
747

İSLAM ÜLKELERİNDE
DEĞİŞİMİN PARADİGMALARI
DİN, DEMOKRASİ VE İKTİSAT

YOZGAT, Fazıl
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Bu çalışmada aşağıdaki bir ana konu ve üç alt konu başlıkları 
incelenmiştir. Din-Siyaset, Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun 
Üstünlüğü. 14 Ortadoğu İslam ülkesi, 14 Asya ülkesi ve 59 Afrika 
ülkelerinin nüfus-din-bağımsızlık tarihi bağımsızlığını aldığı ülke ve 
gayrı safi milli hasılaları tablo şeklinde ekte sunulmuştur. Ayrıca İnsan 
Haklarının gelişimi, Demokrasi kavramı ve çeşitleri kısaca açıklanmış 
İslam ülkelerinin hak ve özgürlükler sıralamasındaki puanları tablo halinde 
verilmiştir. İnsan Haklarının gelişimiyle ilgili uluslararası, bölgesel ve ulusal 
organlar ve Birleşmiş Milletlerin sadece İnsan Haklarıyla ilgili biriminin 
şeması verilmiştir. Toplumsal yapılarında yukarıdaki kavramlarla ilişkisi 
kurulmuştur. Gelecek 2025-2100-2200 yıllarındaki Dünyadaki dinlerin ve 
mensuplarının yaklaşık sayıları verilmiştir. Din demokrasi ilişkisinde 10 
temel hipotez sunulmuştur. Araştırmada yöntem olarak kitaplık tarihsel ve 
karşılaştırmalı yöntem birlikte kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Din, demokrasi, insan hakları, toplumsal yapı, 
geri kalmış ülke, hipotez

ABSTRACT

In this study one main subject and sub subjects has been investigated.
Those are Religon, politics,democracy human rights and power of law. 
14 Middleeast countries, 14 Asian countries  and 59 African countries’ 
population-religion-sovereign date, in which form country and Gross 
National Producs has been submitted as a tables. In additon to, hisroty of 
human right and democracy forms had axplained and İslamic countries 
scalas had been submitted tables.Human rights development has been 
submitted in the history  international, regional and national institutions 
schema. Social structure is relation concepts above.there are connections 
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social structure and concepts in which human right and democracy and 
power of law. There are numbers about the future.  Those are connected 
with 2025-2100-2200 main religions and its members.Which are 
approxiametely. In sum up ten hypothesis are submitted about the relation 
religion and democracy, In this study library method, historical method 
and  compare with methods had been used.

Key Words: Religon, democracy, humanright, socialstructure, 
underdevelopent countries, hyphotesis.

-----
Bu çalışmada Din ana başlığı, Din-Siyaset alt başlığı altında Din-Siyaset,  

İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü ilişkisi incelenecektir. 
Araştırma teorik bağlamda kitaplık araştırması yöntemiyle karşılaştırmalı 
analiz yönteminin birlikte kullanılmasını öngörmektedir.

Kuzey Afrika ve Asya da Din-Demokrasi ilişkisi, Hukukun Üstünlüğü, 
İnsan Hakları ve Demokrasi ilişkisini irdelemenin kendine özgü metod 
bağlamında zorlukları vardır. Bunların başında adı geçen ülkelerin geniş 
coğrafyaya yayılmaları gelir. İkinci olarak ta bu ülkelerdeki yapılan 
araştırmaların ve verilerin azlığı gelmektedir. Örneğin OECD üyesi 
olamayan ülkelerle OECD üyesi olan ülkelerde araştırma veri ve 
sonuçlarına ulaşmakta farklılık arz eder. Bu yönden çalışmada aşağıdaki 
metod ve alt başlıklar altında irdelenecektir. Birinci bölümde Asya ve Kuzey 
Afrika ülkelerinin kısa tarihçesi. İkinci alt başlıkta Din-Demokrasi ilişkisi 
üçüncü alt başlıktaysa Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi irdelenecektir. 
Sonuç kısmında genel yargı ve sonuçlara ulaşılmaya çalışılacaktır.

Asya ve Kuzey Afrika Ülkeleri
Asya ve Kuzey Afrika ülkeleri geniş coğrafyaya yayılmıştır. Icanas’ın 

kastettiği Asya ülkeleri içinde Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu’daki İslam 
Ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri gelmektedir. Bunların ortak paydası 
Türkiye açısından bir kısmıyla kardeş ülke olmaları, bir kısmıyla komşu 
olmaları bir kısmıyla da tarihsel yakınlığının olmasıdır. Çalışmada bu 
değişkenler göz önünde tutulmuştur. Ayrıca özellikle Afrika ülkelerinin 
tamamının birkaç değişkenle karşılaştırıldığı tablo sunulmuştur.

Doktrinde Hegel gibi ünlü filozofun Siyahların, Asyalıların hatta 
Hintlilerin Demokrasi ve yaratıcılık konusunda kuşku ve önyargısı 
vardır. Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü kavramlarına bu 
ülkelerin kendi tarihsel ve kültürel dinî inançları ışığında yaratıcı ve özgün 
anlamlar yüklemeleri beklenir.
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Batı aydınlanma geleneğinde ve siyasi düşünce tarihinde kendi 
tarihsel, kültürel ve dini inançlarından esinlenme söz konusudur. Örneğin, 
İngiltere de Lordlar meclisinde 26 rahip ve papaz gibi din adamları vardır. 
Katolik mezhebinin kadim geleneklerine aykırı yasaların kabul edilmesini 
engellerler. Yine İngiltere deki geleneksel yönetimden etkilenen Kanada 
ve Avustralya da Kraliçe’nin manevi etkisi vardır. Katolik ve Protestan 
mezhebinin etkili olduğu ülkelerde kesilen kilise vergisinin oranı miyarlarca 
euro tutmaktadır. Bu ve bunu gibi maddi kaynakların Asya ve Afrika’daki 
yoksul ülkelere yardım şeklinde gitmesi bu yerlerdeki ülke halkının 
dini tercihlerinin Katolik veya Protestanlık mezhebi lehine olmasına yol 
açabilmektedir. Örneğin yüzyılın başında Nijerya’nın nüfusunun % 90’dan 
fazlası Müslüman iken 2007’lerde %53’lere inmiştir. Bu bir tercih mi? Bir 
değişim mi? Bir etkilenme mi? Tartışılabilir konudur.

İslam Dininin Etkisi

Cemil Meriç Osmanlı da niçin bir J.Bodin, bir N. Machiavelli bir 
T.Hobbes yetişmediğine ilişkin soruya verdiği cevap şöyledir.“Niçin 
yetişsin? mutlakiyetin bu yavuz nazariyecileri Osmanlı mülkünde 
yaşasalardı zat-ı şahanelerinin destancısı olurlardı. Ülkelerinde 
geliştiğini göremedikleri adil ve kerim devlet rüyasını yalnız Osmanlı 
gerçekleştirmiştir .” Öztürk, 2007, s. 1) Bu özgün cümle Osmanlıda 
İslam dininden esinlenen şekliyle Osmanlı da egemenlik, hukukun 
üstünlüğü kavramları ışığında zamanın şartlarında batıya oranla daha adil 
bir yönetim erkininin olmasıdır. Sosyal bilimlerde senkronize araştırma 
metodu herhangi bir olayın oluş tarihiyle karşısında hangi olay veya 
olayların vuku bulduğunun karşılaştırılmasına dayanır. Osmanlının 700 
yıl gibi uzun süren evresini de batıyla karşılaştırmak gerekir. Osmanlı 
İslam diniden esinlenmiştir. İslam bir dindir. Son, doğru ve tamamlanmış 
bir dindir. İslam dininin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü 
ilişkisini de ayrı ayrı analiz yöntemiyle incelemek gerekir. Çünkü İslam 
vahye dayanır. Vahye ve gayba ön koşulsuz kabulün adı da imandır. 
Kuran ve sünnet kaynaklı kuralların icma ve içtihat yoluyla yorumlanması 
sonucu pratik hayata nasıl yansıyacağı tartışılır. İslamı salt batılı bazı 
kavramlarla bire bir karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. Tarihsel araştırma 
metodunun ışığında günümüz olaylarının günümüzün koşullarında neden 
sonuç ilişkisi içerisinde irdelemek gerekir. Bu da tarihselcilik, hermenitik 
gelenek, hedonizmin çizgilerinin ayrılmasıyla olabilir.

Çalışma konusunun ana başlığı olan “Din-Siyaset” ana başlığı 
“Demokrasi”, “İnsan Hakları” ve “Hukukun Üstünlüğü” alt başlığında 
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incelenmiş çalışmanın özü Asya ve Kuzey Afrika çalışmaları olduğundan 
özelde İslam dini kastedilmiştir. İslam ülkeleri kavramından halkının 
çoğunluğunun Müslüman olanları kastedilmektedir. Nüfus oranı büyük veya 
küçüklüğüne göre veya İslam Konferansı Örgütüne üye olup olmamaları 
bağlamında İslam ülkelerinin sayısı 2007 tarihi itibariyle 56’dır.Bunun 
26’sı Asya da, 24’ü Afrika da, 2’si Avrupa da, 2’si Asya Pasifik’te, 1’i 
Asya Avrupa da 1’i Asya denizaşırı kısmında yer almaktadır. Birleşmiş 
Milletlerden sonra dünyada üye sayısı en fazla örgüt İslam Konferansı 
örgütüdür. Buna rağmen Dünya siyasetindeki etkinliğinin azlığı ayrı bir 
çalışma konusudur.

Günümüzde ulus devletlerin önce dünya genelinde sonra kıtalara 
göre sonra ülke bazında Özgürlükler araştırması yapan kuruluş Freedem 
House’dir. Bu kuruluşun yaptığı ve kaynakça kısmında erişim olanağının 
sunulduğu veriler aşağıda sunulmuştur. Bu verileri bağımlı buna neden 
olan değişkenleri de bağımsız değişken olarak ele aldığımızda yorum 
kısmında bunun altında yatan sosyal siyasal ve ekonomik nedenleri analiz 
etme olanağımız olabilecektir.

Freedom Hose’nin yaptığı araştırmada ülke adları, karşılarına siyasal 
haklardaki puanlaması ve sivil özgürlükler puanlaması son olarakta statüleri 
sıralanmıştır. Puanlamada kullanılan istatistiksel işlemelerin sonunda 
rakamlara dökülmüş ve rakamın büyük olması olumsuza 1’e yaklaşması 
veya 1 olması yani küçülmesi ise iyi olduğunun işaretidir. Rakamların bu 
bağlamda yorumlanması gerekmektedir. Dünyadaki büyük, küçük BM’ce 
tanınmış 195 den fazla ulus devlet olmakla birlikte ben sadece Dünyadaki 
İslam ülkelerini aldım. Bunlar:

Ülke Adı Siyasal Haklar Puanı Sivil Özgürlükler Puanı Statüsü

Suudi Arabistan 7 6 Tam özgür değil

Mısır  6 5 “

Yemen 5 5 Kısmen Özgür

Irak 6 6 Tam özgür değil

Lübnan  5 4 Kısmen özgür

Suriye 7 6 Tam özgür değil

Ürdün 5 4 Kısmen özgür

Pakistan 6 5 Tam özgür değil

Endenozya 2 3 Özgür
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Libya  7 7 Tam özgür değil

Umman  6 5 “

Sudan  7 7 “

Fas 5 4 Kısmen özgür

Tunus 6 5 Tam özgür değil

Maldiv 6 5 “

Malezya 4 4 Kısmen özgür

Uganda 5 4 “

Arnavutluk 3 3 “

Türkiye 3 3 “

İran 6 6 Tam özgür değil

Somali 7 6 “

Mali  2 2 Tam özgür

Senegal 1 2 “

Nijer 3 3 Kısmen özgür

B.Faso 5 3 “

Çad   6 6 Tam özgür değil

Orta Afrika 5 4 Kısmen özgür

Gabon 6 4 “

Moritanya 5 4 “

Nijerya 4 4 “

S.Leone 4 3 “

Kuveyt  4 4 “

Cezayir 6 5 Tam özgür değil

Gambiya 5 4 Kısmen özgür

Bahreyn 5 5 “

Katar 6 5 Tam özgür değil

Bangladeş 4 4 Kısmen özgür

B.A.Emirlikleri 6 4 Tam özgür değil

G.Bissau 4 4 Kısmen özgür

Kuzey Kıbrıs T.C   2 2 Özgür

Cibuti 5 5 Kısmen özgür

Biruni 6 5 Tam özgür değil
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Bosna Hersek         3 3 Kısmen özgür

Tacikistan 6 5 Tam özgür değil

Türkmenistan   7 7 “

Kazakistan 6 5 “

Özbekistan 7 7 “

Azarbeycan 6 5 “

Kırgızistan 5 4 Kısmen özgür

Eritre 7 6 Tam özgür değil

Filistin  4 6 Kısmen özgür

Çeçenistan 7 7 Tam özgür değil

(www://en.wikipedia. org/wiki/Freedom in the world, 02.06.2007) 
Tablo tarafımdan oluşturulmuştur.(Fy)

Yukarıdaki veriler analiz edildiğinde örneğin tabloda burada olmayan 
fakat araştırmanın tamamında bir AB ülkesi örneğin Belçika’nın puanları 
1-1 ve Tam Özgür şeklindedir. Yani Ülkelerin siyasal hakları ve sivil 
özgürlükler ve İnsan Hakları ve Demokrasi konusundaki statüleriyle sosyal 
siyasal yapısının yanında ekonomik gelişimi ve demokrasideki deneyimi 
ve bağımsız devlet olduğu tarihle yüksek bir korelasyon olduğu göze 
çarpar. Araştırmanın ekinde sunulan Afrika ülkelerinin ekonomik düzeyleri 
ve oradaki sunduğum tabloyla yukarıdaki veriler analiz edildiğinde 
hipotezimin kısmen doğrulandığı görülecektir.

Yine tablonun ve araştırmanın tamamına bakıldığında İnsan Hakları, 
Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü bağlamında puanlamalarda Kıta ve 
Ada Avrupa sının en iyi Kanada, ABD ve Avustralya ve Yeni Zelanda’yı 
görmekteyiz. Bu tabloyla ekonomik sosyal ve siyasal gelişme arasında 
ilişki vardır. İslam ülkelerinin skorlarının düşük olmasının nedenleri şöyle 
özetlenebilir.

a) Afrika ve Orta Doğudaki İslam ülkelerinin bağısızlıklarını geç ka-
zanmış olmaları

Doğal olarak da teorik ve pratikte bu kavramlara geç gelişmiş olması

b) İslam dininin Kuran ve Sünnetteki uygulamalarıyla batı düşünce sis-
temindeki analiz farklılığı. Batıda Devlet kilise ayrımı yapılırken İslam’da 
ruhban sınıfının olmayışı gibi.

c) Birleştirici unsurları öne çıkarmaları gerekirken ayrıştırıcı öğeleri öne 
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çıkarmaları (AB nüfusu 500 milyona yaklaşırken birleşiyorlar. Nafta tril-
yon dolarla ekonomik döngüyü sağlarken birleşiyorlar.  Afrika-Ortadoğu 
ve Asya ülkelerinin özgün kaynaklarını iç çatışmaya ayırmaları gibi).Kay-
nakları insan gücü, işgücü ve ekonomik büyümeye harcamamaları gibi,

d) Doktrindeki batılıların çıkardığı kavramların içini doldura-
mamaları veya kendi algılarına göre doldurmaları.(Sanayileşmeyi 
yaşamamış-ekonomik döngüyü uygulamayan ülkelerin isimlerinin 
önüne sosyalist eklemekle sosyal olacağını varsaymaları gibi)

e) Halife Ömer’in öngördüğü kooptasyon seçim sistemini bazı ülkele-
rin halkından esirgemeleri gibi. Bunun sonucu iktidarın kişiselleşmesi ol-
gusunun olması ve saltanat, kabile yönetiminin egemen olması hak, yetki 
ve sorumluluklara halkın ortak katılamaması sonucu birliğin azalması ve 
ülkelerin geri kalması gibi.

f) Kendi özgün doğal kaynaklarının yanında insan gücü ve kendi kav-
ramlarını üretemeyip geri kalmaları yatmaktadır.

Nedenleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte ben sadece Demokrasi 
İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü yönleriyle ve farklılığı vurgulamaya 
çalıştım.

Hukukun Üstünlüğü

Hukukun üstünlüğü doktrinde devletin tüm organlarının hukuka 
bağlılığını anlatır. Devletin tüm organlarının üstünde hukukun mutlak 
egemenliği vardır. Geri kalmış bazı ülkelerde rüşvet olgusunun ve toplumsal 
yapı dinamiklerinin iyi işlememesi de hukukun tüm devlet organlarında 
tam olarak uygulanmamsından kaynaklanıyor olabilir. Bu yönüyle Asya, 
Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde hem evrensel hukukun hem de kendi iç 
hukuklarının Hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olması beklenir.

1999 Amsterdam anlaşmasının 6. maddesinde “Avrupa Birliği devletleri, 
insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı ve hukukun üstünlüğü 
ilkeleri üzerine kurulmuştur.”demektedir.

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü için siyasal çoğunluk, ifade özgürlüğü 
ve din seçme özgürlüğünü kapsayacak anayasal garantinin bulunması, 
çeşitli devlet birimlerinin normal işlevlerini yerine getirebilmelerine olanak 
sağlayan demokratik kurumlar, bağımsız yargı ve anayasa kurumlarının 
bulunması, değişik siyasi partilerin dönüşümlü olarak iktidara gelmelerini 
sağlayan ve genelde muhalefetin rolünü tanıyan özgür ve dürüst seçimlerin 
gerçekleşmesi vs. hususlar dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir.
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İnsan Hakları, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin 
korunması hakkındaki sözleşmeye taraf Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Mahkemesine bireysel başvuru hakkı hukukun üstünlüğünde öncelikli 
sıradır. Burada önce insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi 
kavramların özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde içinin doldurulması 
ve uygulanması anlam taşımaktadır. Ulus devletlerin kendi aralarındaki 
sorunlarda hukukun üstünlüğü kavramıyla çözülebilmektedir Bahreyn’in 
komşusuyla sınır sorununu Hollanda’daki uluslararası Adalet divanına 
taşıması bunun örneğidir. Diğer bir çarpıcı örnek Libya’daki verilen 
idam cezasının devlet başkanın tarafından zımnen affedilmesi örneğidir. 
Çünkü bu ülkelerde bu kavramların aşındırılması ve kurumsallaşmanın 
olmamamsındandır Aynı eylem batılı temsili demokrasiyle yönetilen veya 
ABD de olsa sonuçlar farklı olabilirdi.

İnsan Hakları

10 aralık 1948 de kabul edilen 30 maddelik Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel beyannamesinin yayınlanması İnsan Hakları konusunda 
formel belge niteliği taşımakla birlikte tarihsel süreçte insan haklarıyla 
ilgili gelişmeleri kısaca özetlersek, bunlar arasında M.Ö 22 yy da 282 
maddelik Akad’ca yazılmış Hammurabi kanunlarının bazı maddelerinde 
insan haklarıyla ilgili maddeler vardır. Antik Yunan felsefi akımlarında 
da İnsan Haklarına ilişkin düşünce akımlarına rastlamaktayız. Yine Pers 
menakıbelerinde enformel eğitim metoduyla aktarılan insan haklarının 
vurgulandığı textler mevcuttur. Semavi dinlerde de insan haklarıyla 
ilgili emirler rastlamaktayız. Özellikle İslam dininde ve peygamberin 
uygulamalarındaki Veda Hutbesi, Medine Vesikası ve Hudeybiye antlaşması 
bunun özgün örneğidir. Batıdaki gelişmeleri arasındaysa,1215 M. Cartha 
Libertatum,1688 Büyük Devrim sonrası gelişmeler,1679 Habeas Corpus 
Act. ,1689 Bill of Right ı sayabiliriz. Virginya Bağımsızlık Bildirisi 
1789 Fransız İhtilali sonrası gelişmeler.1928 Petition of Right ta önemli 
gelişmelerdir. Çünkü İnsan Hakkı doğuştan gelen evrensel ve devredilemez 
haktır.

Günümüzde insan haklarıyla ilgili uygulamalar daha da önem 
kazanmaktadır. Birleşmiş Milletler bünyesinde daha fonksiyonel 
birimlerin kurulması ve tüm dünya ülkelerinde insan haklarıyla ilgili eğitim 
programlarının yaygınlaştırılması bu savı kuvvetlendirmektedir.1993 İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği kurulmuştur. 2002’de Uluslararası suçlar 
mahkemesi kurulmuştur. Birleşmiş Milletlerin idari yapısına baktığımızda 
insan haklarıyla ilgili olarak BM genel kurulunda 3 alt birin mevcuttur. 



755

Yürütme kurulunda yine 3 alt birim vardır. Komisyonlarda 5 alt birim 
vardır. Komitelerde 13 alt birim vardır. Bunlardan biri de İnsan Hakları Alt 
Komitesidir. Ana birimse 4 komiteden oluşmaktadır. Bunlar İnsan Hakları 
Konseyi, İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu Özel 
Pesedürü ve İnsan Hakları alt komitesidir. Yine Birleşmiş Milletlerde İnsan 
haklarıyla ilgili icracı birimler 7 alt bölümden oluşmaktadır. Bunlar:

HRC. İnsan Hakları Komisyonu
CESCR. Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Komitesi
CERD Irk Ayrımcılığının Azaltılması Komisyonu
CEDAN Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Elimine Etme Komisyonu
CAT. İşkenceye Karşı Komite
CRC. Çocuk Hakları Komitesi
CMW. Göçmen İşçiler Komitesidir.
İnsan Haklarıyla ilgili bölgesel kuruluşlarında önemi gittikçe 

artmaktadır. Bunlar arasında Avrupa komisyonu, Afrika İnsan Hakları 
Bölgesel komitesi ve Asya ülkelerindeki lokal komiteler i sayabilirim. 
Bölgesel komitelerde Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve onun getirdiği 
yaptırımlar insan haklarıyla ilgili bölgesel gelişmelerin başında gelmektedir. 
Ayrıca Convention for the Protection of Human Right for Fundemantal 
Freedoms’ı Türkiye 6.5.1963’te imzaladı. 25.3.1968 de onayladı 21.9.1970 
de yürürlüğe girdi. Bu yönleriyle Türkiye de İnsan hakları, demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü bağlamında AB standartlarına yaklaşmıştır.

İnsan Hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kavramlarının 
uluslararası-bölgesel ve ulusal gelişmeler ülkeler düzeyinde gelişmektedir. 
Bunun doktrindeki yerine de kısaca değinmek isterim. Doktrinde Hak “ 
Kişiye hukuk düzeni tarafından tanınmış yetki, özürlük ve olanaklardır.”Hak 
insana insan olduğu içim verilir. Hayat hakkı gibi. Temel haktır. Ayrıca 
kişilerin kazanımlarıyla elde ettiği başarı ve maddi ve manevi kazanımları 
da haktır. Bunlara statü hakları denmektedir. Adaletse hukuka ve hakka 
uygunluktur. Hürriyetse bir şeyi yapma veya yapmama eylemidir. Serbest 
insan fiilidir. O zaman hak somut hürriyet soyut diyebiliriz.

Doktrinde Jelleniek üçlüsü diye geçen haklar üç tanedir. Bunlar Negatif 
statü hakları-pozitif statü hakları ve aktif statü haklarıdır. Devlet tarafından 
korunan temel haklar negatif statü hakları, yaşama-mülkiyet gibi. Bireyin 
devletten istediği haklar pozitif statü haklarıdır konut-sosyal güvenlik 
hakkı gibi. Aktif statü haklarıysa bireylerin bizzat uygulama olanağı 
bulduğu haklarıdır. Seçme ve seçilme hakkı gibi.

Son olarak ta İnsan Hakları konularına göre fikir-düşünce ve inanç ve 
kolektif haklar diye üçe ayrılmaktadır. Kullanışlarına göre ise bireysel ve 
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kolektif hak diye ikiye ayrılmaktadır. Kuşaklar göre ise birinci-ikinci ve 
üçüncü kuşak hakkı diye üçe ayrılmaktadır. Birinci kuşak haklarında medeni 
ve sosyal haklar, ikinci kuşak haklarındaysa ekonomik ve kültürel haklar 
üçüncü kuşak haklarındaysa gurup hakları ağırlıklı olarak savunulmakta 
ve uygulaması istenmektedir.

 Türkiye İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin korunmasına ilişkin 
sözleşme ve (ek protokol no. 4, 6, 7, 12 ve 13) 1970, 1998, 1994, 
tarihlerinde değiştirilen ek protokollar la birlikte yürürlüğe giren. AB 
konseyi üyesi hükümetler 10 aralık 1948’de ilan edilen İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi’nin “Bu bildiri metninde açıklanan hakların her yerde 
ve etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamayı hedef aldığını AB 
konseyinin amacının üyeleri arasında daha sıkı birlik kurmak olduğunu 
ve insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin 
bu amaca ulaşma yollarından biri olduğunu göz önüne alarak” Yaşama 
hakkı, madde:2, işkence yasağı, madde:3, kölelik ve zorla çalıştırılma 
yasağı, madde:4, özgürlük ve güvenlik hakkı, madde:5, adil yargılanma 
hakkı, madde:6, cezaların yasallığı, madde:7, özel hayat ve aile hayatının 
korunması, madde:8 din ve vicdan özgürlüğü, madde:9 ifade özgürlüğü, 
madde: 10, dernek ve toplantı özgürlüğü, madde: 11, evlenme hakkı, madde: 
12 etkili başvuru hakkı, madde: 13, ayrımcılık yasağı, madde: 14 olağanüstü 
hallerde askıya alma, madde:15, yabancılarsın siyasal etkinliklerinin 
kısıtlanması, madde:16, hakların kötüye kullanılmasının yasaklanması, 
madde:17, hakların kısıtlanmasının sınırlanması, madde:18’de görüldüğü 
gibi İnan Hakları ve Hukukun üstünlüğü kavramına AB konseyi üye ülkeler 
gerekli önemi vermiş ve imzalayanlarda ülkelerindeki uygulamalarla bunu 
göstermektedir.

İnsan Haklarının tarihsel gelişimine baktığımızda 1215 Magna Cartha, 
1640 İngiltere’de Leveller adlı gurubun faaliyetleri,1689 Bill of Right 
(İngiliz Haklar Bildirgesi) 1689 Petition of Right (İngiliz İnsan Hakları 
Bildirgesi) 1679, Habeas Corpus bildirgesi, 1776 Amerika Birleşik 
devletleri bildirgeleri, 1789 Fransa daki gelişmeler,1948 Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Evrensel beyannamesi, 1950 Avrupa Konseyi Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi,

Freedom House nin yaptığı araştırmada, Afrika’daki 53 ülkeden 
18 siyasi özgürlükler yönünden yeterli diğerleri değil. Ortadoğu 
da İsrail hariç diğerleri değil. Asya’da 13 kısmen özgür 29’u değil. 
Halkının çoğunluğu Müslüman olan Cezayir, Bangladeş, Kırgızistan, 
Nijerya, Pakistan ve Türkiye’de ise değişik durum söz konusudur. Siyasi 
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özgürlüklerin ölçü alındığı değişkenler ise demokrasi,seçim, parlamento, 
partiler vs. gelmektedir.

Demokrasi

Başlı başına sihirli sözcük, benim tanımımla çiklet gibi. Kimi patlatarak, 
kimi başkaları gördüğünde yokmuş gibi yaparak, kimi sağlık, kimi stres 
için çiklet çiğnemek gibi. Kısaca “demokrasi çiklet gibidir çiğneyene 
göre değişir.(fy)”. Günümüzde demokrasinin tanımından önce çeşitlerine 
kısaca değinmek istiyorum. Bunlar a. Doğrudan demokrasi( Eski Yunan 
antik kentlerinde yönetilenlerin yönetenleri belirlemesi şeklinde tecelli 
etmiştir.) b. Atina demokrasisi (Atina da ortaya çıkmasıyla bu adı almıştır. 
Yalnız Atina demokrasisinde kadınların-kölelerin-yabancıların-siyahların 
oy hakkı olmadığı için seçenlerin oranı % 10’dur. yani % 10’luk kesimini 
kararına % 90 da itaat etmelidir. M. Ö 4 yüzyılda Yunan nüfusu toplam 
250-300 bin arasındaydı 100 000 Atina nüfusu vardı 30000 erkek nüfusun 
kararı demokrasinin temeli sayılmaktadır.)Fransız devriminden sonra 
sadece vergi verenlerin oy kullanması gibi. Abd’nin güney eyaletlerinde 
siyah ırkın 1960’dan sonra oy hakkının olması gibi c. Klasik demokrasi. 
Demos demek olan halkla Krates demek olan yönetmenin birleşimi halkın 
yönetimi. d. Arı doğrudan demokrasi. Seçicilerin önceden belli kişileri 
seçmesinden sonra diğerlerini de yöneticiler seçmesi şeklinde demokrasi 
kavramı. e. Temsili Demokrasi herkesin yönetim erkine katılma olanağı 
olmadığına göre temsilcilerin seçilmesi ve onarlında temsil ettiği kitleleri 
yönetmesi türünden demokrasi. f. Sosyal Demokrasi. Sosyalist düşünceden 
etkilenmekle birlikte 1970 li yıllarda çok tartışılan bir kavram M. Duvarger 
fikri öncülüğünü yapmıştır) Sosyal demokrasi-demokratik sosyalizmle 
bazen da Sovyet demokrasisiyle eş anlamlı olarak kullanılmıştır.). 
g. Marxist Demokrasi. Marx’ın ideolojisinde komünizm ütopyasının 
gerçekleşme olanağının olmadığı savıyla marxizmle demokrasinin 
kesişme noktasının algılandığı demokrasi şekli. h. Avrupa Demokrasisi 
özellikle AB sınırlarının genişlemesi ve beş yüz milyon nüfusa yaklaşması 
sonucu kısmen Avrupa fikrinin belirlediği demokrasi kavramı. ı. 
Endüstriyel Demokrasi. sanayi ile kesişme noktasının olduğu demokrasi 
türü. i. Çoğulcu Demokrasi. Montesquieu, Locke ve Madison un fikri 
savunuculuğunu yaptığı demokrasi kavramı. j. Çoğunlukçu Demokrasi 
özellikle mutlak çoğunluğun kararının öne çıktığı demokrasi şekli. k. 
Oy Birliği Demokrasisi. Özellikle İskandinav ülkelerinde kısmen kamu 
maliyesinden kaynaklanan ve mali ve siyasi kararlarda halkın kararlarının 
öne çıktığı demokrasi şekli. l .  Halk Demokrasi  m .  Halksız 
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Demokrasi  n .  Özgürlükçü Demokrasi  o .  Parlemento Demokrasisi 
p. Katılımcı Demokrasi r. Korperatif Demokrasi Daha çok faşist rejimlerin 
ekonomiyle birleştirerek uygulamak istedikleri demokrasi s Kolalisyonel 
Demokrasi ş.Liberal Demokrasi (Diğerlerinden belirleyici farkı hukukun 
üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı fikrinin yanında temel özgürlüklere 
dokunulmamsını savunmalarıdır.) t. Tele Demokrasi u. e -Demokrasi ü. 
Anayasal Demokrasi v. Koruyucu  (yasama-yürütme ve yargını ayrıldığı)  
Demokrasi y.Seçkinler Demokrasisi (Platon-Pareto, Mosca, Machiavelli 
nin fikri öncülüğünü yaptığı demokrasi şekli. z. Kalkınmacı Demokrasi 
J.S.Mill in fikri savunuculuğunu yaptığı demokrasi şekli. a1. Consensus 
Demokrasi doktrinde anlaşmak zorunda kalındığında başvurulan ve 
uygulanan demokrasi şekli

Demokrasi yukarıda sıralanan çeşitleri olduğu gibi yöntem olarak ta 
farklılık göstermektedir. Örneğin demokrasiyle cumhuriyet eş anlamlı 
olarak kullanılan yerler vardır. Cumhuriyet rejimi demokrasinin uygulama 
şeklidir. Demokrasinin yöntemlerini kullanmakla birlikte Cumhuriyet 
rejimi farklılık arz etmektedir. Örneğin oligarşik cumhuriyet-dini 
cumhuriyet sosyal cumhuriyet gibi. Son olarak ta demokrasinin olamazsa 
olmazları a. Meclis b. Partiler c. Anayasa d. Sivil Toplum Örgütleri e. 
Kolluk Kuvvetleri’dir.

Demokrasinin direkleri, Halkın egemenliği, Hükümet, çoğunluk kuralı, 
azınlık hakları, temel insan haklarını garanti etme,özgür ve adil seçim, 
kanun önünde eşitlik, hukukun üstünlüğü, hükümet üzerinde anayasal 
sınırlama, siyasal-ekonomik ve politik çoğulculuk, değerlere tolerans-
faydacılık-işbirliği 

(www://usinfo.stateçgov./producs/pubs/whatsdem/homepae.htm.01.06.2007) 
şeklinde sıralamaktadır.

Günümüzde kadim Yunandan esinlenerek Demokrasi kavramının 
orijinine gitmek doğal olmakla birlikte bunu üç aşamada düşünmek 
daha rasyonel olabilir.Birincisi Yunan’dan kaynaklanan şekliyle 
demokrasi kavramı.Bunu kilise ve devletin direkt ayrılması şekline 
yorumlanması yöntem hatasına yol açabilir çünkü Aristo,Platon birer 
pagandı.O zamanlarda olmayan kiliseyle demokrasinin temeli din ve 
devletin ayrılması şeklinde mütalaa baştan yanlış olur. İslam bir tarafa bu 
yaklaşım Hıristiyanlığın da doğasına aykırı olur. Bu açıdan din-siyaset, 
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramları birlikte anlam 
kazanmaktadır. İkincisi Ortaçağdaki çatışmalar. Üçüncüsü ise Osmanlının 
tarih ve medeniyete yaptığı katkı.
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Kısaca demokrasinin temelleri, değişkenleri olmazsa olmazları 
belirlendiğinde bunun diğer ülkelerde uygulanmasının başta adı geçen 
ülkelere faydası olacaktır. Din, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve 
insan haklarını birlikte incelediğimizde şu yöntemin anlatım kolaylığı 
sağlayacağını düşünüyorum. Hipotezler şeklinde formüle edersek:

H1.“Demokrasi deki halkın yönetime katılması, seçmesi ve seçilmesi 
kuralı.” İslam dinindeki şura ve ehil olanlara yönetim erkinin tanınmasıyla 
karşılaştırılabilir mi? (Bkz.Kuran:3/159 ve 42/38)

H2.“Hukukun üstünlüğü demokrasilerde ön koşul ise”. İslam dinindeki 
adl sıdk üzere olmayla karşılaştırılabilir mi? (Bkz. Kuran, 5/8 ve 4/58)

H3.“Demokrasilerde seçim yöntemlerinden birinin uygulanması ilkesi” 
İslam daki ya kendinden sonra geleceği zımnen belirleme veya dört halife 
dönemindeki seçim yöntemlerinden birini uygulamak şeklinde olabilir 
mi?

H4.“Demokrasinin temellerinden biri de fikir, inanç ve ibadet özgürlüğü” 
ise İslam’daki iyiliği emretme kötülükten sakındırma konusundaki tebliğ 
mantığıyla karşılaştırılabilir mi? (Bkz.Kuran, 3/64 ve 3/110)

H5.“Demokrasilerde serbest piyasa ve Pazar ekonomisi gibi iktisadi 
yöntemleri ve rekabeti savunurken” İslam’daki kişilerin yeryüzünde rızkını 
aramaları gibi emirden hareketle ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemeleri 
için çaba göstermeleriyle karşılaştırılabilir mi? (Bkz. Kuran, 59/7 ve 
62/10)

H6.“Demokrasilerdeki sosyal devlet ilkesiyle ”İslam’daki zekat ve 
sadaka kurumunun işlevsel olması İslam ülkelerindeki sosyal devlet 
mantığının gelişmesine yol açabilir mi? (Bkz. Kuran, 9/60 ve 70/24-25)

H7.“Demokrasilerdeki cinsiyetler arasındaki eşitlik” kavramıyla 
İslam’daki üstünlüğün takvada olduğu, ilmin herkese farz olmasıyla 
karşılaştırılabilir mi? (Bkz.Kuran 49/13)

H8.“Demokrasilerdeki ırk ayrımcılığının olmaması” İslam’daki 
inananların kardeş olduğu fikriyle karşılaştırılabilir mi? (Bkz. Kuran 49/13 
ve 3/195)

H9.“Demokrasilerdeki barış ve kardeşlik vurgusu ile haksız fiil 
olmaması” İslam daki “Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir.” 
emriyle karşılaştırılabilir mi? (Bkz. Kuran, 5/32)

H10. M.Ö 4000’lerde Hint toplumlarında başlayan faiz ve tefecilik 
uygulamanın diğer toplumlarda da görülmesi ve bunun getirdiği sosyal 
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ekonomik eşitsizliğin İslam’da mutlak şekilde yasaklanmasıyla sosyal 
adalet fikriyle karşılaştırılabilir mi? (Bkz. Kuran 2/275-279)

Bu hipotezleri sıralamadaki amacım şudur: Demokrasi, İnsan Hakları 
ve Hukukun Üstünlüğü kavramlarına İslam ülkelerinde gereken anlamın 
yüklenmesi ve önem verilmesidir. Bunu yaparken, Batılı kavramları ön 
koşulsuz kabul etmelerini ve kendi dini ve kültürel dokularıyla çatışmasını 
önlemektir. Tamamen batılı kavramları alıp kendi toplumuna monte 
edilmesi toplumsal yapının özüyle çelişebilir. Dinî, kültürel ve tarihsel 
olgulara göre özgün olanı bulmak gerekir. Bu da analitik ve sofistike 
çaba ve çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Demokrasi sihirli kavramı altında 
İslam’ın temel nass ve kurallarını göz ardı etmekte kolaycılığa kaçmak 
ve batılı kavramların İslami versiyonları gibi yorumlamakta yanlışlığa 
yol açabilir. Din, toplumsal yapı, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan 
hakları kavramalarını kendi dini ve kültürel yapılarına göre içini doldurmak 
ve yorumlama zorunluluğu vardır. Tersi durumda kültürel emperyalizm 
etkisini gösterir.

Yukarıdaki hipotezler adı üstünde hipotezdir. Tartışılabilir öngörülerdir. 
Bu açıdan irdelenmesi ve tartışılmasında fayda olabilir. Burada önemli olan 
iş ve eylemlerin doğru olmasıdır. Adil olmasıdır. Bunun tarihte örnekleri 
vardır. Örnek,  Ombudsmanlık Kurumu bugün Kanada ve Amerika başta 
olmak üzere Avrupa birliğinde hem ülke bazında hem de Avrupa Birliği 
organı olarak görev yapmaktadır. Selçuklular döneminde bunu versiyonu 
uygulanmıştır. Dünyada yönetim erki a. Parlamento yapısı itibariyle (Tek 
ve çift meclis gibi) b. Seçim şekilleriyle (Tercih, baraj, d’hont, bölge barajı, 
kontenjan, kota, imperial kota ,atık oy,devredilebilen oy,devredilemeyen 
oy,küp yasası,sayılı önkoşul  gibi farklı yöntemleri uygulamaktadır) 
c. Anayasalarıyla (AB anayasası dibacesinde Yunanlı düşünür Tukuyadis’e 
atıf yapmaktadır, Norveç anayasası dine, yine Yunanistan anayasası dine 
atıf yapmaktadır) d. Bürokrasi e. Kültür ve geleneklerin etkisiyle farklıdır.
İslam ülkeleri (Asya, Ortadoğu ve Afrika’dakiler dahil) kültürel ve dini 
inançlarını koruyarak ve esinlenerek kendilerine uygun modeli oluşturmak 
zorundadır f. Yönetim şekilleri (Başkanlık,yarı başkanlık gibi). g. Parti 
sistemleri (Tek parti,çok partili sistem, iki partili sistem gibi). h. Ekonomik 
yapı (Kapitalist, sosyalist, karma, liberal, neo liberal modellerden birini 
veya birkaçını birden uygulamak gibi) ı. İktisadi planlama (Merkezi, katı 
merkezi, yönlendirici, özendirici, teşvik edici planlama tekniklerinden 
birini veya birkaçını birden uygulamak gibi) Yukarıdaki sıralanan yönler 
itibariyle tek model yoktur. Evrensel bilimsel doğruların ışığında devletler 
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kendilerine uygun modeli seçmektedir. Sovyetlerin dağılmasından 
sonra oluşan Türk Cumhuriyetleri ve bağımsızlıklarını kazanan İslam 
ülkelerinin Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü konusundaki 
deneyimlerinin azlığı dezavantaj teşkil etmekle birlikte örneklerin 
çokluğu ve bunların uyarlanmasını kolaylaştırmaktadır. Asya Afrika 
ülkeleri özellikle İslam ülkeleri yukarıda sıralanan farklılıklara göre kendi 
modellerini oluşturmadıkları sürece çatışma kaynak israfı ve geri kalmışlık 
kısır döngüsü devem edebilecektir.

Toplumsal Yapılar

Bugün bazı rejimler sosyalist ekonomik politikayı takip eder, bunlar 
arasında monarşik İsveç, komünist Çin, Gelişmiş Fransa, gelişmemiş 
Tanzanya, Katolik Arjantin, Müslüman Cezayir, Budist Burmayı 
bulabiliriz.(Wilczynski,1970,21). Bu örnek ortak bir ekonomik sistemin 
farklı toplumsal yapılara uyarlanması ve sonuçlarının da farklı olduğunun 
kanıtıdır.

Hukukun üstünlüğü ile ekonomik yapı arasında pozitif bir korelasyon 
vardır. Birçok araştırmalar bunu doğrulamaktadır. Toplumsal yapılar doğal 
olarak birbirinden farklıdır. Çünkü toplumsal yapının temeli olan nüfus, 
sosyal güvenlik, eğitim sistemi, ekonomik yapıları ve ekonomilerindeki 
belirleyici sektör farklıdır. Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun 
Üstünlüğü bağımlı değişkense bunun uygulanması konusundaki toplumsal 
yapılar bağımsız değişkendir.

Toplumsal yapılar sosyal bilimlerde ve ekonomik kararlarda temeldir. 
Çünkü herhangi bir toplumsal yapıda sürekli yazılı kurallarla yönetmek 
toplumun sosyal siyasal kültürel ve dini gerçeklerini göz ardı etmek 
demokrasiden çok nomokrasiye (sadece yazılı hukuk kuralların egemen 
olduğu yönetim) yol açabilir. Toplumsal yapılarda ana gaye halkının 
refah ve mutluluğunu sağlamak ve bunu devam ettirebilmektir. Bu amacı 
gerçekleştirebilmek için de Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü ve İnsan 
Haklarını göz önünde tutar.

Dünyadaki Sıralamada Bu Ülkelerin Yeri

Gelecekteki din ve nüfus tahminleri:

Dünyada dinin geleceği ve insanların hangi dinlere taraftar olacağı 
hakkında yapılan araştırmalar vardır. Burada önemli olan gelecekte İslam 
dinini taraftar sayısı ve yüzdesidir. Bu verilerden şu sonuca varmak 
istiyorum. Günümüzde ve gelecekte dinler ve taraftarları ve yüzdelerini 
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bilmek o dine ait taraftarlar hakkında karar vermeyi kolaylaştırır. Ayrıca 
İslam dinine mensup insanlar kendi kavramlarını geliştirirler veya 
demokrasi-insan hakları-hukukun üstünlüğü gibi temel kavramları içi boş 
olmaktansa kendi özgün yaratıcı düşüncelerine göre doldurabilirler

Johnson ve Barrett in yaptığı çalışmadaki tablolar ilk üç sütun aşağıda 
verilmiştir.

Tablo: I. Dünyanın önemli 18 dini akımın genel mensupları 1900-2025.

Din 1900 yılındaki 
mensupları % 1970 yılındaki 

mensupları % 1900–2000 yılık 
değ. Doğal Dönenler

Hıristiyan. 558.131.000 34.5 1.236.374.000 33,5 22.708.740 2.501.447

Müslüman 199.941.000 12,3 555.528.000 15,0 21.723.206 864.349

Hindu 203.003.000 12,5 462.598.000 12,5 13.194.156 660.424

Dini belli olmayan
Çin geleneksel din
Budizm
Ateist
Sih
Musevi
Bahai

Din Toplam % 2000 ortalarında mensupları % 2025 ortaları mensupları %

Hıristiyan 25.220.187 1,36 1.999.561.000 33,0 2.616.670.000 33,5

Müslüman 22.588.555 2,13 1.188.243.000 19,6 1.784.876.000 22,8

Hindu 12.533.732 1,69 811.336.000 13,4 1.049.231.000 13,4

Dini belli olmayan
Çin yerel dini
Budizm
Ateist
Sih
Musevi
Bahai
Dünyadaki dinlerin ve mensuplarının 2025-2200 yılları asındaki 

durumuyla ilgili iki senaryo.
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Senaryo: I Dini toplulukların mensupları doğum ölümlere göre:

Din  Yıl
2025 % Yıl

2050 % Yıl2100 %

Hıristiyan 2.535.806.000 32,4 2.894.874.000 32,5 3.379.108.000 32,4

Müslüman 1.768.059.000 22,6 2.211.838.000 24,8 2.649.967.000 25,4

Hindu 878.359.000 11,2 881.809.000 9,9 960.518.000 9,2

Senaryo: II. Demografik büyümenin etkili olup olmamasına göre:

Hıristiyan 2.616.670.000 33,4 3.051.564.000 34,3 3.800.099.000 36,5

Müslüman 1.784.876.000 22,8 2.229.282.000 25,0 2.874.540.000 27,6

.............

Toplam Nf. 7823703000 100 8909095000 100 10414000000    100

(Johnson ve Barrett, 2004, s.950)

Yukarıdaki tablolar yorumlandığında, gelecek 100 hatta 200 yılda Asya, 
Afrika’daki Müslümanların sayısı artacaktır. Bugün Dünya nüfusunun 
% 18’ini oluşturan Müslüman nüfus gelecekte %25’lere çıkabilecektir. 
Dolayısıyla İslam ülkeleri kadim geleneklerinin verdiği avantajı da 
kullanarak Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü konusundaki 
çalışmaları yoğunlaştırmak zorundadır. Bu Batılı kavramların içini 
doldurmak değil, evrensel ve bilimsel doğrular ışığında kendi sorunlarına 
çözüm bulma aracı olmalıdır.

Sonuç ve Öneriler

Fransız sosyolog Gurwitch in sosyal bilimlerde kullanmayı önerdiği bir 
metodu vardır. O da sosyal bilimciler tıpkı pozitif bilimciler gibi, nasıl ki 
histolog hücreyi en ince ayrıntısına kadar analiz ediyorsa sosyal bilimcide 
sosyal olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisini en ince ayrıntılarına 
kadar analiz etmelidir. Asya da, Ortadoğu da, Afrika da özellikle İslam 
ülkelerinde çatışma, savaş ve kaynakların rasyonel kullanılmaması varsa 
sorun var demektir. Aynı kandan, dinden, kültürden gelen bir Afrikalı 
neden bir gecede binlerce kardeşini öldürür? Aynı din, kan ve kültürden 
gelen bir Ortadoğu ülkesi tüm kaynaklarını sınır komşusu ile çatışmaya 
harcar? 2000 yıllık Irak medeniyetinin bu duruma düşüp komşu ülkelerinin 
de kalkınmaya harcayacak kaynaklarını bu ülkenin durumuna göre 
ayarlamaları doğal olarak geri kalmaya ve çatışmaya yol açmaktadır. Bu 
tesadüf olabilir mi? 21. yüzyılın başında Dünyadaki çatışma bölgelerinin 
çoğu bu bölgelerdedir. Örnek, Filistin, Irak, Pencap, Keşmir, Bosna Hersek, 
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Sudan, Cezayir, Nijerya, Afganistan gibi. Asya, Ortadoğu ve Afrika’daki 
ülkelerin İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü kavramlarına 
gereken önemi vermeleri ve anlamı yüklemeleriyle çözülebilir.

Africa: Yunanca, without sunny  Laince: Sunny, anlamına gelen güneşsiz 
yer, güneşli anlamında.Yaklaşık 59 devlet var.18.12.2006 verilerine göre 
tablo özetlenmiştir.

EK: 1
SIRA ÜLKE NÜFUS GSMH Dolar Bağ.Tarihi Aldığı ülke Din  %
 1. Nijerya     50 Müslüman
        40 Hıristiyan
        10 yerel
 2. Birundi 7.5 milyon 739 1962 Belçika 62 roman kat.
 3. Comoros 800 000 1660 1975 Fransa İslam çoğun.
   (BM  nin 143 sıralı üyesi oldu.TC nin 2 D.S. na BM için girdi gözükmesi)
 4. Ajibouti 800 000 2070 1977 Fransa İslam çoğunluk.
 5. Eritre 4.5 milyon 1000 1991 De facto(İtalya) İslam çoğunluk
 6. Etiyopya 75.5 milyon 823   61 Hıristiyan
       33 Müslüman
 7. Kenya 34.5 milyon 1445 1963 İngiltere
 8. Madagaskar 19 milyon 905 1960 Fransa 45  hıristiyan
 9. Malavi 13 milyon 596
 10. Mauritus 1.5 milyon 13703 1968 İngiltere
 11. Mayotte 210 000 2600          President.J.Chirac (Fr.)
 12. Mozambik 20 milyon 1389 1975 Portekiz 24 Roman Katolik
       24  Animism
       17 Müslüman
       11 Protestan
       18 Zionism
 13.  Reunion (Fr. Sömürgesi ada)
 14. Somali 8.5 milyon 600 1960 İtalya
 15. Ruanda 10 milyon 1300 1962 Belçika
 16. Tanzanya 38 milyon 723 1961-63-84   İngiltere  (Zanzibar-Merger)
 17. Seychelles 80 654 11818 1976 İngiltere 90 Roman Katolik
       10 Müslüman
 18. Uganda 28 milyon 1700 1982 İngiltere 85  Hıristiyan
       15  Müslüman
 19. Zambia 12 milyon 931 1964 İngiltere  Anayasa hıris. Atıfta bul
 20. Zimbabwe 13 milyon 2607 1965 Rodesya Checil Rodes
 21. Angola 16 milyon 2813 1975 Portekiz (1848 Portekiz kolonisi)
 22. Kamerun 16.5 milyon 2421 1960 Fr.İngiltere  (1884 Alman koloni)
 23.  Orta Af.Cum. 4 milyon 1128 1960 Fransa 35  yerli
       24 Katolik
       25 Protestan
       15 Müslüman
 24. Çad 9 milyon  1519 1960 Fransa
 25. Kongo 4 milyon 1369 1960 Fransa
 26. Kongo dem.cum. 56 milyon 775 1960 Belçika
 27. Ekvator Ginesi 500 000 16507 1968 İspanya
 28. Gabon 1.5 milyon 7055 1960 Fransa
 29. Sao Principe Tomo 170 732 1266 1976 Portekiz
 30. Cezayir 33 milyon 7189 1236 Ziyana-1516 Osmanlı-1830 Fransa-1962 Fr.
 31. Mısır 72  milyon 4317 1922
 32. Libya 6 milyon 11630 1947 İtalya
 33. Fas 32 milyon 4500 1956 Fransa-İspanya
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 34. Sudan 38 milyon 2522 1956 Mısır-İngiltere
 35. Tunus 10 milyon 8255 1956 Portekiz
 36. Batı sahra 257 000 1975 İspanya
 37 Kanarya adaları  Ceuta- Melilla  (İspanya)  Madevra  (Portekiz )
 38. Botswana 2 milyon 11410 1966 İngiltere
 39. Lesotho 2.5 milyon 2113 1966 İngiltere
 40. Namibya 2 milyon    7113 1990
 41. Güney Af.cum 50m. 12161  1910 İngiltere
 42. Swaziland 1.5 milyon 5245 1968 İngiltere
 43. Benin 7  milyon 1176 1960 Fransa
 44. Burkino Faso 13 milyon 1184 1960 Fransa  50 Müslüman
       30 Hiristiyan
       20 Yerli
 45. Cape Vede 500 000  1875 Portekiz
 46. Gambia 1.5 milyon 2002 1965 İngiltere 90 Müslüman
 47. Gana 22 milyon       2643 1957 İngiltere
 48. Code D’luoire 1441 1960 Fransa
 49. Guinea 8 milyon 2035 1958 Fransa
 50. Guinea Bissau 1.5 milyon 736  1933 Portekiz
 51. Liberya 3.5 milyon 1003 1847 Africa_American
 52. Mali 11.5 milyon 1154 1960 Fransa 90 İslam
 53. Mauritania 3 milyon 2402 1960 Fransa 100 İslam
 54. Niger 11 milyon 872 1960 Fransa 50 Müslüman
       40 Hıristiyan
       10 yerli
 55. Nigerya 135 milyon  1960 İngiltere  70 milyon Müslüman
       60 milyon Hıristiyan
       13 milyon yerel
 56. Saint helen 5000 (İngiltere adası)
 57. Sierre Leone 6 milyon 903 1961 İngiltere
 58. Togo 6 milyon 1700 1960 Fransa 51 Togoleso
       29 Hıristiyan
       20 Müslüman
 59. Senegal 11 milyon 1759 1960 Fransa 94 Müslüman

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, ekonomik kalkınmayla, İnsan 
Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü kavramaları arasında pozitif 
korelasyon vardır. Ülkeler kadim geleneklerine ne kadar bağlı, toplumsal 
yapıları ne derece güçlü ise Dünya siyasetinde de o derce etkili olmaktadır. 
Batılı kavramların tüm Dünyadaki ülkelerde doğru, tam, mutlak ve 
homojen şekilde uygulanması sosyal bilimin doğasına aykırı olabilir.
Yukarıda çalışmanın içeriğinde de öngörüldüğü gibi Asya, Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu ülkeleri kendi tarihsel, kültürel, dinî dokularına uygun model 
oluşturabilmelidir.

Kant, ”Bay Hume herkese bir Negro’nun yetenekli olduğunu gösterecek 
tek bir örnek vermeleri konusunda meydan okur. Ki, onların yüzlerce 
ve binlercesi kendi ülkelerinden başka yerlere geçmelerine rağmen 
“(Judy,1991,7) derken zımnen D. Hume’nin siyahlar hakkındaki felsefi 
yaklaşımını destekler. Benzer önyargıları J.W.F. Hegel, J.Locke, B.Russel 
de de görmek mümkündür. Bu tür önyargıların kırılması da adı geçen 
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ülkelerin toplumsal yapılarında değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek İnsan 
Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü kavramlarından yararlanarak 
kendilerine özgü model oluşturmalarıyla olanaklı olabilecektir.

Teorik bağlamda Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü 
ne kadar edebî metin olarak yazılırsa yazılsın adı geçen ülkelerin 
bu kavramların içeriğini kendi toplumsal yapılarına uygun formata 
getirmedikleri sürece azgelişmiş ülkelerin kısır döngüsü devam 
edebilecektir. Yukarıdaki tabloyu çalışmanın metin içeriğindeki teorik 
bilgilerle yorumladığımızda bu tezimin doğrulandığı görülecektir.

EK: 2

RUSYA VE TÜRK CUMHURİYETLERİ

(14 Ülke Hakkında Özet Bilgi)

1. Rusya: Nüfusu 142,4 milyon. Fert başına gsmh 11.041 dolar(2006). 
Din, Ortodox Hıristiyan. 45000 yıl öncesine kadar tarihi uzanır. Hunlar-
Türkler-Avarlar-Hazar Türkleri Kıpçak ve Peçenekler gibi Türk boyları 
tarihte Rusya'nın çeşitli bölgelerinde yaşadı.

2. Belarus: Nüfusu 9.8 milyon. Fert başına gsmh 7700 dolar (2006). 
1990 yılında Sovyetlerden bağımsızlığını aldı.

3. Ukrayn: Nüfusu 46.5 milyon. Fert başına gsmh.7156 dolar (2006).
Dini,Ortodox Hıristiyan.Başkent Kiev.M.Ö.700-M.S.700 yılları arasında 
aralıklarla Scythian Krallığı hüküm sürdü.

4. Gürcistan: Yunanca Georgios kelimesinden gelmektedir.Grogerian 
alfabesinden önce  yunan ve Aramar alfabesini kullandı.Grogerian alfabesi 
ise Kral Phamazoy I Iberia döneminde reforme edildi.327 de Hıristiyanlık 
resmi din olarak ilan edildi. Kral Iberia döneminde.Ermenistan dan sonra 
(301) Hıristiyanlığı resmî din olarak ilan eden en eski ikinci devlettir.
İncil 5 yüzyılda Gürcistan diline çevrildi.Nüfusu 4.7 milyon. Fert başına 
gsmh.3616 dolar (2006). Ortodox Hıristiyan. M.Ö.2000 Kral Colchis and 
Iberia 1008 Gürcitan krallığı.1918 demokratik Gürcistan cumhuriyeti 
oldu.1990 Rusya dan bağımsızlığını aldı.Pharnavaz I of Iberia 335-237’de 
hüküm sürdü.

5. Azarbeycan: Nüfusu 8.5 milyon. Fert başına gsmh.4601 dolar (2006). 
1991 yılında Rusya dan bağımsızlığını aldı. Halkı, Müslüman. Tarihte, 
Persler-Yunanlılar-Romalılar-Ermeniler-Araplar-Türkler-Moğollar ve   
Ruslar hâkimiyet sürdü.
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6. Kazakistan: Nüfusu: 15.2 milyon. Fert başına gsmh.8318 dolar(2006). 
1991 de Rusya dan bağımsızlığını aldı.Dini İslam. 9. yüzyılda İslam dini 
yaygınlaştı. Stone Age e kadar tarihi gitmektedir.

7. Moğolistan: Nüfusu 2.6 milyon. Fert başına gsmh.2175 dolar 
(2006).1921 de Çin den bağımsızlığını aldı. Medeniyet tarihi 500 bin yıl 
öncesine uzanır. Dini yapı:%50 Budist diğerleri, şaman, Müslüman ve 
Hıristiyanlardan oluşmaktadır.

8. Afganistan: 1919 da İngiltere den bağımsızlığını aldı. Nüfusu 31 
milyon. Fert başına gsmh 1310 dolar(2006). İslamı ilk kabul edenler 
632 yıllarına rastlar. Tarihte Persler-Büyük İskender-Müslüman Araplar-
Türkler-Moğollar-İngiltere ve Rusya nın hâkimiyetleri oldu. Medeniyet 
tarihi 50000 yıl öncesine kadar gider. Samanidler-875-999, Ghaznavidi 
ler 977-1187, Guridsler 1149-1212 Tomiridler, 1320-1506 Moğollar 1526-
1707, Durains ler 1747-1826 yılları arasında hüküm sürdü.

9. Tacikistan: 1991 yılında Rusya’dan bağımsızlığını kazandı.
Nüfusu.7.1. milyon . Fert başına gsmh. 4250 dolar(2006). Dili Farsça Dini, 
İslam dini çoğunlukta.(%85).İlk yayılama tarihi 11. yüzyıl başlarında 
olmuştur.

10. Türkmenistan: Nüfusu 5.1 milyon, fert başına gsmh. 8100 dolar 
(20069.Dini İslam.(%90). Büyük İskender M.Ö. 4 yüzyılda geldi.11. 
yüzyılda Müslüman imparatorluklarla ilişkisi oldu.

11. Kırgızistan: Nüfusu 5.2 milyon fert başına 2061 dolar (2006).  M. S. 
1 yüzyılda Hun devleti hakimiyetine girdi. 10 yüzyılda Karahanlı ların 
etkisiyle İslamiyeti kabul etti. Dini İslam (%85)

12. Özbekistan: Nüfusu 26.6 milyon. Fert başına gsmh 1920 dolar 
(2006). 1990 da Rusya dan bağımsızlığını kazandı.Dini İslam.(%89).
Medeniyet tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar gitmektedir.

13. Hindistan: Nüfusu 1.1 milyar. Fert başına gsmh.3547 dolar (2006). 
9000 yıl öncesine kadar tarihi gider.

14. Pakistan: Nüfusu 169 milyon fert başına GSMH 2929 dolar (2006).
İslam ülkesi. (%97). Bağımsızlığını İngiltere den aldı. 711-961 Abbasiler-
1210-1516 Delhi sultanlığı 1526-1761 Moğolların hâkimiyeti oldu. 1947 de 
bağımsızlığını ilan etti ve 1950 cumhuriyet oldu. Medeniyet tarihi M. Ö. 2.200 
yıllara dayanır.
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EK: 3
ORTADOĞU
(14 Ülke Hakkında Özet Bilgi)
1. Irak: Nüfusu, 29 milyon. Dini, İslam. Fert başına gsmh. 3600 

dolar (2006). 1919’da Osmanlıdan İngiltere ye geçti.1932'de İngiltere’den 
bağımsızlığını kazandı. Sümer dilinde Uruk olarak geçen kelimeden Irak 
diye yorumlayanlar vardır. Arami dilindeyse “nehrin iki yakasınca uzanan 
toprak” anlamında kullanılmaktadır. Sasaniler “Erak Arabi” terimini 
kullandılar. Bölgede Akadlar ve Babiller yaşadı. M.Ö.6 yüzyılda Pers 
imparatorluğunun parçası oldu. M. S. 7.yüzyılda İslamiyet’i kabul etti. 
Bağdat bir süre Abbasi Halifeliğinin merkezi oldu.1258 yılında Moğol 
akınına uğradı. 1535’te Osmanlılara geçti.1509 İran Safevi devleti 
Osmanlılarla savaşı kaybetti.1632 de tekrar Osmanlılılara geçti. Bu 
hakimiyet birinci dünya savaşına kadar devam etti. Sykes Picot anlaşması 
gereği İngiltere ve Fransa Ortadoğu’yu ikiye ayırdı. Suriye ve Lübnan’ı 
Fransa Irak ve Filistin’i İngiltere aldı. I. dünya savaşı sonrası İngiltere 
mandası oldu. Osmanlının üç vilayeti Musul-Basra-Bağdat İngiltere 
kontrolüne gidi.1932’de İngiltere den bağımsız oldu. Abdülkerim Bağdat 
paktından çekildi.

2. İran: Nüfusu,70 milyon Dini İslam %90 şii Müslüman. Fert 
başına gsmh. 8400 dolar (2006) Tarihi M. Ö. 2700 yıllarında Elamite 
topluluklarına kadar gider.Median dönemi 728 yıllarında sürdü.Birleşme 
dönemi 250’li yıllarda olmuştur.Sasaniler 226-657 yıları arasında hüküm 
sürdü.Üçüncü birleşme dönemi 1502 yıllarına rastlar.İslamiyet 700-1400 
yılları arasında egemen oldu.1979 İslam devrimiyle şahlık sona erdi.

3. Suriye: Nüfusu, 19 milyon. Din İslam. Fert başına gsmh.5348 dolar 
(2006).1936 Fransa dan birinci bağımsızlığını ilan etti. 1944 de ikinci defa 
bağımsızlığını ilan etti.1946 da bağımsızlığı tanındı. M. Ö. 2500-2400 
yıllarında yaşamış toplumlar vardır.Tarihi M.Ö. 3000’lere kadar gider. 
Memlukler 1260 lı yıllarda hüküm sürdü.1517 Osmanlı hakimiyeti başladı.
Birinci dünya savaşı sonunda Fransa sömürgesi oldu.

4. Lübnan: Nüfusu, 4 milyon Dini %39 Hıristiyan, %35 şii, %21 
sünni %5 dürzi cemaatlerden oluşur. Fert başına GSMH. 6681 dolar 
(2006) 1941 de bağımsızlığını ilan etti 1943 de tanındı. Tarihi M. Ö. 2900 
Gılgamış destanlarına kadar gider. 400 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kaldı. 
Birinci Dünya savaşında Fransa nın oldu. Persler-Romalılar-Bizanslar kısa 
süreli hâkimiyet sürdü. Haçlı seferlerine muhatap oldu. Sonra Osmanlı 
hakimiyetine girdi.
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5. Ürdün: Nüfusu, 5. 4. milyon Dini İslam Fert başına GSMH. 4875 
dolar (2006)Birinci dünya savaşı sonrası İngiltere yarı otonomi verdi. 
İkinci dünya savaşı sonrası 1946’da İngiltere’den bağımsızlığını kazandı 
Abdullah I.Kral oldu.

6. İsrail: Nüfusu 7.1 milyon. Dini Yahudi fert başına GSMH. 23416 
dolar (2006).Asur-Babil-Pers-Yunan-Roma-Bizans hâkimiyetleri oldu.
Memlukler 1260-1516 yılları arasında bölgede hâkimiyet sürdü. Osmanlılar 
1517’de aldı. Bulfaur deklarasyonu sonucu1920 de İngiltere Filistin ve 
İsraili ikiye böldü. 1919-1923 ve 1924-1929 yılları arasında dünyanın 
değişik yerlerinden birinci ve ikinci Yahudi nüfusu göç ettirildi.1947’de 
İngiltere Partition planıyla ikiye böldü.1948’de tanındı 1949’de BM’ye 
üye oldu.

7. Suudi Arabistan: Nüfusu 26 milyon. Dini İslam Fert başına 
gsmh.15338 dolar (2006). 1926'de ilk bağımsızlığını ilan etti. 1927’de 
tanındı 1932'de yasallaştı.1774’te Vahabbi hareketiyle Suud devletinin 
kökleri atılmış oldu

8. Yemen: Nüfusu 21 milyon. Dini İslam fert başına GSMH. 751 dolar 
(2006) M.Ö 9 ve 6 yüzyıla dayanan tarihi mevcuttur. Kral Aksum 520’lerde 
hüküm sürdü. Mısır hakimiyeti oldu. Osmanlı daha çok Kuzey Yemene 
hakim oldu. Güney Yemen 1918’de bağımsızlık mücadelesi verdi.1963 
de cumhuriyet oldu.1839’da İngilizler Aden körfezini işgal etti. Zeydi 
mezhebi çoğunluktadır.

9. Kuveyt: Nüfusu 3.1. milyon. Dini İslam Fert başına GSMH. 
16300 dolar (2006) 1961’de İngiltere’den hakimiyetini kazandı. Osmanlı 
döneminde ilçe statüsündeydi.

10. Bahreyn: Nüfusu 670 000 kişi Dini İslam. Fert başına GSMH. 
20500 dolar (2006) 1971’de İngiltere den bağımsızlığını kazandı. Asur-
Yunan-Pers-hâkimiyeti oldu. 629 da İslam dini egemen oldu.1561’da Awal 
adasını Portekizliler işgal etti.

11. Katar: Nüfusu 840 000 kişi. Dini İslam. Fert başına GSMH. 
31397 dolar (2006) 1971 de İngiltere’den bağımsızlığını kazandı. Pers ve 
Osmanlı hâkimiyeti oldu.

12. Umman: Nüfusu: 3.1. milyon. Dini İslam 
13. Bahreyn: 1971 yılında Bağımsızlığını İngiltere’den kazandı. 

Nüfusu. 700 000. Dini İslam.

14. Birleşik Arap Emirlikleri: Nüfusu 2.6 milyon. Dini İslam.
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