alıntıda özel bir açıklama yoktur. Ama yanıt çok açıktır: Bütün 

koşullar (“temeldeki koşullar”) bir devrim için her şeyi hazırlasa da bunlar bir devrim (patlama) için yetmez. Bunun 

için çok daha özel bir koşul, normallik içinde açıklanamayan bir koşul gereklidir: Bu koşul, ancak bir kazâ eseri 

ortaya çıkabilir. Patlama (devrim), doğa yasalarının (toplumsal olayların) olağan akışı içinde kendiliğinden 

(olguların etkileşimiyle) gelinen bir kaçınılmazlık değildir. Her şey sanki doğa/toplum tarafından hazırlanmıştır. 

Ama beklenen patlama/devrim, bir gereklilik değil bir olasılıktır. Bu olasılık da, ancak bir kazâ bağlamındaki 

olasılık yasalarına bağlıdır. Burada, yazarın bu benzetmesindeki devrim çözümlemesini olağandışılık bağlamına 

sokan şey, devrimin “rutin olmayan” bir şey olarak algılanmasıdır. 

 

Andreski’nin devrim için önerdiği üçüncü benzetme çimento ve sertlik benzetmesidir: 

  
“Dayanıklılığı sertlik ile karıştırmamak için başka bir benzetmeyi, yani çimento ile kauçuk arasındaki zıtlığı 

kullanabiliriz. Çimento, kesilmek için zor, kırılmak için daha kolaydır. Kauçuk ise kesilmek için kolay, kırılmak için 

daha zordur. Benzer şekilde, çok daha çoğulcu bir rejim hem sık karışıklıklardan sıkıntı çekip hem de halâ 

varlığını sürdürebildiği halde,  bir diktatörlük anîden çökünceye kadar (sözgelimi, 1956’da Macaristan’da olduğu 

gibi)  katı bir düzen uygulayabilir”15. 

 

Bu görüşleri bağlamında Andreski aşağıdaki tespitlerini de belirtir: 
 
“Bir kez kazan benzetmesi, protestolar ve gösterilerin –hatta, başkaldırıların, bombalamaların, ateş 

açmaların- bir devlette statükodan tatminsizliğin çok olduğunun kanıtı olmadığına dikkatimizi çeker. Çünkü 

bunların olmaması, bir devlette tatminsizliğin hiç olmadığı anlamına  gelmez. Bunlar, gerçekten tatminsizlik 

örnekleri de olabilir. Fakat, otoriter bir devletin, çok daha liberal bir devleti yerinden oynatmaya hatta yıkmaya 

yetecek olan bir nefret birikimini ufacık bir dalgalanma olmaksızın bastırabildiği de ayrıca belirtilmelidir”. 

 
Andreski, bu defa devrimi olağanlık bağlamında açıklar. Bu yaklaşımı, tipik olağanlık bağlamına yerleştiren 

şey, baskı dengeleri (coercive balances) veya kolaylaştıran faktörler gibi objektif faktörlerin, kollektif siyasî şiddeti 

açıklamada büyük ve birincil bir rol oynadığının görülmesidir. Kollektif eylemlerin şiddetli siyasî eylemlere 

yönelmesinin gerisindeki önemli unsurun –bir kez bu türden eylemlerin açık koşulları var olduğunda- hükümet 

etkisizliği, zayıflık ve korkaklık olarak açıklanması, olağanlık yaklaşımının tutumudur. Bundan dolayı devrimler, 

güçlü baskılara engeller konulmadığında ortaya çıkar. Devrimler, tipik olağandışılık kuramcılarının inandığı gibi, 

tıkanmanın tam sonucu değildir. Siyasî şiddeti açıklama şemasının tezi, olağanlık kuramı için eksen problemin 

“aşırı çatışmayı meydana gelmekten neyin engellediğidir”. Oysa, olağandışılık kuramında bu sorun, “devrime 

neyin neden olduğudur”? 16. 

                                                
∗  precipitating  
15 Andreski, s. 42. 
16 Eckstein, s. 148. 



OLAĞANDIŞILIK VE OLAĞANLIK 
 

MART 2007 65 

 Andreski’nin bu benzetmesinde (otoriter) devlet içinde çatışmanın ortaya çıkmasını engelleyen koşullara 

dokunduğu açıktır. Yine, bir devlette rejimin yıkılması sorununda da tipik olağanlık kuramı içinde kalır: Bu kabulleri 

kısaca şöyle aktarabiliriz:  

• Şiddetli çatışma, siyasî rekabetin aşırı, fakat normal seçeneklerinden biri olarak 

düşünülür.  

• Kollektif siyasî şiddet, sıradan koşullara normal bir tepkidir.  

• Şiddet kanallarının tercihinin aktifleştirilmesi, bir taktik değerlendirme sorunudur. Taktik tercih de 

maliyet-fayda hesabıyla bağlantılıdır.  

• Şiddetli kollektif eylemi düşük maliyetli eylemler yerine daha aşırı devrim biçiminde neyin faaliyete 

geçirdiği bir süreçle açıklanır.  

Kollektif eylem kuramının devrimci ardışıklık ve kollektif şiddet açıklamasının yanı sıra, “kavga devrim 

modeli” de (Andreski’nin anî devrimini açıklar) tam burada aktarılmalıdır:  

  

Devrimci Ardışıklık ve Kollektif  Şiddet 17: 

 

Devrimci durumların üç yakın nedeni şöyle sıralanabilir: a. Halihazırda devletin seçkinleri tarafından 

hükümet üzerinde uygulanan denetime karşı münhasır alternatif  talepleri geliştiren çarpışanların veya çarpışan 

ittifaklarının belirmesi, b. Uyruk nüfusun önemli bir kesiminin bu taleplere adanması, c. Hükümet kurumlarının∗ 

alternatif ittifakı (ve/veya onun taleplerine adanmayı) bastırmak kapasitesizliği veya isteksizliği.  

 

Devrimci sonuçların bir başka üç yakın nedeni ise şöyle sıralanabilir: a. Devrimci bir durumun varlığı, b. 

Meydan okuyanlar ile devletin seçkinleri arasındaki devrimci ittifaklar, c. Devrimci ittifakın önemli bir gücü 

denetlemesi.  

 

Bu reçetenin sonuçlarını özetlemek için ideal devrimci bir dizi (ardı sıralık) aşağıdaki şekilde kurulabilir: 

 

1. Hükümeti ele geçirmek için (ve/veya devletin seçkinlerine karşı münhasır talepleri yapan) çarpışanların 

tedrici mobilizasyonu, 

2. Bu talepleri benimseyen insanların sayısındaki hızlı arış (ve/veya kabul edilemezi veya yalnızca 

çarpışanları içeren ittifakın hızlı genişlemesi), 

3. Alternatif ittifakı bastırmak için devlet seçkinlerinin emrindeki hükümetin başarısız çabaları. Bu, zorla 

demobilizasyon girişimlerini –tutuklamalar, devalüasyon veya çarpışanların ellerindeki kaynakların dağıtılması-  

de içerebilir, 

4. Alternatif ittifakın devletin bir kısmı –ülkenin bir parçası, işlevsel bir altbölüm, devlet personelinin bir 

kısmı- üzerinde etkili denetimi sağlaması,  

5. Bu denetimi sürdürmek veya genişletmek için alternatif ittifakın mücadelesi, 

6. Alternatif ittifakın zaferiyle tek devletin yeniden inşası. Bu, ya alternatif ittifak ile eski seçkinlerin bazısı 

veya hepsi arasında geçici bir anlaşmanın yapılması yoluyla ya da kurulu düzen güçlerinin bozgunu yoluyla 

gerçekleşir, 

7. Uyruk nüfus üzerinde rutin hükümet denetiminin yeniden dayatılması. 

 

                                                
17 Tilly, Charles, From Mobiliztion to Revolution, Random House, New York, 1978,  s. 216, 217 
∗ agents 
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Tilly, bu ardışık devrim safhalarını Lyford Edwards ve Crane Brinton tarzında yeni bir “doğal devrim tarihi” 

önermek için değil, önceki tartışmanın mantığını belirlemek için yaptığını açıklar.  

 

Bu mantık, bir gerilim-gevşeme türü olarak yaygın devrim düşüncesinden oldukça farklıdır. Devrimin 

gerilim-gevşeme modeli eğer doğruysa, makul olan, kollektif  şiddet düzeyinin doruğa –devrimci durumun kendisi- 

sarsılarak tırmanmasının ve sonra da hızla düşüşünün beklenmesidir. Gerilim bu noktada tahminen dağılmıştır.  

 

“Kavga modeli” farklı bir ardışıklık önerir. Bir devrim öncesinde açık bir şiddet eğrisi öngörüsünde∗ 

bulunamaz. Çünkü, bu mobilizasyona ve çoklu egemenliğin kurulmasına götüren kavga örüntüsüne dayanır. 

Devrim öncesinde şiddetin tırmanması gereğini reddeder.  

 

Öte yandan kavga modeli, muhtemelen şunu ortaya koyar: Bir kez çoklu egemenlik başladığında, kollektif 

şiddet temel soruna karar verildikten çok sonra en yüksek düzeye gidecek ve tedricen azalacaktır. Karşıtlık, 

sistematik olarak Şekil 1-1’de görülür.  

 

Andreski’nin devrim için önerdiği dördüncü benzetme diğer emsalleri gibi mekanik dünyadan alınmayan 

tek benzetmedir. Sorunu aydınlatmak için sunduğu bu son benzetmenin biraz daha karmaşık olduğunu ve belki 

model abartılı başlığını daha çok hak ettiğini belirtir. Siyasî toplumun ezenler (top dogs) ve ezilenler (underdogs) 

şeklinde kesin olarak ikiye bölünmüş olduğunun tasavvur edilmesini ve her sınıf içindeki bağlılığın da değişken 

olarak alınmasını önerir. Gerçek dünyada bağlılığın her zaman bir derece sorunu olmakla birlikte, bu benzetme 

hatırına derecelere itibar edilmeyerek, sadece kutup uçlarının değerlendirilmesi şeklinde bir sınıfın ya birleşik ya 

da bölünmüş (veya tercih edilirse, bağlı veya dağınık) düşünüldüğünü yazar.  

 
“Böylece, dört permutasyon∗ elde ederiz: 

                                                
∗ prediction / öndeyi 
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  Ezenler  Ezilenler  

1. Birleşik  Bölünmüş 

 2. Bölünmüş  Birleşik 

 3. Birleşik  Birleşik 

 4. Bölünmüş  Bölünmüş 

 

Ezilenlerin ezenleri devirmeye muktedir olma olasılığı ile ilgili olarak, sadece asimetrik 1 ve 2. 

permutasyonlar hakkında kesin çıkarımlar elde edebiliriz. Halbuki, simetrik permutasyonların sonuçları belirsizdir. 

1. Ezilenler bölünmüşken, ezenler birleşik olduğunda, diğer önemli değişkenler (hoşnutsuzluğun miktarı veya 

ezilenlerin ezenlere yüksek sayısal oranı gibi) bir karışıklık (upheavel) için özendirici olsa bile, muhtemelen devrim 

olmayacaktır. 2. Ezenler dağınıkken, ezilenler birleşik olduğunda, bir rejim çok kırılgandır ve görece küçük 

hoşnutsuzluk miktarının vuruşuyla bile devrilebilir. Çünkü, engelleyici güçler∗ zayıftır. Öte yandan simetrik 

permutasyonlardan (3 ve 4) … ilk bakışta bir şey çıkartılamayabilir. Bu örneklerde, sadece birlik veya dağınıklığın 

göreli derecelerinin ve başka can alıcı etkenlerin değerlendirilmesi, herhangi bir sonuca ulaşılmasına izin verir. Bu 

benzetme, yalnızca siyasî bir sistemin istikrarı üzerinde böyle permutasyonların önemine dikkatimizi çekebilir”18.   

 
Andreski’nin bu benzetmesi, sınıfsal eşitsizlik ve sınıfsal çatışma üzerine kuruludur. “İktidar arayışında  

olan insan anlayışı”, esastır. Dolayısyla, toplumu çatışmalı “kollektif eylem kuramı” içinde açıklamaya bir örnektir. 

Bu yaklaşımın kabulü∗ şiddetli kollektif eylemin anormal olmadığı fakat grup etkinliğinin pek çok alternatif 

kanallarından yalnızca biri olduğudur. Buna taktik hesaplar tarafından karar verilir.  

 

Önceden de belirtildiği gibi olağandışılık kuramı bakımından, şiddetli çatışma siyasî rekabetin normal 

seçeneklerinden biri değildir. Oysa, bu dördüncü benzetme, kollektif siyasî şiddeti her zaman devrim aşırılığında 

olmasa da sıradan koşullara bir tepki olarak görür. Siyasette bireylerin (grupların) temel eğilimi, kararlar 

üzerindeki etkiyi azamiye çıkartmaktır. Bu eğilim, sayısız kanal yoluyla olur. Bir kanallardan bir tanesi kollektif 

şiddettir. 

Devrimler, aşamalı bir oluş içinde görülür. Böyle olması, olağanlık kuramının tipik niteliği olan devrimin 

tıkanmanın değil, devrimin koşullar olduğunda kaçınılmazlığı üzerine, bir başka deyişle “devrimin neden olmadığı” 

yaklaşımı üzerine kuruludur. Tıpkı, Charles Tilly’nin sorup cevap aradığı gibi: “Amerika Birleşik Devletleri’nde 

1930’dan sonraki depresyonun başlangıcında neden bir devrim çıkmadı”?19  

 

Burada kollektif eylem kuramının devrim çözümlemesini aktarabiliriz. Bu çözümleme hem devrim ve başka 

kollektif şiddet biçimlerinin hem de Marksist devrim kuramı gibi başka kuramların da devrim çözümlemesinin 

anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. 

 

Kollektif Eylem Kuramında Devrim: 

 

Kollektif eylem kuramı, esasen Charles Tilly ve çalışma arkadaşlarına aittir. Bu kuramın temel yapıtı 

Tilly’nin From Mobilizatin to Revolution (1978) adlı kitabıdır. Bu kuramın devrim çözümlemesini aşağıdaki şekilde 

özetleyebiliriz:    

                                                                                                                                                   
∗ permutation/ ayrı sıralanım 
∗ the containing forces 
18 Andreski, s.42. 
∗ postulates 
19 Tilly, s. 201. 
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Devrimci gerçeklik, karmaşıktır. Askeri müdahaleleri, suikastları, terörizmi veya endüstrileşme gibi  yavaş 

ve muazzam değişiklikleri içerip içermediği tartışmalıdır. Bunun nedeni, kelimenin sadece karmaşık olması değil, 

aynı zamanda bir şeyi devrimci olarak adlandırmanın Batı siyasî söyleminin çoğunda onu iyi veya kötü olarak 

teşhis etmekle bağlantılı olmasıdır. Devrim tanımının zorluklarını aşmak için devrimci durum ve devrimci sonuçlar 

arasındaki basit ayrımı önerir.  

 

Devrimci durumu belirleyen özellik, çoklu egemenliktir. Devrimci bir durum, tek ve egemen bir devletin 

kontrolü altındaki hükümet, iki veya daha çok farklı politik gövdenin, rekabet eden, etkili ve karşılıklı dışlayıcı 

taleplerinin nesnesi olduğunda başlar. Egemen tek bir politik gövdenin hükümetin kontrolünü kazandığında da 

sona erer20.  

 

Devrimci sonuçlara ise Samuel Huntington’ın devrim tanımı ile başlar: “Bir devrim, bir toplumun başat 

değerleri ve mitlerindeki, siyasî kurumlarındaki, sosyal yapıdaki, liderlikteki, hükümet faaliyeti ve politikalarındaki 

hızlı, temel ve şiddetli iç değişimdir. Bundan dolayı devrimler, isyanlardan, başkaldırılardan, darbelerden ve 

bağımsızlık savaşlarından ayrılırlar”. Huntington’ın tanımının, sonuçları vurguladığını- bu sonuçlara götüren siyasî 

süreci değil- ama böyle sonuçların nadir olduğunu belirtir. “Hızlı” ve “temel” kelimeleri de değerlendirildiğinde hem  

hiç bir devrimin asla olmadığını iddia etmenin mümkün olacağını hem de gerçek örneklerin sayısının yarım 

düzineyi aştığını söylemenin zor olacağını söyler. Sonra kendi devrimci sonuçlar tanımını koyar: Devrimci sonuç, 

iktidardakilerin başkalarıyla değiştirilmesidir. Açıktır ki, devrimci durum, devrimci sonuçlar olmadan da meydana 

gelebilir. En basit örnekte, iktidardaki seçkinler, rekabet eden, etkili ve karşılıklı dışlayıcı taleplerin bir döneminden 

sonra meydan okuyanları yenerler. En azından mantıki olarak, devletin seçkinlerinin tedrici ilavesi ve/veya 

eksiltilmesi yoluyla, devrimci durum olmaksızın devrimci sonuç mümkündür21. 

 

Devrimci durum ve devrimci sonuçların, süreklilik içinde düşünülmesi gerektiğini belirtir: Bir durum az-çok 

devrimci olabilir. Değerlendirilen zaman noktasında merkezî soru: Alternatif politik gövdeler arasındaki bölünmeyi 

(yarılmayı) gidermenin maliyeti ne kadardır? Bölünme nasıl döndürülemezdir?  Herhangi bir durumda, bir uçta hiç 

çoklu egemenlik yoktur diğer uçta ise döndürülemez (giderilemez) bir bölünme vardır. Aradakiler, ortadan 

kaldırılma miktarları taraflara farklılaşan maliyetten  bölünmelerdir.  

 

Bir sonuç da az-çok devrimci olabilir. Bu durumda ise merkezî soru: Bir devletin mevcut seçkinlerinin 

tamamen ikame edilmeye ne kadar yakın geleceğidir? Herhangi bir durumda, uçlardan biri önceki statükonun 

sürdürülmesi veya restorasyonu olacakken, öteki uç önceki üyelerin devletten tam uzaklaştırılması olacaktır. İki 

ucun arasında ise ikamenin değişen dereceleri bulunacaktır. 

                                                
20 Tilly, s. 191. 
21 Tilly, s. 193. 
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Bu açıklamalar sonrasında bir olayın devrim olup olmadığı kararı, Şekil 1-2’deki gibi görülür. Olağan 

siyaset durumu, devletin mevcut seçkinlerinin az veya hiç değiştirilmemesi demektir. Alternatif politik gövdeler 

arasında ancak düşük maliyetli bölünmeler vardır. Darbeler, yüksek maliyetli bölünmeler demek değildir. Gerçi bu 

bölünmeler giderilemez olanlar da demek değildir ve devletin mevcut seçkinlerinin görece az değiştirilmesiyle 

sonuçlanır. 

 

Sessiz devrimler, devlette önemli bir seçkin değişimini devrimci durumun hiç veya az gelişmesiyle 

sağlarlar. Büyük devrimler, gerek alternatif politik gövdeler arasındaki yaygın bölünmeler, gerekse devlet 
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seçkinlerinin büyük ölçekli değiştirilmesi bakımından aşırıdır. Şekil 1.2’deki A çizgisi cömert bir devrim tanımını 

sergiler. B çizgisi ise sadece büyük devrimleri devrim sayan sınırlı bir tanımı temsil eder.  

 

Şekil 1-2, bazı önemli kuramsal sorunları göstermeye yardımcıdır. Kuramcılar, devrimci durum ve devrimci 

sonuçların birleşiminde uzlaşamazlar. Karmaşık bir uzlaşmazlıklar setini basitleştirmek için mümkün olan ve 

olmayanın ideal grafiklerine (Sendikalist, Marksist ve Brintoncu)  bakabiliriz. Bunlar, Şekil 1-3’de gösterilmiştir. 

 

En basit biçiminde Sendikalist argüman şöyle çalışır: Çok yaygın bir devrimci durum, çok kapsamlı bir 

devrimci sonuç demektir. Nedensel bir argümandır. Alternatif politik gövdeler arasındaki döndürülemez yarılma, 

kendisinde devlet iktidarını tutan seçkinlerin toptan değiştirilmesini getirecektir. Ayrıca şu da belirtilmelidir: Az 

devrimci durum, az iktidar transferi demektir. 

 

Özellikle Gramsci ve Lenin gibi devrimci kuramcıların dillendirdiği Marksist argüman, Sendikalist 

çözümlemeyle uzlaşmaz. Pek çok devrimci durumun, öncü, disiplinli devrimci bir parti, doğru sınıf koalisyonları 

gibi eksikliklerden dolayı devrimci sonuç yaratmayı başaramadığını ileri sürer. Fakat, önemli bir noktada 

Sendikalist yaklaşımla uzlaşır: Yaygın devrimci durumlar olmaksızın, devrimci bir iktidar değişikliği ortaya çıkmaz. 

Bu nedenle devrimci strateji iki kısımlıdır: a. Devrimci durumun yaratılması veya beklenmesi, b. Devrimci sonuç 

için araçların örgütlenmesi22. 

                                                
22 Tilly, s. 195 
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Marksist devrim kuramını Lenin’den alıntı ile somutlaştırabiliriz: 

“Ne doğada mucize olur, ne de tarihte. Ancak tarihin her anî dönemeci ve özellikle her devrim, öylesine bir 

içerik zenginliği sunar, savaşım biçimleri ve karşı karşıya bulunan güçler arasında ilişkilerin öylesine beklenmedik 

ve öylesine özgün bileşimlerini ortaya koyar ki, saf birine çok şey mucize gibi görünecektir. Çarçı krallığın birkaç 

gün içinde yıkılabilmesi için, dünya çapında tarihsel bir önem taşıyan birçok koşulun bir araya gelmesi gerekti”23. 

 

“Silah kullanmasını öğrenmeye, silah sahibi olmaya çalışmayan ezilen sınıf, ancak köle muamelesi 

görmeye layıktır. Çünkü, en sonu… sınıflı bir toplumda yaşadığımızı, bu toplumdan ancak sınıflar savaşımıyla 

kurtulabileceğimizi unutamayız. İster köleliğe, ister serfliğe ya da bugün olduğu gibi ücretliliğe dayansın, her sınıflı 

toplumda ezenler sınıfı silâhlı bir sınıftır. Günümüzde yalnız sürekli ordu değil, milis de –hatta İsviçre gibi en 

demokratik burjuva cumhuriyetlerde bile- proletaryaya karşı burjuvazinin silâhlanmasını simgeler… devrimci 

sosyal demokratlara… silahsızlanmayı önermek demek, sınıf savaşımı görüşünü tamamen reddetmek ve her 

türlü devrim düşüncesinden vazgeçmek demektir”24. 

 

Crane Brinton, karşıt bir görüşü benimser. Herhangi bir devrimci durumun yaratılmasında önemli iç 

sınırlılıkları ileri sürer: Tepki,  kaçınılmazdır. Dahası, devrimci durum ile devrimci sonuç arasındaki ilişkinin 

olumsuz olduğunu önerir: Çok devrimci durum, az devrimci sonuç demektir. Büyük bir devrimi geçirmiş bir halk, 

ferahlamayla birlikte az veya çok başlangıç noktasına dönmüştür.   

                                                
23 Lenin, V. İ., Ekim Devrimi Dosyası, Sol Yayınları, Çev.: Kenan Somer, Ankara, 1999. s. 27. (Uzaktan 
Mektuplar’dan alıntı). 
24 Lenin, s.20. (Proleter Devrimin Askerî Programı’ndan alıntı). 
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Şekil 1-4, devrimci durumların ve/veya devrimci sonuçların ortaya çıktığı boyut bakımından iktidar transferi 

sınıflandırmasını gösterir. Burada, bir olayın devrim olarak nitelendirilmesi için devrimci durum ve devrimci 

sonucun sadece asgari bir birleşimine gerek duyan geniş bir devrim anlayışı benimsenmiştir. “Darbeler” (coups), 

“isyanlar” (insurrections), “sivil savaşlar” (civil wars) ve “tam ölçekli devrimler” (full-scale revolutions) olarak 

adlandırılan olguların tamamen olmasa da örtüştüklerini ileri sürer. Bunların her biri devrimci durumlar ve devrimci 

sonuçların kendi  özellikli alanına sahiptir. Fakat, bunlar arasındaki temel farklılıklar iktidar transferine duruşları 

bakımındandır: Darbede, devletin seçkinleri bir diğeri ile yer değiştirir. Tam ölçekli bir devrimde ise önceki başat 

sınıfın çoğu veya hepsi iktidarı kaybeder. 

Sivil savaşın tek ortak sonucu, önceden tek bir hükümetle kontrol edilen bir ülkenin, iki veya daha fazla 

özerk coğrafyaya sürekli bölünmesidir. Şekil, yaygın devrimci sonuçların, yaygın devrimci durumlar olmaksızın 

ortaya çıkmadığını gösterir. Fakat, tersini reddeder: Aşırı derecedeki devrimci durumlar, ister istemez aşırı 

derecede devrimci sonuçlar üretmezler.  

 

Sonuç 

 

Devrim, sosyal değişme demek değildir. Bir sosyal değişme biçimidir. Bu sosyal değişme biçimini 

belirleyen de onun şiddet boyutudur. Bu boyut, kollektif siyasî şiddetin içindedir. Devrim, kollektif siyasî şiddetin 

aşırı bir biçimidir. Devrimin anlaşılabilmesi, kollektif siyasî şiddetin nasıl görüldüğü ile bağlantılıdır. Kollektif siyasî 

şiddetin nasıl görüldüğü de toplumun ne olduğu ile bağlantılıdır. Toplum kuramlarının temelinde de onu oluşturan 
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insanların doğası yatar. Toplum kuramlarında iki yaklaşım esastır: 1. Toplum, bir barış durumudur. 

Kurumsallaşmış işbölümüdür. Devlet, meşru güç kullanma tekelidir. Özetle, toplumun “normal” durumu, 

uyumludur. 2. Toplum, kuvvet üzerine kuruludur. Devlet/siyasî iktidar, egemen çıkarların baskısıdır. İşbölümü, 

dayatılan çıkarlardır. Toplumun “normal” durumu, çatışmalıdır. Toplumun bu çatışmalı doğasını, Marks’ın sözleri 

ile tespit edebiliriz: “Devletin içindeki tüm mücadeleler; demokrasi, aristokrasi ve monarşi arasındaki mücadeleler, 

oy hakkı mücadelesi vs. aslında farklı sınıflar arasındaki mücadelelerin büründüğü yanılsamalı biçimdir”25. 

 

Olağandışılık kuramı, toplumu barış durumu olarak görür. Bu kurama göre kollektif siyasî şiddet ve onun 

aşırı biçimi devrim, siyasî rekabetin normal seçeneklerinden biri değildir. Dolayısıyla devrim de, normal toplumsal 

koşullara ait değildir. Böyle olduğu için de devrim, kazâ olarak açıklanır. Devrimi olağandışılık bağlamında 

çözümleyen devrim kuramları olarak, sistem devrim kuramı ve göreli yoksunluk kuramı aileleri örnek verilebilir. 

Bunlar için devrim, barışçı seçeneklerin tıkanması nedeniyle, ancak istenmeden kazâ ile ortaya çıkabilir.  

Devrimi, olağanlık bağlamında çözümleyen mevcut kollektif şiddet olağanlık kuramları, olağandışılık 

kuramlarından daha az yaygındır. Bunlar gerçekte olduklarından çok daha sayısız görünürler. Çünkü, aynı şey 

için etiket çokluğu∗ söz konusudur. Bunlar, kollektif eylem kuramını kullanırlar. Çünkü, bu yaklaşımın kabulü, 

şiddetli kollektif eylemin olağandışı olmadığı fakat grup etkinliğinin pek çok alternatif kanallarından sadece biri 

olduğudur. Marksist devrim kuramında da olağanlık yaklaşımı, çok daha fazla kaçınılamaz tarihî bir süreç biçimini 

alır. John Stuart Mill∗ ve Faydacılar da kollektif eylem kuramcılarıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
25 McLellan, David, İdeoloji, Çev.: Barış Yıldırım, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, s. 14.  
∗ Bunlar, kaynak mobilizasyon kuramı, siyasî süreç kuramı, grup dinamikleri kuramı, stratejik etkileşim modelleri 
ve siyasî kavga kuramı olarak sıralanabilir. 
∗ Tilly, kendi kuramının atası konumuna Mill’i yerleştirir. 
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BİRLEŞMİŞ MILLETLER BARIŞI KORUMA 
KUVVETLERİ’NİN  HUKUKSAL STATÜSÜ VE 

CEZA YARGISI DOKUNULMAZLIĞI•••• 

LEGAL STATUS OF THE UNITED NATIONS 
PEACEKEEPING FORCES AND IMMUNITY OF 

CRIMINAL JUSTICE 

Dr. M. Yasin ASLAN♦ 

 

ABSTRACT: In this study, to the purpose  of 
UN peacekeeping was analysed caused to 
establish peace force. Hence, under chapter VI, 
VII of the Charter of the United Nations surveyed.  
It was researched used force which according to 
provisions was done by United Nations. In 
addition was analysed its principles.  In this 
context, was touched upon troops who deploy at 
the foreing states and their criminal responsibility 
and compensation which  causing damage. 
Furthermore, this subject was overviewed  in 
Turkish constitutional law  as well. 

Key words: United Nations, Peacekeeping 
Mission, Nations Chapter VII of the Charter of the 
United, responsibility of foreign troops 

ÖZET: Bu makalede BM’nin barışı korumak 
amacıyla barış gücü oluşturmasının dayanakları 
incelenmektedir. Bu anlamda BM Şartının VI. ve 
VII. Bölüm hükümleri mercek altına alınmıştır. BM 
tarafından kuvvet kullanmanın hangi esaslara 
göre cereyan etmesi gerektiği incelenmiştir. Ek 
olarak  kuvvet kullanmanın esasları incelenmiştir. 
Bu anlamda BM görevi yerine getirmek üzere 
yabancı ülkede bulunan askerlerin cezai 
sorumluluğu, neden oldukları zararların nasıl 
tazmin edileceğine değinilmiştir. Konu Türk 
anayasal sistemi açısından da irdelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Birleşmiş Milletler, Barışı 
Koruma Misyonu, BM Şartı VII. Bölüm, yabancı 
askerlerin sorumluluğu 

Giriş 

Barışı koruma harekatının hukuksal esasları, 
uluslararası toplumun en üst uluslararası hukuk 
normu olarak da nitelendirilen Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nde düzenlenmiştir. Günümüz silahlı 
çatışma ortamında, oldukça önemli roller üstlenen 
ve son yıllarda oldukça geniş bir uygulama alanı 
bulan barışı koruma kuvvetlerinin hukuksal 
statüsü ve kuvvet mensuplarının görev yaptığı 
ülkedeki ceza yargısı dokunulmazlıkları ön plana 
çıkmaktadır. Makalede Birleşmiş Milletler barışı 
koruma kuvvetlerinin hukuksal statüsü incelenmiş 
ve ceza hukuku bakımından yargı 

                                                
• Makalede yayınlanan görüş ve düşünceler tamamen 
yazarın kişisel fikirlerini yansıtmaktadır. 
♦ Hakim Binbaşı, Genelkurmay Başkanlığı Adli 
Müşavirliği, Uluslararası Hukuk İşleri Ş.Md. 

dokunulmazlıklarına ilişkin uygulamalar 
anlatılmıştır.  

 

I-Birleşmiş Milletler Barışı Koruma 
Kuvvetleri’nin Hukuksal Statüsü 

A-Birleşmiş Milletler Barışı Koruma 

Mekanizması 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, uluslararası 
barış ve güvenliği koruyabilmek için, uluslararası 
ilişkilerde kuvvet kullanmayı ve kuvvet kullanma 
tehdidinde bulunmayı yasaklamış olup, 
uluslararası barış ve güvenliği koruma görevini 
Birleşmiş Milletler Örgütü’ne vermiştir. Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi, Örgütün bu görevini 
gerçekleştirebilmesi için iki tedbir öngörmektedir: 
Bunlardan birincisi, üye devletlerin 
uyuşmazlıklarını öncelikle barışçı yollardan 
çözmeye çalışmaları ve uluslararası ilişkilerinde 
diğer devletlerin toprak bütünlüğüne ve siyasal 
bağımsızlığına saygılı olmaları, hiçbir şekilde 
kuvvet kullanmamaları ya da kuvvet kullanma 
tehdidine başvurmamalarının sağlanmasıdır. İkinci 
tedbir ise, üye devletlerin anlaşmazlıklarını barışçı 
yollardan çözememeleri ve barışın bozulması 
durumunda, barışın yeniden tesisi ve korunması 
için zorlayıcı yöntemlerin kullanılmasıdır.1  

Üye devletlerin uyuşmazlıkların barışçı 
yollardan çözülmesine ilişkin yükümlülükleri, 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin VI’ncı 
bölümünün 33-37’nci maddelerinde 
düzenlenmektedir. Bu yükümlülük, Sözleşmenin 
2’nci maddesinde yer alan “üyeler uluslararası 
nitelikteki uyuşmazlıklarını, uluslararası barış ve 
güvenliği ve adaleti tehlikeye koymayacak şekilde 
barışçı yollardan çözerler” prensibine 
dayanmaktadır.2 

                                                
1Nalcıoğlu, Orhan, Birleşmiş Milletler Barışı Destekleme 
Harekatının Hukuksal Esasları, Ankara: Genelkurmay 
Basımevi, 1997, s. 5. 
2 Uluslararası hukuka göre uyuşmazlık; "iki devlet 
arasında hukuksal maddi bir konu üzerinde bir 
anlaşmazlık ya da hukuksal görüşler veya çıkarlar 
arasında bir uyumsuzluk veya çatışma" halidir. 
Uluslararası uyuşmazlıklar genellikle siyasal 
uyuşmazlıklar ve hukuksal uyuşmazlıklar olarak ikiye 
ayrılmaktadır: Siyasal uyuşmazlıklar ulusal çıkarlarla 
ilgili olup, uluslararası hukuk kurallarınca 
düzenlenmemiş bir alanda ya da var olan uluslararası 
hukuk kuralının değiştirilmesiyle ilgili olarak ortaya çıkan 
veya devletlerin çıkarlarını çok yakından ilgilendiren 
anlaşmazlıklardır. Uluslararası uygulamada, siyasal 
nitelikte görülen uyuşmazlıkların, genellikle çıkarları 
bağdaştıracak biçimde, diplomatik yollardan çözülmesi 
cihetine gidildiği görülmektedir. Hukuksal uyuşmazlıklar 
ise haklarla ilgili olup, tarafların iddialarını ve istemlerini 
uluslararası hukukça kabul edilmiş kanıtlara 
dayandırdıkları, ancak uygulanması gereken 
uluslararası hukuk kuralının hangisi olduğu konusunda 
ortaya çıkan anlaşmazlıklardır. Bunlar var olan 
uluslararası hukuk kurallarının uygulanması ya da 
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Anlaşmazlıkların hukuksal yollarla çözümü 
başlıca, uluslararası hakemlik ve uluslararası 
yargı yolu ile mümkün olmaktadır. Devletler 
aralarındaki uyuşmazlıkları çözmek amacıyla, 
uluslararası hakemlik veya yargı yollarına 
götürebilirler. Uluslararası hakemliğin amacı, 
uyuşmazlıkların, devletlerin kendi seçecekleri 
yargıçlarla ve hukuka uygun olarak çözülmesidir. 
Uluslararası yargı yolu ise, iki ya da daha çok 
devlet arasındaki anlaşmazlığın, bağımsız, uzman 
ve sürekli olarak görev yapan bir mahkeme 
tarafından hukuk kurallarına dayanılarak 
çözülmesidir. Başlıca yargı yolları Uluslararası 
Adalet Divanı ve uluslararası diğer 
mahkemelerdir.3  

Uluslararası barış ve güvenliğin 
sağlanmasında Birleşmiş Milletler’in alacağı 
zorlayıcı  önlemler ise, Andlaşmanın VII’nci 
bölümünde düzenlenmiştir. Zorlayıcı önlemlerin 
alınması hususu esas olarak Güvenlik Konseyi’nin 
görev ve yetkisindedir. Güvenlik Konseyi, bu 
yetkisini kullanırken, Birleşmiş Milletler’in amaç ve 
ilkelerine uygun hareket etmek zorundadır. Bunun 
yanında, Birleşmiş Milletler üyeleri de Güvenlik 
Konseyi’nin zorlayıcı önlemlere ilişkin kararlarını 
kabul etmek ve uygulamak zorundadırlar. 
Güvenlik Konseyi, yapacağı soruşturma 
sonucunda barışın tehdit edildiğine veya bir saldırı 
ile karşılaşıldığına karar verirse, Sözleşmenin 
VII’nci bölümünde kendisine verilen geniş yetkiler 
çerçevesinde, her şeyden önce durumun 
kötüleşmesini önlemek için, ilgili tarafları gerekli 
gördüğü geçici önlemlere uymaya davet eder, 
daha sonra silahlı kuvvet kullanılmasını 
gerektirmeyen önlemleri alır, tüm bu önlemlerin 
yeterli olmayacağını düşündüğü takdirde de, 
silahlı kuvvet kullanılmasına karar verebilir.4 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin VIII’nci 
bölümü, bölgesel düzenlemelere ayrılmıştır. 
Uluslararası barış ve güvenliğin korunması 

                                                                         
yorumuyla ilgilidir. Çaycı, Sadi, Silahlı Kuvvetlerin 
Kullanılması, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1997, s. 
4. 
3 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra savaş suçlularını 
yargılamak üzere kurulan Nürnberg ve Uzak Doğu 
Uluslararası Askeri Mahkemeleri, Eski Yugoslavya ve 
Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri bu kapsamda 
kurulmuştur. Uluslararası yargı yolları hakkında ayrıntılı 
bilgi için bakınız Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk 
dersleri, IV. Kitap, Ankara: Turhan Kitebevi, 2000, s. 16-
67. 
4 Güvenlik Konseyi barışın tehdit edildiğini, 
bozulduğunu ya da bir saldırı eylemi olduğunu 
saptanması halinde, zorlayıcı tedbirlerin derhal 
uygulanacağı anlaşılmamalıdır. Çünkü 39’uncu 
maddeye göre, Güvenlik Konseyi böyle bir durumda, 
barış ve güvenliği korumak ya da yeniden kurmak için 
“tavsiyelerde bulunmaya ya da zorlama önlemlerine 
gitmeye” yetkilidir. Bu düzenleme şekline göre, barış ve 
güvenliği korumak için öncelikle ilgili taraflara 
tavsiyelerde bulunmalıdır. Çaycı, Silahlı Kuvvetlerin 
Kullanılması, s. 34-36. 

maksadıyla, bölgesel örgütler de kendi 
inisiyatiflerinde olarak, barış gücü harekatı icra 
edebilirler. Ancak, Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nin 53’ncü maddesine göre, kolluk 
mahiyetinde bir kuvvet kullanmayı, zorlama 
tedbirlerini ve müdahaleyi içerecek harekatlar 
için,5 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden 
yetki alınmış olması gerekmektedir. Barış gücü 
teşkil etmek amacıyla, ad hoc6 uluslararası bir 
örgütün de kurulması mümkün görülmektedir.7 Bu 
tür kuruluşlar veya anlaşmalar yoluyla girişilen 
harekatlarda Güvenlik Konseyi’ne bilgi verilmesi 
de gerekmektedir. Birleşmiş Milletler kapsamında 
yürütülen barış gücü harekatlarında olduğu gibi, 
bölgesel örgütler eliyle icra edilen barış gücü 
harekatlarında da Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin yetki kararı, kuvvetlerin statü 
sözleşmesi, katılma anlaşmaları, kuvvet yönergesi 
gibi hukuki düzenlemelerin yapılmış olması 
gereklidir.8 

B-Barışı Koruma Harekatının Genel 

Esasları 

Barışı koruma harekatı, kural olarak Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 
askeri kuvvetlere verilen görevleri ifade eder. Bu 
görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 
başvurulacak hareketler esas olarak iki bölüme 
ayrılır: Barışı koruma harekatı ve barışı zorlama 
harekatı. Barışı destekleme harekatının bir 
bölümünü teşkil eden barışı koruma harekatı, acil 
durumlar karşısında geçici bir gereksinim şeklinde 
ortaya çıkmış ve giderek bir Birleşmiş Milletler 
uygulaması halini almıştır. Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nde açık bir düzenleme yer almamış 
olmasına rağmen, Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nin bazı hükümlerinin9 barışı koruma 
harekatı konusunda yeterli hukuki dayanak 
sağladığı ileri sürülmektedir.10 

Açıkça yazılı bir hukuksal kuralı bulunmayan 
barışı koruma harekatı, zaman içinde ortaya çıkan 

                                                
5 Enforcement action. 
6 Geçici. 
7 Örneğin, çok uluslu kuvvet ve gözlemciler 
(multinational force and observers)1981'de Mısır ve 
İsrail arasında yapılan bir antlaşma ile, uluslararası bir 
örgüt olarak teşkil edilmiştir. 
8 Keskin, Funda, Uluslararası Hukukta Kuvevt 
Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş Milletler, 
Ankara: Öteki Matbaası, 1998, s. 155-158.  
9 Bakınız  Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 1, 36, 39-
41’nci maddeleri. 
10 Diğer bir deyimle, barışı koruma harekatının, 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde uyuşmazlıkların 
barışçı yollardan çözülmesine ilişkin VI’ncı Bölümü (1 
ve 36’ncı maddeler) ile barışın tehdidi ya da bozulması 
ve saldırı eylemi halinde yapılacak zorlama 
hareketlerine ilişkin VII’nci bölümü (39-41’nci maddeler) 
arasında “bölüm altıbuçuk” olarak yer aldığı ve hukuki 
dayanak bulduğu ifade edilmektedir. Nalcıoğlu, s. 34-
35.  
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ihtiyaçlara göre özelliklerini geliştirmiştir. 
Uygulama ile gelişen bu özellikler zamanla birer 
uluslararası teamül haline gelmiş ve bu şekilde  
hukuksal bir değer kazanmıştır. Bugün, barışı 
koruma harekatının yazılı kurallarının da 
oluşturulması çalışmalarının sürdürüldüğü 
görülmektedir.11 Barışı zorlama harekatı ise, 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 42’nci 
maddesine dayanarak icra edilmektedir.12 

Böylece, kaynağını ve temel hukuki 
dayanağını Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 
özellikle VI’ncı ve VII’nci bölümlerinde düzenlenen 
hükümlerden alan barışı destekleme harekatının, 
Birleşmiş Milletler tarafından görevlendirilmesinde, 
hukuksal çerçevenin sırasıyla şu 
düzenlemelerden oluştuğu görülmektedir: 

A. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
yetki kararı,13 

B. Görev talimatı,14 

C. Katılma anlaşmaları,15 

Ç. Kuvvetin statüsüne ilişkin anlaşma,16 

D. Ülkelerin iç hukuklarına göre parlamento ya 
da hükümet onayı, 

E. Kuvvet yönergesi,17 

F. Cari harekat usulleri,18 

G. Çatışma kuralları.19 

C-Barışı Koruma Harekatına Katılma 

Esasları 

Barışı destekleme harekatının hukuksal 
esaslarını  oluşturan anlaşma ve belgelere göre, 
bir barış gücü harekatı, Güvenlik Konseyi’nin yetki 
kararına dayanarak bir görev talimatının 
hazırlanması, katılma ve statü anlaşmalarının 
yapılması, birliğin kuruluşu ve komutanının 
atanması ile başlamaktadır. Barış gücü harekatına 
katılma, barış gücü için birlik göndermenin yanı 
sıra, gözlemci verme, araç ve malzeme tahsisi 
veya mali katkı suretiyle de olabilir.20 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ya da 
görevlendireceği yetkililer ile gönderen devlet 

                                                
11 Model Kuvvetlerin Statü Sözleşmesi, çatışma 
kuralları gibi. 
12 Keskin, s. 174.  
13 Enabling resolution, ya da bazı istisnai durumlarda 
Genel Kurul’un yetki kararı. 
14 Mandate. 
15 Participitation agreement. 
16 Status of forces agreement (SOFA). 
17 Force regulation. 
18 Standing operations procedure (SOP). 
19 Rules of engagement (ROE). Çatışma kuralları için 
bakınız Çaycı, Sadi, Harekat Hukuku, Ankara: 
Genelkurmay Basımevi, 1992, s. 14-15.  
20 Nalcıoğlu, s. 34.  

yetkilileri arasında, kuvvetlerin hizmet esas ve 
usullerini, görev ve geri çekilme şartlarını 
düzenleyen Katılma Anlaşması yapılmaktadır. Bu 
antlaşmada, Genel Sekreter tarafından, daha 
sonra ev sahibi devlet ile yapılacak Kuvvetlerin 
Statüsü Sözleşmesi’ne ve ayrıntılı düzenlemeleri 
içerecek olan Kuvvet Yönergesi’ne atıf yer 
almaktadır. Katılma Anlaşması’na, gönderen 
devletin komutanının milli unsur üzerinde sahip 
olduğu yetkiler, milli unsurun geri çağrılmasını 
temin edecek hükümler de konulmaktadır.21 

Türk hukuku bakımından temel kural 
Anayasa’nın 92’nci maddesinde yer almaktadır. 
Söz konusu hüküm, "Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası antlaşmaların veya uluslararası 
nezaketin gerektirdiği durumlar hariç, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine 
veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de 
bulunmasına izin verme yetkisinin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne ait olduğunu" belirtmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 129-
130’ncu maddelerinde de düzenlenen savaş hali 
ilanı, silahlı kuvvet gönderilmesi veya kabulü 
konusu, belli bir sure için, Bakanlar Kurulu’nun 
talebi üzerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından alınacak bir kararla mümkündür.  

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara 
vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya 
uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet 
kullanılmasına derhal karar verilmesinin 
kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da, 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar 
verebilir. Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nda da 
bu usul benzer şekilde düzenlenmiştir. Ancak 
kural olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarından 
oluşturulan bir barışı koruma kuvvetinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından alınacak bir kararla 
yurt dışında görevlendirilmesi gerekmektedir.22 

Barışı koruma ya da zorlama harekatına 
katılmaya ilişkin iç hukuka göre alınan kararlar ve 
ilgili ülkeler arasında yapılan anlaşmalar, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin vereceği 
yetki kararına ve görev talimatına uygun olmalıdır.  

Birleşmiş Milletler kaynaklarında yer alan 
tanıma göre, barışı koruma harekatı; çatışma 
bölgelerinde uluslararası barış ve güvenliği 
yeniden kurmak ve korumak üzere, askeri 
birliklerin, gözlemcilerin ve sivil unsurların 
kullanıldığı, tarafların rıza ve işbirliğine dayanan, 
kuvvete başvurulmasını ancak kendini savunma 
amacı ile sınırlayan ve uyuşmazlıkta tarafsız olan 
bir harekattır.23 

                                                
21 Çaycı, Harekat Hukuku, s. 16.  
22 Bu usulün yanı sıra, ayrıca usulüne göre onaylanarak 
yürürlüğe girmiş özel bir uluslararası anlaşma varsa, 
Bakanlar Kurulu da, Genelkurmay Başkanlığı’nın 
görüşlerini alarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yabancı 
ülkelere gönderilmesine karar verebilir. 
23 Nalcıoğlu, s. 47.  
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1948 tarihinden bu yana bir çok barışı koruma 
harekatı icra edilmiş ve halen de edilmektedir. Bu 
görevlerin çoğunlukla; silahsız askeri 
gözlemcilerden oluşan gözlemci görevleri ile 
silahlı kuvvetlerden oluşan barışı koruma 
kuvvetleri tarafından yapıldığı görülmektedir.24  

Birleşmiş Milletler barışı koruma kuvvetleri, 
uluslararası barış ve güvenliği kuvvet kullanarak 
sağlamak için değil, onu zorlayıcı olmayan 
yöntemlerle korumak ve devam ettirmek için teşkil 
edilebilirler. Bu kuvvetler, uluslararası barış ve 
güvenliği kuvvet kullanarak, zorla sağlamak üzere 
kurulan kuvvetten farklıdır. Barış gücü faaliyetleri, 
bu nedenle, yalnızca askeri faaliyetlerden ibaret 
olmayıp, sağlık ekipleri, yönetim unsurları, polis 
işleri, lojistik ve insani yardım faaliyetleri gibi çok 
sayıda sivil unsurların faaliyetlerini de içerir. 

D-Barışı Koruma Kuvvetleri’nin 

Görevlendirilme Esasları 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin hükümleri, 
barış ve güvenliğin sağlanmasında hukuki açıdan 
asıl sorumluluğu Güvenlik Konseyi’ne vermiştir. 
Güvenlik Konseyi bu sorumluluğunu yerine 
getirirken, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin amaç 
ve prensiplerine uygun hareket etmek zorundadır. 
Bu şekilde teşkil edilen bir barışı koruma kuvveti, 
Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bir alt organı olarak 
kabul edilir. Barışı koruma kuvvetleri esas 
itibariyle Güvenlik Konseyi tarafından kurulmakla 
birlikte, istisnai duruma göre Genel Kurul 
tarafından da görevlendirilebilir.25 

Güvenlik Konseyi’ne uluslararası barış ve 
güvenliği sağlamak için barışı koruma kuvveti 
kurma hususunda yetki verebilecek nitelikteki 
hükümlerden biri 1’nci maddenin ilk bendinde yer 
alır. Bu madde, uluslararası barışın karşılaşacağı 
tehditleri önlemek ve uzaklaştırmak üzere, 
Birleşmiş Milletler Örgütü’ne etkin kollektif 
önlemler alma görevini yüklemektedir. 
Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında 
asıl sorumluluk Güvenlik Konseyi’ne ait ise de, 
Sözleşmenin bir çok hükmü Genel Kurul’a da, 
uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında, 
işbirliğinin genel prensiplerini tetkik etme ve bu 
prensipler hakkında önerilerde bulunma yetkisi 
verdiği için, Genel Kurul da, bir barışı koruma 
kuvvetini teşkil edebilir ve bu kuvvetin komutası, 
kuruluş ve görevlerine ilişkin hususları 
belirleyebilir. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 
1’nci maddesinde, “barışın uğrayacağı tehditleri 
önlemek ve uzaklaştırmak üzere, etkin kollektif 
tedbirlerin alınması ile Birleşmiş Milletler’in 
uluslararası barış ve güvenliği koruma amacının 
gerçekleşebileceği” belirtildiği için, Genel Kurul’un 
da öngörülen bu kollektif tedbirleri alıp 

                                                
24 İlk barışı koruma kuvveti UNEF-I 1956 yılında Mısır’a 
Süveyş Kanalı bölgesinde görev yapmak üzere 
gönderilmiştir. 
25 Ibid., s. 36.  

alamayacağı hususu tartışılmış ve Barış İçin 
Birleşme Kararı’nda da benimsendiği gibi, Genel 
Kurul’un bu yetkiye sahip olduğu görüşü kabul 
edilmiştir.26 

E-Barışı Koruma Harekatının Temel 

Prensipleri 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
tarafından yetkilendirilecek bir barışı koruma 
harekatının başarılı olabilmesi, ancak ortak temel 
ilkelere uyularak mümkün olabilir.27 Bu nedenle, 
barışı koruma harekatının ortak ilkeleri kısaca; 

A. İlgili tarafların rızası, 

B. Kendini savunma hariç kuvvet kullanmama, 

C. Tarafsızlık, 

Ç. Ev sahibi ülkenin içişlerine karışmama 
olarak sayılmaktadır.28 

Bu prensiplerden kuvvet kullanma yasağı 
barışı koruma kuvvetlerinin ceza sorumluluğu 
bakımından önem taşımaktadır. Taraflardan bir 
veya bir kaçına karşı kuvvet kullanılması, rızanın 
geri alınmasına ve bunun sonucunda 
meşruluğunu kaybeden harekatın sona 
erdirilmesine yol açabilmektedir. Dolayısıyla, 
kuvvet kullanmama ilkesinin, rıza ve tarafsızlık 
ilkeleri ile karşılıklı ve yakın ilişkisi bulunmaktadır. 
Ancak, kuvvet kullanmama ilkesi barışı koruma 
birliklerini kendini savunma hakkından yoksun 
kalacağı anlamına gelmemektedir.29 Barışı 
koruma kuvveti askerleri kural olarak hafif silahlar 
taşırlar ve hafif silahları, beyaz araçları, mavi 
miğferleri ile muharip bir askerden ziyade, bir polis 
gücü gibidirler. Gözlemciler ilgili tarafların rızası ve 
işbirliği çerçevesinde faaliyetlerini yürütürler. 

                                                
26 Ibid., s. 12. 
27 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne dayanan barışı 
koruma harekatları konusunda, özellikle 1956 yılında 
Süveyş bölgesinde görevlendirilen UNEF-I barışı 
koruma kuvveti görevinden itibaren günümüze kadar 
uzanan uygulamalar, barışı koruma harekatlarında 
ortak temel hukuksal ilkeleri meydana getirmiş ve bu 
konuda uluslararası kamuoyunda geniş ve kapsamlı bir 
görüş birliği oluşmuştur. 
28 Ibid., s. 47. 
29 Kongo’daki Birleşmiş Milletler Harekatı (ONUC) 
sırasında, muhalif Kongo Ulusal Ordusu’nun kamu 
düzeni ve otoritenin sağlanmasında tehdit 
oluşturduğunun görülmesi üzerine, kuvvet kullanılarak 
silahlarından arındırılması önerilmiş, ancak Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Hammarskjöld, 
"silahsızlandırma amacıyla kuvvet kullanma" yönündeki 
bu öneriyi kabul etmemiştir. Kongo’daki durumun iç 
savaşa doğru kötüleşmesi ve Başbakan Lumumba’nın 
öldürülmesinden sonra doğan iç savaş tehlikesini 
önlemek üzere, ONUC’a "son çare olarak kuvvet 
kullanma" yetkisi verilmiştir. Uluslararası Adalet Divanı 
da, kuvvet kullanma yetkisinin bu şekilde genişletilmesi 
durumunu zorlama harekatı niteliğinde 
değerlendirmemiştir. Ibid., s. 61-62. 
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Gözlemcilerin görev bölgelerinde korunmaları 
sorumluluğu ilgili taraflarca üstlenilmektedir.30 

Ancak; kendilerine yönelik bir silahlı saldırı 
söz konusu ise, görev yerlerinden çekilmeye 
zorlanmaları ya da görevlerinin icraasının şiddet 
kullanılarak engellenmesi durumunda, Birleşmiş 
Milletler kontrol noktaları, bina ve araçlarına 
yönelik silahlı saldırı halinde, silahlı saldırıya 
uğrayan diğer Birleşmiş Milletler personelinin 
korunması için, olay yerindeki Birleşmiş Milletler 
kuvveti komutanının emriyle kuvvet 
kullanılabilecektir.31 Kendini savunma hariç kuvvet 
kullanmama ilkesi, geleneksel barışı koruma 
harekatı için yasal bir koşul olmakla birlikte, bazı 
zorluklar da doğurmaktadır. Özellikle, hafif silahlı 
barışı koruma kuvvetlerinin aciz durumda 
görünmesi,32 kuvvet kullanmama ilkesinin harekatı 
kısıtladığı görüşüne yol açmıştır. Kendini 
savunma amacıyla kuvvet kullanmanın usulü de 
önem taşımaktadır. Çok yakın bir hayati tehlike 
söz konusu olduğunda veya bir zaiyat meydana 
gelmiş ise ve görev talimatının uygulanmasının 
engellendiği hallerde, barış gücü personeli 
tehlikenin önlenmesi veya saldırganın ele 
geçirilmesi için en az zarar verecek şekilde derhal 
ateş açabileceği gibi, geniş anlamda kendini 
savunma kuralı çerçevesinde uygun gördüğü 
kuvveti de kullanılabilir.33  

II-Barışı Koruma Kuvvetleri’nin Ceza 
Yargısı Dokunulmazlığı 

A-Kuvvetlerin Statüsü Sözleşmelerinde Yer 

Alan Düzenlemeler 

Kural olarak, çok uluslu bir kuvvet, aksine 
antlaşma yok ise, kabul eden devletin iç hukukuna 
tabidir. Ancak, daha somut işbirliği için, bu 
kuvvetlerin kabul eden devlet ülkesindeki 
hukuksal durumunu, hak ve yükümlülüklerini 
içeren özel antlaşmalara, ayrıntılı esas ve usullere 
ihtiyaç bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler barış 
gücü harekatı ile ilgili kuvvetler statüsü 
sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
ile ev sahibi ülke hükümeti arasında 
yapılmaktadır. Bu sözleşmeler, katılma 
antlaşmasında bununla ilgili olarak yer verilecek 

                                                
30 Kendini savunma hariç kuvvet kullanmama prensibi 
Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barışı Koruma Kuvveti 
(UNFICYP) tarafından ve UNEF harekatına katılan 
kuvvetler tarafından da uygulanmıştır. Ibid., s. 58. 
31 Ibid., s. 63. 
32 Somali ve Bosna-Hersek’te olduğu gibi. 
33 Sırayla ses veya ışıkla ikaz, havaya uyarı ateşi, 
aydınlatma mermisi atışı, sis bombası dahil yakına ateş, 
hedef gözeterek ateş etmek gibi önlemler için, bakınız 
Akipek, Ömer İlhan, Devletlerarası Hukuk Bakımından 
Meşru Müdafaanın Mahiyeti ve Benzeri Müesseselerle 
Mukayesesi, Ankara: Son Havadis Matbaası, 1955, s. 
13-14.  

atıf yoluyla, kuvvet gönderen devleti 
etkilemektedir.34 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından 
hazırlanan “Model Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi” 
hükümleri her operasyon için yapılacak kuvvetler 
statüsü sözleşmelerinde dikkate alınmaktadır. 
Buna göre, barışı koruma harekatları için 
yapılacak statü sözleşmesi barış gücü 
mensuplarının ev sahibi ülke içindeki uluslararası 
konumunu ve hukuksal statüsünü, emir-komuta 
zincirini, uygulanacak idari esas ve usulleri, cezai 
yargı yetkisi, asker ve sivil makamlar arasında 
koordine ve işbirliği esaslarını düzenlemektedir.35 
Barışı koruma harekatlarında böyle bir statü 
sözleşmesinin yapılamaması durumunda, Genel 
Sekreter tarafından yayımlanan “direktif”te 
belirtilen esas ve usullerin uygulanması ile 
yetinilmektedir. Ancak, yine de uygulamada 
çıkabilecek her türlü hukuksal sorunun daha 
kolaylıkla çözümlenebilmesi için, ister barış gücü 
harekatı, ister gözlemci grubu faaliyeti söz konusu 
olsun, o harekata özel bir kuvvetler statüsü 
sözleşmesinin yapılmasında yarar bulunmaktadır.  

Statü Sözleşmesi hazırlanırken ilk planda, 
kuvvetin harekat yapılacak ülkeye girişinde 
gereken kolaylık ve ayrıcalıkların tanınması 
hususu göz önüne alınır. Ev sahibi devlet 
tarafından, kuvvet mensuplarının pasaport, vize, 
yabancı kayıtları gibi yasal formalite ve 
düzenlemelerinden muaf tutulmalı, kimlik kartları 
veya Birleşmiş Milletler seyahat veya görev 
emirleri ile ülkeye giriş-çıkış yeterli kabul 
edilmelidir. Birleşmiş Milletler barışı koruma 
kuvveti, Örgüt’ün bir alt ya da yardımcı organı 
durumunda olduğu için, bu sıfatla Birleşmiş 
Milletler’in statü, ayrıcalık ve 
dokunulmazlıklarından yararlanır. Bu nedenle, 
barışı koruma kuvveti ve mensupları hakkında, 
verilen görevleri yerine getirirken, kabul eden 
devletin ülkesinde, Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nin 104 ve 105’nci maddeleri ile 1946 
tarihli Birleşmiş Milletler Ayrıcalıklar ve 
Bağışıklıklar Sözleşmesi hükümleri de 
uygulanabilecektir. Barışı koruma kuvveti 
personelinin, görevlerine giderken geçtikleri 
üçüncü ülkelerdeki, hak ve yükümlülüklerini de 
genellikle bu Sözleşme düzenlemektedir. Söz 
konusu sözleşmeler ile barışı koruma kuvvetleri 

                                                
34 Nalcıoğlu, s. 77-78.  
35 Sözleşme ile ayrıca serbest dolaşım ve kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkı, kuvvetin kendi posta 
ve haberleşme kolaylıkları, görevin icrası için belli 
alanların kuvvete tahsisi gibi konular da 
düzenlenebilmektedir. Zira, barışı koruma kuvvetinin, ev 
sahibi ülke topraklarında hareket serbestisinin temin 
edilmesi hususu, bütün barışı koruma harekatlarında 
üzerinde önemle durulması gereken bir prensiptir. Bu 
husus büyük ölçüde yerel otoritelerle yakın işbirliğini 
gerektirmektedir. Güvenliğin sağlanması için, yerel 
yetkililerin ve hükümetin bu konuda koruma tedbirlerini 
alması esastır. Ibid., s. 80.  
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personeline ceza yargısı dokunulmazlığı 
tanınmaktadır. 

B-Kuvvet Mensuplarının Ceza Yargısı 

Dokunulmazlıkları  

Müşterek eğitim ve tatbikat, geçiş, konaklama, 
ziyaret gibi çeşitli sebeplerle devletler karşılıklı 
olarak birbirlerinin ülkelerinde askeri kuvvet 
bulundurabilirler. Bu gibi hallerde yabancı askeri 
kuvvetin bulunuşu ülke devletinin rızasına 
bağlıdır. Aksi anlaşma ile kararlaştırılmadığı 
sürece, kuvvet mensuplarının kabul eden devlet 
ülkesinde işlediği suçlar açısından, kabul eden 
ülke devletinin yasaları uygulanacaktır.36 Kabul 
eden devletle özel anlaşma yapıldığı hallerde ise 
istisna olarak, genellikle kuvvet mensuplarının 
birbirine karşı işledikleri suçlar ile kuvvetin 
güvenliğine karşı ya da personelin birbiri aleyhine 
işlenen suçlar kabul eden ülke devletinin yargı 
yetkisi dışında bırakılmaktadır. 

Ancak Birleşmiş Milletler Barışı Koruma 
Kuvveti, çeşitli yönleri ile NATO gibi çok uluslu 
diğer kuvvetlerden farklılık göstermektedir. Barışı 
koruma kuvveti, Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi’nde belirtilen amaç ve prensipler 
doğrultusunda faaliyet gösteren Birleşmiş 
Milletler'in bir alt organı durumunda olduğu ve 
barış gücü kuvveti birlik veren ülkelerin gönüllü 
katkıları ile oluşturulduğu için, kuvvet gönderen 
ülkeler kuvvette yer alan ulusal unsurlarının 
mutlak bir ceza dokunulmazlığına sahip olmalarını 
arzularlar. Bu nedenle, barış gücü mensupları 
üzerindeki ceza yargı yetkisi tamamen gönderen 
devlete bırakılmaktadır.37 Uygulamada kuvvet 
mensupları bulundukları ülkede işledikleri bütün 
suçlar bakımından, kendi devletlerinin ceza yargı 
yetkisine tabi kılınarak, ülke devletine karşı tam bir 
yargı bağışıklığı statüsü sağlanmıştır.38 

Ev sahibi devletin ülkesinde suç işleyen 
kuvvet mensubu hakkında gönderen devlet 
yasalarının uygulanmasına karşın, bu kuralı 
düzenleyen kuvvet statüsü sözleşmesinin, ev 
sahibi ülke ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
arasında imzalandığı görülmektedir. Ancak 
kuvvete birlik veren ülkeler ile Birleşmiş Milletler 
arasında yapılmakta olan katılma 
antlaşmalarında, kuvet statü sözleşmesi 
hükümlerine atıf yapıldığı için, kuvvet gönderen 
devletler ceza yargı dokunulmazlığına ilişkin 
hükümlerden doğrudan yararlanırlar. 

                                                
36 Ibid., s. 81.  
37 Örneğin Mısır’daki UNEF Harekatında, Birleşmiş 
Milletler Olağanüstü Durum Kuvveti Kuvvet Statüsü 
Sözleşmesi ile kuvvete ülke devletinin ceza yargısından 
mutlak bağışıklık tanınmış, Genel Sekreter, kuvvet için 
gerekli personel ve birliğin temininin bu duruma bağlı 
olduğunu önemle vurgulamıştır. 
38 Ibid., s. 83.  

Ceza yargı yetkisine sahip kuvvet gönderen 
devletin, personelinin işlediği suçlarla ilgili olarak 
kovuşturma açmaması halinde, bu durum, ev 
sahibi ülke devletine yargılama yapma hakkı 
vermemektedir. Ne var ki, bu halde katılımcı 
devlet, Birleşmiş Milletler ile yaptığı katılma 
anlaşmasına aykırı hareket etmiş olacağından, 
Birleşmiş Milletler’in bu devletten tazminat isteme 
hakkı doğacaktır. Birleşmiş Milletler ayrıca ceza 
kovuşturmasına tabi tutulmayan birlik 
mensubunun veya bütün birliğin geri çekilmesini 
dahi isteyebilir.39 Zira söz konusu ceza yargısı 
dokunulmazlığı, hiç bir şekilde ev sahibi devletin 
hukuk kurallarını çiğneme hakkı vermemektedir. 
Katılımcı devletlerin, bu nedenle kuvvet 
mensuplarının ev sahibi devletin vatandaşlarına 
yönelik suçlar işlememelerini ve yerel 
düzenlemelere saygılı olmalarını sağlayacak 
önlemleri almaları gerekir.40 

Bu konuda bazı yargısal boşlukların doğması 
da mümkündür. Örneğin, ev sahibi ülkede suç 
teşkil eden bir fiilin, katılımcı ülke yasalarına göre 
suç sayılmamış olması durumunda, katılımcı 
ülkenin suç işleyen personelini cezalandırma 
görevini yerine getirmesi mümkün değildir.41 Bu 
durumda, egemen bir devletin hukukunu ihlal 
eden birlik mensubunun yargılanmaması halinde, 
birliğin görevini bitirmesini müteakip ülkeye 
dönüşüne kadar meydana gelebilecek 
gecikmelerin iki ülke ilişkilerinde olumsuz sonuçlar 
doğuracağı hususu dikkate alınmalıdır. 

Diğer taraftan, kuvvet mensuplarına sağlanan 
ev sahibi devletin ceza yarısından bağışıklık 
statüsü, bu devletin yetkili makamlarının suç 
işleyen kuvvet mensubunu yakalamasına ve 
tutmasına engel değildir. Ev sahibi devlet yetkilileri 
ilk soruşturma işlemlerini yaparak suç işleyen 
kuvvet mensubunu  kendi kuvvet yetkililerine 
teslim etmek üzere gözetim altına alabilir.42 
Kuvvet yetkilileri ilk soruşturmayı yaptıktan sonra, 
görev mahallerinde işlenen suçlar nedeniyle ya da 
ev sahibi devletin talebi ile diğer yerlerde işlenen 
suçlar nedeniyle kuvvet mensubu şahısları 
tutuklayabilirler. Bu konularda ev sahibi devlet 
yetkilileri ile kuvvet yetkililerinin işbirliği yapması 
önem taşımaktadır. 

Askeri personel dışında kalan diğer personelin 
ayrıcalık ve dokunulmazlıkları incelendiğinde ise, 
Birleşmiş Milletler tarafından kuvvete atanan 
                                                
39 Ibid., s. 84. 
40 Pejic, Jelena, “Procedural Principles and Safeguards 
for Internment: Administrative Detention in Armed 
Conflict and Other Situations of Violence,” Selected 
Articles on International Law, International Review of 
the Red Cross, Volume 87, Number 858, June 2005, s. 
381. 
41 Dönmezer, Sulhi – Erman, Sahir, Nazari ve Tatbiki 
Ceza Hukuku, Cilt I, 9. Bası, İstanbul: Beta Basım 
Yayım Dağıtım, 1985, n. 429. 
42 Nalcıoğlu, s. 84.  
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sekreterya memurları ile bölgeden temin edilen 
yerel sivil personelin, kuvvet mensubu olarak 
kabul edilmedikleri görülmektedir. Ancak, katılan 
devletlerin kendi kuvetleri içerisinde 
görevlendirdikleri kendi sivil personeli kuvvet 
mensubu sayılmaktadır.43 Kuvvet mensuplarından 
farklı olarak, kuvvetin kendisinin de statü, ayrıcalık 
ve dokunulmazlıklarının düzenlenmesi 
gerekmektedir. Kuvvet, Birleşmiş Milletlerin bir tali 
organı durumunda olması nedeniyle, Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi’nin 22 ve 29’ncu maddeleri 
gereğince, Birleşmiş Milletler’in bütün ayrıcalık ve 
dokunulmazlıklarından yararlanmaktadır.  

C-Tazminat Talepleri 

Gönderen devlet kuvvet mensuplarının kabul 
eden devlet ülkesinde işleyebilecekleri suçlar 
bakımından ceza yargısından bağışık olması 
durumunda, tazminat talepleri gündeme 
gelebilmektedir. Barışı koruma harekatlarında 
kuvvetin ve kuvvet mensubunun, aleyhlerinde 
açılan hukuk ya da tazminat davalarında, ileri 
sürülen iddialara karşı yeterli savunma yapması 
büyük zaman kaybına yol açmaktadır. Böyle bir 
durumda görevin aksayacağı dikkate alınarak, 
yapılan sözleşmelerde hukuk yargısından 
bağışıklık hakkı da düzenlenmiştir.44 Her türlü 
hukuki iddialara ilişkin olarak, kuvvet mensubunun 
resmi görevini yerine getirebilmesi açısından 
mallarına el konulamamaktadır.45 

Barış gücü mensuplarının görevli iken 
işledikleri haksız fiillerden dolayı üçüncü taraflara 
karşı hukuksal tazminat sorumluluğu, Birleşmiş 
Milletler Örgütü’ne aittir. Tazminat talepleri, biri 
Genel Sekreter, biri ev sahibi ülke, üçüncüsü de 
ortaklaşa Genel Sekreter ile ev sahibi hükümet 
tarafından seçilen başkandan oluşan üç kişilik 
tazminat komisyonlarınca incelenerek karara 
bağlanmaktadır.46  

D-Komutan Sorumluluğu 

Barış gücü amacına uygun şekilde, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi veya 
yetkili kılınmış ise Genel Sekreter'ce atanan bir 
komutanın emri altında görev yapmaktadır. Ne bir 
bütün olarak barış gücü, ne de bu kuvvetin bir 
parçası, ev sahibi ülke veya kuvvet gönderen 
devlet hükümetinden emir ve talimat alamaz. 
Barış gücü komutanı, Birleşmiş Milletler'in 
hizmetinde olup, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri’ne karşı sorumludur. Barış gücünün 
komuta düzenini, barış gücü komutanı 
kararlaştırır. Komutan karargahındaki ve emir 
komuta zincirindeki tüm görev yerlerine atama 

                                                
43 Sekreterya memurlarının ayrıcalık ve 
dokunulmazlıkları ayrıca düzenlenmiştir. Ibid., s. 85.  
44 Örnek olarak bakınız UNEF/SOFA paragraf 12-b.  
45 Ibid., s. 87-88.  
46  Birleşmiş Milletler Model Kuvvetler Statüsü 
Sözleşmesi maddeVII.  

yapmaya yetkili olup, yetkilerini ast komutanlara 
devredebilir. Gözlemci grubu komutanı da, 
bölgesindeki günlük işleri yürütür ve genel 
sekretere karşı sorumludur. Bireysel bazda 
gözlemciler, grubun başındaki görevliden emir 
alırlar. Bunlar, Birleşmiş Milletler ile ilgili 
görevlerini ifa sırasında, kendi hükümetlerinden 
veya askeri makamlarından emir ve talimat 
alamazlar.47 

Barış gücü kuvveti komutanı, barış gücü 
kuvvetinin genel disiplin ve düzeninden 
sorumludur. Bu amaçla kendisi bizzat soruşturma 
yapmaya, bilgi ve görüş istemeye yetkilidir. 
Disiplini korumak için kuvvetin görev ve 
sorumluluk bölgesi ile gerekli diğer mahalleri 
gözetim altında tutmak üzere, barış gücünün 
askeri inzibat kuvvetini kullanabilir. Ancak barış 
gücü komutanının, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 
sevk ve idaresi altındaki milli unsur mensupları 
üzerinde disiplin ceza yetkisi bulunmamaktadır. 
Zira disiplin ceza yetkisi, milli unsur komutanına 
aittir. Milli unsur komutanı, doğal olarak birliğinde 
disiplin ceza yetkisini milli mevzuat hükümleri 
çerçevesinde kullanır. Kuvvetler statüsü 
sözleşmesindeki hükümlere göre, askeri inzibat 
kuvvetinin, barış gücü kuvveti mensuplarını 
tutuklama yetkisi mevcut olabilir.48  

Sonuç 

Birleşmiş Milletler barışı koruma kuvveti 
mensupları bulundukları ülkede işledikleri 
suçlardan dolayı kabul eden ülkenin ceza 
yargısından mutlak şekilde muaf olarak görev 
yapmaktadırlar. Zaten Birleşmiş Milletler bir silahlı 
çatışmanın tarafı olmadığı için, barış gücü 
mensupları "düşmanı olmayan asker" olarak da 
tanımlanmaktadır. Barışı koruma kuvveti ev sahibi 
ülkenin rızasıyla ve kuvvetler statüsü sözleşmesi 
çerçevesinde ev sahibi ülkede bulunduğu için, 
barışı koruma kuvveti kendini savunmak için 
silahlı kuvvet kullanması halinde, 1949 tarihli 
Cenevre Sözleşmeleri’ne göre bir silahlı 
çatışmanın varlığından söz edilemez. Bununla 
beraber, Uluslararası İnsancıl Hukukun 
uygulanabilir nitelikte olan hükümlerinin 
uygulanması mümkündür.49  

                                                
47 Ibid., s. 25. 
48 Kuvvetin güvenliğine yönelik tehditlerin önlenmesi ve 
karşı tedbirlerin alınması, serbest dolaşım hakkına 
yönelik engellemerin bertaraf edilmesi, yeterli 
gözetleme araç ve imkanlarına sahip olunması, bilgi 
sızması, silahlara ve kuvvet kullanmaya getirilen 
kısıtlamalar vb. sorunlar, komutanın değerlendirme 
yapmasını ve gerekli düzen ve önlemleri almasını 
gerektiren başlıca konular arasında sayılabilir. 
Greenspan, Morris, Soldier’s Guide to the Laws of War, 
Washington, D.C.: Public Affairs Press, 1969, s. 71.  
49 Mulinen, Frederic de, Handbook on the Law of War 
for Armed Forces, Geneva: International Committee of 
the Red Cross, 1987, s. 8.  
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Silahlı Çatışma Hukukunun50 ve evrensel 
insan hakları ile ilgili hükümlerin ihlali, 
uygulamada bir askeri disiplin ihlali olarak kabul 
edilmekte ve gerekli yasal işlemler buna göre 
yapılmalıdır.51 Diğer taraftan, barış gücü, çatışan 
kuvvetler arasında ve fakat çatışmaya taraf 
olmadan görev yapmaktadır. Durumu, bu açıdan 
tarafsız ülke kuvvetlerinin durumuna 
benzemektedir.52 Bu şartlar dikkate alındığında, 
barış gücü harekatında, uygulanabilir olduğu 
ölçüde, "Savaş Durumunda Tarafsız Güçlerin ve 
Kişilerin Hakları ve Görevleri" hakkında 1907 
tarihli La Haye Sözleşmesi hükümleri kıyas 
yoluyla uygulanabilecektir.  
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