
Dışarıdan bir bakış 

 

Kul musunuz, vatandaş mı? 

Siz nesiniz? 

 

Ne garip ah şu bizim insanlarımız! Gene Türkçe gazetelere göz gezdirirken 
okudum. Başörtülü bir hanım bir politikacıya vergimi helal etmiyorum demiş. 

Anlamadım, Acaba bu hanım ne dediğinin farkında mı, acaba gazeteci verdiği bu 
haberin ne denli derin bir yarayı gösterdiğinin farkında mı? 

Ne demek bir demokraside vergiyi helal etmemek? Hanım dini bir bağış 
yapmakla, devletin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli vergiyi ödemeyi 
birbirine karıştırıyor ve gazeteci bu kadının kafasındaki düzen karmaşasını veya 
cehaletini, bir haber olarak veriyor.  Acaba o hanım, çöpleri kimin götürdüğünü, 
çocuklarını kaydettirdiği nüfus dairesinin memurlarının maaşlarını kimin 
ödediğini, okulları kimin açtırdığını, tren yollarını, otoyolları kimin yaptırdığını 
bilmiyor mu? Ve gazetelerin tüm sayfalarını dolduracak kadar çok olan devlet 
görevlerinin ne ile ödendiğini sanıyor? Keyfi bağışlarla mı? Ne demek helal 
etmezmiş? ‚Acaba benim bu devlete, bu düzene ne katkım var, benim 
sorumluluğum ne‘ diye bir soruyu hiç sordu mu bu insan kendine? 

Bilmiyorum. Helal etmek veya etmemek din kurallarının getirdiği değerdir. Helal 
etmek veya etmemek, düzeni, cezayı veya bir değişimi Allahtan beklemektir, ki 
bunu da politikacıya söylemek yalnış adrese mektup göndermek gibidir. Din 
kuralları ise eğer uymak istediğiniz, o zaman duanızı yapar, sorununun 
çözümünü öte dünyaya bırakırsınız olur biter. 

Ancak demokrasilerde, yani kendini Allahın gölgesi ilan eden halifelerin değil, 
seçim yolu ile başa gelip giderleri vergilerle ödenen kişilerin idare ettiği 
düzende hesap sorulabilir, çünkü demokrasilerde insan kul değil, vatandaştır. 
Bir politikacı ile vatandaşın arasında herhangi bir seviye farkı olmadığı gibi 
vatandaş gayet tabii ki hesap sorar, politikacının ne yaptığını izlemek görevidir 
bu vatandaşın. İlle de bir seviye farkı görülmek istenirse bu fark ancak şu 
olabilir: Politikacılar, maaşlarını vergilerimizle ödediğimiz, ülkemizi bizim 



isteğimiz ve seçimlerde verdikleri sözler doğrultusunda geçici olarak, yani bir 
dahaki seçime kadar yöneten kişilerdir. Üstün ve ayrıcalıklı değillerdir, tersine 
bir nevi söz verdikleri hedefleri yerine getirmekle zorunlu geçici sorumlulardır. 

Ama ne yazık ki bu konudaki yanlış anlayış Türkiye gazetelerinde her alanda 
sırıtan bir konu. Nasıl vatandaş hala kul bilinci ile hareket ediyorsa, bakan olan, 
politikacı olan birçok kişi de kendini anlaşılan üstün kişi olarak görüyor. Sanki 
başbakan bir halife ve bakanlar da ona biat etmiş inananlar. Bu, haberlerin 
veriliş şekline yansıyor ve her okuduğumda içim titriyor. Nerede ise yüz senedir 
var olan Türkiye demokrasisi, demek şeriat ile yönetilmiş olan Osmanlının 
insanlarımıza verdiği kul bilincini, ezilmişliği silmeye yetmemiş! Kulluk insanların 
içine öylesine sinmiş ki insanlar kendilerini çaresizlik, pasiflik içinde Tanrıya veya 
kendini Allah adına hareket ettiğini iddia edene teslim edebiliyorlar. 

Ancak bu kul olma anlayışının kişiye verdiği en büyük zarar, özgür düşünmeyi 
her alanda engellemesidir. Örneğin: Kuranda yaşlı kadınların başlarını 
açabilecekleri, açık saçık olmamakla birlikte kapanmadan giyinebilecekleri yazılı. 
Bu başta Emine Hanım olmak üzere milyonlarca kadına örtünme gereği yok 
demektir. Ama bu ayet ne Diyanet tarafından tanıtılır, ne de dindar insanlar 
farkeder. Çünkü Kuran‘ı da özgür bir şekilde kendi gözleri ve kafaları ile okuma 
şansları yoktur. 

Karar verin hanımlar, beyler: Kul mu olmak istiyorsunuz? Vatandaş kalmak mı? 


