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Egemen kelimesi. Tiirkç<'<le yönetımını hiç
bir kısıtlamaya veya deneUme bağlı olmaksl7.ın 
sürdüren, bağımlı olmayan. hıikiimran. hakim. 
sözünü geçiren. üslünlfık kAzanan; egemenlik 
tse, egemen olma durumu. buynığunu yü
rütme. hükümranlık. hfıklnılyd: anlAmlarına 

gelmektedir. 1 

"Egemenlik" kelimesının Arapça karşılığı 

"hakimiyet", "egemen" kelimesinin de "haklm
dtr"dlr. Sözkonusu kelimenın aslı h -k-m (ha
keme) fllUctır. Bu ntlden türeyen pekçok kelime 
Arapçada kullanılmaktacltr . Mesela, h üküm, 
hükmi, h ikmet, hakim, hükümet, mahkeme, 
muhkem ... glbl.2 Hakerne fllllnl ve türevlerini 
Kur'an-ı Kerlrİı de s ıkça kullımmıştır. 

Terlm olarak egemenlik. hlr devletin milli 
sınırlar içinde ve dış · lllşkllerlnde uluslararası 

hukuktan doğan kısıt.Iamahı r dışındA tam 
bağımsızlığı. yani hükümranlığı ve hfıklmlyeti

dlr.3 Karar alma sürecinde ve hu kararı uygu
lama aşamasında en üstün otorlt.e olma Anla
mına gelen egemenlik kavramı. devlet. bağım
sızlık ve demokrasi glbl kavramlarla cia yAkın
dan llgllldlr. 4 

Devlet, topluca yaşama dıırıımunda bulu
nan Insanların, bir dü?.en Içinde. kendi toplu
luklarını korumak ve ortak amaçlarına hizmet 
etmek ıçın örgütlenmelerınden doğar.5 Diğer hlr 
Ifadeyle devlet. belirli sınırlar Içinde yaşayan 
ınsan topluluğunun egemenlik ve bağımsızlık 
temelinde oluşturduğu · sıyasal örgüUenmedlr.6 

Devletin varlığı tçln üç unsur un; Insan toplı ıhı
ğu, ülke ve egemenliğin bulunması gerekir. 
Devlet bir tüzel klşlllktir. 7 nu nedenle kendini 
oluşturan ve yöneten ınsAnların kişiliklerinelen 

ayrı ve farklıdır. Dcmoknısl Ise halkın egemen
liği temeline dayanan yönelim hlçlnılcllr. Yanı 
bu yönetım biçiminele egemenlığın asıl sahibi 
halktır.8 

Topluma alt olAn egemenliğin. toplumun 
orl'ak çıkarlar ı nın korunması Içi n , bir 
sözleşmeyle, toplum tarafından devlete devre
dildiğini belirten İngiliz fllozofu John Lock ll<': 
Fransız filozofu J.J.Rousseau'dan sonra ege
menilk t.arlışmaları hızlanmış ve 177() tarihli 
Amerıkan bağımsızlık bildirgesinde "I I alk Ege
menliği" kavramı yer almıştır. 1791 tarihli 
Fransız Anayasası da "Egemenlik tcktir ve ulu
SA allllr; bölünemez. vazgeçilemez ve kAldınla

maz; h içbir grup egemenliği ·kendisine atfede
mez ve tek b ir kişi egemenliği üsllcnemez" 
hükmünü getirerek egemenlık kavramına yenı 
bır ıçerik kazandırmış ve mını egemenilk kav
ramı ortaya çıkmıştır. 9 

"IIükimlyel kayılsız ve şarl<>ız milletindir" 
esasına da Fransız ih tilalinin ortaya koyduğu 
bu u lusal egemenlik kavramı kaynaklık et
miştır. 

İslam Tarihinde egemenlık tartışmasını Ilk 
başlata nlar Harteller olmuşlardır. Muaviye'ye 
karşı Ilz.All'nln saflarında savaşırlarken. ha
kem olayı nedeniyle, halifenın orchısıınclan ay· 

1Tiirkçe Sözlük. 1/434.1/597-98. Knmıısl Titrkl. 
1/313. 11462. Dlcllonnalre l.arousse, 2/739. Develloğlu. Os· 
nınnlım·1Yırkçe Ansiklopedik Lügat., 375.Yılmıız. Hukuk Söz-
/ftğı1. 129. . 
2i lın Manzür, Usnmı'I-Arab, 12/140-145. Wehr. Dlctlonaq}. 
195- 197. 
3IJnuıik Ktiftar Anslklopemst. 4/1620. Dlctlonnalre Laroıısse. 
2/739. 
4Nıılm. Toward an lslanılc Rejormatlon. 81-82. 1\rınBıitaıınl· 
en. 6/29. 
aErtlirk. Diktacı Tutum. 173. 

ıı-mrkçe SOzlClk, 1/366. AnnBrttarınlca. 7/202·203. 
7 fsliim toplumlarında tüzeİ kişiliğe hlçhır ?.amıın hııtı top
lıınıları kııdıır örgıitlenınc. meşruiyet ve hare.k<'t serbcstlı:ıl 
tanınmıımışt.ır. Bk7.:Mıırdln. {)fn ve Ült>olqjl. 56. 
8AnnRrttnnnlca. 7/204. 
01\nrıiJrllnrınlcn. 6/29. Krş:Ahmed, Stnle f'olltlcs anel islam. 

JOURNAL OF ISLAM lC RESEARCH VOL: 8, NO: 3·4, SUMMARY-AUTUMN 1995 149 



ıso 

rılarak, ayrı bir grup oluştııran bu Ilk harici 
fırkası mensupları: "Hüküm vennek AUalı 'a ait
tir. İnsanlar hakem tayin edemez" 10 Iddiasında 
bulunmuşlardır. 

Ha rJcllerln, hnllfeye lsynrılarını meşru 

laştırmak Için Ileri sürdfıklcrl ve Kur'an- ı Keri
m'In ayetlerine clayandırdıklnrı "Ilakimiuet Al
lalı'tndır" ya da "Hükmü ancak Allalı verir" gö
rüşü. müslüman siyasi dı1şiınceslnl derinden 
etkilemiş ve Ilarlci mezhchlne karşı olan 
büyük çoğunluk dnht bu ynrıhş yaklaşım tarzı
nı bentmsemlştır. 11 İslam siyası düşüncesinde 
ikJ ekstrem ucu teşkil eden harici ve Şii an 
layışlar, bu konuda aynı kanaatı paylaşmakta
dırlar. Aralarındaki fark, kcyOyet farkı değil. 

kemmlyet farkıclır. Yani, lifi rkilere gôrc. bu 
siyasi hakımıycllrıl Allah, rrıiislüman toplum 
vasıtasıyla. Şlilere göre Ise "masum ımamlar" 

vasıtasıyla gerçeklcşUrm~ktccllr. Çünkü Şii an
layışta, müslüman toplumun kendine özgü blr 
gerçekllğl yoktur . ı2 imamların olorl teslnl temin 
eden şey, ımamların Ilahi hakkı ve yanılmaz
lığıdır. Çağın ımamını tanınınyan toplum İsH'ım 
toplumu olamaz. 13 Dirine göre .1\llnh'ın vekili 
toplum diğerine göre Ise hlr birey olan ımam
dır. ı4 He~ lklslrı_de de Allah'a. alt olduğunu-Ilerı 

surdüklerl s iyasi egC'merıllk. O'nun vckllkrl !a
rafından ku1lanılmaktadır. 

Harlclllk. Is im olarak ınıisliiman toplumla
rında pek benımsenmemestne rağmen, zlhnlyct 
olarak İslam ümmctJne dflmgasını vurmuştur. 
Bu ümmete, siyası ve sosyal mcseldcrdc . ge
nelde hartel anlayışı egemen olclu. nugün de 
İslamın harıcı yorumu miıslfımflnların günde
mine hakJmclır. 

Klasik Ehl-1 Sünnet flnlayışının cia. aslın

da şii anlayışlan pek farkı yokt ur. Eğer müs
lüman topluma, siyası anlarrıcla. Allah adına 
hükmctme yetkisi b ir aılenın hlrcylerlne (llz.All 
ve soyuna) a lt Ise Şii anlayış . bir kahllenın 
(Kureyşln) bireylerine a l t Ise Sün ni anlayış 
sözkonusudur. Göriıliiyor ki, Aralarında önemli 
bir. fark yoktur . Siyasi egemenliğin kullanılması 

konusunda. Mu'tezlle mensuplarının bir kısmı 

Ehl-1 Sünnet, bır kısmı Şii ve htr kısmı cia Ha
rici yaklaşımı benımsemlşlcrcllr . Müslüman 
siyasi düşüncesini sergileyen bu dört yak
laşıma göre, yönetici AHA lı'ın vekili olup. 
O'nun adına hareket etmektedir. 

Bazı yazarlar. Harıcı anhıyışta. "liderlerin 
otoritesi, üzerlerinde otoritesını ıcra ctt.lğl ın-
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sarılann Iradesine tflhl olduğunclım, ot·orıt·cnln 

glzlenmesl değil. tümden yokoluşu sö~konıısu
dur"15 şekilnde görüş bellrtmcktedlrler. Bu 
tesbıt yanlıştır. Çünkü harlcilerın hataları . oto
ritenin topluma alt olduğunu kflhul etmelerı 
ckğll , toplumu oluşturan bireylerden herbiri
nin . kendini toplumun yerine koyarak, toplum
sal otorite adına hareket etmcslrllr. Harici 
Anarşizmını onların bu anlayışla rı doğurdu. 
Dir yan da, otoritenın müslüman topluma aıt. 

olduğu Ileri sürıilürkcn. diğer yfl ncla, h er harici 
kendı Iradesını toplumun Iradesının temsilcisi. 
hat.ta daha üstünele görmekteyd i. 

Egemenlik siyasi alanla liglll hlr kavram
dır. Müslüman siyası paradıgmasında egemen
IIğı kullanan siyasi ikUdarın kaynAğı olarak Al
lah (C'.c.) görıilmiış ve bundan dolayı da devle
tl yönden kJşlnln Allah'ın vekili olduğu var
sayım ı gelişl:lrllmlştır. 16 Kur'an'ın AllAh'a alt 
olduğıımı bflcllrclığı arı tık haldmıyel lle siyası 

hakimiyet kavramları karıştırılrnış, siyasi ege
menlik. antık egemenlik olarak cleğerlencllrilmlş 
ve Kur'an ayetleri bu doğrultııda yortJrrılan

mışhr. 17 Bu durum. yalnız h akimiyet kavramı 
lle de smırh değildir. Kur'an 'cia geçen pekçok 
-kavramın Içeriği geçmiŞ müshiman rıeslllerce 
yanlış doldurıılrnuş ve bu yanlışlık henüz dü
zclt llcmemıştlr. 

llıı rlcllerln slogan olarak kull a ndıkları 

ayefJcrJ bu kavram çarpıtmasınA Örnek olarak 
ele a lahlllrlz. Sözkonusu s logan üç ayetın 

Içinele yer almaktadır. En'am-57 de acele Iste
nen şey hakkında. hıı ısteğı yerine gcUrcblle
cck giicim ancak Alla h olduğu lılldlrllmt:ktedlr. 

ıni larle-ller bu göriışkrlııl Kur'an ayellc-rlnc <layımclırıyorlıır
clı. Öze-llikle. En'am-57. Yıı~ıır-40 ve 67.Malclr-44.45.47. Hıı 
rlcllc-rlıı yukarıciA zlkr!'<lll!'n sloganlıırı hııkkıncla Hallrr 
Hz./\11 "Hakkın kelimesi rak.-ıt onunla hatıl kıuıt<'<lllnıektedır· 
rl<'mlştır. Geııış bilgi tçın bkz: Akbulut. Snlıabe Dt>ııri Sfynsf 
1/rırllsı'lt•rlııln KeUmıf Prolı/ı>nı/ere Etlcl/ı>rl. 244-252. 
ıı~klıuhıl. Harıciiiğin Slyclsl GlJrfişlerlııln İLikcıdlleşmesl. 
A.U.I.F.DI'r.C.XXXJ. 336-345. 
12Dahaşl. İslclmda 0/ortıe. 243. 
13a.g.e .. 225 
14Mi\sliıman siyası dOşiınc<'.slnde egemenlik konusu ırcl<'
lenml'mlş. genelde yöne-tleinin niteliği ı1zertncl<: dıırııl
mııştıır. Geniş biigı tçın hkz: Şerif, İslı'lm Dnşnnce Tari/ıl. 
283-414. 
15Dııhaşı. isıamda Otorlle. 2ı4. 
ıtıyahmllllkte 'dünyanın <'.gemenllğl yalnız 1\llıılı'R aUtUr. o. 
y!'.ryi'tziınfın hükümclarlıırıııı ve dünya lmpar.:ıtorlnrını seçer· 
nkz: /\lay. Kıır'nn'a (',()m l\raştım10lar, IV. 37. 
17Bıı7.ı ya?.ıırlar genel anlmnıyla otorlle Allah'ın, dar anlıı
mıyla (siyasi) otorlf('nln helll şarUarla lnsıııııı verildiğini he
llrtmekiNIIrler. Bkz: J\y~ıın, İ lk DlJnem i sllim Toplumu. 
213. 
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AHMET AKBULUT 

Peygamberin bu konuda herhangi bir dahllnln 
olamayacağı açıkça vurgulanmaktadır. Yusuf 
SOresinin 40. ayetinde Ise, bir şeye tapmanın 
meşru' olması ıçın. Allah'ın o konuda bir belge 
göndermesının gcr<'ktlğl hellrtllmcktc ve hu J:nı 
susta yalnız Allah'ın h üküm koyaeağına dikkat 
çekilmektedlr. Aynı Sürenın 67. ayeUncle de 
herkesin Allah'a muhtaç olduğu ve Allah'ın 
kimseye muhtaç olmadığı bllcllrllmekte ve dilc
diğini yapacak gücün ancak Allah olduğu vur
gulanmaktaciır. Görülüyor ki. sözkonus u ayet
ler toplumun yönetJml ne. yanı s lyaselle Ilgili 
değillerdir ve mıitlak güç salılhlnln Allah ol-
duğunu bellrtmektcdlrler. · 

Mutlak giieiin Allah'a aıt olduğu konusun
cia müslümanlar arasıncia ?.aten hlr llıUlaf yok
tur. Tartışma. Allah'ın, lrısaııa lıfıknıctmc, ha
kimiyet ku11anma giıcü olan siyası egemcnllğl 
vertp-vermedığı konusunda olmaktadır. Kur'an'
a baktığımızda Ise siyası cgcmenllğln ınsana aıt 
olduğu açıkca bellrlJlmektcdlr. Yönel.lm konu
sunda Allah'ın e mri , topluma all. Işlerin top
lumsal Irade tarafından diızcnlcnmesldlr. 18 İn
sanoğlunun yaradılış gerekçc>$lnde, onun yer
yüzünde "halife" olacağı bllcilrllrrılş, hiir Iradeli 
ve kendı adına ış yapacak hlr varlık olduğu 
açıkca belirtilmiştir. 19 

Halife kavramı cia miisliimanlar tarafından 
yanlış değerlendirilmiş, genelde Insan cinsinin 
Allah'ın h allfesl olduğu yorumu nda buhınul

muştur.20 İnsan, A11ah'ın hallfesı olabilır ml? 
H.L.F. kelimesi ve müştaklarına bak!Jğımızda, 
ayetteki "halJfe" kellmeslnln. hlrl cilğerinin ye
rıne geçerek kencillerlne verilen görevi yerıne 
geUrecek nıt.cllkte bir varlık Için kullanıldığı gö
rülmektedlr.21 ihn Manzfır, sözkonusu keli
meye. bir beytı delJl geUrerck. hlrl diğerının ye
rine geçen manasını vennlşt lr.22 Bu durumda, 
Insana Allah'ın hallfesl ünvanını vermek. Insa
nı ya Allah'ın yerıne yeryü zünde bulunan bir 
varlık, ya efa Allah'ın yeryüziınclckl vekJll chıru

muna geUrlr kJ, bunu Kur'an'ın ortaya koy
duğu anlayışla bağdaştırmaya ınıkAn yoktur. 

Büyük müfcsslrlmlz I larndi Yazır. Dakara -
30.ayeUnln yonımunda. Allalı'a nlyahetcn eliğer 
varlıklar üzerinde tasarruf sahlhl olacak olan 
ınsanın. kendı adına cieğll, Allah adına alıkarnı 
tera edeceğini belirtmekte ve ınsanın Allali'ın 
nalbl ve kalfa~ı olchığunı ı tlc:rl siırm~ktecllr.23 

Bu yorum yanlıştır. İnsan~ Allah'ın ne nalhl, 
ne kalfası ne de vckJIJdlr. O yeryüzünde kendı 
adına hüküm süren . eylemlerinden lcht.e ve 

ısı 

aleyh te sorumlu olan bir varlıktır. Allah l(,'ln Iş 

yapmak başka şey. Allah'ın yerıne Iş yapmak 
başka şeydir. Hiçbır ınsanın Allah'ın yerıne ış 

yapmaya hakkı ve yetkisi yoktur. Kısaca. In
san ycryüzfındc kendi adına. k~ndl görevini 
yerıne getirmek durumundadır. Yanı. Insana 
verilen yetki ve sorıımluluklar sözkonıısııclur. 
Bu husus Davud (A.S.)'a şöyle hatırlalılmakta

clır; "EıJ Davud.. seni yeryıJzQ.ne ltükümran kıl

dık. o lıalde insanlar arasında adaletle lıük

me/ ... ".24 Yüce Allalı'ın , Insandan adaklle hük
metmesını Istemesi, Insanda hiıkmetme gücü
nün bulunduğunun dclllldtr. İnsanlara h ük
metme gücünü n verildiği başka bir ayetle 
şöyle Ifade edllmeklcdlr. "Allalı, size, işleri elıil 

olana vermenizi ve insanlar arasında lıükmet
tiğirıiz zaman adaletle hükmetnıenizi enıre

der ... " . 25 Kur'an, Hz. Peygamber (s.a.s.)'dcn de 
aclalel.le hüt.metmeslnl Istemektedir. 26 H ük
metmc gücü olmayandan aclalC'Uc hükmetmesi 
Istenchilir mı? Zaten. Insanoğluna kitap ve 
peygamber gönderilmesi de onda mevcut olan 
hiıkmdme giiciınün tcscllldlr. 

Kur'an, Insanlığa hlr dünya ~öriışü27 sun
maktaclır. Şüphesiz onun egemenlikle Ilgili 
yaklaşımı da vardır. Ancak bu. müslüman ne
s lller !arafından çarpıl·ılan yaklaşım değildir. 

Siyası hakJmlyetın Allah'a alt olduğu Iddiası. 

tcokrallk bir lddladır. Bunun adresi Ise İslam 
değll, I IlrlsUyanlıktır. Fakat İslamın demokrasi 
lle bağciaşmadığı yolundaki düşünce, önce ba
t.ıcln Ileri sürıilnııiş, sonra bazı müslümanlar 
tarafından benlmsenerek, sanki İslami bir an
layış gibi müslümanlara takdim edllrnektedlr. 
Aslında batılıların hntJcla ıstedikleri ve yaptık
Inn lle, müslüman ülkeler Için ıstedikleri ve 
yapt.ıkları arasında önemli farklar vardır. - Ge
nelde onlar, müslüman dtkhıl.örlerı des tek-

18AH lmran-159, Şura-38. 
1111'3akara-30. En'am- 165. 
20!3kz: Atay. Allah'ın Ilalifesi i nsan. A.ü.i .F.Der.C. 18.7 ı -
80. 
21Bkz: A'raf- ı 50. Eıı'am- ı 33. Hud-57. Yunus- 14. Meryenı-
59. F'nflr-39. 
22Yanl hnlef-selef olarak. İhn Manzür. Usnnıı'I-Amb. 9/83. 
23yazır. llak Dini. I /299. 
24Sa'd-26. 
25Nısa-58 Krş: Bakara-213. 
26Maldl'-42. Bazı Kur'an ayetlerinde "Allah. hfıkmc-denlcrtn 
c-n lylsldır· bııyrıılmııktnılır. Bu Jfadc-lı•r ele- Allah'ın ba&l<n 
vnrhklııra hiikmetme Imkanını verdığının deltil olsa gerek. 
Bkz: Jlııcl-45. Tln-8. A'raf-87. Yunus-109. Yusuf-80. 
27oı-anya görüşfı kavrnmı ıçın bkz: Mert. l.atkltk Tnrlışmnsı· 
na Knıwımsal Dlr Bnkış. 40. 
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!ernekte ve İslam ülkelerine demokrasinin 
yerleşmesını Istememektedirler. 

Kur'an. bizden adaletle ve hakkaniyetle 
hükmetmemlzl Isteyerek. egemeniiğı nasıl kul
lanmamız gerektiğini de göslcrmcktedlr. Kısaca 
Kur'an'a göre, hfıkmetme, egemen olma yetkisi 
Insana Allah tarafından verilmiştir. İnsanın 
egemerıllğl, Allah'ın egemenlığtnln bir altematıfi 
değUdJr. İnsanın egemenl'ığlnl Allah'ın egemen
HğınJn blr alternatifi görüp, yanı meseleyl ege
menlik Allah'ın mı? İnsanın mı? tarzında or
taya koyarak, hakimiyetın Allah'a aJt olduğunu 
veya Insana aJt olduğunu Ileri sürmek-ki arala
nnda fark yoktur- şlrk çeşitlerinden biri ola
rak değerlendlrl1melldlr. 

Hakimiyet Allah'ındır Iddiası lle hflkmet
meye kalkmak ve k en cil yel ki sini Allah'ın Ira
desi saymak bir llahlık davası olduğundan ka
bul edilebilecek bir yanı yoktur. Aslında bu Id
dia sahipleri Firavunhığa özenmektedlrler. 
Çünkü Firavun da s iyasi egemenUğın tanrıya 
aJt olduğunu lleri sürüyordu. Yalnız bir farkı 
vardır. Bu egemenlığt kullanan tanrının kendisi 
olduğunu açıkca söylüyordu.28 Ayrıca, siyası 
egemenUğın Allah'a aJt olduğu görüşü daima 
iktidarı elinde bulunduranlaı:dan destek gör
müŞtür. Çünkü bu yaklaşım. yönelkileri so
rumluluktan kurtarmaktadır. Zaten müslüman 
toplumlar da yöneticilerini hesaba çekeme
mlşlerdlr. Gerçekten, İslam ümmeti Allah ile 
aldatılm!ştır.29 Bu aldatma günümüzde de de
vam etmektedir. 

İnsanlar toplu olarak yaşamak zorunda 
olan varlıklardır. Toplumsal yaşam Ise herke
sin uyması gereken kuralların lıuhınmasını ge
rekli kılmaktadır. Kuralsız Insan toplumu 
düşünmek mümkün değildir. Kuralların Ihlalini 
önlemek de toplumun bir görevi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle toplumu oluşturan 
bireyler. kendı Içlerinden bazılarını, toplumu 
yönetmek Için görevlendlrlrler. Yöneten ve yö
neltilenlerin bulunduğu her yerde siyaset var
dır. Siyaseti, Insanın Insanı yönetmesi otarak 

· da tanımlayabiliriz. Yönetmek, aynı zamanda, 
başkalannın kaderini belirlemektir. Bu durum
da Ise başkalarının üstünde emretme ve uygu
lama imkanı. yanı egemenlik sözkonusu ol
maktadır. Emretme gücün~ ve yetkisine sahip 
olan herkes egeine:nllk kullanmaktadır. 

Egemenliğin. Idareeller tarafından doğru 
kullanılıp-kullanılqıadığını toplumların, ancak 
kendi tecrübeleri lle öğrenmelerı mümkündür. 

KUR'AN-1 KERIM AÇlSlNDAN EGEMENLiK MESELESi 

Bu nedenle. devleti yönetenlerin zaman zaman 
. halkın onayına müracaat etmeleri. dolayısıyla 

toplum un yöneticilerini denetleme ve 
değiştirme imkanına sahip olması lazımdır. 

Egemenliğin_ halka aJt olması esası. yönetl
cı zümreyl devaıniı rahatsız etmektedlr.30 Çün
kü yönetici. bu durumda, halkın nzasını, en 
azından çoğunluğun rızasını kazanmak zorun
da olacağı Için. çalışma külfetine kat.lanmak 
dunımundadır. Sorımiara çöziim üretmek zo
rundaclır. Onu bu külfetten kurtaracak yak
laşım Ise. egemenliğın halka aıt olmadığı yo
lundaki görüş olsa gerektir. Egemenlik halkın 
olmayınca halka hesap vermek ve halk tarafın

dan · değlştlrllmek de sözkonus u olmayacaktır. 
Çünkü egemenliği metafizik hakimlyete dö
niişl ii rm ek , onu kullananları sorgulama dışın

da tutacaktır. Yönetme yetkisini Allah'tan al
dığını Iddia eden yönetleiye karşı Isyan Allah'a 
Isyan etmek olacağından, bu durumda hiçbır 
devlet başkanının haksız olması ve hiçbir 
Isyancının da haklı olması mümkün değildir. 
Müslüman dünyasının gelmiş ve geçmiş devlet 
adamları. egemenliğin halka aıt olmasından 

hoşlanmarnışlardır. Halbuki Müslüman m1llet
lerde egemenltğln, -kışı ve- zümrelerden daha 
çok hHlka alt olması. siyaset konıısundaki me
seleleri çözebilecek niteliktedir. Bunun için 
müslümanların demokratik ruha dayalı bir 
siyasi yapılanmaya geçmeleri gerekir. Artık, ta
rihsel hatamızı devam ettirmemcllylz.31 

Yüce Allah. egemen olma ya da egemenliği 
kullanma Imkanını tek tek her Insana vermiş 
ve Insandan da egemenliğini doğru .kullanması
nı ıstemlştJr.32 Eğer bir toplum bulunduğu du- · 
rumda memnun değllse, gidişatı değiştirmek 

ıçın, kullandığı egemenUğın yönünü değltirmesi 
lazımdır. Bu husus. Kur'an-ı Kerim'de şöyle 
lfHde edilmektedir: " ... Bir toplum kendini 
değiştirmedikçe Allah da onların durumunu 
değiştirmez ... ll . 33 

Toplumu llgllendlren yanlışlar sadece ya
panları değil. toplumun tümünf! llgllendlrmek-

28Şuara-29. Kasas-38. Nazlat-21-24. Krş: A"raf-106-137. Yu· 
n us· 75-91. Taha-44·76. Mü'mln-23-38. Şııııra - 1 ı -60. 
29Hadld-14.Fabr-5 Krş: Lokman-33 
30Ammara. Islam Deııletl, 28. 
31Natm. Toward and lslamlc Rejomıatton. 83-86. 
32lnsan ~gl'menllğl. Ilahi egemenilk tarafından insıına tahsıı:ı 
edilen egcmcnllkUr. Görülfıyor kı, halk egemenliği lle Ilahi 
egem<'nllk arasındakJ Ilişki onUk (varlıksal) Ilişkidir. Krş : 

Aysan. İlk OOnem İsiflm Toplumu. 220. 
33Ra'd-ıı. Krş: Enfal-53. 
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te dir. "Aranızda yalnız haksızlık edenlere 
erişmekle kalmayacak olan kanşıklıktan sakt-. 
nm. .. "34 uyansı buna işaret etmektedir. Kollek
tif sorumluluk dünya hayatı Için geçerHdlr. Ya
ni; toplumsal ve s iyasal yanlışlıkların bedelleri 
dünya hayatında ödenir. Toplumun !;>ütün üye
leri de bundan naslhlni almaktadır. Bu tür ha
taları önlemenın yolu ise, önceki nesll1erin· de
neylerinden gere kU dersleri almaktır. 35 · Kur'a
n'ın geçmiş ümmetierden örnekler vermesi. 
sonraki .nesillere nasıl da\rranmalan gerektJğinl 
bellrterek, onlara uyarmak ve toplumu 1lg11endi
ren her .konuda toplumsal duyarlılığı sağlamak 
içindir. Dolayısıyla topluma egemenliğini Isa
betli kullanması önerilmektedir. 

Siyası ve tophimsal olayların netJccleri lle 
halkın. dünya hayatında karşıinşacak olması 
keyfiyeti bile egemenliğin halka alt olmasını 
gerektirir. Bu, bir toplumun her üyesının 
hisse-ı hakimlyetten sorumlu olması demek
tır. Madem ki Kur'an. toplumsal ve sıyasal 
Ilişkilerin, toplumların davranışlarının netlee
s ine "g6re şekilleneceğini belirtmektedir o 
halde laikliğin dayandığı gerekçenın de anla
mı kalmamaktadır. Zaten bu konudaki sıkın
tımız Kur'an'dan değil. müslüman kültıirün
den kaynaklanır. 

Müslüman siyası kültürü. devleti yöneten
lerin arzuları doğrultusunda oluşturulmuş. ge
nelde tlim adamları. siyası düzenı ve styase~
çlyi eleştlrememişlerdlr. Kur'an'ın ayetleri yan
lış yorumlanmış. A1lah'a aıt olan antık ege
menlik lle ınsana a ltiolan siyası ve toplumsal 
egemenlik karıştırılmış. yönetıcllerin becerik
stzUkleri gizlenmlştl_r. Geçmiş müslüman nesil
lerin hakimiyet konusundaki yanlış anlayışla

nnın düzeltilmesi bir zorunluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır. Yüce Allah'ın Insanoğluna verdl"ğı 
gücün de AHah'a aıt ol cl uğu yolundakl 
düşünce. hem İslamın istısmarına hem . de 
müsüman toplumların siyaseten ve ahlaken de 
çökmeslne sebep olmuştur. 

Müslüman toplumları. yöneticilerinin kendi 
vekilleri olduklarını ve onların Allah'ın vekili 
alamayacaklarını henüz kavramış değ111erdlr. 
Siyası egemenliğin de Allah'a aıt olduğu iddiası, 
devleti yönetenlerin Allah'ın vekili olduğu yo
lundaki düşünceyi desteklemektedir. Bugün 
siyası İslamcmların Ileri sfırdüklcrf siyası gö
rüşlerde bu vekalet anlayışının Izlerinf bulmak 
mümkündür. Yanı. sözkonusu veka.let yak
laşımı. günümüzde de müslı1man siyası 
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düşüncesine hakimdir. Kısaca. müslümanı 
hayat sahnesinden silen zıhnlyet. müslıimanla

ra kurtarıcı olarak sunulmaktadır. 

Vekalet konusu çok önemlicUr. Bu kavram. 
bır başkası adına ya da onu temsil ederek ış 
yapma yetkisini Ifade etmektedir. Vektl tse 
başkasının Işini görmeye memur kimse. biri
nın · adına söz söyleyen veya hareket ya da bir 
memurhığu geçici olarak idare eden kJşi36 de
mektJr. İbn Manzfır. vekil kellm<>:slnln Allah'ın 
sıfatlarından biri olduğuna işar<>:t ederek, bu
nun k<>:Ol manasma da geldiğini bellrt.mekte
dtr.37 

Vekll kelimesi ve tiirevlerı. yııkarıda zıkret.
tığtmlz sözlük anlamlarında, Kur'an-ı Kerim'de 
pekçok yerde kullanılmıştır. Yüce Allah. elçl
sine Jııtahen: "Ey Muhammed. doğrusu Biz, in
sanlar için Kitabı fiilen sana indirdik. Kim doğ

ru yola giderse, kendi yaranna gitmiş olur. 
Kim sapıhrsa kendi zaranna sapıtrru.ş ·olur. Sen 
onlann vekili değilsin. "38 buyurmaktadır. Başka 
bir ayctte bu husus şöyle Ifade edilmektedir: 
"Sizi en iyi Rabbiniz bilir. Dilerse siz.e acır veya 
dilerse size azap eder; Ey Muhammed. Biz seni 
onlara vekil olarak göndermedik. "39 Görülüyor 
ki. H7..Peyga.mber ne Allah'ın veklll ne de in
sanların vckJlidlr. Kur'an'ın Ifadesiyle "Muham· 
med· ancak bir elçldir ... "40 Peygamberler hem 
Allah'ıp elçilerı h em de ınsanların elçllerldlr
ler.41 

Kur'an, peygamberlerin dahi Allah'ın vekili 
olmadıklarını ve ola.mayacaklarını açıkca belir
tirken. başka Insanların Allah'ın vekili olabile
ceklerını ve O'nun adına hareket edebile
ceklerını Ileri sürmek, her şeyden önce Kur'an
ı Kerim lle çe11şmcktcdfr. Hiçbir ınsanın-buna 

peygamberler de dahil-Allah adına hiiküm koy
maya ve Allah adına hareket etmeye haklo ve 
yetkis i yoktur. Yanı. Insanların ne toplum ola
rak ne de birey olarak Allah'ın vekili olmaları 
sözkonusu değildir. Zaten hiçbir Insanın Allah 
adına konuşmaması ve O'nun adına Iş yapma
ması Için Yüce Allah, yazıl~ bir metin haline 

34Enfal-25. 
3:ıau konuda genış biigı ıçın bkz: Özsoy. Sflnelııllalı. Dir 
Kur'an ifadesinin KCll,Jram/aşması 
38Kamusl Tllrkt. 3/1438-39. Tllrkçe Sllz/Ok. 2/1556. AnaBrt· 
t.anrıtca. 2 ı 1560. Dicttonnatre I..arousse. 6/2413. 
37ibn Manzür. Usanıı'l·Arab. 11/734. 
38Zlimcr·41. 
3 '1sra-54. Ayrıca bkz: En'am-107. Yunus- 108. ŞOm-6. 

~0Al-ı lmran-144. Krş: Matdc-75. Ahzab·40. 
41Malde- 15 ve 19.Mü'mlnun-44, 69. Mü'mtn-5. 
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getirilip, her Insanın elinde buhınmak üzere, 
Kur'an'ı insanlığa göndermtştır.42 

Egemenliğin halka alt olamayacağını Ileri 
sürenler. " ... Kim Allah'ın indirdi~i ile hüküm 
vermezse, işte onlar inka.rcılardır." 3 ayetini de
lil getirerek, styast haklmty~tın de Allah'a aıt 

olduğunu iddia etmektedirler. Sözkonusu aye
ttn siyak ve sıbakına ve konu lle ılgilı dığer 
Kur'an ayetlerine baktığımızda Allah'ın indtr
diğtnln "adakt" ve "hakkaniyet" prensiplerinin 
olduğunu görmekteyiz. Zat.en hlz7.at ayetJn ken
disi de Insanın egemenlik kullandığım kabul 
etttğlnden. ondan egemenliğını Allah'ın ıstediği 
doğrultuda, yanı adalet Ilkesi doğrultusunda 
kullanmasını Istemektedir.' Iliikmetme gücü ol
mayandan adaletle hükme:tme:slnl beklemek 
mümkün müdür? 

Kur'an'da geçen miilk kelimesine "haki
miyet" ve "hüküm" anlamı vererek, egemenliğin 

yalnız Allah'a özgü olduğunu düşünenler de 
vardır.44 Sözkonusu kavramı mut.lak e:gemenllk 
anlamında dcğtlde, slyasl egemenliğe tahsis 
edersek, bu durumda Insanları Idare eden ve 
yöneten Allah olur ki, Kur'an'ın diğer ayetJe
rlyle, hatta bizzat geliş gerekçesiyle çellşlr.45 

Hiçbir Insanın, Kur'an'ın bir ayetıni diğer bir 
ayetine aykırı olacak şekilde anlamaya. yorum
_lamaya hl!!<kı ve yetkisi yoktur.46 

Bellrtmemlz gereken önemli htr husus da 
Kur'ani mesajın kcncllst lle onun uygulanması

nın özdeşleştırlllp-özdeşleştırllemeyeccğt mese
lesidlr. Bir mesajın uygulanmasında mesajın 
kendisi kadar. mesajın uygulayıcısı olan Insan 
da önemlidir. Uygulama aşamasında ınsan u n
suru devreye gtrmcktedlr.47 Gen elde müslü
manlar bu gerçeği Ihmal etmişlerdir. Allah'ın 

insanlara gönderdiği mesajı. h er Insan kendi 
beceri, kablllyet ve kapasıt.cslne göre anlaya
caktır. Bu durumda aynı ayete dayanarak 
farklı kişllerin verdiği kararlar da farklı olacak
tır. Böylece Tanrısal ka)'l1aklı olduğu ldetın edi
len yargıların katıksız olması mümkün değildir. 
Aslında, h er müslüman kendi kapasıtesıne 
göre otorlteyf algıladığı Için kendi anlayışını 
otorite kabul etmekte ve bunu kaynağa onay
latmaktadır. 

Allah'ın mesajı. Insanların yorumlarından 
dolayı, Ilahilikten çıkmakta ve ınsanileşmekte
dir. Böylece mesajın kendisi Ilahi. anlaşılması 

ve uygulanması tse Insani olmaktadır. Özetle. 
Insana ulaşan Ilahi mesaj. tzaflleşerck, en 
azından anlama ve uygulama aşamasında Tan
n buyruğu olf!laktan çıkmakt.aclır.48 

Allah'ın buyruğunu tal.blk ett.ığlnl Iddia 
eden bir ınsan, aslında Allah'ın emrtnl değil. 

IKUR'AN-1 KERIM AÇlSlNDAN EGEMENLIK MESELESi 

bu emirden kendi anladığını uygulamış olmak
tadır. İslam'da t1ahl hüküm kaynaklarının Kur· 
an ve Sünnet olduğunu belirten Ahmet Natm: 
"Şeriat Ilahi değildir. Çünkü o. ınsanın Kur'an 
ve Sünneti yorumlamasının ürı"ıniıdfır"49 de-

42Ancak Allah. he~, şeyin vekllldlr. Bkı: Zümer-62. Krş: 
llfıd- 12. Müzemmll-9. Aync-.a krş: Şlrvanl. İs/amda StyOst 
DOşOnce, ı 78. 
43Malde-44. Krş: Malde-45 ve 47. Ahzab-36. Aynca bkz: Şerif. 
lsUim DfışGnce Tarihi. 2/283. Allah'ın egcm~nllğl konusunda 
Mevducll'nln yorumu Için bkz: Esposlto. Gllçlenen lsU1mın 
Yankılnn. 133-140. Siyasi haklmlyetin InsAnın olamayacağını 
Ilen sürenlerden bll7.ılan, Ahzab-36 ayetini de görüşlerinin 
doğnıluğuna deiU geUrm<'ktedlrler. Halbuki hu ayettn. siyasi 
egemenlik lle Ilgisi yoktur. Allah'ın ınsanlarA bildirdiği hükiım 
lle Ilc llglllcllr. Hz.Peygamlıer1n elçiilk sıfatı Vltrgulanmaktadır. 
Aksi halde, ne Kur'an'ın ne de Sahııbelnn Hz.Peygamberl 
clcştlrmeslnllzah etmı~k mı'\mkün olacaktır. 

•4Ştrvanl. lslamda Slylist Dilşiince ve irlnre. 178. 
·•~sözkonusu iiycllerden bazıları ıçın hkz: Al-l !mran-
26.109.189. Nlsan-126. Caslye-27. Haclld-5. Miılk-1. "İslıi
mtyet lle demokrasi arasındaki bağdaşırlık konusunda epey 
tartışma olduğu bilinmektedir. Eğer bazı rııcllkal tslamcılann 
savunduğu gıbı "Hiiklmtyet Allah'ın" tse. lsliim'cla demokra
siye yer olmadıi:,rı ortaya çıkar. "Bkz: Keycl<'r. Ulusal Kalkınma · 
cılığın ljlnsı, 152-153. 
46NisA-R2. 
47Hz.l'>mer'tn Kıır'an'ı uygulııması lle Hz.Osman·ın uygularnıısı 
farklıdır. Aslında fıırklı olması da doğaldır. FakAt. I-Iz.Ömcr 
zamanıncia Içte banşı sağlayan. dışta tse 7.amanın lkl süper 
gıkOne meydan okuyan bir devletin, Hz.Osman zamanında 
htr kaosa suriıklenmcsı de uygulayıcılann bıı farklılıklarından 
kaynAklanmıştır. Ancak. miıslfımanlar h~nıiz bunun muhA
sebesini yııpmış değillerdir. Geniş bilgi Için hkz: Akbulut. Sa
lıabe IXlneml Styast Hadtselertntn KeUlnıt Problemlere Etktlert. 
144- HlO. 
48yasıılar Allah'tan gelse hile egemen olan Insandır. Sözkonu
su yıısalan. lnsıın k~ndl mantalitest doğrııltıısıında aniayacak 
ve ııygıılayacaktır. Bundan dolayı. Şeriata yöneiUien eleştiri. 
Kıır'ıın'a y<'lnellllmlş olamııı. 
49Nalm. Toıııard an İslnnılc Rejoimatton. IR5.Benzer bir yıı 
klaşımı Prof.Dr.Hüseyln Atııy'cla da görfıyonıı. O da fıloh lle 
şeriatı ayırmış ve fıkhı geçmiş müslümlin nesillerin Kur'an VI" 

SCınn~U yorumlııyışları olıırak değerl~ndlrmlştir. Bkz: Atay. 
islam Hukuk' Felsefesi. Giriş losmı. 44-52 .. Bu konuda farklı 
hlr y11k111şım Için bkz: AllındAI. Laiklik. Erı(qmaya Dönüşen 
Prırnrllgroo. 39. 
Sudanlı Alim Ahmed Nalm'e göre. ŞeriAtın kamu hukuku fs
lam dünyıısında pekçok nesil tarafındAn uygulanmamıştır. 
Çfınkiı Şfrlabn klııslk tahlAh ve uygulanmıı siUII. onun uygu
lanmasını büyCtk ölçüele zorlaştırmıştır. Mılsliimanlarııı 

brtyıik çoğunluğu Ise şertat kamu hukukunun. modem uygu
lamasının Imkansız olduğunun farlonda değildir. Eğer çağdaş 
mfıslumaıılar. kendi gfınlfık yaşamlanna. şenatın tatbikini 
net obırak tasaW\Ir eckhllseler, onlar elinelen dönme Itharnı 
korkusundan ve isıaın·a olan trnanlannı kaybetme endlşesln
d~n kurtanlsalar. ve bu durumda onlara özgur terclhte bu
lunma lnıkfını verilse. bugOn müsiOmanların çoğunluğu şerla
tın uygıınlanmasına şiddetle kArşı çıkacaklarclır. 
MOslurnan kimliği ıçerisinele müslümanlArın. kendi ülkeleri 
nın ve başka ülkelerin deneyiertnden de yararlanarak. şerialll 
islami allernaUii proje hazırlamalan lazımdır. Müslümanlann. 
şeriat ve onun uygulamasını eleştirmenln zorhığu lle karşı 
karşıya kaldıkiAnnı belirten Ahmet Nalm: " Korkıılıırını yen
mckle mOsiOrrıanlara yardım etmek ıçın. gı·rçckte şeriatı. Ilk 
Oç asırdaki mlislümRn hııkukçulann. lsli\rrıın temel Ilahi kay
naklıın olım Kur'an ve Si'ınnetten çıkartarak kurcluklannı 
gösterdlm" demektedir. Bkz: Toward an lslaınlc Reformatıon. 
185-186. Krş: Bchty. ed.Otn ııe'd-Devlet, 6-7. 
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mektedir. Ya7..arın, sünnetin de Ilahi kaynaklı 
olduğu yolundakl düşüncesine katılmıyorum. 
Ban a göre bızım yanlışlıklarımızdan b iri de 
Sünneti Kur'an gıbı Ilahi kaynak olara}{ görme
mtzrllr. Halbuki S ünnet, Kur'an'ın Peygamber 
tarafından uygulanışıdır. Yanı. Peygamber mo
deltdlr.50 
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Geleneksel siyası kültürıimüzde. devlet 
başkanının meşruiyeti, onun kanunları uygu
lamasına bağlanmış· ve fakat devletin başına 
nasıl gellneceğı meşruiyetın bir parçası olarak 
görülınemlşt.ı r. Gerçekten klasik müslii rnan 
düşüncesi. lyllertn egemenllğtnde bir toplumu 
önermlş, ancak bunun nasıl gerçekleşt.ırllcceği-

Müslüman s iyasi kiilt.üriı yanlış esaslara nt ırclelcmemlştır. Yanı, müslüman siyAsi l'eorl-
dayandınlmış ve Kur'an'ın genel prensipiert th- sı. genel olarak. ahiakl Ilkelere Indirgenmiştir. 
mal edllmtştır. Bu genel esaslardan ha reket Halkın yönetımele söz sahibi olması sözkonus u 
ederek bir çıkış yolu bulmak mümkündür. değildir. sıyasal katılım üzerinde hiç dıırıılma-

Batı siyası paradtgması lle müs lüman mıştır. Siyas i meşruiyet krızını müslüman 
siyası paradlgması çok farklıdır. Çiınk~ ? düşüncesi henüz aşamaınıştır. 
değeı:ler-ım.lzd~ı:ı.e.tlcJ..Y.I sorgulama _ve ona 1.? Bazı müslüman yazarlar. slya_:;ı yönetım 
hesap sorma. halka hesap verme, yonctime _,. ıçın Kur'an'ın "şüra" esasını emrettıglnl bellrte-
katılma kavramları yoktur. Toplumun haşına r e k . bunu s iyas ı · katılım olarak değer-
gelen muslbcllerı. Insan hatasından değil de lcndlrnıektedlrler.52 Kur'an'ın ortaya koyduğu 
kaderden kaynaklandığını el iı şimen bir an- bu kavram çarpıtılmış ve Hz.Pcygamberden 
layışın, yaniışı rlüzeltme şansı olabılir ml? sonra da bağlayıcı olmamıştır. Şfıra ha llfenln 
Halbuki yanlı şı düzeltebllmenın il k şartı, otortt.esını sınırlamamıştır. Ahmet Natm bu du-
onun ınsan hatasından kaynaklandığının bt- ruma dört halife düneminden şu örneklerı ver-
Unmestd1r. mekt.ecllr: Halife Hz.Eh ubekir, Isyan hareketle-

Müslüman toplumlarında yaşayan ve fakat rtnrlc çoğunluğu n görüşüne uymamıştır . 
İslam'a bir değer olarak bağlı olmayan ınsanlar Hz.Ömcr'de savaş ganimeti olarak alınan Gü-
da, müslüman kültürüne bağlı oldukları ıçın ney Irak toprakla.rının dağıtılması konusunda 
demokrat olamamaktadırlar. Yanı, müslüman biiyük çoğunluğun görüşüne aykırı hareket et-
ülkelerin rllnrları cia dinsızı ele rlemokrat rlcğll - miştır. 53 

dir. Çünkü demokrasi müsliiman siyası kültü- Halk egemenliği ve demokrasi Kur'an'ın 
rüne yabancıdır. önerdiği yönetim s lst.emlnJn öziidıir.54 nızıın sı-

"Demokrası. sadece bir hükümet biçtml kınhmız Kur'an'dan değil, Onun Ihmal edilerek 
değil, aynı zam a nda bir yaşam felsefesi ve geçmiş nes111ertn uygulamalarının esas alınma-
yaşayış btç lmtcHr."5 1 B u yaşayış biçimini sınclan kaynaklanmaktadır. Çol,runluğun yanlış 
başka toplumlardan aktarma lle gerçekleştir- karar vereceği yolundakl Inanç. demorasının 
rnek mümkün değildir. Çünkü yaşam biçtml gellşttrllmeslnln önünde önemli blr engeldir. 
taklit edilemez, yaşanarak geltştirlleblllr. n en, Oatının meydan okuyıışu, müslüman cliinyası-
Tanzlmatı da Cumhurıyet dönemını de hatılı nı kimlik bunalımına sokmuştur. Batılı değer- · 

zthnlyetı getirdıği ıçın değil. getıremedlğl ıçın l ere karş ı mü s lüm a nl a rda b ir n efret 
eleştirlyorum. Batılı değerleri henlmsemeden oluşmuştur. Batının blzlm Için ele geçerll ola-
batılı olmak mümkün değildir. Ba tılı olmak hilecek rlcğcrlcrtne karşı çeştllı argümarılar ge-
Için de şeklı değil. zthnlyetl değiştırrnek lazım- ltştırtlmektedlr. Bu , yanlış ve yanıltıcı bır tu-
dır. Bır toplumun zihniyetin! de değiştirmek tumrlur. Bu bunalımdan kurtulmak zorun-
ıçın, önce dini zthnlyetinl değiştırrnek gerekir. dayız. Müslüman dünyasımn dlndarı cia dinsızı 
Müslümanların hem rllni anlayışları hem s iyasi de bunalım Içindedir. Düşüncelerı ve hareket-
anlayışları Ilk nesillerin uygulamalarına dayan- lerı tcpklseldlr. Bundan dolayı. İslam dünya-
maktadır. Bugünkü mevcut siyası krıztn sebehı sında dindarlar kadar d insizler de kalltestzdir. 
de budur. Bu geleneksel anlayış değişmediği 

sürece, müslüman toplumların demokratJk ya
pıya kavuşmaları çok zor olacaktır. Öyle görü
lüyor ki, devlet. s iyaset ve Ilim adamhırımız. 

demokratik kültürümüzün gelişmesı Için, mev
cut dinsel zihniyetin dei:,rtştırtlmesının önemini 
henüz kavrayamamışlardır. 

eoAkbulut, NDbnııvet Meselesi. 64-80. 
51 Erhirk. Diktacı nıtıım. 170. 
s2Naım. Toward an islnmfc Rejorma/fon. 80. Krş: Ahmecl. 
State Polfllcs. 76.Aysan. İlk dönem İslam toplumu. 215. 
ıı:ıNalm. Toward. 79.Hatta Hz.Ömer uygulamasıncla yalnız 
çoğunluğun göruşiine değil . Enfal Slırt>slnln 41. iiyetıne de 
muhalefet etmlşUr. 
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Günümüzü n s iyaset teoris i ve pratiği. batılı 

siyasal kültüre dayanır. Müslümanlarda sıya
sal doktrln olmuş ve fakat sıyasal teori ve 
siyaset felsefesi gellşmemlştlr. Geleneksel müs
lüman siyaset anlayışının, batılı sıyasal kül
türe alterna tif olması mümkün değildir. 55 Sos
yalist sisternın çöküşünden sonra, batılı s is
temlerin de çökeceğl yolundakl yaygın ınanç, 
kendi alternatiflerını yine batılıların ortaya 
koyacağım gözden kaçınnaktadır. 'Gönül Ister 
ki, batıya alternatif sıstemi müslümanla r or
taya koysunlar. Bu Ihtiyacın farkında bile deği
Hz. Bu gldlşle "kıyamet"e kadar başkalarının 

ı 
kurdukları sistemlerin yıkılmasını b eklemek 
durumunda kalacağız. 

İslam dünyasında h içbir zaman devlet lle . 
din, din bilgınlerı lle devleti .tems il edenler 
siyasi çatışmaya, hakimiyet kavgasına girişme

mtşlerdir. Çünkü din, daima devletin emrinde 
olmuştur. Halbuki Hıristiyan Batı dünyasında 

dini tems il eden kilis e lle devlçt yönetıcileri 
hak1ın.iyet kavgası yapmışlar ve · bu mücadele
den kiUşe yenik çıkmıştır56 Ne Işe yaradığı pek 
belli olmayan "manevi iktidar" k1Useye bırakıl
mıştır. Böylece hayat bölünmüş, cısmanı otorl
teyt devlet, ruhanı otortteyt Ise kilise temsil et
meye başlamıştır. Batılılar böyle bir uzlaşmaya 

- vannışlardır. Müsl'üman tophımlarda· dÜru m 
çok farklıdır. Her şeyden önce İslam otoritenın 
bölünmesını kabul etmediği §Ibi, bir ruhban 
sınıfının varlığını da reddeder. 7 Din Işi -dünya 
Işi ayrımını kabul etmez. 58 Hele dliıln ahiret 
Işi olarak görülmesi bir saçmalıktır . . Çünkü 
din, insanı dünyada doğruya ulaştırmak ve 
mutlu yaşamasınİ sağlamak ıçın gelmiştir. Za
ten ahirette dıne ihtiyaç da yoktur. Orası In
sanların dünyadaki daVranışlarının hesapları
nın görüleceği yerdir. Kısaca, Ahirette ne din 
ne iman sözkonusu dur. 

Müsh1manların , din-siyaset Ilişkisinde so
runları bulunmaktadır. Problemln kaynag.nı ıYı 
tesbıt edebllirsek. bu önemli meseleyt çözme 
lmkarum elde edebtllrtz. Sorunun asıl kaynağı 

müslüman kültürüdür. Çünkü müslümanlar , 
Hz.Peygamber'ln , Allah'ın Elçısı olmasının ya
nında, aynı zam a nda bir devlet başkanı 
oluşunu iyi değerlendlrememlşlerdlr. Onun · 
peygamberilk otoritesi lle devlet başkanlığı oto
ritesi karıştırılmış ve bu ayrım dikkate alınma
mıştır. Kaldı ki . Peygamberin otorttesı. onun 
siyasi kiş!Uğtriden değil , Allah'ın elçisı oluşun
dan kaynaklanmıştı . Hz.Muhammed (s.a.s) son 
peygamber olduğuna göre59

, ondan sonra ne-

·. 

KUR'AN-i KERiM AÇlSlNDAN EGEMENLiK MESELESi 

bevt otorite sözkonus u değildlr.60 Siyasetin. di
nin bir parçası . olduğu yolundakl kanaatın 
oluşmasının n edeni, büyük bir Ihtimalle. söz
konusu ayrımın yapılamamış olmasıdır. Acaba 
s iyaset dlnln bir parçası mıdır? nu soruya ce
vap bulmak durumundayız. 

Siyaset, toplumun değışık kesimlerının çı

karlarının uzlaştırılrnası veya dengelenmesi sa
natıdır. Genelde müslümanlar s iyaseti. kişisel 
kudret kazanma ve bu gücü ele geçirme sanatı 
olarak görmüşlerdir. Gerçekten de s iyasi mü
cadeleyi bir fazilet yarışı olarak değerlendirmek 
doğru değildir. Siyasetin, dln ln bir parçası'; 

h em de önemli bir parçası olduğu yolu ndakl 
Iddia Şii gelenek tarafından özenle vurgulan
mıştır. Bunun teoris i de kurulmuştur. Bu an
layışa göre. masum ımam he,m dini hem de 
s iyası otorttedlr. Belli ·başlı siyası esaslar iman 
sistemının de parçalarıdır.61 Aslında siyası oto-

54Bkz: Ahmed, State Politics and Islam, SO.Aslında demokrasi· 
den kaçış sorumluluktan kaçıştır. Halbuki Kur'an, sorumlu
luktan kaçınınayı onaylamaz. İsra Suresinin 36.ayeUnde: "Bil· 
medtgtn şey tn ardına dilşme. Doğrusu kulak, goz ue yarek. Işte 
bunlann hepsi ondan sorguya çeldlir" buyrulmaktadır. Isla
mın demokrasi lle bağdaşmayacağı yolundakl Iddia. geleneksel 
müshlman kOitürtinü esas alıp. Kur'an'ı o doğrultuda yorum
layan muhafazakar anlayışa aıtur .. Çün~Os.!Q.man _ geJ{!: 
neğl. hallregemenllgl kavramına yaDıirıe.ıdır. Halk egemenliği. 
ınsanı ınsana kul mu ed~~ · yoksa ınsanı yonetleinin kui
I uğundan kurtanp, özgiir ve sorumlu bir varlık mı yapar? 
Önce bu sorunun cevabını vermek lazundır. Şurası bir gerçek
Ur ki. Islam dOnyasında demokrasiye. yalnız gl'leneksel ve 
radikal mOsiOmanlar değil. sosyolistler ve la ikeller de karşıdır. 
Çünkü bunlann hepsi klııslk müsiOman kiJitünine bağlı · 
dırlar. 

~ıı.rorklyedekl mevcut sıstem. İsliimm altemaUfi olarak or
taya çılonamıştır. Islamı siyasete lndlrgeytp. onun adına 
hareket etUl<leı1 Iddiasında bulunanlar. yanı lslamcılar, bu 
konuyu yanlış değerlendlrmektedlrler. M~vcut sıstem İsla
mın değil. Osmanlı siyasal sıstemının ailematlll olarak or
taya çıkmışbr. Bazı ı slamcılann Osmanlı öılemı de bu çe
llşkller1nden kaynaklanmaktadır. Doğrusu. Osmanlı özlemi
nin doğmasında mecu t sistemin yanlış uygulamalannın dıı 
Onemli payı bulunmaktadır. 
:ıeikUdıınn kaynağı mı Ilahi. yoksa yönetici mı Allah tarafın
dan taytn edllmektedl~ Ortaçağ Katollk anlayışı. lkUdarın 
kaynağının Ilahı olduğu yolundakl teoı1slnl geliştirerek. 
kraliann Allah adına, O'ndan vekAleten Insanlan yönetUkle
rlnl Ileri sürmüştür. 
07Yazır. lslamlyet, Hilafet ve Meşlhab lslamlye. Beyanu'i
Hak, 1/22. Krş: Ahmed. State Politics and İslam. 48. 
:ıeBugün llerJ sürülen laikJik anlayışı hayab bölmektedlr. 
Halbuki hayab bölen değil. birleştiren bir yaklaşıma lhtıyaç 
vardır. Bu s ebeple de din lşl-dunya Işi aynmını benimse
rnek mümkün değildir. Bunun yerıne blreytn Işi. toplumun 
Işi ayrımını yapmak daha uygun olacaktır. 
59Ahzab-40. 
60tlz.Muhammed nebevı otoritesını Şiiler. "masum ımamlar· 
vasıtasıyla sOrdürmektedlrler . Bkz: Dabaşi, Islam'da Oto· 
rlte, 164. 
11 ıBIII and Williams. Shi'i İslam and Roman Cai.twllctsm, 91. 
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rıte sisternın merkezinde yer almaktadır.62 Bu 
durumda siyaset, toplumdaki çıkarları denge
leme sanatı olmaktan çıkıp. kutsal bir kimliğe 
bürünmektedlr. Artık sfyasetçlnln eleştırilmesi 

mümkün mü? Din lle slyasetJn ayrılmasını ön
gören laikliğin, dlnslzllk olduğu yolundakl Iddia 
da Hıristiyanlığın Katollk mezhebi lle İsHlmın 
Şii ine~hebl doğrultusunda bır anlayışı yansıt
maktadır. Halbuki laiklik bireysel bir mesele 
değildir ki ınsanı ımanından etsin. O. siyası ve 
sosyal bir yaklaşım tarzıdır. Müslüman laik 
olamaz ama müslümanların kurduğu devlet 
pekala laik olab111r.63 

Devletin, dindarı-dinsızı olamaz. Hiçbir tü
zel kişlUk üyeleri lle özdeşemez. Tüzel kişiliğin 
üyelerinden ayrı ve farklı, bağımsız bir varlığı 
vardır. Kur'an'ın muhatabı tüzel kişller değil, 

gerçek kişilerdir. Bunun Için devletin müslü
manı-k:Mırı de olmaz. İslam Devleti Ifadesi de 
yanlıştır. Bu kavram Ideolojik bir devleti ifade 
eder. İdeoloJik davranan bir yapının Ise gerçeği 
görmesi mümkün değlldlr. Aslında lalkllkte 
devletin IdeoloJik vasfının olmaması gerekir. 
Fakat Türkiye'de laiklik bir Ideoloji, hatta bir 
din haline getirilmiştir. Yönetım sistemimiz bir 
·ıdeolojinin lpoteğlnden, başka bir Ideolojinin 
lpoteğlne geçmlşt.ır. Bu durum düzelt.llmelldlr .. 
Türkiye'de uygulanan laikİiğin tarafsızlaştırıl
ması, gerçek anlamda laikleştirilmesi lazım
dır.64 

·:nın, devlet Işlerine karıştırılmarnalı" ifa
desini, "din adına devlet gibi hareket edilemez" 
şekline çevirmek gerekir. Bunun sebebi Ise, di
ni gerekçeyle başkalarına müdahale etmenın 
Imkanını ortadan kaldırmaktır. Çünkü Kur'an: 
"zorlama dinde yoktur"65 buyurmakt.adır. Söz
konusu ayetı, büyük tefslrclmlz Harndi Yazır, 
"her ·neye olursa olsun cınsı lkrah dini hak 
olan İslam'da mevcut. değlldir."66 şeklinde an
larnaktadır. Bu, önemli ve doğru bir anlayıştır. 
Görülüyor ki din adına zor kullanmak ve ın

sanları zorlamak mümkün değlldlr.67 Halbuki 
Insanları yönetirken gerektiğinde zor kullan
mak, yani fiziki güce başvurrriak da sözkonu
sudur. Bu farklılık, dinsel alan lle siyasal ala
nın ayrılmasını gerektırrnektedlr.68 İslam Di
nine göre. hiçbir kimsenin Allah adına ko
nuşma, hareket etme yetkisi olmadığı gibi dini 
otoritesi ve kutsall~ğı da yok~ur. 69 

C~mhurlyetten önce, dini çevrelerin devlet 
Idaresinde söz· sahibi olduğu yolundakl görüş, 
yanlış ve -temelstzdlr. Hz.Peygamber'den sonra, 

· ısı 

hiçbir zaman, dini çevreler devlet idaresinde 
söz sahibi olmarnışlardır. 7° Fakat, devleti yö- · 
netenler, dinden yaralarima yolunu seçmlşler
dir. Bti nedenle de da.l..nla dine kanşmışlardır. 
Bu köt.ü gelenek bugünde devam etmektedır?ı 
Yapılması gereken. dini · sıyası mücadele aracı 
olmaktan kurtarmaktır. Eğer din, siyası müca
dele aracı olursa. birleştirıcı olma vasfını da 
kaybeder ve tefrlkanın kaynağı haline gelir. Ay
rıca, tefrikanın kurumlaşmasına sebep olur. 
İslam Tarihi· bunun örnekleri lle doludur. İtı
kadi İslam mezheplerinin ortaya çıkış sebep
lerı slyasldir. Tarihimizi iyi değerlendirmek zo-

62a.g.e.. ı 02 Doğrusu Şlam n Imarnet na2artyeslnl benim· 
seyt'nlerce siyaset kutsaldır ve öz be öz dindir. Bkz: Amma· 
ra. İsitim Devleti, 3ı9. 
6,'lBkz: Başgll, Din ve Laiklik, 161-165. 
64Aydın. İlk D{}nem İs/am Toplumu. 228-29. Tl1rklye'de lai
kliğin, nasıl devletin dini hallne geldiği konusunda ge.nlş 
bilgi Için bkz: Altında!, Lalkllk, 67-79. 
6:ıaakara-256. 
61lyazır, Hak Dint. 2/860. 
67Eğer din, siyasetin güdümünde olursa. Kur'an'ın çok 
önem verdiği ne din hürrtyetl, ne de dinde hürrtyet kalır. 
Zaten dinde hürrtyet kavramı, geleneksel inilslilmail kültü
rüne yabancıdır. Kur'an'a rağmen müslümana özgürlük ta
nınmaınıştır. Şupheslz bunun sebebi de dini kaygı olmayıp. 
slyiisl encllşedlr. Ancak geçmişte milsh1manlann kurduğu 
devletler. ınsanlan İsiılın Dinine girtp-girmeme konusunda 
özgilr bırakrmşlardır. Görülüyor ki, bu konuda müslüman 
olmayana tanındığı kadar müslüman olana hürrtyet tanın
mamış ve adeta başka Insanların müslüman olmaına1arı 
telkin edilmiştir. 
68Din lle slyasetln alanlan ayn.lmadığı takdirde, siyaset dal
ma dlne ve dini anlayışa müdahale edecektJr. Tarthlmlz bu
nun saygısız örnekiert lle doludur. Siyaset. dlnln hizme
tlnde olduğunu Iddia etse bile, mutlaka dini kendine hizmet 
ettirecektır. 
69ya2ır. lsliimlyet ve Hilafet, Beyanu'l-Hak. 1/22. Atay, Ku· 
r'an:a GOre Araştuma/ar, IV, 41. 
70Bazı yazarlar, Cumhurtyet öncesi siyası yönetimleri . "teok
ratık yönetimler" olarak nltelendlnnektedlrler. Bu tesbıt 

yanlıştır. Teokrasl, Tann yönetlrn1 anlamına gellr. Bir yöne
tlmin teokrasl olabilmesi. ıçın; a-Ruhban sınıfının varlığı. b
bu sınıfın. yönetırnde egemen olması, c-sözkonusu sınıfın 
bilgi yönünden Tann lle bağının sürdünnüş olması 182un
dır. Teokraslde ruhhan ~ınıfı mensuplan devleti. Tanrının 
ıstediği biçimde yönetınekte ve gerekli bilgıyı de O'ndan ll
ham yoluyla elde etmektedirler. Isiılın teokratık öz taşıma

. dığı gibi, milsillman siyası tarthJnln hiçbir döneminele de 
teokrasl gerçekleşmemlştır. Bkz: Aydın, İlk D{}nem İslam 
Toplumu, 226-227. Ancak Isliimin Şii yorumunda teokratlk 
bir yapının oluşturulduğıı görO.lmektedlr. Geniş bilgi Için 
bkz: Blll and Wllllaıns, Shll Isliim and Roma· Cathtıllclsm, 
69-102. 
71Hz.Muhaınmed (s.a.v) zamanında, devlet başkanının pey
gambt'r olmasından dolayı, devlet dlne bağlı· dunımdaydı. 
Onelan sonra Ise, din devlete bağlı olmuştur. Peygamber 
modeline dönmek lmkiinsız olduğuna göre, Peygamber son
rası modelln değiştirtimesini düşünmek daha ısaheUI görül
mektedir. 
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rundayız. Tarihin empoze et.tığı İslam'a değil, 
Kur'an'ın önerdığı İslam'a yönelmemiz lazımdır. 

Siyasetin, toplumun sorunlarına .değişik 

çözüm önerileri sunması gerekir. Eğer siyası 
birlik sözkonusu olursa, alternaUf çözüm öne
rtlert ortadan kalkar ve yöneUel sınıfın dayat
maları devreye girer. Din lle siyasetin alanları 
ayrılmalıdır .. Artık, Allah'ın Insanlığa gönderdiğı 
son mesaj olan İslam Dlnl, s iyasetin ve slya
setçlnln faturasını ödememeli ve siyasal 
meşruiyet zemini oluşturma aracı olmamalıdır. 
Dindar olmak, dlnln yücelmesini de ıstemek 
demektir. Bunun Için, bl7.7.at dindarların bu 
sahaların ayrılmasını sağlayacak öner11erl des
teklemeleri gerekir. Mücacldcyt biçimlerin sa
vaşı olmaktan çıkartıp . ör.lcrln savaşı haline 
getirmemiz şarf.tır.72 İslfimın siyaset haline, 
s iyasetin de din haline getJrl1mesını önlemenın 
zamanı gelmiştir. Tarihsel birikimimiz bl7..e bu
nu telkın etmektedir. 

Toplumun sorunlarına farklı çözüm önert
lert üretmek Için, toplumda değişik görüşlerı 
temsil eden siyası partılcrın bultınması lazım

dır. Önerl1er çok partlll yapıdan doğar. Hiçbir 
sorunun çözümü tek değllcllr. Amaç bir çözüm 
Şekli bulmak değil, optımal çözümü ürctmek
tır.73 Kur'an'ın müslüman toplumd-an Istedığı 
sosyal birliktir. O, birlığı s iyasi çerçeveele ele 
almaz. Ancak, bunu siyasi birlik olarak yo
rumlayanlar, siyasi partilere karşı çıkmaktadır
lar. Halbuki siyasette birlik olursa siyaset ol
maz. Çünkü çözüm önerilerı ürcUlemez. Kafa
ları dikta yöneUmlne şartlanmış müsliimanlar, 
Kur'an ayet.lerlnln siyası hlrllğı önerdığı gö
rüşünü tlerı sürmektedirler. Doğrusu. müslü
man geleneği de bu diktacı anlayışı clestek
lemektedlr. 

Demokrasiyi bir yaşam hiçimi olarak be
nımsemek annsuncia olchığumuza göre, gele
neksel kültürümüzti ve saplantılarımızı yenı

den gözden geçirmek durumundayız. Demokra
tik siyası hayatın ayrılmaz parçaları olan siyası 
partıler, taraftarlarını ve oylarını artırmak Için, 
halkın Inançlarını ve özlemlerını daima kulla
nacaklardır.14 Demokrasilerele bu ıstısınan or
tadan kaldırmak mümkün olmadığından. din 
Istismarını nasıl aza lncllreceğlmlzln yolunu 
bulmamız gerekir. Bunun yolu da eğltJmclcn 
geçer. Halkımı7.a Kur'ani cloğrulluda sağlam di
nı btlgllert vermemiz lazımdır ki. dlnln !sUsma
n toplumumuzcia prim yapmasın. 

Ü.lkenln ,ypneUmlnde tüm vatandaşların 
Iradesının olması. ülke Için bir kazanç. Irade 

KUR'AN-1 KERIM AÇlSlNDAN EGEMENLiK MESELESI 

sahiplerı Için de bir şereftır. Du şerefl, müslü
man toplumun üyelerinden almaya, hele din 
adına önlemeye hiçbir kimsenın hakkı ve yet
kisi yokt.ur.75 

Siyasal özgürlük, siyasal değer ve sıyasal 
kunım kavramları, kültürümüze yabancı kav
ramlardır. Politik ve çok sesli toplumu oluştur
mak clurumunrlayız. Halkı kontrol etmeye yö
nelik bir siyasi yapının yerine. halkı harekete 
geçlr~n ve bu hareketı yönlendiren bır poliUk 
yapıyı nasıl kuracağımızı düşünmek zorun
dayız. Toplumun kültürü tic d~mokraslnln ge
lişme cicrecesı arasında sıkı bir Ilişki vardır. 

Demokratik kültür de geleneksel müslüman 
kıiltiıriıne yabancı bir kavramclır. (flkemlze de
mokrasiyi yerleştirmenin en önemli şartı, mev
cut müslüman siyasi kültürünün değlşiJrtlmcsl 
olsa gerektir. Klasik müslüman kfıltürü. bizzat 
İslam Iç in de büyük bir sonın haline gel
mıştır. Türkiye'de yönetime halkın egemen ol
masını ve demokrasinin yerleşmesını engel
leyen faktörleri iyi tesbıt etmemiz lazımdır. 
Önemli olan bir sistemin yerıne başka bir sıs
tem kurmak cieğll, do&rru sıstemı kurmaktır. 

Bazı müsJiımanların, vatandaşın yönetime 
kablma·sını Ifade eclcn demokrasiye -karşı çık

tıkları görülmckt.edlr.76 Bunlar, demokrasinin 
eksikliklerini saymakta ve onun yerine koya
cakJan bir sıstem ele önercm~mektedlrler. Bir 
şeye karşı çıkmak yetmez, onun yerine alter
natif sıstem getirmek lazımdır. nır şeyin kötii
liiğiiniin ortaya konması, başka bir şcytn ly1-

72-ı'eokraslnln mıkJ7J d~mokrasldlr. Teokrasl. dcvktın. dinsel 
kurallann yonımculan olan din adamlan tarafından yönctll
meslcllr. Müslüman teokrat olamayacağına göre c!cmokrnt 
olmıık ?.orunc!aclır. Zira hıışka altemııttn yoktur. Laiklik. 
tt'okrnslnln kıırşıb veya :r.ıdclı değildir. Laiklik bu kontcksıc
ele alınamRZ-
T.lMulıRlcfel tekl Isliimi dlişıince lle lkllclardııkl lsli-iıııl 
chişi'ınce de çok farklıdır. Muhalefette 1\:r.gfırlfıkçıi. lktıdıırclfı 

Ise totRIItt:r hlr nitelik taşır. İkllc!arclnkl lslllm. kendi 
karşıtlımnı da yaratır. Birliğin değil. Ayrılı~ın kaynağıdır. As
lında. IslAm adına IktidAr olmak. blzznt lslam·a nıfak sok
mak!Jr. 
74Latkltğl de slyas~tçtlertn dini Istismar t'.dcmeyl'ccklert hlr 
yapının kurulması olarak görlıp. bizzat sıımlml elindarların 
dc--;tck.leml'sl lazunclır. Fetsen manada laiklik. ınsanın Işini. 
Insan aklı vasıtasıyla dfı:r.t'nlemesldlr. Bu tfır laikliğin isiflm 
lle çcllşm<>-<;1 sö:r.konusu cll'ğlldlr. Çünkü Kur'an. Insandan 
dıişimmt'slnl. aklını kullanmasını. kendı Işini doğnı yapma
sını ıstcmektedlr. A-;lındA laiklik, benim Anlayışıma göre. 
siyAsilerin elinden dlnln knrtanlmasıdır. 
75MiinAfıkun-8. 
70Birhlrtndcn farklı İslam AnlAyışianna clr.{tll. bu anlayışlıır
dan hlrlnln kendini isliimla özdeşleştlrerck. diğer farklı mı
layışlıırı Islam dışı Ilan etmesine karşı olmak la:r.ım. 

IslAMi ARAŞTIRMALAR CiLT: 8, SAYI: 3-4, YAZ-GÜZ DÖNEMi 1995 



AHMET AKBULUT 

liğine kanıt olamayacağını bilmek gereklr.77 Ül
kemizde laiklik lle demokrasi arasmda da bir 
çatışma sözkonusudur. Demokrasimiz, yalnız 
geleneksel ve radikal müslüman anlayışlarının 
değil, laikcilerin ve solcuların da tehdidi altın
dadır. Çünkü bu anlayışların hepsi aynı kül-
türe dayanmaktadır. · 
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tak zihniyeti değiştırrnek zorundayız. 79 Klasik 
müslüman siyasi kültürünün değlştırtlmeslnde 
Ise müslüman demokrat siyası bir hareketin 
önemli katkıları olablllr. 

77inglllz Fllozofu Arnold Toynbee. demokrasi lle liglll olarak 
"Demokrasi lle liglll savunma en doğru şeklide olumsuz Ifa
delerle yapılabilir; demokrasi Insanın şimdiye kadar 

Gerçekten, egemenliğin kayıtsız ve şartsız başvurduğu en az kötü pellUk slstemtllr. • demektedir. Bkz: 
halka aıt olduğunu 78 her düşünce sahibi be- yaşamı seçin, 253. 

nlmser ve bunu davranışiarına yanısıtırsa. ül- 78Halk egemenliği mı? Mlllet egemenliği mı? Halk egemenliği 
k somut. mlllet egemenliği Ise soyuttur. Bu niteliğinden dolayı 

kemizde demokratik nizarnı yerleştirmemiz O- mlllet egemenliği keyflllğe müsatWr. Yanı. yöneUeller tarafın-
Iaylaşacaktır. Geleneksel kültürümüzü değiştir- dan JsUsmar edilmesi miimkündür. Bu nedenle halk ege-
rnek için harekete geçilmelidir. Sorunu teme- menllğl kavramını tercih ecllyorum. 
linden çözmek lazımdır. Türkiye'nin sağcısı-sol- 7

9au gerçeği Toynbee şöyle irade etmektedir: "Bır kültün1n 
başan ve baŞansızlığı Jıallon dintyle yakından Ilgilidir. Yanı 

cusu, dindarı-dinsizi aynı kültürün türevleri bir uygarlık. halkının da:yandığı dlnln nitelikleriyle belirle-
oldukları ıçın aynı zlhnlyettedlrler. Biz, bu or- nır.· Bkz: Toynbee. Yaşamı Seçtn, 333. 
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