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ANAYASAYI KONUŞMAK iÇiN
NEREDEN BAŞLASAK?

CENGiZ AYDOĞDU

Kemal Tahir’e (12 Mart dönemi) bir bay-
ram ziyaretinde Cahit Tanyol bir karamsarlık 
içerisinde “Devlet batıyor” mealinde sözler 
söyleyince Rahmetli, “Yıkılırsa daha iyisini 
kurarız merak etme” deyivermiş. Mehmed 
Doğan Bey’den dinlemiştim. 

Kanaatimce Rahmetli böyle söylemek-
le devleti önemsememek gibi bir hali değil 
belki tam aksine çok önemsemek bu yüzden 
de devletsiz kalınamayacağı gibi bir hali 
ve elbette kendi insanının devlet kuruculu-
ğundaki maharetini işaret ediyordu. Büyük 
romancımızın burada kast ettiği anlamıy-
la devlet, kurulan bir şeydir. İnsanlar millet 
olurlar, devlet kurarlar. Millet bir oluşu, devlet 
bir kuruluşu ifade eder. 

“Milletini kuran devlet” fikri bizim tarihi-
mize yabancıdır. O yüzden batı mentalite-
sinin ürettiği “nation-state” fikri bizde pek 
icrasını bulamadı sanki. Bizim devletimiz 
her zaman için milleti tarafından kurulan bir 
“mefkûrevî yapı” olma vasfını korudu sanki. 
(Mefkûre kelimesini, geçen yüzyıl başında 
Ziya Gökalp, Fransızca ideale karşılık olmak 
üzere fikir ve ülkü karışımı, ikisi arasında belki 
ikisini de kapsayan ve ikisinin de üzerinde bir 
kavram olarak teklif etmişti. 

Dil devrimi tasfiyesine kurban gitti. Bence 
iyi bir kavram teklifiydi.)       

…

Devlet üzerine düşünürken peşin hü-
kümlere karşı olabildiğince uyanık olmalı-
yız. Devlet önceden var olan içtimaî olguyu 
“kanon”laştırır. Şöyle de söylenebilir içtimaî 
(toplumsal) olgu kanonlaşırken devlet de 
kurulmuş olur. Çünkü toplumu ve toplumsa-
lı oluşturan şeyler aslında devleti de kuran 
unsurlardır. Devleti ve toplumu önceleyen ve 
belki de oluşum imkânlarını sağlayan içtimaî 
vakıa “din” değil midir? Yani dilimize yerleşen 
ve kolayca söylediğimiz “din ü devlet mülk ü 
millet” ifadesindeki sıralama bir anlam da 
ihtiva eder mi acaba? Yani bu sıralama bir 
hiyerarşi veya öncelik sonralık ya da sebep 
sonuç ilişkisi barındırır mı barındırmaz mı? 
Öyle olsa da olmasa da din-toplum-devlet, 
üçü de benzer kavramlarla ilgilidir; rıza, ka-
bul, iman, inanç, temsil, ifade, irade…vs.

Devletin dinden ve toplumdan ayrı (ama 
farklı ve uzak olmayan) bir yere konulması 
siyasetin konusudur ve kanun dediğimiz şey 
burada devreye girer. Millet olarak yaşama 
hali kanuna imkân sağlar, kanun devleti ya-
par. Bu süreçte devleti dinîleştirmemek ve 
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dini (ve toplumu) sekülerleştirmemek bizim 
tarihimizin başardığı bir sırdır. Böylece dev-
let herhangi bir zümrenin hakimiyet aracı 
değil toplumdaki bütün kesimlerin faaliyet 
(ve tabii ki rekabet) alanıdır. Bu anlamıyla 
devlet hem bir alandır hem de bir süreçtir. 
Bu süreçte devletin beka şartı, toplumsalın 
bütün farklılıklarıyla “kanon” oluşumuna işti-
rakindedir. Elbette bu iştirakin ahengi toplu-
mun ve yönetimin maharetini gösterir. 

Toplumsal çoğulluk bu ahengin devamı 
için değişimi öngörür durağanlığı değil. Bu-
rada “Edmund Burke’ün muhafazakârlığı”nı 
hatırlamak yerinde olacak sanki; “Herhan-
gi bir değişim aracına sahip olmayan dev-
let, kendini muhafaza etme araçlarından 
mahrum demektir.” Bizim muhafazakarımız 
Tanpınar’ın sözüne ne kadar benziyor değil 
mi; “Milli hayat devamdır; değişerek devam 
eder, devam ederek değişir” diyordu. Devlet 
de toplumsal hayatın canlılığı kadar bir de-
ğişime tâbidir. 

Bu noktadan bakınca hukuk, asla sadece 
yazılı metin değildir; hayatın içinde karşılık-
lı tesirleri görülen bir “şey”dir. Hayattan ko-
puk hukuk yaşayamaz veya hayattan kopan 
hukuk devleti yaşatamaz. Çünkü devletin 
toplumla en önemli irtibat noktası hukuktur. 
Ve hukuk, toplumun ifadesi olmalıdır. Mon-
tesquieu’nun “kanunların ruhu” dediği şey, 
tam olarak budur: Toplumun ruhu. 

Bütün bunları söyledikten sonra devleti, 
“aramızdaki ilişkinin adıdır” diye tarif etmek 
hiç de yanlış olmayacaktır. Devletin kanun-
ları da bir bakıma adâb-ı muaşeret kuralları 

gibidir. Hepimizi ihtiva etmek zorundadır. 

Tam burada Said Halim Paşa’yı hatırla-
manın zamanıdır; ne diyordu bakalım: “Her 
milletin kanun ve an’aneleri, üzerinde ya-
şadığı topraktan daha kıymetli bir manevî 
vatandır. Çünkü insan topluluklarını millet 
haline getiren onlardır. Başka bir kavmin ta-
hakkümü altına düşen millet, toprağını değil, 
kanun ve an’anelerini kaybettiği için bağım-
sızlığından olur. Üzerinde yaşadığı toprağı 
çoğu zaman terke mecbur olmadığı ve belki 
de ondan daha da fazla istifade ettiği halde 
esirdir, çünkü millî değerlerini kaybetmiştir.” 

Bu kuralların devleti yarına taşıyabilmesi, 
“farklı olanı”, “başka olanı” da hesaba alma-
sı ve kuşatması sarıp sarmalaması ve koru-
ması devletin beka şartıdır. 

Said Halim Paşa’nın işaret ettiği yerden 
bakınca Anayasa, “manevî Anavatanımız” 
haline geliverir.  Sadece o kadar da değil 
büsbütün ve tastamam bir düşünce mese-
lesi olur çıkar; bir bakış açısı, bir dünya gö-
rüşü meselesi haline gelir.  Ve siyasi partiler, 
birden yeni bir anlam kazanır; artık siyasi 
partilerin yaptığı siyasetin ötesinde bir şey-
dir. Çünkü siyasi partiler farklı düşüncelerin 
temsilcidir. Anayasa ise o temsilleri de vata-
nın beşerî coğrafyası olarak ahenkleştirmek 
zorundadır. 

Çünkü Anayasa farklılıkları idare sanatının 
belgesi ve adeta tapu senedidir. Öyleyse 
anayasayı konuşmak için memleketten 
başlayıp evrensel sahaya intikal edebilmeyi 
düşünmek gerekiyor. Başardığınızda “kendi 
gök kubbenizi” kurmuşsunuz demektir. 


