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Sunuş

Demokrasi, insan onuruna en uygun yönetim şeklini 
arama çabalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan çok değerli 
bir insanlık kazanımıdır.

Müslüman toplumlar, Batı demokrasisinin temel kod-
ları arasında yer alan Eski Yunan demokrasi teorisi ile Magna 
Carta sözleşmesinden çok daha kesin, etkili ve bağlayıcı refe-
ranslara sahip olmalarına rağmen bugünkü demokrasi teori 
ve tecrübesine herhangi bir katkı yapamamıştır. Buna karşı-
lık Batının demokratik toplumları da birçok alanda kendisini 
yakından takip eden Müslüman toplumların neden demok-
rasi konusunda aynı sürat ve heveskârlığı göstermediğini an-
lamaya gayret göstermemiştir. 

Demokrasiye geçiş sürecinde ara istasyon olan meşruti 
yönetim modelini kolayca benimseyen Türkiye, İran ve Mı-
sır gibi Müslüman toplumlar, aynı yaklaşımı demokratik yö-
netim modelini benimsemekte göstermemişlerdir. Bunun 
nedeni, göründüğünden daha hassas bir noktanın belirsiz-
liğinden kaynaklanmıştır. Krallıkların, imparatorlukların, do-
layısıyla meşruiyet kaynakları arasında dine ve dinî değerlere 
pay ayıran yönetimlerin yasalarla, anayasalarla dizginlenip 
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sınırlandırılarak denetlenmesi İslam toplumlarının da kolay-

lıkla benimseyebileceği bir gelişmeydi. Ne var ki, Batı’nın bu 

süreçte fütursuz bir aldırmazlıkla kendi demokrasi deneyi-

mini din ve dinî değerlerle düşmanca bir ilişki üzerinden yü-

rüttüğü kanısına varınca, demokrasiye olan ilgisi de bundan 

olumsuz etkilendi. Kendi toplumlarının değerler dünyasına 

bigâne kalan Müslüman aydınların ve siyaset adamlarının 

tavırlarıyla daha da kökleşen bir kuşku, zamanla demokra-

siye düşmanca hislere dönüştü. Neden? Çünkü katı bir laiklik 

demokrasinin vazgeçilmez öğesi olarak empoze edildi. Batı 

toplumlarının yüzyıllardır gevşemiş bulunan dindarlıklarının 

kolayca razı geldiği seküler öneriler, İslam toplumlarının dini 

duyarlılıklarında derin yaralar, travmalar ve endişeler oluş-

turdu. Batı bu durumu İslam toplumlarının sosyolojik geri-

liği olarak algılarken, İslam toplumları da Batı’nın bu kibirli 

dünyeviliğini, kendi dinlerini oyun ve eğlence haline getirmiş 

olmalarının ve İbrahim yolundan derin bir kopuşla ayrılmış 

olmalarının bir sonucu olarak değerlendirdi. Hangisinin o 

gün için doğru bir analiz olduğunun cevabı, bugünkü dünya-

mızda bütün sonuçlarıyla ortada: Homoseksüelliği ayıplan-

mayacak bir tercih haline dönüştüren, insanlığın en önemli 

ve ortak kurumu olan evliliği homoseksüel birliktelikleri de 

kapsayacak şekilde yeniden tanımlamayı göze alan, azgın ve 

bencil bir bireyselliği toplum halinde yaşamanın koruyucu 

atmosferi olan gelenek ve göreneklere tercih eden, insanlı-

ğın vicdanını sürekli uyanık tutan yardımlaşma ruhunu sos-

yal devlet anlayışıyla yavaş yavaş öldüren, Tanrı karşısında 

alçakgönüllü olmayı öğreten dini bakış açısı yerine, insanı 

yüceltme adına kibri ve narsisizmi kurumsallaştıran, başka-

larını mutlu etme erdemi yerine bireyi hazza ve zevke yönel-

ten, dünün bu tercihidir.

Demokrasinin patent sahipleri, keşke demokrasinin ol-
mazsa olmazlarını sıralarken demokrasi ile dini değerler ara-
sına aşılmaz bir bariyer koymamış olsalardı! İstismarı önlemek 
için önerilen önlemler daima istismar edilirler; maksadını aşa-
rak yorumlanan bu önlemler, bir süre sonra korunmak iste-
nen şeyin canına okurlar. Batılı siyaset bilimciler, toplumları 
kendi kaderlerine egemen kılarken dinin istismar edilmeme-
sini sağlayacak öyle mekanizmaları kurdular ki, din ve dinî de-
ğerlerin sinsi düşmanları bu mekanizmaları dinin ve dinî de-
ğerlerin belini doğrultamayacak şekilde kırmak için acımasız 
bir silaha dönüştürdüler. Krallık ile demokrasi yan yana du-
rabiliyor da, dini değerlerin önem taşıdığı bir toplum ile de-
mokrasi neden yan yana duramasın? Çoğulculuğu esas alan 
bir yönetim şeklinde din ve dinî değerler neden yasamanın 
önemli kaynaklarından biri olamasın? Buna, Batı toplumla-
rının kendi maceralarındaki olumsuz hatıralardan ve Tanrı 
hakikatlerine kulak tıkayan geleneksel din karşıtlarının itira-
zından başka hangi engel vardır? 

İslam toplumları bugün demokrasiye büyük bir ihtiyaç 
duymaktadır. Ne var ki, bu ihtiyacı giderecek reçetede, dince 
yasaklanmış maddeler içerdiği için bu toplumların asla kul-
lanmayacağı bazı ilaçlar da bulunmaktadır. Demokrasiyi inşa 
edip geliştiren Batılı toplumlar, kendi dışlarındaki toplumla-
rın da demokrasiyle yönetilmelerini dünyanın geleceği için iyi 
ve yararlı görüyorlarsa, öncelikle bu reçeteyi düzeltmekle işe 
başlamalıdırlar. İslam toplumları alkolü ve domuzdan elde 
edilen gıda ve katkı maddelerini haram kabul ederler. Bun-
ların alenen kullanıldığı hiçbir gıda ürününün İslam toplum-
larında ticari şansı yoktur. Bunun gibi, dinî değerleri arkaik 
alışkanlıklar olarak kabul eden ve bu değerleri hiç hesaba 
katmayan bir yasalaştırma yetkisini öngören bir demokrasi 
felsefesi İslam toplumlarını asla cezp etmez.
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Buna karşılık, İslam toplumlarının da en kısa zamanda, 
en uygun ve en doğru şekilde tasarlanmış bir demokrasi fel-
sefesine şiddetle ihtiyacı bulunuyor. Türk demokrasisinin son 
yıllarda aldığı mesafe, böyle bir demokrasi anlayışını vaat edi-
yor. Ancak hâlâ büyük sorunları var. “Demokrasi” kavramı ilk 
kez İslam medeniyetinin kodları ışığı altında yeniden yorum-
lanmaya ve felsefi altyapısındaki paradigmal kusurlarından 
arındırılmaya çalışılıyor. Bunu Batılı düşünürlerin yapabil-
mesi çok zor… İçine düştükleri alan körlüğü, bu felsefi ku-
surları görme konusunda Batılı düşünürleri son derece iş-
levsiz bırakıyor.

Tıp doktoru olduğu kadar sorumluluk sahibi bir aydın 
da olan Dr. Şadi Yazıcı, bu değerli çalışmasında demokrasi 
kavramını ana özellikleriyle ele almış, tarih boyunca geçirdiği 
evreleri kısaca özetledikten sonra Osmanlı dönemindeki ilk 
denemelerden başlayarak Türkiye Cumhuriyetinin demok-
rasi mücadelesine yoğunlaşmıştır. 

Demokrasi deneyimlerinin gelgitli ve zigzaglı bir seyir iz-
lediği ülkemizde demokrasi mücadelesi hiç de kolay olma-
mıştır. Farklı dönemlerde farklı gerekçelerle kesintiye uğra-
yan demokrasinin belki de en acılı mağduru olan bir sosyal 
kesime mensup Dr. Yazıcı, kalemini hiç ayırt etmeksizin Ana-
dolu insanının tamamının hissiyatına tercüman olacak bir ta-
rafsızlıkla kullanmış, millet egemenliğinin ne anlama geldi-
ğini büyük bir vukûfiyetle işlemiştir. Eser, adıyla da ifade ettiği 
gibi, demokrasinin kısa tarihini akıcı bir üslupla ve belgesel 
bir film tadında okuyucuya aktarırken aynı zamanda ülke-
mizin siyasi hayatındaki bazı önemli dönüm noktalarına da 
anlamlı değinilerde bulunmaktadır.

Dr. İsmet UÇMA 
İstanbul, 2017

Önsöz

Günümüz dünyasının en yaygın ve en ideal yönetim bi-
çimi olan demokrasi; çoğunluğun, yani halkın yönetime gel-
mesi ve idarede etkin rol oynaması anlamını taşır. Şüphesiz 
derin tarihi geçmişe dayanan sosyolojik gelişmelerin ve uğ-
runda verilen büyük mücadelelerin sonucu olarak bu günlere 
gelmiştir. Başlarda Herodot ve Aristoteles ile siyaset sahnesine 
kazandırılan demokrasi, uzun bir zaman dilimi içerisinde bir-
çok siyaset bilimci ve felsefecinin de katkısıyla hayat bulmuş; 
ilerleyen yıllarda Magna Carta, Rönesans ve Reform, Avrupa 
Aydınlanması, Virjinya Haklar Beyannamesi ve Fransız Dev-
rimi ile önemli bir mesafe kat etmiştir.

Abraham Lincoln’ün, “Halkın, halk tarafından, halk için 
yönetimi…” şeklinde tanımlamış olduğu demokrasi; toplum 
fertlerinin ortak değerler etrafında barış, huzur ve kardeş-
lik duygularıyla yaşamasının önünü açmıştır. “Halkın, kendi 
seçtiği idareciler tarafından yönetilmesi…” gibi çok önemli 
bir amaca hizmet eden demokrasi, belli bir kişi ya da zümre-
nin mutlak egemenliğine son vermiş, sevk ve idaredeki tüm 
yetkiyi milletin kontrolüne bırakmıştır. Bu yönüyle bireyler 
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arasında hakkı, adaleti ve eşitliği sağlamış; sosyal ve siyasal 
problemlerden uzak, sağlıklı ve gelecek vaat eden bir toplu-
mun inşasına zemin hazırlamıştır.

Bugün, esnek ve dinamik bir yapıya sahip olan demok-
rasi, işleyişte küçük farklılıklar olsa da, dünyanın tüm toplum-
larına rahatlıkla uyarlanabilmektedir. Üstelik demokrasinin 
bu esnek yapısı onu son derece değerli ve özel kılmaktadır. 
Demokrasiyle idare edilen toplumlardaki insan hak ve hür-
riyetlerinin, düşünce ve ifade özgürlüğünün, sosyal ve siya-
sal eşitliğin yönetilenlere kazandırdığı avantajlar artık herkes 
tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. Bu da demok-
rasinin tercih edilmesinin / edilmesi gerektiğinin en önemli 
sebeplerindendir. Dahası, ünlü akademisyen ve siyaset bi-
limci David Held’in de dediği gibi; “Demokrasi şimdiki çağda 
siyasal meşruluğun temel standardı durumuna gelmiştir.”

Bu kitapta demokrasinin kısa tarihini, ilkelerini, gelişim 
evrelerini ve Türkiye özelinde cumhuriyetten önce ve sonra 
olmak üzere Osmanlı ve Türkiye’deki serüvenini bulacaksı-
nız. Tanzimat Devri’nden başlayıp İttihat ve Terakki ile de-
vam eden, II. Abdülhamit Dönemi’nde ilk kez ağır yara alan, 
Meşrutiyet’in İlanı ve ilk parlamenter sistemle belli bir olgun-
luğa erişen demokrasimizin; Mustafa Kemal, İnönü, Men-
deres, Demirel, Erbakan, Ecevit, Özal ve Tayyip Erdoğan’la 
hangi noktalara geldiğinin şahidi olacaksınız.

Sonuç olarak sade bir dil, kısa ve özet bir çalışmayla ha-
zırladığım bu kitabın, demokrasiye neden sıkı sıkıya bağlı 
kalmamız ve onu her türlü tehdide karşı koruyup kollama-
mız gerektiğine dair size bir fikir vereceğini düşünüyorum.

Dr. Şadi YAZICI  
Tuzla Belediye Başkanı

I. BÖLÜM

YÖNETİM ÇEŞİTLERİ
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