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Adalet, Eşitlik, Hukuk
ve Siyaset
Edhem Eldem’in kaleminden, adalet
kavramının Türkiye toplumunda ve
siyasetindeki temelleri, geçmişten
bugüne serüveni. Sayfa 24
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Cem Güldüren

SİYASET TARİHİ

OSMANLI
İMPARATORLUĞU’NDAN
GÜNÜMÜZE ADALET, EŞİTLİK,
HUKUK VE SİYASET ÜZERİNE
edhem eldem
II. Abdülhamid’in bugün hâlâ paylaşılamayan siyasi mirası, maalesef içi boş bir
devlet yapısını Türk siyasi hayatının temel olgularından biri olarak hayata geçirmiş
olmasıdır. Bugün yaşadığımız sorunların temelinin burada yattığını anladığımız
takdirde, siyasi ve toplumsal huzurun gereği olan eşitlik, demokrasi ve hukuk
devleti kavramlarının oluşması ve oturması büyük ölçüde kolaylaşacaktır. Ne var ki
neredeyse yüz elli yıllık kesintisiz bir geçmişe sahip bu geleneğin ve bu gelenekten
kaynaklanan kurumsal zaaf ve kırılganlığın giderilmesinin güçlüğünü düşünüp,
bunun ham bir hayal olabileceği ihtimalini de göz ardı etmemeliyiz.
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Bundan bir-iki ay önce, adını hatırlayamadığım bir kanalın adını
hatırlayamadığım bir tartışma programında adını hatırlayamadığım bir
katılımcı, son zamanlarda basını ve
siyaseti epeyce meşgul eden Kemal
Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü ve
kurultayı konusuna atıfla ilginç bir
yorumda bulundu. Mealen söylediği,
“adalet” lafzının aslında Türkiye’de
siyasi sağın bir söylemi haline gelip,
solun söylemi ise “eşitlik” üzerine
kurulduğundan, bugün CHP’nin daha
çok siyasi rakibi konumundaki AKP’ye
ait görünen veya yakışan bir retoriği
kullanmasının garip ve dikkat çekici olduğuydu. Gerçekten de her ne
kadar adını ısrarla AK Parti’ye çevirerek kuruluşundaki “adalet” ve “kalkınma” kavramlarını hasıraltı etmek
ister gibi bir intiba yaratsa da AKP,
daha önceki birçok siyasi oluşum gibi
“adalet” mefhumuna atıfta bulunan
bir partiydi. Yakın geçmişimizin en
önemli merkez-sağ partilerinden Süleyman Demirel’in Adalet Partisi’nin
de bu terimi kullanmış veya Necmettin Erbakan’ın Refah Partisi’nin “Adil

Düzen” diye bir slogan benimsemiş
olması aynı genel yönelime işaret
etmektedir. Daha gerilere gidilirse,
1908 ihtilalinden sonra Fransız devriminin meşhur “Liberté, Égalité,
Fraternité” (Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik) ibaresini dönemin Türkçesiyle
“Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet” şeklinde tercüme edip benimseyen Jön
Türklerin çoğu zaman dördüncü bir
ilke olarak “adalet” terimini bu ibareye eklemek ihtiyacını duymuş olması
da gayet manidardır.
Bu yorumu yapan kişinin bunların ne
kadar farkında olduğunu bilemem;
daha çok bu durumu insiyaki bir
şekilde tespit ettiği intibaını edindim. Zaten fevkalade kısır ve “temcit pilavı” kıvamında bulduğumdan
uzak durmaya çalıştığım bu tartışma
programlarından birinde tesadüfen
rastladığım bu yorumdan hemen
sonra ekrana ilgimi kaybettiğimden,
devamında neler söylendiğini, bu
yorum üzerine herhangi bir tepki
gelip gelmediğini bilemiyorum. Şunu
da eklemem gerekir: Tartışmacının

bu “insiyaki” yorumuna bütünüyle
katılıyor değilim. Her şeyden önce,
CHP’nin geleneksel olarak bir eşitlik
söylemini kullanmış olduğu konusunda çok ciddi şüphelerim var. Fakat en
yüzeysel haliyle adalet kavramının
geleneksel ve sağ kesime yakın durduğu, eşitliğin ise daha çok solda yer
aldığı görüşünün bir doğruluk payı
taşıdığı inkâr edilemez. Ne var ki asıl
mesele, bu ayrışmanın tartışmacının
hiç ele almadığı karmaşık ve katmerli
bir tarihi arka plana dayandığı ve sağsol ayrımından çok daha derin bir
şekilde Türkiye’nin siyasi kültürü ve
demokrasideki başarısızlık ve eksiklikleriyle doğrudan ilişkili olduğudur.
Meselenin bir kısmı bu tarihsel sürece dayanırken, diğer bir tarafı da
Türkiye’nin ve Türk kültürünün en
can alıcı zaaflarından biri olan dil
fakirliği ve kavramsal ifade yetersizliğiyle ilgilidir. Bu durum, özellikle
“ithal” edilmiş kavram ve tabirlerde
baskın bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Türkiye’nin siyasi ve hukuki değişim ve dönüşümünün büyük ölçüde

Bu bağlamda asıl üzerinde durmak
istediğim, adalet kelime ve kavramıdır. Bugün Türkiye’de adalet kelimesi
üç farklı manada kullanılmaktadır.
Bunların ilkinde, biraz önce dile getirdiğim siyasi, felsefi ve ahlaki boyut
ağır basmaktadır. Daha çok toplum
genelinde ve devlet ile fertler arasındaki ilişkiler düzeyinde mana bulan
bu kavram, adil, yani haksızlık olarak addedilen davranışların önüne
geçildiği bir düzenin varlığına (veya
özlemine) işaret etmektedir. Aslında
bu kavram en geniş şekilde yapılan/
edilen ile elde edilen arasında bir
dengenin varlığı olarak da anlaşılabilir. İkinci mana ise tamamen kurumsaldır. Adalet, ülkenin yargı sistemini kapsayan ve temsil eden, kişi ve
kurumların haklarını korumak veya
aramak için müracaat ettikleri sisteme verilen addır. Nihayet adalet, bu
sistem içinde gerçekleşen yargılama
süreci neticesinde “tecelli” ettiği söylenen olgunun kendisinin adıdır.
Bu tür örtüşmeler Türkçeye has değildir. Osmanlı İmparatorluğu’nun
modernleşme sürecinde önemli rol
oynamış olan Fransa ve Fransızcaya
bakacak olursak, justice kelimesinin
benzer anlamlarda kullanıldığı göze
çarpar. Şu farkla ki Fransa ve diğer
“Roma vârisi” Avrupa ülkelerinde

Latince justitia kavramından türemiş olan bu kullanımlar çok daha
eskiye dayanmaktadır ve dolayısıyla
dile daha fazla oturmuştur. Oysa her
ne kadar adalet kelimesinin Arapça kökeni eskiliğine işaret ediyorsa
da Türkçede bu kelimenin bazı kullanımlarının çok daha geç ortaya
çıktığı da bir gerçektir. En basit bir
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Batı etkisinde ve son iki yüzyıl içinde
gerçekleştiği düşünülürse, bu alanlara ait kelime haznesiyle kavramsal
yelpazenin özellikle zayıf ve/ya muğlak olmasına şaşırmamak gerekir.
Bu durum, var olması gereken ayrım
ve farkların yok olması ve yerine
bir muğlaklık çökmesine yol açarken, tam tersine, olmaması gereken
farkların ortaya çıkmasına da fırsat
tanıyabiliyor. Bu son hale bir örnek
vermek gerekirse, “milli” ve “ulusal”
sözcüklerinin “eski” ve “yeni” Türkçede aynı kavramı ifade etmesi gerekirken farklı siyasi eğilimlerin tezahürü
olması akla gelebilir. Bir adım ileri
gidersek, Türkçe bilmeyen bir kişiye
“milliyetçilik” ile “ulusalcılık” arasındaki farkı nasıl izah edebileceğimizi,
daha da zoru bu iki kelimeyi başka
dillere tercüme ederken nasıl iki
farklı kelime bulabileceğimizi düşünmeye çalışalım…

lar –düzgün eğitim ve medya sayesinde– farklı manalarda kullanılan
kelimeleri birbirinden ayırt etmeyi
büyük ölçüde başarırlar. Türkiye’de
durumun pek öyle olmadığı anlaşılıyor. Bunda, giderek kötüleşen eğitim
sisteminin ve bilgiden çok lafazanlık üreten medyanın muhakkak çok
önemli bir payı olmakla beraber,
Kınalızade’nin
Daire-i Adliye
şeması.

örnek olarak hatırlatmak isterim ki
bugün Adalet Bakanlığı olarak bildiğimiz devlet kurumunun Osmanlı
dönemindeki öncülünün adı hiçbir
zaman Adalet Nezareti olmamıştır.
İlk haliyle Meclis-i Ahkâm-ı Adliye
olarak ortaya çıkan bu kurum, ilerleyen tarihlerde Adliye Nezareti adını
almıştır. II. Abdülhamid zamanında
bir ara Fransız sisteminde ihdas edilen ministère de la Justice et des
Cultes (Adalet ve Mezhepler Bakanlığı) örneğini takliden bakanlığın adı
Adliye ve Mezahib Nezareti olarak
değiştirilmiştir. Cumhuriyet’in ilk
dönemlerinde bile bu kurumun adı
Adliye Vekâleti olarak geçmekteydi.
Bugün hâlâ mahkeme ve diğer yargı
birimlerinin bulunduğu mekânlara
“adliye” veya “adliye sarayı” denmesi
bunun bir kalıntısıdır.
Eğitim ve kültür seviyesi yüksek olan
bir ülkede bu tür muğlaklıklar genellikle daha rahat hazmedilir ve insan-

bunların yanında tarihten menkul
ciddi bir sorun da varlığını korumaktadır. 19. yüzyıldaki modernleşme
ve Batılılaşma süreci Osmanlı kültüründe ciddi kopmalara neden olmuş,
bazı temel kavramlar birdenbire terk
edilmiş veya değiştirilmiş, dolayısıyla da ister istemez karışıklıklar ve
muğlaklıklar ortaya çıkmıştır. Adalet ve adliye kelimeleriyle ilgili biraz
önce işaret ettiğim durum bunun
bariz bir tezahürüdür. Aslında işin
ilginç tarafı şu ki, Osmanlı bürokrasisinin, ortaya çıkan yeni kurumsal
yapıyı tarif ederken “adalet” yerine
“adliye” kelimesini kullanmayı tercih ettiği anlaşılıyor. Gerçi bunu iki
konunun karışmaması için bilinçli olarak yaptıklarını sanmıyorum:
Maliye, Hariciye, Dahiliye gibi diğer
kurumsal yapılarda da kullandıkları
ve bir zamanların seyfiye, kalemiye,
ilmiye tabirlerini de çağrıştıran bir
şekli tercih etmiş olmaları kuvvetle
muhtemeldir.

25

SİYASET TARİHİ

Mesele, felsefi ve ahlaki adalet kavramıyla modernleşen bir devletin
ortaya koymaya çalıştığı bir hukuk
sistemi içinde oluşmaya başlayan
adalet kavramının birbirine karışmaya başlamasıdır. Hatta daha doğrusu,
karışmanın da ötesinde geleneksel
adalet kavramının daha köklü ve
yerleşik olmasından dolayı diğerine
baskın çıkması ve bunun neticesinde insanların zihninde onun yerine
bile geçmesi söz konusudur. Daha
önce de dediğim gibi bu sorun aslında çoğu kültürde mevcuttur. Ahlaki/
felsefi adaleti, daha “teknik” nitelikteki hukuki adalete nispetle insanlar
daha kolay kavrayabilmektedir. Ne
de olsa din, terbiye, aklıselim gibi
etkenler, insanların kendilerince
veya çevrelerince makul görünen bir
adalet kavramına sahip olmalarını
sağlamaktadır. Bu yüzden de bu tür
adaletin izafiyet kazanması kaçınılmazdır. Kurumsallaşmış adaletin bu
tür sapmalara maruz kalmamasını
–bir dereceye kadar– sağlayan ise
hukuktur.
Hukuk, bu sorunun yeni ve önemli bir
veçhesi olarak ortaya çıkmaktadır.
Kelimenin kendisinin de gösterdiği
gibi bu kavram da –en azından bu
haliyle– Osmanlı modernleşmesinin
bir ürünüdür. Hukuk, hak kelimesinin çoğulundan türetilerek Fransızca
droit kavramına karşılık gelmek üzere uydurulan bir kelimedir. Tabii ki
bundan Osmanlıların daha önce hukuksuz olduğunu anlamak gerekmez.
Mesele şudur ki birçok erken modern
devlet ve toplum gibi, Osmanlı hukuk
sistemi de tek bir standart etrafında
düzenlenmiş değildi. Meşruiyetini
İslam’dan alan devletin esas hukuki
referansı şeriat olduğundan, bugünkü “hukuk” ve “kanun” anlayışımıza
en çok yaklaşan da şeriat terimiydi.
Örnek vermek gerekirse “Şeriatın
kestiği parmak acımaz” deyişi Latince
“dura lex, sed lex” (Kanun acımasızdır, fakat kanundur) sözünün bir
muadili sayılabilir.
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Ne var ki merkezi ve neredeyse jenerik konumdaki şeriatın yanında
değişik bağlam ve ihtiyaçlara cevap
verecek başka hukuk sistemleri de
mevcuttu. Kanun ve bunun teza-

hürü olan kanunnameler, şeriatın
kapsamadığı veya devletin ihtiyaçlarını karşılamadığı alanlarda çözüm
üretmeye imkân vermekteydi. Her
ne kadar ilkesel olarak kanunun şeriata aykırı herhangi bir uygulaması
olamıyor idiyse de aslında bu kuralın sıklıkla göz ardı da edildiğini biliyoruz. “Kardeş katli” adıyla bilinen
düzenleme bunun en bariz örneklerindendir. Şeriatın kapsayamadığı
diğer önemli bir alan, Latincede jus
gentium olarak bilinen yabancılar
hukukudur. Bu alanda da bugün kapitülasyon adıyla bilinen ahidname-i
hümayun, bu boşluğu doldurmak için
İslam hukukundaki “aman” uygulamasından türetilerek geliştirilmiş
bir çözümdü. Bunlara örfü, imparatorluğun çok dinli yapısından dolayı
devletin belirli bir özerklik tanıdığı
dini toplulukların kendilerine has
hukukunu, İslam içindeki farklı mezheplerin değişik yorumlarından kaynaklanan farklılıkları da eklemek gerekir. Nihayet, unutmamak gerekir ki
şeriatın kendisi de katı bir yapıya ve
kesinleşmiş bir metne (codex) sahip
olmadığından yorum ve esnekliklere
açıktı. Bunun en bariz tezahürü ifta,
yani belirli konularda fetva adıyla
görüş bildirme sürecidir. Fetvaların en belirgin özelliği, bir görüşten
ibaret olduklarından dolayı nihai bir
karar niteliği kazanmamalarıdır. Bu
yüzden de genellikle ya müftülerin
ve özellikle şeyhülislamların fetva
mecmualarında toplanarak somut
gerçeklerden kopuk bir ihtimaller
silsilesine ya da miras taksimi veya
padişah hal’i gibi zaten önceden kararlaştırılmış olan vakaları meşrulaştıran bir onay mekanizmasına dönüşüyorlardı.
Bir kez daha tekrarlayayım: Bu durum, erken modern bir toplum için
çok yadırganacak bir şey değildir.
Avrupa’da da bu tür hukuki çoğulluk ve muğlaklık örnekleri bulmak
mümkündür. Ne var ki OsmanlıTürk örneğini farklı kılan birkaç
önemli noktaya değinmek gerekir. Bunların ilki, Avrupa’nın Roma
İmparatorluğu’ndan tevarüs ettiği
legalist (hukukperest?) bir geleneğe
sahip olmasıdır. Bunun neticesinde
Osmanlı İmparatorluğu’nda çok daha

az rastlanan bazı olgular Avrupa’da
nispeten erken gelişmiştir: Yazılı kanun kodifikasyonuna verilen önem,
mahkemede prosedür konusundaki
titizlik hatta takıntı, zabıt geleneğinin gelişmesi, yani kısaca hızla artan
bir kurumsallaşma ve standartlaşma
süreci. Burada vurgumun içerik değil,
şekil ve kurumlar üzerinde olduğunu
hatırlatmak gerekir: Bu tür gelişmeler, binlerce kişinin engizisyon veya
cadı avları sonucunda haksız yere öldürülmüş olduğunu dışlamaz. Önemli olan, bu vahşetin yukarıda sayılan
şartlar ve kurallar kapsamında, yani
mevcut hukuk çerçevesi içinde gerçekleşmiş olmasıdır.
Avrupa devletlerinin diğer bir farkı,
Osmanlı İmparatorluğu’ndan çok
daha homojen bir yapıyı yönetmiş
olmaları ve dolayısıyla hukuk sistemlerinin
standartlaştırılmasına
nispeten daha müsait olmuş olmalarıdır. Burada da maksat Avrupa’nın
bir üstünlük veya öncüllüğünü öne
çıkarmak değildir; Avrupa’nın ulus
devlete doğru evrilen çoğu ülkesinde 16. ve 17. yüzyıllardan itibaren bu
homojenleşmenin nasıl bir şiddet,
dışlama, zorlama ve asimilasyon
aracılığıyla gerçekleştiğini hatırlatmaya gerek yok. Ne var ki bu şartlarda da olsa ortaya çıkan toplumsal manzara, giderek merkezileşen
ve kuvvetlenen bir devletin artan
standartlaşma imkân ve taleplerine
uyum göstermeye başlayan tebaa ve
vatandaşlarla şekilleniyordu.
Osmanlı İmparatorluğu ile Batı arasındaki üçüncü fark da bu ayrışmanın neticesinde ortaya çıkmıştır. 19.
yüzyıl boyunca Avrupa’da yaşanan
modernleşme süreci, hukukun ve
hukuk üstünlüğü, hukuk devleti gibi
kavramların iyice geliştirilip yerleşmeye başladığı bir dönem olarak
önem kazanmaktadır. Aslında Osmanlı İmparatorluğu’nda da biraz gecikmeyle de olsa benzer bir süreç söz
konusudur; fakat Avrupa’dan farklı
olarak Osmanlılar için bu, kendi gelenek ve sistemlerinden bir kopuşu
beraberinde getiren çok daha meşakkatli, tereddütlü, inişli çıkışlı bir
yola dönüşmüştür. Bir taraftan şeri
hukuk devam ederken, diğer yandan

Bu sorunun cevabını hukukta değil,
siyasette aramak gerekir. Avrupa’da
19. yüzyılda gelişen yeni hukuk düzeninin yaygınlaşıp yer etmesindeki
en önemli etken, özellikle Fransız
devriminden itibaren gözlemlenen
siyasi gelişmelerdir. Bu gelişmeleri iki ana başlık altında toplamak
mümkündür: Anayasal düzene geçiş
ve eşitlik kavramının giderek güç kazanarak ortaya çıkması. Bu iki olgu,
daha önce bahsettiğim hukuki dönüşümün giderek güç kazanmasına,
yayılmasına ve uzun vadede hukuk

devleti dediğimiz düzenin oluşmasına imkân vermiştir. Anayasal düzen,
başta siyasi yöneticiler olmak üzere
bütün toplumun temel hak ve yetkilerinin nitelik ve sınırlarını çizerek,
giderek zenginleşen, ama o nispette
de karmaşık ve teknik bir hal alan
hukuka sağlam bir dayanak ve nihai
bir referans sağlaması bakımından
vazgeçilmez bir önemi haizdi. Eşitlik
mefhumunu ise, anayasal düzenle
tedrici bir şekilde ortaya çıkan vatandaşlık statüsünün hukuk düzenine bir yansıması olarak görmek
mümkündür. Siyasi açıdan giderek
özgürleşen vatandaşların hukuk
nezdinde eşit birer birey olarak algılanması bu sürecin tabii ve mantıklı
bir neticesiydi. İşte bu iki noktada
Osmanlı İmparatorluğu, hukuk düzeninde gerçekleştirdiği birçok atılım
ve değişime rağmen Batı’ya oranla
çok daha başarısız kalmış ve bu başarısızlık, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşundan günümüze kadar çok
temel bazı sorunların başlıca nedeni
haline gelmiştir.
Bir kez daha olası itirazlara karşı
tedbirli davranıp, bu mukayesenin
Batı’nın bu konularda tam ve mükemmel bir başarı elde ettiği manasına gelmediğini söylemem gerekir.
Avrupa ve özellikle denizaşırı türevlerinde 19. yüzyılın yarısına kadar
köleliğin devam etmiş olması; kadınların daha da uzun bir süre siyasi

haklardan mahrum kalmış olmaları
ve günümüzde hâlâ ekonomik ve
diğer eşitsizliklere maruz kalmaları;
II. Dünya Savaşı’na kadar çoğu Avrupa devletinin kendi ülkelerinde
belli hak ve eşitlikleri geliştirirken
dünyanın geri kalanında eşitsizliğe
dayalı sömürge düzeni kurmaları
gibi olgular, bunu göstermeye yetecek örneklerdir. Fakat bütün bu
örneklerin yaşandığı sıralarda veya
hemen sonrasında bu haksızlık ve
eşitsizliklere karşı çıkan, bunları
sorgulayan, ortadan kaldıran veya
kaldırmaya çalışan güçler ve aktörler
de aynı Batı’nın içinden çıkmıştır. 19.
yüzyılda kölelik karşıtları (abolitionists), feministler ve kadın hakları
savunucuları, sömürge karşıtı aktivistler, liberaller, radikaller, sosyalistler yerleşik iktidarları zorlayan ve
eşitlik eşiğini mütemadiyen aşağıya
doğru çeken bir karşı kuvvet oluşturmaktaydılar. Aynı dönem Osmanlı
İmparatorluğu’nda bu tür değişimleri tetikleyen kuvvetler tabandan
çok tavandan geliyordu; özellikle
de iki koldan: Biri devletin kendisi
veya daha doğrusu ıslahatçı devlet
erkânı ve bürokrasiden, diğeri ise
dışarıdan, yani özellikle diplomasi
yoluyla Batı’daki “düvel-i muazzama” denen büyük devletlerden. Bu
durum ister istemez değişim sürecini
yavaşlatıyordu. Tanzimat erkânının
radikal değişimden çok kontrollü ve
muhafazakâr bir dönüşüm istemesi
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genellikle Fransız hukukundan mülhem yeni bir hukuk düzeni uygulanmaya çalışılıyordu. Avrupa’dakine
benzer bir sürecin, yani kendi geleneğinden türetilen bir hukuki kodifikasyonun daha sağlam olacağına
inananlar ise Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye (kısaca Mecelle) adı altında İslam
hukukuna dayanan bir medeni hukuk kodeksi oluşturmuşlardı. Bütün
bu gelişmelerin karşısında, Osmanlı
İmparatorluğu’nda hukuk konusunda mükemmel olmasa da ciddi bir
standartlaşmanın ortaya çıktığını,
geleneksel adalet anlayışlarına alternatif yaratacak pozitif hukuka dayalı
bir adalet anlayışının geliştiğini söylemek mümkündür. Ne var ki işin asıl
can alıcı noktası bu yeniliklerin ne
kadar oturup yer ettiği ve toplumun
muhtelif katmanlarına ne derecede
yayıldığı meselesidir.

1908 ihtilali
münasebetiyle
Galata’daki Petit
Lyon mağazası
tarafından
bastırılmış gayrı
resmi madalya.
Objenin hem
Fransızca,
hem Türkçe
ibaresinde
Hürriyet
(Liberté),
Müsavat
(Égalité) ve
Uhuvvet
(Fraternité)
sözlerine Adalet
(Justice) lafzı
eklenmiştir.
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1908 ihtilalinde
bele giyilen ve
Müsavat (Eşitlik)
sözü işlenmiş
atlas kuşak.
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Yazarın koleksiyonu.

şaşırtıcı değildi. Batı devletlerinin ise
genel olarak kendi menfaat ve stratejilerine, özellikle de kendilerine
yakın ve faydalı gördükleri toplulukların haklarına diğerlerine nispetle
öncelik vermeleri tabiiydi.
Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi
modernleşme sürecinde devletin
güdümünde yaklaşık yirmişer senelik aralıklarla üç büyük merhaleden
bahsetmek mümkündür: Tanzimat
Fermanı olarak bilinen 1839 Gülhane
Hatt-ı Hümayunu, Islahat Fermanı
adıyla bilinen 1856 Hatt-ı Hümayunu ve Kanun-ı Esasi adı verilen
1876 Anayasası. Bu üç önemli adım,
giderek artan bir kurumsallaşma,
olgunlaşma ve liberalleşme sürecini
tanımlamaktadır. Ne var ki bunlara
biraz daha yakından bakıldığında bu
sürecin birçok açıdan zayıf, kof ve
dayanıksız olduğu dikkat çekmektedir. Tanzimat Fermanı’nın arkasında
yatan, esas itibariyle devletin zirvesinde yer alan ve modernleşmeyle
birlikte palazlanan devlet ricalinin
kendi varlığını ve haklarını teminat
altına alarak kendini keyfi uygulamalardan korumaya çalışmasıdır.
Gerçekten de bu sayede devletin
bürokratik yapısı daha etkin bir hale
gelmiş, kısmen de olsa modern bir
hukuk devletinin temelleri atılmaya
başlanmıştır. Bu hareketten halkın
ancak dolaylı bir fayda gördüğünü
belirtmek gerekir. Henüz bir eşitlik
söz konusu olmamakla beraber, Tanzimat devletinin uygulamalarının büyük bir kısmı devlet ile toplum arasındaki ilişkilerin daha rasyonel ve
öngörülür bir şekle girmesine imkân
vermiştir.
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Eşitlik kavramını gerçek manada ilk
defa gündeme getiren, 1856’da ilan
edilen Islahat Fermanı’dır; fakat
bunu söylerken bu metnin hangi

şartlar altında oluşturulduğunu da
unutmamak gerekir. Islahat Fermanı,
Kırım Savaşı’nın nihayetinde İngiltere ve Fransa tarafından Osmanlı
İmparatorluğu’na şart koşulmuş ve
dayatılmıştır. Bu yüzdendir ki bu fermanın ele aldığı başlıca eşitlik, farklı
dinlere mensup kişilerin devletin ve
hukukun nezdinde eşitliğidir. Daha
basit bir ifadeyle asıl mesele, Müslümanlar ile diğer dinlere mensup
topluluklar –özellikle Hıristiyanlar–
arasında bir eşitlik tesis etmek ve
bir bakıma ilk defa dinden bağımsız
olarak tanımlanabilen bir Osmanlı
vatandaşlığı oluşturmaktı.
O zamana kadar Osmanlı sistemi belirli eşitsizlikler üzerine kuruluydu.
Geleneksel toplumların eşitsizlik
üzerine kurulu olması şaşırtıcı bir şey
değildir. Tarih boyunca insan toplulukları cinsiyet, yaş, statü, din, renk,
ırk, eğitim, soy gibi akla gelebilecek
çok sayıdaki kıstas üzerinden hiyerarşik düzenler oluşturmuştur. Genellikle güçlü bir eşitlik söylemiyle
ortaya çıkan tek tanrılı dinler bile, bu
söylemi kuvveden fiile geçir(e)memiş, dolayısıyla da eşitlik kavramını
ağırlıklı olarak ölüm ve ölüm sonrasına öteleyip en azından bir vaat
ve ümit olarak kullanmayı bilmiştir.
Zaten bu dinler genellikle kendi müminleri arasında bir eşitlik retoriği
geliştirirken, kendinden olmayanları
tamamen dışlayarak veya ötekileştirerek ya insandan saymamayı ya da
en azından daha aşağı görmeyi ilke
edinmiştir.
Osmanlı sistemi, hem geleneksel
toplumsal ve siyasal tabakalaşmayı,
hem de dini inançtan doğan eşitsizlikleri içinde barındırmıştır. Bunların
ilkinin en basit örneği, askeri sınıf
ile reayayı, yani yönetenler ile yönetilenleri ayıran eşitsizlikti. Bunun

üzerine bir de dini kimliğe dayanarak Müslümanları üstün, diğerlerini
aşağı gören ayrımı eklemek gerekir.
Bu eşitsizliğin birçok tezahürü vardı: Gayrimüslimlerin cizye ödemesi,
çok istisnai durumlar haricinde askeri sınıfa dahil olamamaları, belirli
renkleri giyememeleri, erkeklerinin
Müslüman kadınlarla evlenememesi, mahkemede tanıklıklarının Müslümanlarınkiyle eşit sayılmaması…
Listeyi daha da uzatmak mümkündür. Gerçi bu yasak ve sınırlamaların
değişik dönemlerde daha çok veya
daha az uygulanması söz konusu
olabilirdi; ama esas olarak devlet ve
Müslümanlar, gayrimüslimleri kendileriyle aynı seviyede görmemekte oldukları gibi, kültürleri de bu farklılığı
ve aşağılamayı yansıtacak her türlü
sözlü, yazılı, simgesel araca sahipti.
Osmanlı Türkçesinde bazı temel olguları ifade ederken Müslümanlar ile
gayrimüslimler için farklı kelime ve
tabirlerin kullanılması bunun ilginç
bir tezahürüdür.
Bu durumu etraflıca düşünmeden
alelacele adaletsizlik olarak tanımlamak yanlış olur. Bugünkü değerlerimizden hareket ederek haksız
bulmamız, böyle bir ayrımın kendi
döneminde haksız veya adaletsiz
olduğu manasına gelmez. Dönemin
ahlaki, siyasi ve hukuki değerlerinden kaynaklanan bu eşitsizlik, gayrimüslimler dahil ilgili bütün taraflarca kabul edilen, olağan bilinen ve
dolayısıyla haklı bulunan bir durumdu. Adaletsizlik ancak mevcut olan
ve kabul edilen bu durumun içinde
olmaması gereken bir uygulamadan
doğan durumlarda söz konusuydu;
yani haksız olan, bir gayrimüslimin
Müslümandan daha aşağı sayılması
veya ayrımcı bazı vergi ve yasaklara
maruz kalması değil de, hakkı olarak
tanımlanmış bir imkândan mahrum

Bu yüzden de 1856 Islahat
Fermanı’nın getirdiği eşitlik mefhumu, Müslüman nüfusun kolay kolay
hazmedebileceği nitelikte değildi. Dininden dolayı kendini diğerlerinden
üstün gören bir toplum, birdenbire
bu üstünlüğün ortadan kalktığını,
“gâvur” olarak tanımladığı kişilerin
bundan sonra kendileriyle aynı statüde ve aynı haklara sahip olacağını
kabullenmek durumunda kalmıştı.
Bunun doğurduğu tepkiyi en iyi anlatan, o meşhur hikâyedir: Anadolu’daki bir kasabada bu yeni fermanın ne
anlama geldiğini soran halka imamın
verdiği cevap, “Bundan böyle gâvura
gâvur denmeyecek” olmuş. Gerçekten de asırlardır kendi üstünlüğüne
inanmış olan bir kesimin tahmin edilebilir tepkisi, oyunun yeni kurallarına uyar gibi yapıp aslında davranışını hiç değiştirmemekti. Fakat ilginçtir
ki devlet bu konuda daha atılgan ve
ciddi davranmıştı. Bunun en kuvvetli işareti, bu tarihten itibaren devlet
hizmetinde giderek artan sayılarla
gayrimüslimlerin görevlendirilmesine imkân verilmesiydi. 1856’yı takip
eden yaklaşık yirmi senelik dönem
boyunca Osmanlıcılık denen ve toplumun çeşitli kesimlerini ortak bir
Osmanlı vatandaşlığı kavramı etrafında birleştirmeyi başaran bir devlet milliyetçiliğinin bir dereceye kadar geliştiğini söylemek mümkündür.
1876’da ilan edilen anayasa, bu sürecin bir tür taçlanması olarak görülebilir. Ne var ki anayasal sürecin
bağlamı, aceleciliği ve kısa ömürlülüğü bu taçlanmanın tam tersine
büyük bir başarısızlığa dönüşmesine
neden oldu. Bir darbenin ardından
çok kötü yönetilen bir Balkan krizi,
kontrolden çıkıp katliama dönüşen

Bulgaristan isyanının bastırılması,
bunların Avrupa’da yarattığı tepkiler
ve düvel-i muazzamanın imparatorluğu hizaya getirmek için düzenlediği
bir konferansa karşı koyma hevesi,
olumlu olması gereken bir gelişmeyi
korkunç bir siyasi faciaya dönüştürmeye yetti. Midhat Paşa’nın hırsı
ve aceleciliğine bir de hazırlattığı

dırmış bir hükümdar olduğunu söylemeye imkân verdiği bir gerçektir.
Ne var ki burada odaklandığımız
hukuk, kişisel haklar, vatandaşlık,
eşitlik, anayasal düzen ve en genel
anlamda siyaset alanına bakıldığında durumun devamlılıktan çok bir
kopuş olarak nitelenmesi gerektiği
fikrindeyim. Abdülhamid’in meclisi
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edilmesiydi. Unutmamak gerekir,
Osmanlı İmparatorluğu’nda kölelik
gibi daha da ağır eşitsizlikler getiren
ayrımlar da mevcuttu; fakat kölelere şeriatın veya mevcut kanunların
aksine bir muamele yapılmadıkça
durumun kendi bağlamı içinde adil
veya adaletli olduğunu kabul etmek
gerekir. Eşitsizlikler üzerine kurulu
olan bu düzende adaletsizlik, sadece
mevcut kurallar çiğnendiğinde ortaya çıkabilen bir durumdu.

II. Abdülhamid’in Osmanlı ve Türk siyasi kültürünün
oluşumunda oynamış olduğu rol azımsanmayacak
derecede önemlidir. Cumhuriyet’in temellerinin 1908
ihtilalinde ve İttihat ve Terakki’de aranması gerektiği fikri
ideolojik devamlılık açısından büyük ölçüde doğrudur;
fakat siyasi yapılanma ve özellikle devlet yapısı söz
konusu olduğunda Türk siyasi kültürünün kaynaklarını
biraz daha geride, II. Abdülhamid döneminde aramanın
hiç de mantıksız olmayacağı fikrindeyim.
anayasayı Avrupa devletlerine karşı
bir koz olarak kullanmaya çalışması eklenince mesele çığırından çıktı.
Kendi kurduğu oyuna gelen Midhat,
geri adım atmamak için işi Rusya’yla
savaşı tetiklemeye kadar götürmek
zorunda kaldı. Bunun neticesinde bir
müddettir pusuda bekleyen II. Abdülhamid, sadrazamı iktidardan ve sonra da hayatından etti; ülke hezimetle
sonuçlanan bir savaşa sürüklendi; zaten etkisiz hale getirilen anayasa ve
meclis askıya alınarak Abdülhamid’in
otuz yıldan fazla sürecek olan istibdat rejiminin kapısı aralanmış oldu.
II. Abdülhamid’in otuz üç yıllık saltanatının Tanzimat’ın devamı olarak
sayılıp sayılmayacağı çok tartışıldı,
tartışılacaktır da. Tanzimat hareketi
devletin ve devletin güdümündeki
toplum ile ekonominin modernleşmesi olarak görüldüğü takdirde gerçekten de II. Abdülhamid’in büyük
ölçüde bu ivmeyi devam ettirdiğini söylemek mümkündür. Altyapı,
eğitim, ulaşım gibi bazı temel alanlarda gözlemlenen bu devamlılığın, Abdülhamid’in Tanzimat’ı daha
kontrollü ve muhafazakâr bir şekilde
devam ettirmiş, hatta bazen hızlan-

feshedip anayasayı askıya alması,
yirmi sene içinde kör topal da olsa
ortaya çıkmış olan eşitlikçi bir süreci bir anda yok etmiş, kökünden
kazımıştır; fakat hükümdar siyasi
müdahalesini bununla sınırlı tutmamış, çok daha kökten tedbirlerle
tedrici olarak sistemi kendi lehine
dönüştürmeyi başarmıştır. Bu yöndeki en büyük hamlesi, Tanzimat ricalinin oturtmaya çalıştığı ve Bab-ı
Âli’de (Sadaret makamı) toplanan
siyasi gücü Yıldız’a, yani kendine ve
yakın çevresine çekmek olmuştur.
Buna ilaveten iktidarı kendinde ve
etrafında oluşan enformel ve gayri
resmi güç odaklarında toplayarak
Tanzimat’ın bin bir güçlükle oluşturmaya çalıştığı kurumların içini boşaltmış ve etkisiz bir hale getirmiştir.
Nezaretler, Şura-yı Devlet, devletin
başlıca idari ve adli kurumları etkisizleştirilip bağımlı hale getirilirken,
Yıldız’ın etrafında kümelenen birçok
kişi ve grup, hükümdarı merkez alarak örülen asıl iktidar ağını oluşturuyordu. Bu karmaşık sistemin en belirleyici özellikleri arasında, gerçek
manada kurumsal bir yapıya sahip
olmaması, resmi olmayan ve ağırlıklı
olarak şahsi nitelikteki ilişkilere da-
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yalı bir şekilde gelişmesi, bu ilişkilere
kuralları her an değişebilen bir belirsizliğin hâkim olması, liyakat yerine
sadakatin esas başarı kıstası olarak
kabul edilmesi ve padişah dışında
herhangi bir kişi, kurum veya kanunun kontrolünden azade olması gibi
olguları saymak mümkündür. Kısaca
özetlemek gerekirse, Abdülhamid bu

1876 Kanun-ı
Esasi’sinin
Fransızca
metnini içeren
yayın.
Yazarın koleksiyonu.
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sistemle kendine otokratik bir iktidar zemini oluşturmayı başarmış ve
bunu yaparken de Tanzimat elitinin
oluşturmaya çalıştığı hukuk devletini
fiilen ortadan kaldırmıştır.
II. Abdülhamid’in Osmanlı ve Türk
siyasi kültürünün oluşumunda oynamış olduğu rol azımsanmayacak
derecede önemlidir. Cumhuriyet’in
temellerinin 1908 ihtilalinde ve İttihat ve Terakki’de aranması gerektiği
fikri ideolojik devamlılık açısından
büyük ölçüde doğrudur; fakat siyasi
yapılanma ve özellikle devlet yapısı söz konusu olduğunda Türk siyasi
kültürünün kaynaklarını biraz daha
geride, II. Abdülhamid döneminde
aramanın hiç de mantıksız olmayacağı fikrindeyim. Bu dönemi özel kılan,
otokratik ve baskıcı bir devlet anlayışının ilk defa sistemli bir şekilde
modernlikten beslenmiş olmasıdır.
Bu tecrübenin otuz yılı aşkın bir süre
içinde olgunlaşması ise rejimi özellikle güçlü kılmış, kazanımlarının kalıcı

bir mirasa dönüşmesine imkân tanımıştır. Bu anlamda Abdülhamid’in
modern Türk devletinin en karanlık
unsurlarının mucidi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunların
başında, hukukun ve eşitliğin ancak
devletin müsaade ettiği ölçüde korunması, devletin bekası olarak tanımlanan olgunun toplumun ve fertlerin hakları dahil her şeyin önünde
ve üstünde algılanması, devlet ile
hükümet arasındaki sınırın muğlaklaşması ve nihayet devletin menfaati
için topluma karşı herhangi bir hesap vermek zorunda ve durumunda
olmayan gizli yapı ve uygulamaların
–“derin” devletin– meşrulaştırılması
gibi olgular gelmektedir.
Abdülhamid’in rejimini deviren Jön
Türklerin ihtilalini takip eden birkaç
senenin siyasi liberalleşmenin yaşandığı ve eşitliğin tekrar gündeme
geldiği bir “Osmanlı ilkbaharı” olarak addedilmesi mümkündür; fakat
Balkan Savaşlarından itibaren artan
militarist ve milliyetçi baskıyla birlikte İttihat ve Terakki rejiminin savaş
şartlarından da istifade ederek son
derece baskıcı bir diktatörlüğe dönüştüğü açıktır. İmparatorluğun yıkılmasıyla birlikte Anadolu’da gelişen
direniş hareketinden doğan Türkiye
Cumhuriyeti de, bazı tereddütlerden
sonra İttihat ve Terakki’nin parti
devletini hatırlatan ve tek önder üzerinde odaklanan otoriter bir rejim
halini aldı. Burada da savaş şartlarının doğurduğu militarist ortam, yeni
kurulmuş (veya kurtarılmış) devletin
bekasının meşrulaştırdığı olağanüstü tedbirler, karizmatik bir liderliğin
doğurduğu otokratik refleksler ve en
genel anlamda I. Dünya Savaşı’nın
ardından Avrupa’da yaşanan kriz,
milliyetçilik dalgası ve totaliter rejim
furyası Türkiye’de yaşanan dönüşüm
ve devamlılığı izah eden etkenlerin
başında gelmektedir.
Ebedi ve Milli Şef dönemlerinden
sonra her ne kadar Türkiye’de ciddi
bir demokratikleşme süreci yaşanmışsa da, bunun özünde bazı zaaf
ve illetlerle malul olduğu da bir gerçektir. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın
baskıcı parti devleti modeline karşı
bir kuvvet olarak ortaya çıkan Ad-

nan Menderes’in Demokrat Parti’sinin on senelik iktidarının sonlarında
Meclis’teki çoğunluğunu demokratik
düzeni tersine çevirip kendi mutlak
hâkimiyetini kurmaya yeltenmesi
bunun ilk somut işaretidir. Bu girişime karşı 27 Mayıs 1960 günü gerçekleşen askeri darbe ise, bugün askeri
vesayet olarak andığımız ve demokrasinin önünde yükselen yeni bir
engelin ilk örneğidir. Siyasetin fevkinde devletin bekçisi olarak kendini
konumlayan ordu, bu tarihten itibaren Kemalist dönemden tevarüs ettiği iddia edilen ama aslında devamlı
değişebilen sınır ve kurallar çizerek,
bunların aşıldığı veya tehdit edildiği
anda demokrasi ve normal siyasetin
askıya alınabildiği yeni bir düzen ihdas etti. Bugün ise, siyasi söylem ve
iddialarını bu vesayet rejiminin dayattığı demokrasi dışı uygulamaların
ortadan kaldırılması üzerine kurmuş
olan bir parti, on beş yıllık iktidardan
sonra rakipleri tarafından parti devleti ve tek adam rejimine doğru hızla
yol almakla suçlanmaktadır.
Bu kadar sorunlu bir siyasi geçmişi olan bir ülkede günlük siyasetin
tarihten bağımsız bir şekilde ele
alınması, meselenin en temel unsurlarının gözden kaçması gibi vahim
sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden de
ilk başta zikrettiğim adalet kavramının bugünkü karmaşık algılanışının
üzerinde durmadan önce mümkün
olduğunca kısa bir tarihi arka plan
değerlendirmesi yapma zorunluluğunu hissettim. Bunu yaptıktan sonra artık meselenin özüne dönmeye
ve Türk siyasi kültür ve söyleminde
adalet meselesini eleştirel bir bakışla
incelemeye sıra geldi.
İlk tespit, Türkiye’de bugün –ve geçmişte– adalet kavramının çok ağırlıklı bir şekilde geleneksel, yani ahlaki/
dini/felsefi boyutuyla ele alındığıdır.
Bu kavramın siyasi söyleme girmesinin başlıca nedeni, Osmanlı ve Türk
kültüründe çok baskın bir yere sahip
olan zulüm/adalet ve zalim/mazlum
ikilemlerinde ifade edilen haksız durumun varlığına yönelik inançtır. Osmanlı devletinin zulüm ve teaddi gördüğünden şikâyet eden bir bölgenin
ahalisinin bu talebine cevaben oluş-

Adalet kavramının bu en temel anlam ve genel kullanımının doğal
olduğu kadar kaçınılmaz olduğunu
kabul etmek gerekir. Ne var ki siyasi bağlamda kullanıldığında ciddi
sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunların başlıcası, geleneksel
adalet kavramının esnek, değişken,
hatta sübjektif olduğu ve dolayısıyla
hukuki anlamdaki kullanımıyla örtüşmemesinin mümkün olduğudur.
Bu farkın tezahürünü hemen her gün
Türkiye’de görmek mümkündür. Birçok yerde namus cinayetleri işleyen,
kan davaları güden, linç teşebbüslerinde bulunan kişiler, kendi adalet
anlayışlarını hukukun üstünde sayarak kendilerince adil olan bir çözümü
kendi tasarruflarına almaktadırlar.
İdam cezasının kaldırıldığı ülkemizde bu yüzden eline silah alıp infazda
bulunanlar, var olmadığını düşündükleri bir adaleti sağladıklarına inanıyor olabilirler. Halk nezdinde böyle duyguların mevcut olup kolayca
tetiklenebileceğini bilen siyasetçiler
de kürsüden idamın geri getirilmesi
talebinde bulunarak bu durumdan
istifade edebilmektedirler.
Meseleyi daha da karmaşık yapan,
geleneksel adalet ile kurumsal ada-

let arasındaki farkın hep aynı yönde
olmamasıdır. Birçok durumda geleneksel adalet çağrıları hukuki düzenin öngördüğünden daha sert tedbirlere değil, tam aksine daha makul
ve özgürlükçü taleplere yöneliktir.
Daha önce zikrettiğim başörtüsü meselesinde, kadınların başörtüleriyle
üniversiteye devam etmelerine mani
olan hukuki düzenlemeler varken
halkın büyük bir kesiminin talebi bu
engellerin kaldırılması yönündeydi.
Bu anlamda birçok kanun ve düzenlemenin eskimiş, çağdışı, kısıtlayıcı
olduğu ülkemizde geleneksel adalet
tepkileriyle hukuki adalet düzeninin
sorgulanması gerekli ve faydalı bir
hal de alabilmektedir.
Ne var ki bütün bunlar en temel
sorunların bazılarını ortadan kaldırmaya yeterli değildir. Türkiye’de
adalet kavramını sorunlu yapan, bu
kavramın çoğunlukla en adaletsiz
hisler ve uygulamalar için bir zemin
oluşturmasıdır. Bunun da nedeni,
adaletin eşitlik, veya daha doğrusu eşitsizlikle olan yakın ilişkisidir.
Osmanlı örneğinden gördüğümüz
üzere, geleneksel adalet kavramı
esas itibariyle eşitsiz ve hiyerarşik
bir toplum için geliştirilmiş bir kavramdır; zira bu tür bir bağlamdaki
en önemli meziyeti, eşitsizlikle mükemmelen uyuşabilmesidir. Mevcut
hukuk düzeni eşitliği öngörüp kural
haline getirmedikçe adalet, sadece
eşitsiz sistemin bu hukuka uygun bir
şekilde tatbikiyle sınırlıdır. Şeriat
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turduğu araştırmanın sonucuna adaletname denirdi. Adalet Partisi’nin bu
adı öncülü olan Demokrat Parti’nin
adını alamadığı için kullandığı biliniyor; fakat özellikle bu kelimenin
seçilmesinin arkasında Menderes ve
arkadaşlarına yapıldığı düşünülen
büyük haksızlığa bir tepkinin yatıyor
olması kuvvetle muhtemeldir. Keza,
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin en
büyük davalarından birinin Kemalist
düzende dini özgürlüklerini yaşayamadıkları söylenen dindar vatandaşların ve özellikle başörtüsü yüzünden
ayrımcılığa uğrayan genç kadınların
haklarının savunulması olduğu düşünülünce adında adalet lafzının geçmesinin manidar olduğu aşikârdır.
Geçenlerde Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği adalet yürüyüşüyle kurultayı
da esasen benzer bir mesaj vermekteydi: Ülkedeki düzen neticesinde
nüfusun büyük bir kısmı zulme uğradığından, onların adına adalet talep
etmekteydi.

düzeninin geçerli olduğu bir ortamda özgür değilse de bir köleye, eşit
miras hakkına sahip olmasa da bir
kadına, kâfir ve cehennemlik addedilse de bir gayrimüslime adaletli
davranmak mümkündür.
Zaten geleneksel olduğunu bildiğimiz Osmanlı toplumunda adaletin
eşitliksiz bir düzeni korumaya yönelik olduğuna şaşırmamak gerekir. “Daire-i Adalet” veya “Daire-i
Adliye” adıyla bilinen ve Osmanlı
İmparatorluğu’nda devlet-toplum
ilişkisinin temelinde yatan ilke de
esas itibariyle hükmedenler (askeri)
ile hükmedilenler (reaya) arasındaki ilişkiyi tanımlamakta ve adaleti
“nizam-ı âlem” denen düzenin muhafazası için gerekli görmekteydi.
Aslında çok uluslu ve çok dinli modernlik öncesi bir imparatorluğu bir
arada tutmak ve idare etmek için
eşitsiz, hiyerarşik bir siyasi ve toplumsal yapının gerekli olduğunu bile
savunmak mümkündür. Dolayısıyla
asıl sorun Osmanlı sistemiyle değil,
günümüzün Türkiye’siyle alakalıdır.
Neredeyse iki yüzyıllık Batılılaşma
ağırlıklı bir modernleşme sürecine
rağmen bugün Türk toplumunun
önemli bir kısmı, eksik olduğundan
şikâyet ettiğimiz haliyle bile hukukumuzdaki eşitlik ilkelerini özümsemiş
ve kabul etmiş değildir. Türkiye’de
hemen hemen herkesin şu veya bu
şekilde kendini başkalarından farklı
ve üstün addetmesi mümkündür. Neredeyse herkesin başkalarını kendi-

1908 ihtilali için
hazırlanmış bir
kartpostal.
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1876
anayasasının
Bab-ı Âli
önünde ilanını
temsil eden
çizim (Abdullah
Biraderler’in bir
çiziminden).
L’Illustration,
13 Ocak 1877.
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sinden aşağı gördüğü durumlar sayılmayacak kadar çoktur: Zengin fakiri,
dindar dinsizi, manken çobanı, asker
sivili, Müslüman gayrimüslimi, ev kadını gündelikçiyi, siyasetçi vatandaşı, öğretmen öğrenciyi, ağa köylüyü,
eğitimli eğitimsizi, Kemalist dindarı,
patron işçiyi, müdür memuru, Sünni
Aleviyi, Türk Kürdü, Türk Suriyeliyi,
Türk bütün yabancıları… Bu eşitsiz ilişkilerin birçoğunun gerçekten
mevcut olan ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel dengesizliklerin bir dışavurumundan ibaret olduğu aşikârdır.
Bir işverenin işçisinden, bir milletvekilinin sade vatandaştan, bir zenginin fakirden fiilen daha güçlü olduğunu inkâr etmek abestir. Sorun, bu
fiili eşitsizliğin hukuki ve siyasi bir
eşitsizliğe dönüşüp dönüşmediğiyle
alakalıdır. Bir kişinin ekonomik veya
siyasi zaafının bir hak kaybına ya da
tam aksine birinin aynı türden gücünün bir suiistimal aracına dönüştüğü
durumda eşitlik ilkesinin en temel
değerleri kaybolmuş demektir.
Türkiye’de bu tür bir eşitsizliğin, yani
güçlü olanın haklarının daha fazla,
güçsüz olanınkilerin ise daha az ko-

runduğu, dolayısıyla hukuki ve sembolik düzeyde bir eşitsizlik üzerine
kurulu bir hiyerarşinin varlığı maalesef yadsınamaz bir gerçektir. Bu
durumun gündelik örnekleri gazete
sayfalarını doldurmaktadır: Zengin
ve güçlülerin suçlarının cezasız kalması veya örtbas edilmesi; güçsüzlerin devlet veya adaletin (adliye
manasında) karşısında savunmasız
kalması; başta devlet ve siyaset
erkânı olmak üzere yönetici sınıfın
adeta dokunulmaz ve imtiyazlı bir
konumda olması; kadın ve çocukların sıklıkla her türlü baskı ve şiddete
maruz kalıp haklarını aramakta aciz
kalması… Bütün bu fiili eşitsizlikler
insanların adalete ve hukuka olan
inanç ve güvenlerini kaybetmelerine
neden olmaktadır. Ne var ki bu konudaki memnuniyetsizlik duygularının
olası etkisini büyük ölçüde azaltan
ya da ortadan kaldıran, insanların
bu eşitsizlikleri mutlak bir değerlendirmeye tabi tutmak yerine, kısmi ve
sübjektif bir bakışla ele almalarıdır.
1990’larda kadın eşitliği için mücadele ettiğini düşünen birçok “ilerici”
kadın, onları “gerici” saydıkları için
başörtülü kadınların fiilen eğitim

hakkından mahrum bırakılmalarında
herhangi bir mahzur veya çelişki görmüyordu. Bugün ekonomik olarak
ezildiğini ve adaletsizliğe uğradığını
düşünen birçok erkek, aynı toplumda kadınların çalışma veya hareket
serbestisinin belirgin bir şekilde
kısıtlanmış olmasında herhangi bir
beis görmemektedir.
Mensubu olduğum ve genellikle bu
tür sorunlara en duyarlı olduğu düşünülen çevreden basit bir örnek
vermek gerekirse, üniversitelerde
gördüğüm kadarıyla öğrencilerine
“sen” değil de “siz” diye hitap eden
öğretim üyelerinin sayısı yok denecek kadar azdır. Oysa ilkokul,
ortaokul ve lisede anlaşılabilecek
(ama tartışılabilecek) olan böyle bir
davranışın yetişkin birer insan olan
üniversite öğrencisine uygulanması
temelde bir eşitsiz güç ilişkisinin varlığına işaret eder, zira öğretim üyesi
öğrenciye “sen” diyebilirken, öğrenci
ona “siz” demek zorundadır. Mesele
bu iki kişi arasında belirli bir hiyerarşinin varlığını inkâr etmek değildir.
Hoca-talebe ilişkisi pek tabii ki eşitlik
üzerine kurulu değildir; fakat bu eşit-

Bu denli güçlü ve yerleşmiş bir
eşitsizlik kültürünün mevcudiyeti
masumiyete değil, tam aksine çok
saldırgan hiyerarşik ilişkilerin varlığına işaret eder. Herhalde bunu
en iyi ifade eden örneklerden biri,
Türkiye’de azınlık olarak nitelendirilen gayrimüslim nüfusun bulunduğu durumdur. Toplumun büyük bir
kısmı bu nüfusu Müslüman olmadığı
için ikincil bir statüde görmektedir.
Bunun bir ucu, bu kişilerin yabancı
veya açıkça gâvur olarak değerlen-

dirilmesine kadar gidebilmektedir.
İktidara yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalında haber spikerinin –Avrupalılardan bahsederken–
açıkça ve üstüne basa basa bu tabiri
kullanmış olmasına mı, yoksa bunun
herhangi bir cezai müeyyideye yol
açmamasına mı şaşırmak gerekir? Bu
garip durumun tek izahı, bu nefret

işte pek sık övündüğümüz bu hoşgörüdür. Bunun aslında nasıl bir
aşağılama, nasıl bir hakaret içerdiği
herhalde anlaşılmıyor olacak ki söz
konusu duygu bir fazilet, marifet ve
eninde sonunda bu hoşgörüye layık
bulunan kişi ve topluluklara yönelik
bir âlicenaplık gibi algılanmaktadır.
Bu hoşgörü perdesinin arkasında
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sizlik somut yaş, birikim, deneyim ve
konum farklarında zaten mündemiçken sembolik düzeyde bu durumu
perçinleyen ve şahsi seviyeye indirgeyen bir davranışa neden gerek
duyulsun? Öğretim üyesi öğrenciye
“siz” dediği takdirde otorite ve iktidar bakımından bir kayba mı uğrayacaktır? Bu konuyu tartıştığım çoğu
meslektaşım söylediklerimi ilkesel
olarak kabul etseler de bunun “masum” bir durum ve ülke kültürünün
bir parçası olduğu, zaten kendilerine “siz” dense de öğrencilerin bunu
yadırgayacağı yönünde itirazlarıyla
karşılaştım. Meselenin masumiyetini
ve kültürel boyutunu bir dereceye
kadar kabul etmekle beraber, kendi
tecrübeme dayanarak yadırgama konusunda pek haklı olmadıklarını düşünüyorum. Fakat daha önemlisi, bu
davranış ne kadar yaygın ve masum
olursa olsun, aslında çok daha genel
bir olgunun tezahürü olarak bence
çok daha ciddiye alınmalıdır. Türk
toplumunda ve kültüründe kendilerine aynı şekilde karşılık verilmesinin mümkün olmadığını bildikleri
halde birilerine “sen” deme hakkını
kendinde gören çok geniş bir kesim
mevcuttur. Polisin durdurduğu kişiye, kalantor beyefendinin onu durdurmak gafletinde bulunan polise,
lokanta müşterisinin garsona, bürokratın astına, siyasetçinin vatandaşa,
yaşlının gence, işverenin işçiye,
doktorun hastaya, televizyoncunun
mikrofon tuttuğu köylüye, ev kadınının temizlikçiye, sokaktaki insanın
dilenciye hitap ederken kullandıkları
“sen” hitabı, katı bir eşitsizlik durumunu meşru ve kabul edilir kılma
imkânını ve niyetini kendi içinde barındıran bir iktidar dilidir.

Ebedi ve Milli Şef dönemlerinden sonra her ne kadar
Türkiye’de ciddi bir demokratikleşme süreci yaşanmışsa
da, bunun özünde bazı zaaf ve illetlerle malul olduğu da
bir gerçektir. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın baskıcı parti
devleti modeline karşı bir kuvvet olarak ortaya çıkan
Adnan Menderes’in Demokrat Parti’sinin on senelik
iktidarının sonlarında Meclis’teki çoğunluğunu demokratik
düzeni tersine çevirip kendi mutlak hâkimiyetini kurmaya
yeltenmesi bunun ilk somut işaretidir.
söyleminin aslında Türkiye’ye hâkim
kültürün gözünde garipsenmediği
gibi, hukuki düzenin korunmasından sorumlu merciler tarafından
da soruşturmayı gerektiren bir suç
veya en azından bir kabahat olarak
görülmüyor olduğudur. Henüz çok
geleneksel bir toplum olmamızdan
dolayı en geleneksel aidiyet ve dayanışma kıstasları insanların değer
yargılarına hâkim konumdadır. Bunların başında ise tabii ki birbirinin
içine geçmiş şekilde İslam ve Türk
milliyetçiliği gelmektedir. Ortalama
Türkiye vatandaşı için bu iki tanım
çok zor ayrıştırılan, birbirini tamamlayan, hatta büyük ölçüde birbiriyle örtüşen kimliklerdir. Ne var
ki din de, milliyetçilik de özlerinde
kendinden olmayanı dışlayan, hor
gören, yok sayan, aşağılayan, dolayısıyla en geniş tanımıyla eşit görmeyen ideolojilerdir. Ötekine karşı
duyulabilecek en büyük yakınlık ise
tahammül, müsamaha veya bugün
pek çok kullanıldığı üzere hoşgörüden ibarettir. O yüzden de ortalama
Türk vatandaşının İslam dininden
olmayan, dolayısıyla kendinden
saymadığı vatandaşlarına besleyebileceği en yumuşak ve olumlu his,

aslında neyin yattığını anlamak zor
değildir: Hoş görülen kişiler, eşit
görülmedikleri ama aynı zamanda
da uysal ve uyumlu oldukları için bu
muameleyi hak etmektedirler. Ancak bu eşitsizliği ve Müslümanların
üstünlüğünü sorgulamak veya bunu
tehdit edecek bir harekette bulunmak cesaretinde bulundukları anda
hoşgörü birdenbire yok olup yerini
en sert baskılara bırakabilecektir.
Geç Osmanlı döneminde Ermenilere
yakıştırılan “millet-i sadıka” tanımının aslında nasıl bir hakaret ve gizli
tehdit niteliği taşıdığını hatırlamak
iyi bir fikir olabilir. Bu tanımı Osmanlı âlicenaplık ve hoşgörüsünün
bir tezahürü olarak gösterenler bir
düşünsünler: Acaba “sadık” sıfatı
neden Müslümanlar için kullanılmamıştır?
Pek tabii ki münferit vakalarda, hatta
toplumsal düzeyde ayrımcılığa, hatta
ırkçılığa varabilen bu tür davranışlara rastlanması her zaman ve her
yerde mümkündür. Avrupa’da antisemitizm veya İslam karşıtlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nde bir türlü
yok olamayan ırkçılık gibi olgular
bunu açıkça göstermektedir. Ne var
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ki Türkiye’nin bu ve diğer Batı ülkelerinden önemli farkları bulunuyor.
Bunların önemli bir tezahürü, bu tür
eşitlik dışı veya karşıtı tutumların
çok geniş bir tabana oturması ve dolayısıyla toplum içinde pek gizlenme
ihtiyacı duyulmamasıdır. Fakat belki
de daha da önemlisi, bu tür davranışların ve genel olarak eşitsizlik kül-

bağdaşmadığı vurgulanır. Bu çok yerinde bir tespittir, ama iş gayrimüslimlere gelince meselenin daha da
vahim olduğu söylenebilir. Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar gayrimüslim vatandaşların devlet ve siyaset katında –birkaç
istisna dışında– herhangi bir sorumluluk ve iktidar mevkiine getirilmiş

Türkiye Cumhuriyeti’nde, bütün “Ne mutlu Türküm
diyene” retoriğine rağmen, aslında kuruluşundan itibaren
“gerçek” Türklerin Müslüman olduğu, bunun dışında
kalanların ise varlıkları kerhen kabul edilen, sadakati
şüpheli vatandaşlar olarak mümkün mertebe kontrol
altında tutulması, devlet ve milletçe “önemli” addedilen
görev ve yetkilerin emanet edilmemesi gereken kişiler
olduğu inancı yerleşmiştir.
türünün devlet ve kurumlarınca pek
engellenmemesi, hatta tanınıp meşru
görülmesidir. Hatırlanırsa, 1856 Islahat Fermanı’na tepki, “gâvura gâvur
denmeyeceği” yönündeydi; bugün
Türkiye’de eğer medyada herhangi bir sorun olmadan “gâvura gâvur
demek” mümkünse, bundan ne mana
çıkartmak gerekir? Hele İslam’a karşı
en ufak bir olumsuz sözün rahatlıkla mahkemelik bir suç muamelesine
tabi tutulduğu, “azınlık” dinlerine ve
kimliklerine karşı nefret söyleminin
bu kadar sık olduğu ve bu kadar müsamaha gördüğü bir ülkede?
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Gerçeği kabul etmek gerekir:
Türkiye’de bazı eşitlikler kâğıt üzerinde kalıp fiiliyatta en iyi ihtimalle
yarım yamalak uygulanmaktadır.
Din konusunda vatandaşlar arasında
eşitlik sağlaması gereken en önemli
ilke olan laiklik bunun mükemmel
bir örneğidir. Bugünkü muhalefetin iktidarı yok etmekle suçladığı ve
Cumhuriyet rejiminin temel taşlarından saydığı bu ilkeye biraz daha
yakından bakıldığında büyük ölçüde
“topal” bir laikliğin söz konusu olduğu göze çarpmaktadır. Sıklıkla Diyanet İşleri’nin Sünni İslam’a münhasır
bir kurum olarak tasarlanıp işlediği
hatırlatılarak bunun laiklikle nasıl

veya gelebilmiş olmaları vaki değildir. Bunun pek tabii ki demografik
bir izahı vardır: On yıllardır iftiharla
söylendiği gibi Türkiye nüfusu %99
küsur oranında Müslümanlardan
oluşuyorsa, bir gayrimüslimin böyle
bir mevkie gelme şansı istatistiki olarak yok denecek derecede düşüktür.
Ne var ki mesele o kadar basit değildir. Gerçekten de gayrimüslimlerin
devlet üniversitelerinde –özellikle
bazı üniversitelerde– demografik
ağırlıklarının çok üstünde temsil
edilmelerini nasıl izah etmek gerekir? Belli ki gerçek manada bir iktidar ve güç odağı olarak görülmeyen
bu alanda normal bir rekabet ortamında kendilerine bir yer edinmeleri
mümkün olabilmektedir. Pekiyi aynı
şey Dışişleri’nde, İçişleri’nde, Milli
Eğitim’de, Silahlı Kuvvetler’de neden
mümkün olamamaktadır? Osmanlı
geleneğini de hatırlayarak düşünelim; bir Rum, Yahudi veya Ermeninin
Maliye Bakanlığı’nda en üst kademelere, diplomatik kariyer yaparak büyükelçiliğe yükselmesi mümkün değil
midir?
Bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz. Üstelik işin ilginç tarafı, bu gibi
tayin ve terfilere engel herhangi bir
kanun maddesi de bulunmamakta-

dır. Fakat gayrimüslim vatandaşların
değil subaylığa yükselmek, er olarak
askerlik yaptıklarında bile belli yerlere gönderildiklerini ve dolayısıyla
ayrımcılığa maruz kaldıklarını biliyoruz. Kimilerine göre teokratik nitelikli Osmanlı İmparatorluğu’nda bu tür
bir entegrasyon mümkünken ve bir
dereceye kadar işlemişken laik Türkiye Cumhuriyeti’nde bu fırsat eşitliğinin ortadan kalkmış olmasını nasıl
izah edebiliriz? Bu sorunun birkaç
cevabı vardır. Birincisi, Türk laikliğinin, bir tür tiyatro dekoru gibi, amacı
tanımından farklı olarak tasarlanmış
olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nde,
bütün “Ne mutlu Türküm diyene”
retoriğine rağmen, aslında kuruluşundan itibaren “gerçek” Türklerin
Müslüman olduğu, bunun dışında
kalanların ise varlıkları kerhen kabul
edilen, sadakati şüpheli vatandaşlar
olarak mümkün mertebe kontrol altında tutulması, devlet ve milletçe
“önemli” addedilen görev ve yetkilerin emanet edilmemesi gereken kişiler olduğu inancı yerleşmiştir. Zaten
muhtelif şekillerde gerçekleşen temizlik dalgaları sayesinde 1960’lara
gelindiğinde nüfusun yüzde birini
zar zor oluşturan bu kesim, siyasi ve
hukuki cepheden marjinalleşmiş, bekasının Cumhuriyet’in bu yeni “zimmet” kavramını kabullenip oyunun
kurallarına uymasına bağlı olduğunu
bilen “sadık” bir unsur sıfatıyla sessizce yerini almıştır. Ülkemizin gayrimüslim vatandaşları, Müslümanlar
için asla kullanılmayan “şu veya bu
kökenli vatandaş” nitelemelerini
benimseyip, “hoş görülmeyi” iltifat kabul edip, nasıl yok olduğu bir
türlü sorgulanamayan efsanevi bir
Osmanlı çoğulculuğunun günümüze
intikal etmiş “renkli” bir yadigârı olarak tanımlanmaya razı gelmek zorunda kaldılar.
Bu durumda Türkiye’de laikliğin gerçek işlevi, din ile devlet işlerini birbirinden ayırarak (dinsizler dahil)
her inanca mensup vatandaşları bir
eşitlik konumuna getirmekten çok,
özde Sünni Müslüman olduğu zımnen
kabul edilen bir ülkede güçlenerek
hâkim milliyetçi söyleme rakip olabilecek İslam’ı zapturapt altına alıp
ordunun ve bürokratik elitlerin te-
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kelinde kalması istenen siyaset alanının dışına itmekti. Bu sayededir ki
AKP, mevcut laik düzeni bozmaya ihtiyaç duymadan, sadece zımni olanı
daha aleni hale getirerek Türkiye’nin
İslamlaşma sürecini fazla zorlanmadan başlatabilmiştir.
Geleneksel ve sübjektif bir adalet
anlayışının ağırlıklı olarak geleneksel değerler üzerine kurulu bir
eşitsizlik kültürüyle birleşmesinden
doğan baskıcı düzene karşı koyabilecek tek savunma ve teminat, sağlam
bir hukuk ve bu hukukun arkasında
durabilecek bir siyasi iradedir. Fakat
bu konuda da Osmanlı-Türk adliyesi
utanç verecek derecede kötü bir performans sergilemiştir. Türk adaletinin (kurumsal anlamda) en belirgin
zaafı, kâh kendine vazife edinerek,
kâh zorlandığı için, siyasetin ve iktidarın emrine girmiş olmasıdır. II.
Abdülhamid, “karanlık” ve “derin”
Türk devletinin kurucusu olarak tanımlamamı teyit edercesine yakın
geçmişimizin ilk modern güdümlü
adli hareketini, Yıldız mahkemelerini kurmuştur. Midhat Paşa’nın ve
1876 darbesiyle Abdülaziz’in şüpheli

intiharının varsayılan suçlularının
peşinen yargılandığı bu kurmaca çadır mahkemesi, aslında ilerideki birçok benzer vaka için bir nevi şablon
oluşturmuştur. Erken Cumhuriyet’in
İstiklal mahkemeleri, 1960 Yassıada
mahkemeleri, çok yakın geçmişimizin Ergenekon davaları, Türkiye’de
yargının ne kadar büyük bir kolaylıkla siyasetin güdümüne girebildiğini,
hukukun en temel ilkelerinin ne kadar çabuk göz ardı edilerek iktidarın
ideolojik ve siyasi önceliklerine feda
edilebildiğini göstermiştir.
Türkiye’de yargının bağımlılığı –en
azından siyasi addedilen davalar konusunda– yukarıda zikredilen devletin bekası önceliğinin neredeyse
doğal bir neticesidir. Pratik ve somut
anlamda devlet olarak tanımlanan
yapıya hâkim olan kişi(ler) ve/ya
kurum(lar), yargıyı devletin ve sınır
ile tanımını kendilerinin belirlediği kutsiyetin bekasını sağlamak için
meşru ve gerekli bir araç olarak görmüş ve kullanmışlardır. Uzun yıllar
boyunca Ebedi/Milli Şef ile partisinin
(CHF/CHP) elinde bulunan devlet ve
yargı tekelinin 1950 seçimleriyle kırı-

labildiği ortaya çıktıysa da, Demokrat Parti’nin davranışı, meselenin
sistemin bağımsızlaşmasından çok,
el değiştirmesinden ibaret olduğunu göstermiş oldu. 1960 darbesinin
neticesinde ise, siyasi sistemin rekabetli bir ortama dönüşmesine izin
verilmekle beraber Kemalist devletin
“kırmızı çizgileri” partiler ve siyaset
üstü olduğu varsayılan orduya emanet edilerek vesayetçi/vesayetli bir
rejime geçiş sağlanmış oldu. 1980
darbesi sonrasında –ve darbeye tepki olarak– özellikle de Turgut Özal iktidarıyla birlikte başlayan liberalleşme süreci, bir taraftan demokratik ve
rekabetli siyasetin gelişmesini, diğer
taraftan da vesayetçi sistemin sorgulanmaya başlamasını mümkün kıldı.
Ordunun tedrici olarak tasfiyesinden
doğan boşluk, devletin üzerindeki
kontrolün siyasi rekabete açılmasına
imkân tanıdı. Artık bütün kutsiyetiyle birlikte devleti ve beraberinde
yargıyı fethetmenin yolu açılmıştı.
Aslında devleti fethetme fikri yeni
değildi. Vesayet altında da iktidara
gelen partilerin hükümet kurduklarında gözlerine kestirdikleri en

Topkapı
Sarayı’nin ikinci
avlusunda
Adalet Kasrı
veya Kulesi.
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önemli hedef, bürokrasinin muhtelif alan ve kademelerini kendi yandaşlarıyla doldurarak devlet denen
kaleyi fethedip kendi menfaatlerine
uygun bir şekilde dönüştürmekti.
Ne var ki vesayet rejiminin bütün
manası, devletin hayati sayılan bazı
alanlarına ve değişmez görülen çizgilerine tecavüz edilmemesini temin
etmekti. Bu görev orduya ve yargıya
düşmekteydi, fakat zaten iktidarların
uzun soluklu olmaması ve genellikle koalisyon hükümetlerine mecbur
kalınması, devletin fethini büyük
ölçüde zorlaştırmaktaydı. Bu açıdan
ilginçtir ki özellikle son zamanlarda
Türkiye’nin en büyük istikrarsızlık
kaynağı olarak gösterilen koalisyon
hükümetlerinin aslında ister istemez
demokratik süreçlerin daha çok ön
plana çıktığı dönemler olduğu, yani
bir bakıma Türkiye’de demokrasi ile
istikrar arasında bir tür ters orantının bulunduğu bile iddia edilebilir.
1 Mart 1927
tarihli Ceride-i
Adliye.
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Ne var ki bizi ilgilendiren bağlamda
devletin fethedilmeyi bekleyen bir
yapı olduğu fikri, çok önemli ve bir
bakıma korkutucu bir ihtimal üzerinde durmayı gerektirmektedir. O
da, hâkim siyasi söylemin tam aksine, Türk devletinin güçlü değil,
tersine güçsüz, zayıf, mütemadiyen
doldurulmaya muhtaç, adeta içi boş
bir yapı olabileceğidir. Önceleri bu
boşluğu zaten büyük ölçüde ordudan çıkmış bir parti olan Halk Fırkası
ve nihayetinde onun “doğal” önderi
Atatürk ile halefi İnönü doldurmuştur. 1938’deki ölümünden sonra
Atatürk soyut bir boyuta getirildikten ve bu şekilde devletin kimliğini
tanımlamak için simgesel bir işlev
yüklendikten sonra, kurumsal olarak tek parti ile ordunun uyumunun
yeterli bir zemin oluşturacağı düşünülmüştü. 1950’de tek partiye kuvvetli bir alternatifin ortaya çıkması
ve giderek mevcut düzeni tehdit et-

mesiyle 1960 darbesi gerçekleşmiş
ve bununla birlikte sistem tekrar
tasarlanmıştır. Bu yeni sistemde ordu-yargı-cumhurbaşkanı üçlemesinden oluşan bir yapı devletin esasını
oluşturup kontrolünü sağlarken, bunun dışında kalan ve daha önemsiz
sayılan alanlar, kabul gören partilerin rekabetine teslim edilmiştir.
Geçtiğimiz on yıl içinde bu vesayet
düzeninin ortadan kaldırılmasıyla
birlikte devlet “boşluğu” birdenbire
genişlemiş ve siyasi aktörlerin mücadelesine açılmıştır. Ne var ki siyasi iktidarını yıllarla sağlamlaştırmış
olup zaten bu boşluğu yaratmakta
en faal rolü üstlenmiş olan AKP, herhangi bir rekabet söz konusu olmadan bu boşluğu müttefikleriyle birlikte kendisi doldurmaya başlamış,
başta CHP olmak üzere siyasi rakiplerine ise ister istemez statükocu bir
role sığınıp zımnen de olsa vesayet
aktörlerinin savunmasını üstlenmek
görevi kalmıştır.
Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı ikilem ilginçtir: AKP bir taraftan vesayet rejimini ortadan kaldırarak
demokrasinin gereğini yerine getirirken, diğer taraftan da bu şekilde
yarattığı boşluğu kendi çoğunluk iktidarıyla doldurmanın yollarını geliştirmeye, dolayısıyla bir parti devleti
düzeninin temellerini atmaya koyulmuştur. Bundaki en büyük silahı ise,
on yıllar boyunca Kemalist düzenin
“bekçi” kurumları ve “Türk usulü”
laiklik tarafından bastırılmış durumdaki İslami ideoloji ve söylemi zaten
ezelden beri var olmuş olan milliyetçiliğe eklemlemek olmuştur. Toplum
içindeki farklı görüşleri ve kendilerine yönelik muhalefeti bu iki kuvvetli akım üzerinden ötekileştirerek
savmaya çalışan iktidar partisi, artık Türk=Müslüman=milliyetçi=AKP’li
türünden bir denklemle ciddi bir
kutuplaştırma siyaseti güderek devletin fethini tamamlamaya çalışmaktadır. 16 Nisan referandumu bu yolda atılmış önemli bir adımdır: Hem
cumhurbaşkanının yetkilerini artırarak, hem de parti kimliğini kaybetmemesini sağlayarak rejimin –İslami
yönelimli de olsa– bir neo-Kemalist
kimlik ve nitelik kazanmasına imkân
vermektedir.

Bugün geldiğimiz noktada adalet mefhumu hukuk ortamından çıkıp tümüyle siyasi alana kaymış durumdadır.
Bugün adalet, bir yandan iktidarın
kendi gücünü pekiştirmek ve karşıtlarını ötekileştirerek ortadan kaldırmak
için kullandığı bir silah, diğer yandan
muhalefetin bu duruma tepki göstermek ve iktidarın meşruiyetini sorgulamak için kullandığı bir söylem haline gelmiştir. O kadar ki hukuki süreç
artık kendi bağlam ve mecrasından
koparak siyasetin başlıca oyuncularının elinde veya dilinde bir söyleme
dönüşmüştür. Siyasi lider ve aktörlerin hiçbir rahatsızlık hissetmeden
kendilerini savcı, hâkim veya avukat

konumunda görüp ona göre hareket
etmeleri bu durumun en belirgin tezahürüdür. Siyasetin tabiatında ister
istemez bu yönde bir meyil olduğunu
kabul etsek bile, gelinen noktanın
daha da vahim bir göstergesi, söz
konusu rollerin basın tarafından da
benimsenmiş olmasıdır. Siyasetin her
iki yanında kutuplaşmış basının artık
başlıca işlevi, taraftarlığını üstlenmiş
olduğu siyasi partinin menfaatlerine
göre şekillenen bir suçlama, savunma, muhakeme, karar ve infaz merciine dönüşmüş olmasıdır.
İşin en ilginç ve korkutucu tarafı,
adalet söyleminin karşılıklı uçuştuğu bu ortamda asıl ortadan kalkanın
hukuk olmasıdır. Bunu sadece hukukun siyasileşmesi ve devlet/iktidarın
elinde hukuksuzluk aracına dönüşmesi gibi yorumlamak yanlış olacaktır. Bu bir bakıma buzdağının sadece
görünen ucudur. Uzun vadede daha
da vahim sonuçlar doğurabilecek
olan sorun, adalet/hukuk kavramının siyaseti ilgilendiren alan ve kaygıların dışında kalan ortamdan tedrici olarak yok olmasıdır. Adalet ve
hukuk siyasi mücadelenin hizmetine
adanmış bir alana dönüştükçe, adi
veya olağan diyebileceğimiz gündelik
yaşamda sağlanması gereken hizmetler yavaş yavaş ve teker teker yok olmaya yüz tutmuştur. Türkiye’nin bu
konuda zaten büyük eksikleri olduğu
düşünülürse, bu sürecin giderek bir
anomi (kuralsızlık) durumu doğurduğu ve doğurmaya devam edeceği
şüphesizdir. Sistemin en tepesindeki
aktörlerin artık sorumluluk taşıma ve
hesap verme mecburiyetinden azade
olduklarını, meşruiyetlerini sadece
güç ve iktidarlarına dayandırabildiklerini, (adliye manasında) adaletin siyasi öncelik ve ölçülere göre
işlediğini gören vatandaşlar, kendilerini bu kurallara göre uyarlamayı
seçmektedir. Siyasetin hâkim olduğu
alanlarda ihtiyatlı veya kendini güçlü
görüyorsa cesur davranacak, geri kalan alanlarda bir tür kuralsızlık veya
“orman kanunu”nun hâkim olduğunu
bilerek hareket edeceklerdir. Bugün
trafikte, sokakta, okulda, kamusal
alanda, ailede yaşanan bütün şiddet,
gasp, taciz ve hukuksuzluklar, bu durumun bir sonucudur.

Sultan II. Abdülhamid’i bir daha ve
son defa olarak analım. Henüz tahta geçmeden, 1876 yazında, Midhat
Paşa heyecan içinde yeni elde ettiği
iktidarı perçinleştireceğine inandığı anayasayı alelacele hazırlatmaya
çalışırken, o zaman Berlin’de sefir
olarak bulunan Edhem Paşa, Hariciye Nazırı Safvet Paşa’ya yazdığı
bir mektupta ilginç bir yorumda bulunmuştu: “Bize konstitüsyon değil,
enstitüsyon lazımdır.” Anayasa ve
kurum kelimelerinin Türkçe bir karşılığını bulamaması bir yana, paşanın bu tespiti, ülkenin yüz elli yıllık
geleceğinin dehşetengiz bir kehaneti
gibi durmaktadır. Edhem Paşa’nın
bu tenkidini ne liberal, ne de antiliberal bir yorumla okumak gerekir. Zaten bu sözlerinden birkaç ay
sonra Midhat Paşa’nın halefi olarak
Abdülhamid’in sadrazamlığını bir yıl
kadar yapmış olması saltanata sadakatinin her şeyin önünde geldiğinin
bir göstergesi sayılabilir. Onun asıl
öngörüsü, mensubu olduğu Tanzimat
elitinin büyük ölçüde Batıya öykünerek sağlamlaştırmaya çalıştıkları
devletin bekasının onu şekillendiren
kurumların ayakta kalmasına bağlı
olduğu yönündeydi. Abdülhamid ilk
aşamada sadece “konstitüsyon”u askıya almış, ülkenin olası liberalleşme
sürecinin önünü kapamıştır. Tedrici
olarak attığı ikinci adım ise kendi
“paralel” devletini kurmak uğruna,
oluşmaya başlamış olan modern
devletin içini boşaltarak onu adeta
yıkmaya koyulmaktır; bu amacında
da büyük ölçüde başarı sağlamıştır.
Abdülhamid’in bugün hâlâ paylaşılamayan siyasi mirası, maalesef bu içi
boş devlet yapısını Türk siyasi hayatının temel olgularından biri olarak
hayata geçirmiş olmasıdır. Bugün
yaşadığımız sorunların temelinin burada yattığını anladığımız takdirde,
siyasi ve toplumsal huzurun gereği olan eşitlik, demokrasi ve hukuk
devleti kavramlarının oluşması ve
oturması büyük ölçüde kolaylaşacaktır. Ne var ki neredeyse yüz elli yıllık
kesintisiz bir geçmişe sahip bu geleneğin ve bu gelenekten kaynaklanan
kurumsal zaaf ve kırılganlığın giderilmesinin güçlüğünü düşünüp bunun
ham bir hayal olabileceği ihtimalini
de göz ardı etmemeliyiz.
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Bütün bu gelişmelerin maalesef Türk
siyaseti ve siyasi kültürüyle uyumlu
olduğunu, dolayısıyla oyunun kurallarına uygun oynandığını kabul etmek gerekir. Bozulmuş başlıca kural,
1960’larda ihdas edilmiş olan vesayet
kuralıdır; fakat bu kuralın da demokratik olmadığı düşünülürse sorunun
çok daha yapısal olduğu gerçeğiyle
yüzleşmek gerekir. Devletin fethedildikten sonra fatihleri tarafından
istendiği gibi şekillendirilebilen bir
yapıdan ibaret olduğu; yargının ve
anayasanın bu devletin bekasını ve
dokunulmazlığını sağlamak için kullanılması meşru birer araçtan başka
bir şey olmadığı; adalet kavramının
kâh muarızların tahkir ve ötekileştirilmesinin, kâh iktidara mazlumiyet
sermayesi kazandırmanın yolunu
açan bir söyleme dönüştüğü; demokrasinin azınlık ve kişi haklarının
korunması değil de çoğunluğun (üstelik genellikle varsayılan veya yönlendirilen) iradesinin dayatılması
olarak anlaşıldığı; eşitliğin çoktandır
“dostlar alışverişte görsün” kabilinden bir ilke niyetine kullanıldığı;
siyasi örgütlenmede istişareden çok
tepeden yönetmenin hâkim olduğu;
kişilik kültüne varabilecek derecede
kuvvetli bir şahsi iktidar geleneğinin
hâlâ geçerli olduğu bir ülkede son
gelişmeleri tarihi boyutundan kopuk
bir şekilde sanki yepyeni bir olguymuş gibi algılamak ciddi yanılgılara
yol açabileceği gibi, meselenin özünün ve dolayısıyla muhtemel çözüm
yollarının anlaşılmasını daha da zorlaştıracaktır.

37

