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Takdim,

20. yüzyıl, hangi açıdan bakıldığına bağlı olarak, değişik şeylerin çağı olarak adlandırılır.
Gerçekten, bu yüzyıl hem iyi hem kötü pek çok şeye sahne olmuştur. İnsanlığın refah seviyesinde, bilimde, teknolojide gerçekleşen muazzam gelişmeler 20. yüzyılın parlak, aydınlık yüzüdür. Ne var ki, belki de diğer bir çok yüzyıl gibi, bu yüzyılın karanlık bir yüzü de vardır. Görülmemiş ölçüde geniş insan kaybına, maddî hasara yol açan iki büyük dünya savaşı ve insanlık
haysiyetini ayaklar altına alan, daha önce eşine rastlanmamış baskı mekanizmaları yaratan totaliter rejimler 20.yüzyılının karanlık yüzünün en belirgin unsurlarıdır. Liberal Düşünce, 2004
yılı içinde, totaliterizmin bütün versiyonlarını ele alan yazıları, çalışmaları okuyucuya ulaştırmaya karar verdi. Bu nedenle, bu sayımızın ağırlıklı konusu sosyalist totaliterizmin fikrî kökenlerinin ve tatbikatının ele alınmasıdır. Yaz sayısında ise, faşizm ve nazizm hem entelektüel
kökleri hem de insanlığa maliyeti bakımından tahlile tâbi tutulacaktır.
Sosyalizmin bu çapta geniş bir dosyada ve eleştirel bir bakışla ele alınması özellikle anlamlı
ve gereklidir. Zira, ne yazık ki, sosyalizm, henüz faşizm ve nazizm gibi hesaba çekilmiş ve
onun insanlığa maliyetinin tam bir tablosu çıkartılmış değildir. Tam tersine, sosyalist totaliterizm üstüne bir sünger çekilerek unutturulmak istenmekte ve hâlâ birçok sosyalist sanki hiçbir
şey olmamış gibi ortada gezinmektedir.
Dosyamızın ilk yazısı, Norman Barry’nin Liberal Düşünce’nin bu sayısı için özel olarak kaleme aldığı ve size İngilizce olarak sunduğumuz “Socialism: The Threat Still Remains” adlı
makalesi, ideolojik mücadelenin, sanıldığı gibi, liberalizmin kesin zaferiyle bitmediğini, hâlâ
devam ettiğini ve sosyalizmin yeni yollar ve yöntemlerle kavgasını sürdürdüğünü anlatıyor.
Yine bu sayımız için hazırladığı makalesi “Socialism: Confusing Morals and Politics”de Hardy
Boullion sosyalizmin nerede yanıldığını ve bu yanılgının sonuçlarının neler olduğunu tartışıyor. Hayek, sizlere Mustafa Demirci’nin tercümesiyle ulaşan klâsik makalesi “Entelektüeller ve
Sosyalizm”de neden entelektüellerin çoğunun sosyalizme yöneldiğini ve sosyalizmin başarısızlıkları aşikâr olmasına rağmen soyalizme bağlı kalmaya devam ettiğini araştırıyor. Yusuf Şahin’in Ludwig von Mises’ten tercüme ettiği, yazarın Socialism (1922) adlı kitabının “giriş”
bölümü de sosyalizmin neden yanlış ve imkânsız olduğuyla ilgili önemli ipuçları veriyor. Sonraki yazımız anaonim bir makalenin tercümesi. The Economist, Marx’tan sonra komünizmin ne
hâlde olduğuna bakıyor ve Marx’ın Marksist olup olmadığını inceliyor. Sosyalizme en ağır
entelektüel darbeyi indiren filozoflardan Karl Popper ise, bir İtalyan sosyalist gazeteci ile yaptığı söyleşide Marksizmin hem genel hem de kapitalizmle ilgili yanılgılarını sergiliyor. 20. yüzyıl liberteryenizm akımının önde gelen temsilcilerinden Murray Rothbard, Mustafa Erdo-
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ğan’ın tercüme ettiği “Özgürlük Ahlâkı”nda özgürlüğün nasıl anlaşılması gerektiğini ve nasıl
korunulacağını ele alıyor.
Bir sonraki yazımız olan Alan Kors’un “Sosyalizmden Sonra Olabilir mi?” adlı makalesi de
bir hayli ilginç. Kors, faşizm ve nazizm gibi bir hesabı görülmedikten sonra sosyalizm sonrasından söz edilemeyeceğine işaret ediyor ve entelektüellerin sosyalizme karşı iki yüzlü ve ahlâksız tavrını kınıyor. Daha sonra, Tom Palmer, Zafer Yılmaz’ın dilimize kazandırdığı “Sosyalizm Doğu Avrupa’da Neden Çöktü?”de, sosyalizmin çökmesinin sebeplerinden bir kısmını
irdeliyor. Bütün bu yazıların ardından, Fuat Oğuz, sosyalist ekonominin temel açmazlarından
olan hesaplama tartışmalarının son durumunu özetliyor. Mustafa Erdoğan solun dünyaya bakışını ve dünya hâlini, solculuğun bir bilgi meselesi mi yoksa bir inanç meselesi mi olduğunu
ele alıyor. Bekir Berat Özipek solun özelliklerinden ve gerçeklikten soyutlanmış “halk” anlayışının ve ütopik halk aşkının açmazlarını anlatıyor.
Sosyalistlerin son zamanlarda çok sık atıfta bulunduğu iki yazarın görüşlerinin ele alındığı
iki makale sosyalizm dosyamızın önemli bir bölümünü teşkil ediyor. İlkinde, F. Michael Kunz,
Karl Polanyi’nin Türkiye’de de çok popüler hâle gelen Büyük Dönüşüm’ündeki ideolojik yaklaşımını tahlil ediyor ve Polanyi’nin nerede durduğunu tespit ediyor: Sol faşizm. Keith
Winddsckuttke ise Noam Chomsky’nin tutarsızlıklarına, otoriteryenizmine, çifte standartlarına
dikkat çekiyor. Sonraki iki yazımız kitap değerlendirme yazıları. Thomas F. Bertonneau, önce
Fransa’da sonra ABD’de yayınlanan, Stephan Courtis’in başkanlığındaki bir heyet tarafından
hazırlana Komünizmin Kara Kitabı’nı tanıtıyor. The Economnist’ten tercüme edilen “Karanlıkta Dans” ise, Soğuk Savaş’ın sanat ve kültür ortamına nasıl yansıdığını irdeliyor. Atilla Yayla,
ünlü yönetmen, yapımcı Sinan Çetin ile hem Çetin’in hayat hikâyesini hem de sosyalizm ve
kapitalizme bakışını konuşuyor. Ve, Cemal Fedayi, 1960’larda doğan Ortanın Solu akımının
tarihçesinin ve ana fikrini resmediyor.
Liberal Düşünce’nin sonraki üç yazısı da küçük bir doya teşkil ediyor. Hamza Al hâlihazırda gündemde olan Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısını değerlendirirken, Rıza Arslan
alternatif bir yönetim modeli öneriyor. Zafer Yılmaz’ın yaptığı röportajda Ramazan Altınok edevlet konusunu ve Türkiye’nin bu alanda nerede olduğunu enine boyuna aydınlatıyor. Derginin son yazısı ise, Nejla Adanur Alkan’ın geçiş etkisi ile para ikamesi arasındaki etkileşime yönelik değerlendirmesi.
Derginin bundan sonraki sayılarını da dosyalar etrafında hazırlamayı düşünüyoruz. Bu çerçevede, bundan sonraki sayımız muhafazakârlık, yaz sayımız faşizm/nazizm, güz sayımız CHP,
2005 kış sayımız aydınlanma ve 2005 bahar sayımız millî savunma konularında dosyalar ihtiva
edecek. Yazarlarımıza ve okuyucularımıza şimdiden duyururuz.
Muhafazakârlık üzerinde yoğunlaşacak bahar sayısında buluşuncaya kadar açık zihinli ve
özgür günler diliyorum.
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Socialism: The Threat Still Remains

Norman Barry*

It is now nearly fifteen years since the fall of
the Berlin Wall, closely followed by the
liberation of Eastern Europe and the end of
the Soviet Union. For the first time in many
of our lives the world seemed safe for freedom, capitalism and the market. But even
before these cataclysmic events, the world
was moving in favour of the market, even
though the word capitalism itself was still
hardly mentionable in polite circles. Margaret Thatcher of Britain and Ronald Reagan
of the United States, enthusiastically revived
memories of the political economy of freedom which their respective countries had
neglected or almost forgotten. Of course,
Mrs Thatcher’s achievement was the greater
for even in the darkest days of socialism
America was still something of a beacon for
freedom and the market. Only the intellectuals there really believed in socialism but
in other countries the disease was widespread. It is worth noting that capitalism was
more eagerly grasped in the former communist countries,1 where even social democracy
*

Professor of social and political theory at the University
of Buckingham.
1

See Norman Barry, ‘Estonia Marches Confidentially to
Freedom’, forthcoming in Ideas on Liberty, May, 2004.

is likely to be treated with derision, than in
the nominally free societies of the West. As
we shall see, collectivism, albeit of a muted
kind, still dominates public debate.
The passing of the Soviet threat also
meant that defence ceased to be the main
priority for the West and, theoretically,
countries could concentrate on ridding
themselves of the last remnants of socialism.
The controversy now must be about the
welfare state, economic rights, redistribution
and social justice, the environment and social solidarity: issues likely to provoke between collectivists and individualists. Very
few people believe in the nationalisation of
the means of production, distribution and
exchange, and old style Marxism only survives in Cuba and North Korea (whose abject poverty is a reminder of just how economically miserable socialism inevitably is)
but a milder form of socialism survives. What
is lacking in the free world is a thorough
analysis of how dangerous even moderate
socialism can be. For the purveyors of failed
communism have re-emerged with a new,
and allegedly gentle, version of the same
dogma. The state versus the market debate is
still with us and individualism needs to be
defended. The market is as much threatened
5
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by its new friends, the reformed socialists, as
by its historical enemies.

Socialist Ideology Today
The first feature of current left wing thinking
is its intellectual paucity. Marxism may have
been wrong-headed in every important respect but at least it provided a comprehensive
explanation of the social world. It provided a
general theory of man and society, with a
place for economics, history and sociology.
Its most coherent features were the economics it stole from David Ricardo. His theory
of value was soon to be replaced by the marginalist-subjectivist economics of the 1870s
(incidentally, something which Marx and his
followers never understood). Hopelessly naïve
and inaccurate though Marxism was, it did
give libertarians, especially those who embraced the ‘revolution’ in economics, brought
about by Walras, Menger and Jevons, a
target and guaranteed Marx a place in the
history of economic thought.
But I recently read a book of essays,2 some by prominent authors, on contemporary,
‘progressive’, social democratic thought and
was struck immediately by the absence of
theory or, indeed coherent or original analysis
of current policy. Yet it was a book that
repeatedly stressed its relevance to current
issues and promised a new statement of the
values embodied in the democratic socialist
and social democratic tradition. Patrick Diamond writes: ‘We must have the courage to
break free of the past, to sweep aside old
political ideas and governing structures that
no longer fulfil the public purpose …..3 The
result was extremely disappointing for essay

Matt Brown and Patrick Diamond (eds), Rethinking
Social Democracy, London, Policy Network, 2003.
3
See Diamond, ‘Introduction’, in Rethinking Social
Democracy, p. 6.

after essay consisted of little more than a
familiar repetition of ideas long ago discredited by neoclassical economics and libertarian social theory. Contemporary socialism
has accepted some of the work in economics
and analytical political theory but has made
no contribution. Left thinkers today are
likely to produce arguments for social justice
and equality which are a little better than the
dogmas of the past: for example, the naïve,
yet confident, egalitarianism of R. H.
Tawney and Richard Titmuss still lives.
The new material does not come from
original socialist thought but is mainly
derived from a prejudiced reading of John
Rawls. The socialists do not go into the rather subtle theorising that is featured in the
first 200 pages of his A Theory of Justice,4
which was a clever attempt to use social
theory to show how a redistributive theory
of justice could be derived from behind ‘veil
of ignorance’, but simply seize on Rawls’s
second principle, the one that says that
inequalities are justified if they are to the
benefit of the least advantaged, and use it to
justify the latest egalitarian fad.
The socialist obsession with equality
remains and I shall refer to it later but it is
important to point out those features of the
new reality which erstwhile socialists have
been forced to concede. Of course, the market is now part of the new collectivist
ideology, indeed one would think that they
had invented it, but it has been accepted in
the context of ‘social liberalism’, not classical
liberalism. Social liberals reluctantly acknowledge the significance of economic liberty in
wealth creation but do not recognise its
priority. There are always good reasons,

2

6

John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, MA,
Harvard University Press, 1971.
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from public good theories in orthodox micro-economics to brute egalitarianism in
ethics, to modify the outcomes of the
market. It was America that pioneered this
version of liberalism and its Supreme Court
has long refused to protect economic liberty.5 Of course, the familiar civil liberties,
free speech, the separation of church and
state, affirmative action and the right to
abortion, have been defended rigorously,
and extended beyond the strict wording of
the Constitution, by an activist Supreme
Court. Furthermore, the Liberal Government in Britain, elected in 1905, had already
expunged economics from the litany of liberalism and introduced the first features of
the British welfare state.
So the new socialists had many resources
to draw upon in their dispute with capitalism. Since the collapse of communism, the
new socialists have decided to use the
market for the public good, not individual
‘greed’. Therefore regulation of the private
world rather than collective ownership has
become the main aim of socialism. This does
not at all imply a reduction in the size of the
state but it does mean a change in its role.
The rise of the regulatory state has also
meant a drastic reappraisal of the European
Union. At one time socialists, those in
Britain especially, despised what was originally the European Economic Community.
It was a ‘capitalist club’ and a desperate
attempt by the capitalist class to form and
sustain an international organisation to save
itself from extinction by the collectivists.
Capitalists in Britain and Europe took the
opposite view. They thought that the avdancement of socialism was irresistible in their
own countries and that only European internationalism could save the market.
5

United States v. Carolene Products (1938).

Now the situation is completely reversed.
Socialists have abandoned the dream of socialism in one country after the failure if the
Labour Government (1974-79) in Britain
and Mitterand’s attempt to socialise France
in the early 1980s. Now socialists welcome
the European Union and are eagerly implementing the regulatory state through its law.
They delight in the rules that confine capitalism to tasks set for it by European socialist
administrators and revere the international
welfare state that is being established, often
against the will of the member states. Most
important is the abolition of jurisdictional
competition so that member states are obliged to accept European-wide laws in many
fields. There is a market for law, regu-lation
and taxation and it is that competition that
the European Union is anxious to suppress.
The European socialists are succeeding and
if the new Constitution is adopted it will be
the official abolition of any serious jurisdictional competition. That competition would
almost certainly lead to a reduction in taxes
and regulation.
Of course, market theorists have seen the
error of their ways and many, such as Margaret Thatcher, have openly said that they
didn’t defeat socialism at home only to see it
re-introduced from Brussels. But many procapitalists saw from the beginning that
European integration was secretly anti-market, despite the professed belief in the Four
Freedoms (of labour, capital, goods and
services) by the European establishment.
Ludwig Erhard, who had pioneered Ordoliberalism in post-war West Germany, was an
early Eurosceptic, as was Enoch Powell in
Britain.
Thus the new socialists have accepted
only a modified form of the market; and
then used it to achieve their long term aims
of more equality, if only the Rawlsian social
7
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justice version (perhaps as first stage towards
full egalitarianism); and they have preferred
more regulation instead of outright nationalisation. Yet the new socialists, the Germans
especially, worry about unemployment. But
they do not see that excessive regulation
threatens jobs. Germany, the most heavily
regulated labour market in Europe, has 10%
out of work.
But there was a time when ‘market socialism’ was almost respectable. It was a valiant
attempt to preserve the allocative efficiency
of the market but without its entrepreneurial
profit. It failed theoretically because its
elimination of the capital market meant that
the state would be responsible for all investment and the reduction of incomes to
magrinal productivity would suppress
entrepre-neurship and innovation. But it was
a brave intellectual venture that did try to
use at least some features of the neoclassical
mar-ket. Contemporary socialists, however,
have no ideas beyond an unformulated social
liberalism and an instinctive affection for the
state.

Public Choice
I have already indicated some important
features of neo-liberal social and economic
thinking that the new socialists have ignored
but there is one item which presages all my
criticism of their doctrine. I refer to public
choice. This is perhaps the most innovative
of all libertarian doctrines yet its impact on
the social sciences in general, and socialism
in particular, has been minimal. Yet, given
the abiding socialist emphasis on the state,
its perspicuity should have been obvious.
Briefly, public choice assumes that human behaviour is governed by the same
principles in all circumstances: especially relevant here is the universality of self –inte8

rest. Although the maximand, the thing to
be maximised, may vary from situation to
situation, that we are always maximising
something is an indubitable truth about the
human condition. Thus when people work
for the public sector they don’t become
unbiased purveyors of the public good, or
altruists where they were once egoists: they
are always maximising their self-interest.
They may not be directly pursuing profit or
shareholder value but they are still acting for
their own good. They may want big offices,
pretty secretaries and, these days especially,
large pensions (which are safer than those in
the private sector). And public sector employees are voters, too. That is one reason
why public spending rises inexorably in a
democracy. In fact, without a proper market
it is very difficult to motivate anyone to act
for the public good. As Adam Smith said: ‘I
have never known much good done by those
who affect to trade for the public good’.6
Yet the new socialists, just like their predecessors, are blissfully ignorant of all the
work done in public choice. Their recommendations always involve increased state
activity; as if there were a body of disinterested people who would act impartially and
honestly for humanity. But in a democracy,
public servants are mainly interested in nonmarket incomes and politicians primarily in
votes.

What Do Socialists Believe In?
One thought there would never be a need to
ask this question. It was once obvious: socialists believed in equality, they were
against capitalism and had definite views on
the class war. But now it is realised that you
An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nations, Oxford, the Clarendon Press, 1976, p. 456. First
published 1776.
6
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cannot have all these things and prosperity
too. Certain economic and social changes
have made the old nostrums irrelevant. Not
only is old-style socialism dead but the class
war does not exist anymore, if it ever did. In
Britain, the ‘blue collar’ section of the workforce has declined, in less than twenty years,
from 42% to 16%. Services have replaced
manufacturing, which has moved to low
cost areas overseas. Now 75% of the workforce are involved in the ‘knowledge industry’ in some capacity.
Trade unions and other working class
organisations are normally a reactionary
force in the economy; resistant to change
and
es-pecially hostile
to
overseas
competition. There was never a truly
international working class organisation,
much to the chagrin of the intelligentsia. In
fact, working class orga-nisations in the
West have been enthusiastic supporters of
protectionist measures that have harmed
their ‘brothers’ in the undeve-loped world.
But these changes in the economic and
social world have not affected fundamental
socialist beliefs. A slightly sanitised equality
is still the core of socialism and, although it
might have been made respectable by the
addition of Rawlsianism, it is still the principle that marks socialism off from liberal
capitalism. Although many now recognise
the necessity for some inequality of reward if
resources are to be allocated efficiently,
socialists still want to increase opportunities
for the worst off and to make sure that life
chances are improved for the benefit of the
deprived and to the detriment of the better
off. The latter should have no right to pass
on the benefit of their success, no matter
how justly earned, to their children.
As regards income, socialists still think
that a more just measure of reward can be

found than the decision of the market. It is
not just that pop stars and stockbrokers earn
too much money for producing little of
social value, it is the fact that people go the
market with the possession of unequal resources, so producing unnecessarily unequal
outcomes. Whereas in the past, socialists
would have confined their egalitarianism to
the confiscation of unequal resources, especially cash, they are now even more radical
in protesting at the bizarre distribution of
natural talents.7 Following Rawls, socialists
argue that no one deserves their natural talents, they are the random products of nature and can be redistributed without a loss in
productivity. They argue that a large part of
the income of the talented is economic
‘rent’, payment for a talent which they happen to have. If it were taxed away they
would still do the same occupation.
The argument has some plausibility because it has a remote connection with the case for the taxation of land rent by the American writer and economist Henry George in
the nineteenth century.8 Landowners contributed nothing to productivity, the land had
little alternative use and the increase in its
value was brought about by other community developments. The rent really was
unearned. George thought that it could be
taxed away with no adverse effect on productivity. Landowners would be entitled, in
George’s scheme, to the improvements they
made to the land but not to the value of the
land itself (rent). It is perhaps surprising that
so few socialists have taken up George’s
See D. Miller, ‘Equality’, in G. M. K. Hunt (ed),
Philosophy and Politics, Cambridge, Cambridge University
Press, 1990, pp. 87-92.
8
Henry George, Progress and Poverty, New York, Robert
Schalkenbach Foundation. 1987. First published 1882.
See also Norman Barry, ‘Some Feasible Alternatives to
Contemporary Capitalism’, Social Philosophy and Policy,
vol. 20, 2003, pp. 176-203.
7
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ideas, although a few did in the nineteenth
century, for it is the only radical doctrine
that combines justice with economic efficiency. Perhaps it was because in all other
respects Henry George was very pro-market
that ensured his lack of appeal to socialists.
But the similarity between the taxation of
talents and the taxation of land rent is only
superficial. For a liberal individualist selfownership is the key concept. Our talents are
just as much part of us as are our arms and
legs. To tax them away is a form of slavery.
But according to socialist theory, inequalities
of earnings are to be allowed as long as they
reflect efforts and not the possession of natural talents, which is the product of brute
luck. Apparently, we are supposed to buy
back our talents, say for music, business, science or law, in some form of ‘auction’.9 The
very high tax paid by big earners is thought
to be some pale reflection of the logic of the
scheme. Inherited wealth will already have
been taxed away.
Of course, the scheme is fanciful but it
does reveal socialists’ ignorance of the market, for much of the wealth created by
capitalism is due to entrepreneurship. Is that
a natural talent, like musical ability? Can a
government seriously calculate the difference
between the wealth created by acceptable
efforts and that owing to the possession of
the natural talent for business? Any
implementation of such a bizarre scheme
would be the end of the market economy.
It is not often realised that the working
of an efficient market economy will itself
naturally lead to some natural equality. In
perfect equilibrium every worker (and capital owner) will get his or her marginal pro9

See R. Dworkin, ‘Equality of Resources’, in his
Sovereign Virtue, Cambridge, MA, Harvard University
Press, 2000, pp. 65-119.
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duct, i.e. just enough to keep him or her in
efficient employment. But, as we know,
markets are never fully efficient and there are
always opportunities for entrepreneurs to
make a profit as they move the market
towards equilibrium. But it is an equilibrium
that is always likely to be disturbed by innovation or a change in tastes. To tax excess
profit away would be to destroy entrepreneurship and hence prosperity.
Until socialists expunge the illusion of
state-enforced equality from their catechism
they will never have a feasible doctrine.
Equality has its place in the legal structure of
a market economy and in its ethical backdrop but any attempt to interfere with the
working of an inherently unpredictable
market must result in inefficiency and a loss
in liberty. For equality and freedom are two
rival principles and the implementation of
‘social’ justice must result in a loss of liberty.
But socialists have always been embarrassed by the loss of liberty that their
doctrines would entail. They have always
maintained that there is a harmony between
freedom and equality. The famous German
socialist, Willy Brandt, once said: ‘In case of
doubt, our supreme value is freedom’. But
what the socialists have done is to redefine
liberty; so, for example, poverty comes to
mean a loss of liberty which can only be
relieved by state action and freedom in the
market turns out to be a curious form of
oppression. Apparently, a compulsory welfare state increases freedom. Most of this is, of
course, verbal chicanery for undeniably the
greatest losses of liberty, ordinarily understood, have occurred in socialist countries.
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The State
Socialists have always had an ambivalent
attitude towards the state. Some radicals,
and Marxists, have seen it s a source of oppression and the defender of the capitalist
order against a potentially revolutionary
working class. Furthermore, some early
organisations, based on voluntary trade
unionism, developed some welfare and
health systems that preceded the welfare
state.10 But, unde-niably, the advance of
socialism in the twen-tieth century has
proceeded through the sta-te. Its coercive
power brought about a num-ber of, (still)
popular measures that would not have
occurred naturally. But the mode-rate statist
Andrew Gamble still worries about the
hostility some socialists still have to the
state: ‘It is a major obstacle to prog-ressive
politics’11, he says.
Still, the events of the past forty years have compelled the socialists to rethink the state. Two things were very important: dissatisfaction with the vertical, hierarchical state
models in industry and welfare. The ‘command and control’ methods of the state have
offended some liberal socialists. Also, the
undoubted success of the capitalist system in
generating both prosperity and freedom has
had some effect on socialists. This has led to
the demand for devolution and decentralisation. The left want to bring government
closer to the people, and to make choice rather than command influential on social processes.
But in vast areas of social life, especially
in education, health and pensions, socialists
are still reluctant to take the obvious step in

decentralisation: turn these matters over to
the market. Again it is the fear of inequality
and the belief in uniform standards that
motivate the socialists. For although the
state has largely withdrawn from the commercial economy it still remains a huge force
in public administration, education and
welfare. The state might be buying the consent of the people by providing zero priced
services and protecting them from the vicissitudes of fortune by delivering various
sorts of poverty relief schemes but sooner or
later the people will realise that they have
got a poor deal. They would do better if
they bought these services privately.

Welfare
Even many conservatives still believe that
the state should have a role in welfare and a
free market economist like Milton Friedman12 feels that the state has a legitimate,
though minor, role in poor relief; but he
doesn’t believe in a welfare state. There is a
difference between poor relief, which most
societies have provided, however wastefully,
with considerable public support, and the
compulsory supply of education, health and
pensions. These have become part of socialist territory which they are extremely reluctant to cede, whatever the strength of the
opposition. But people have to pay in taxes
what they get back in services. This leads to
what is called ‘churning’ and it is extremely
doubtful whether the people gain at all from
the process. To see this, let us look at the
services one by one.13
a) Education. Although most socialists
do not forbid private education it still
Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago,
University of Chicago Press, 1963, p. 191.
13
For an account of welfare policy, see Norman Barry,
Welfare, Buckingham, Open University Press, 2nd edition,
2000.
12

See David Green, Reinventing Civil Society, London,
Institute of Economic Affairs, 1993.
11
See Andrew Gamble, ‘Why Social Democrats Need to
Rethink the State’, in Browne and Diamond, p. 95.
10
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remains a small part of the total educational
system. The compulsory state system exists
for 90% of the population in Britain. Socialists object to private education mainly on
grounds of equality: free choice here and the
ability to pay arbitrarily privilege one part of
the population and places others at a permanent disadvantage. Most of the claims here
are bogus. Even under a non-choice system,
rich (often socialist) parents do better for
their children because they live in wealthy
areas where even the state schools are quite
good. They have to be because the middle
classes are effective at protecting their own
interests. Only if the state took complete
control of family life could real equality of
opportunity be achieved and even socialists
don’t want the loss of liberty that that would
entail.
What is deeply disturbing is the socialists’
opposition to increased parental choice within
the state sector. There is a well-researched
example of choice in education – the voucher
scheme. Under this arrangement, parents are
given an educational voucher which can be
spent on any school of their choice. This can
include private schools, and the state (or
local authority) pays the fees. As in all
markets, the best schools will attract the
most parents and, in theory, those schools
that don’t attract enough pupils will go out
of business. Children will be taught what
they and their parents want, not what the
unionised teachers think they ought to get.
One could even build an element of egalitarianism into the scheme by varying the
value of the voucher according to parental
income.
The scheme has been introduced in various parts of America, often under parental
pressure from the poorer parts of the community. However, it has come under relentless opposition from teachers’ unions.
12

This is partly paternalism, professional educators do not think that parents are capable
of rational choice about education (a most
implausible argument) but the main reason
can be derived from public choice. Teachers
are heavily unionised (as is most of the public sector) and the last thing they want is any
competition at all. Competition reduces
rents, and sometimes leads to job losses. Yet
the voucher scheme should satisfy the demands of the new socialists. It is competitive, involves decentralised decision-making
and could be egalitarian without being
inefficient.
b) Health. Securing consumer choice in
health is even more difficult. Socialist
medicine, on the British model, is the very
totem of socialism. The National Health
Service is beyond criticism in Britain and
even conservatives have cravenly submitted
to erroneous popular and intellectual opinion. What is not understood by socialists is
that it is possible to have a public medical
system without having the British collectivist
model.
The first thing to notice about socialist
medicine is the fact that expenditure on it is
low. Although public spending in Britain is
high from a libertarian perspective, in certain areas it is considerably less than would
occur if people were left to spend their
money privately. In Britain only about 7%
of Gross Domestic Product is spent on
health, in Germany and France the figures
are 11% and 10% respectively and in America it is an astonishing 14%. In Britain,
state health is entirely tax financed, so that it
has to take its place alongside all the other
interest group demands that are pressing on
government.
But on most of the continent, health care,
although subject to close central controls, is
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financed by a complex and compulsory social insurance system via the employer. It is
to an extent demand driven and although
this raises non-wage labour costs it ensures
that French and Germans get adequate
health care. Furthermore, in these countries
there are competitive health suppliers, some
of whom are private. In Britain, the monolithic National Health Service (the NHS) is
the biggest single employer in Europe, subject to no competition and, at the lower levels, dominated by trade unions. The situation would be even worse if there were
not a small private sector setting standards.
But if you go private in Britain you, in
effect, have to pay price, with no tax deduction. At best, the NHS is an emergency
service only, anything long term is subject to
immense delay and queuing for treatment.

longer work. In a free market, what we save
for old age is a function of time preference:
how much we, as individuals, value the future over the present. Someone with a high
time preference doesn’t value the future very
much and would rather spend his income
now. Someone with a low time preference
has the reverse propensity. Why should the
state be involved in what is essentially a
private decision? In Britain, the state created
old age pensions in 1908 as pure welfare
payments but they were later incorporated
in the burgeoning national insurance system.
This happened world wide, including
America (in 1935). The bogus rationale for
the state’s involvement is the idea that
people have too high time preferences and
won’t save for the future: hence compulsory
na-tional insurance.

Why this should be the model for the
future socialist commonwealth is mysterious.
All sorts of clever sounding theories are used
to justify a state monopoly (asymmetric
knowledge between doctor and patient leads
to oversupply, the insurance market is subject to moral hazard etc.). But as in all monopolies, output is reduced and price (tax in
socialist health) is raised. Socialists like it because it is uniform and is not responsive to
demand. The producers are in charge.

As we know all too well, socialist national
insurance rarely works and welfare payments
end up being tax funded. The trouble with
national insurance based pensions is that
they rest on a fragile contract between the
generations.14 This generation of workers
agrees to pay for the present retirees on the
assumption that a future generation will pay
for it, and so on indefinitely. Funds are
rarely built up. But what made it even worse
was that states eventually began to pay
earnings-related pensions. Britain is in a
slightly better position since half the elderly
are on funded, private pensions. In Europe,
pensions are almost entirely tax funded and
with a declining population an enormous
crisis is looming. A solution will involve one
generation having to pay twice; for the present retirees and for its own future through
saving. It is not the people that have too
high time preferences, it is the government

(c) Pensions. This is another area in
which mistaken socialist policy produces
deleterious social consequences. The
developed world is facing a very serious
pensions
crisis
because
of
falling
populations, increased longevity and vastly
under-funded
state
pen-sions.
The
governments have made promises to future
generations which simply cannot be kept.
In theory, pensions are simply deferred
wages; to be spent in the future, normally
when the person is in retirement or can no

14

See Norman Barry, ‘The State, Pensions and the
Philosophy of Welfare’, Journal of Social Policy, vol. 14,
1985.
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that is imprudent. The time horizons of politicians rarely extend beyond the next election. And don’t forget, the impending pensions catastrophe is the result of moderate socialism.
Of the three main areas of the welfare
state, education, health and pensions, the
results of state interference in private markets promise to be catastrophic unless remedial action is quickly taken. But the welfare
state has survived and there is very little
rethinking being done by the left. Indeed, all
the writers in the Brown and Diamond
collection think that the new prosperity
brought about by the market economy
should release funds for an extension of the
public sector in welfare. That is quite an
astonishing claim from people who claim to
believe in freedom and autonomy. Given the
poor quality of public services one would
have though that an opportunity to increase
private consumption would have been welcomed. If the state cannot produce cars,
clothes and hairstyles as successfully as the
private market, why should it do better in
education, health and pensions? The logic of
production is the same. When socialists talk
about certain things as being too important
to be left to the market, we can be sure that
the hidden agenda is the preservation of
monopoly and job protection.
The only hope for socialists is to reform
and revive some form of social, preferably
private, insurance. Means tested benefits are
inefficient and personally degrading and if
socialists really believe in freedom and
autonomy a properly funded social insurance
system is one way of fulfilling these ideals.
But it would all be done better if government taxed less and allowed people the
freedom to pay for welfare benefits themselves.

14

Socialism: What’s Left?
If we look at the revised socialist agenda
there is nothing new or intellectually exciting. Fashionable phrases like ‘civil society’
and the ‘third way’ are bandied about without
clear explication. Most reform proposals are
simply moderate versions of the old dogmas.
The attempt to find a middle way between
capitalism and socialism always run counter
to the laws of economics and society: these
cannot be repealed by acts of parliament or
the pronouncements of intellectuals. As
Vaclav Klaus said of the ‘third way’, it is the
‘third world’.
When we look at the rest of socialist
agenda it seems to consist almost entirely of
the agenda of ‘social liberalism’. There is
much about ‘gender enhancement’, which
means non-market privileges for women,
just at the time that they are starting to do
well in the commercial world without any
help from the state; and increased state
expenditure on childcare facilities features
strongly.
Of course, the environment is a big factor
in the new ‘theorising’ that is going on in
socialist circles. But the emphasis here seems
to be more on attacking capitalism than on
defending the natural beauty of the countryside. If they were really concerned about that
they would take more notice of the fact that
the most serious damage to the environment
was in the communist regimes in Eastern
Europe and the Soviet Union. Here, an unrestrained state, in the context of the complete
absence of enforceable property rights, did
untold damage to the environment in a
desperate bid to industrialise rapidly.
Most of the scare stories about global
warming and the environment have been
refuted effectively: and not always by market
theorists, regular scientists have done the
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necessary work. Because they have departed
from conventional wisdom their work has
been suppressed by the establishment and
their careers have suffered. Of course, the
typical socialist response to the environmental problem is to tax and prohibit. If we took
some of their suggestions seriously much of
the industrialised world would be closed
down. But there is a respectable body of

theory and practice on the subject. It has
been shown that a proper application of property rights theory can preserve our industrial structure, which is necessary for
prosperity, while averting some of the undesirable consequences of progress. But here,
as elsewhere, the new socialists are unresponsive to original thinking.

Tek Parti İdeolojisiyle Demokrasi
Faruk Özgür
Türkiye, özellikle AB’ye girme yolunda hafif de olsa bir hız
kazanmasına sebep olabilecek, demokrasi ve insan hakları
konularında yaptığı anayasa ve yasalardaki değişikliklerle hukuk
devleti olma yolunda olumlu adımlar atıyor; elbette eksiklikler yok
değil, ama atılan bu adımlar umut verici bir görüntü arzediyor…
Ancak en büyük sorun demokrasi ve insan hakları yorumlarındaki
zihniyet sorunu… Ve, maalesef, görüntü, bu değişiklikleri
uygulayacak resmî kademelerde –az da olsa bir yumuşama
olmasına rağmen- bu konularda hâlâ katı bir zihniyetin hâkim
olduğu…

kitaplığınızda özgürlüğe yer açın...
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Socialism: Confusing Morals and
Politics

Hardy Bouillon*

Abstract
Private property, properly defined, means
that an object or a state of affairs is valued as
a good and owned by someone who decides
upon its use in a sovereign way and with respect to all dimensions of it (usus, usus fructus, abusus). The uncritically transposition
of moral conceptions, such as distributive
justice and voluntariness, into the political
sphere helps modern socialist reasoning in
combining capitalist principles with collectivist ones and thus undermining private
property.

Introduction
This paper is about private property and its
undermining by socialist thinking. Based on
Hayek, I shall argue that modern socialist
thinking is not only about transposing the
values of the tribal society into the great
anonymous society, but also about transposing moral conceptions into the political
sphere.
*

PD. Dr., Centre for the New Europe.

When it comes to economic theory and
economic policy, we live in a world of
myths. Allegedly, socialism is intellectually
and otherwise dead, and capitalism, namely
neo-liberalism, is spreading all over, constantly steering economic reforms in the Old
West and implementing capitalism everywhere else and thus leading there to destruction of cultures and wealth under the
banner of globalisation. Nothing of all this is
true, nothing supported by any sound empirical evidence. Socialism is as lively as ever,
intellectually even more sophisticated than
before, hardly any of the alleged capitalist reforms deserve its name, and economic globalisation is always to the effect that it enriches the development countries. If in the
course of (non-political, i.e. non-governmental) globalisation, cultures change and
adapt to capitalist practices, they do so voluntarily and not by capitalist force. There is
no such thing as a capitalist enforcer, for by
definition capitalism excludes any involuntary act.
If this is so, why do such myths thrive? In
the following sections, I shall provide some
arguments for the thesis that a confusion of
17
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moral and political categories, especially a
confusion of moral and political conceptions
support this development and the intellectual reasoning current socialism reveals. Doing so, I shall use a few examples from the
country with which I am most familiar: Germany. However and despite differences in
culture, history and mentality, following the
development of reforms in other European
countries, one hardly gains the impression
that other European nations are either much
better off or much worse off. Differences occur only in degree and with respect to the area of economic reform, but not in category.

Socialism and Property Rights
If we were to believe socialists, today’s politics is dominated by neo-liberalism, the rule
of property rights and the neglect of social
justice. However, when we have a closer
look to policy decisions, the reverse is true.
Though not necessarily of communist spirit
and though of some sort of liberal heritage,
socialist mentality is lively as ever and recently in a sophisticated and powerful restated for instance by Liam Murphy and
Thomas Nagel. Murphy and Nagel claim in
their new book1 that a fantasy existed according to which „we earn our income and
the government takes some of it away from
us.“ Not so, they say. According to these
two scholars from New York University, individual citizens do not own anything except
through laws that are enacted and enforced
by the state, because without government
there would be anarchy. As a consequence,
we would not have the pretax incomes we
enjoy without government's protection.
Hence it is after-tax incomes that we are entitled to own.

This view can be criticized for many reasons. Firstly, and most importantly, the authors obviously ignore the literature on the
protection of property without the state.2 It
is neither logically nor chronologically evident that private property presupposes a
state and a tax system. People lived in small
hordes for hundreds of thousands of years
without these relatively recent developments
in human cultural evolution.
Be this as it may, Murphy and Nagel represent a type of thinking which borrows elements from capitalism and mixes them with
ideas of collectivism in order to come up
with the proposal that since the appropriation of private property, be it material or
intellectual, rests on the usage of goods,
which owe their existence to the spontaneous cooperation of everybody, past and present generations, it is only fair to pay taxes
as if they were a toll which in some proportional way were to pay for using these
goods.
As James Griffin has put it, “... products
are no longer just my doing, or even yours,
mine, his and hers in identifiable proportions. Society now makes its own contribution; so does tradition. Not even the products of thought retain much purity. A medical researcher might make a discovery of
great commercial value. He might have
worked terribly hard to bring it off. But
even so, who trained him? Who moved the
subject to the point where the discovery became possible? Who built the lab in which
he worked? Who runs it? Who pays for it?
Who is responsible for the enduring social
institutions that present the commercial opportunities? One who cleverly exploits the
Hans-Hermann Hoppe, The Myth of National Defense.
Essays in the Theory and History of Security Production, Auburn, AL.: Ludwig von Mises Institute, 2003, 454 pgs.
2

Liam Murphy and Thomas Nagel, The Myth of Ownership, New York: Oxford University Press, 2002.
1
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social framework has both his cleverness and
the framework to thank.” (J. Griffin, WellBeing, Oxford 1986, p. 288.)
In a similar way, Joel Feinberg has argued that the individual producer owes as
much or more to this “pool” than to his own
efforts. Anthony de Jasay3 rightly has pointed out that these authors simply ignore that
the “pool” of societal goods consists of nothing but positive externalities. By definition
as well as historically, they emerged spontaneously and yet are the outcome of voluntary transactions (contracts) among individuals who were fully compensated. There
is no bone to pick with anybody. Members
of human society may profit from the pool,
some more, some less, but merely being a
member does not establish a right to toll
others who use the pool more often than
they do. One might add, per impossibile,
that a consequence of the pool concept
would be that enterprisers, artists, scientist,
inventors were entitled to claim remuneration from others for the usage of the positive
externalities they create in bigger proportions than their fellow members.
It is hard to imagine that these modes of
thinking were original. On the contrary, it
seems that they were residuals of our phylogeny, of the tribal society, as Hayek4 called
it, in which man lived for such a long part of
his cultural evolution. In prehistoric times,
these groups were wonderfully adapted to
nature. Individuals hardly ever managed to
survive without the protection and support
of their fellow group members. No wonder

Anthony de Jasay, “On Redistribution”, in: Advances in
Austrian Economics, Vol. 2, pp. 179ff.
4
See Friedrich A. von Hayek, „Epilogue: The three
sources of human values“, in his Law, Legislation and Liberty, London: Routledge & Kegan Paul 1982 (complete
edition in new one-volume paperback).
3

the concepts of Feinberg, Griffin, Murphy
and Nagel are so readily received by many.
However, as Hayek rightly pointed out,
the huge anonymous society of our times
requires different values in order to survive.
These are the values of capitalism that ask
for the recognition of private property, individual liberty and the compliance with (voluntary agreed) contracts. Moreover, it appears to me that the new type of socialist
thinking as described above rests not exclusively on moral sensations of the tribal society. It also rests on moral conceptions, namely those of Aristotle, that were developed
for the small society rather than for the great
society. In order to explain this in more detail it is useful to start with some basic remarks on the conception of private property
in general.

Private Property, Properly Defined
The two facts, firstly, that the above quoted
authors, namely Feinberg, Griffin, Murphy
and Nagel, fail to recognise that societal
goods (pool goods) are nothing else but
positive externalities, owned by nobody, and
secondly, that they revive socialism by mixing it with capitalist principles (partial recognition of property rights) reveals the need
for more enlightenment on the proper definition of private property.
This section summarizes some concludent statements that go along with the word
private property. Though some of them look
trivial, that they are in fact, we shall later see
why they are significant enough to be mentioned here. (It should be stressed here that
the following remarks operate on a descriptive level if not indicated otherwise.)
It is not necessarily an expression of feminist thought, if one objects to the custom to
define a wife by the relation to her husband.
19
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The demur might well rest on other
grounds. On a common sense level, one
might argue that such a definition is simply
misleading, for the fact that one person is
married to another is accidental rather than
constitutional to both.
For the same reason, it equally would be
a fallacy to define private goods by their relation to pubic goods. Thus it would be fallacious to conclude that different to public
goods, for which most authors claim nonexclusivity5, private goods are exclusive.
Whether or not a good is exclusive is a coincidental character rather than a constitutional character of the good in question. It
all depends on the way the good is treated
by its owner and others. If an owner shares
his good with others, it loses its exclusivity
5

At the same time, we cannot deal here with the related
question of how to define public goods appropriately. It
seems, however, obvious that non-exclusion is an inappropriate constitutional character of public goods. So a
likely concomitant of public goods, it is only coincidental.
For instance: For the time a public library is used by just
one person, it is, strictly speaking, not non-exclusive.
Probably without complete reflection of the problems
discussed here, and rather more by intuition and/or lead
by other reasons, many authors prefer to define public
goods, normatively, by non-excludability. Thus, shifting
the topic from the descriptive level to the prescriptive level, they circumvent all the problems on the descriptive
level with which we are concerned here. On various
meanings of non-excludable public goods, see also
(whether in a technical, normative or any other sense. On
this see Gerard Radnitzky, Review article of Anthony de
Jasay, 'Social contract, free ride' (London: Oxford University Press 1989), in The Cato Journal 9 (Spring/Summer 1989), pp. 268-270.
In logical terms, the fallacy of defining a private good in
relation to public goods ultimately rests on the confusion
of contrary and contradictory terms: With respect to the
reference system in question, the category of goods, public goods and private goods are contrary terms, but not
contradictory terms. A good may also be a common good
and thus, by definition, neither private nor public. Contradictory terms presuppose the absence of such a third
modus in which the term can appear, a tertium quid. An
example for contradictory terms would be “alive” and
“dead”.

20

though not necessarily its character of being
private.6
Analogously, it would be misleading to
say that a private good is a good for which
the owner has solved the exclusion problem,
or paid the exclusion costs. Although this
may hold for many private goods, it is accidental, but not constitutional. Some private
goods do not have any exclusion costs, simply because there is nobody interested in being included.7
Consequently, an appropriate definition
of private property presupposes to look for
the subject who privatised the good. This is
because the reason to name a good private is
not in the good itself, rather than in the relationship between the good in question and
a “relator”, i.e. someone who owns it privately, namely the owner. If the owner is
sovereign over it, then the good in question
is a private good, his private good. In other
words: It is sovereignty rather than exclusivity that defines private property.8

Bringing in the owner’s right to exclude others shifts the
story onto another level for which different conditions
hold. Foremost, talking of rights requires the inclusion of
normative sentences in the debate, while the aforesaid operates with descriptive sentences exclusively.
7
Think of bulky waste that nobody wishes to have. If
placed on no-mans-land it becomes a common good (or
evil); if placed on a public good (street) it becomes a public good (or evil); if thrown in the neighbours garden, it
continues being private – and most likely becomes subject
of a fierce dispute among neighbours.
8
“Sovereignty may be delegated revocably, or transferred
for good, but it cannot be shared, and that is why there is
no true property that, after cancelling out agents, delegates and intermediaries, is not mine, yours, his or hers.”
(Anthony de Jasay, Choice, Contract, Consent. A Restatement of Liberalism, London: IEA 1991, p. 75)
One might add that exclusion is the most common
expression of sovereignty. However and still on a descriptive level, exclusion only expresses the mode of usage
over a given time, where it is sovereignty that indicates
who decides on this mode. Exactly this, the fact that there
is one identifiable person who decides on the use of a
6
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Though it holds for all kinds of goods, it
should be added here that a private good is
not a good per se, but only through the valuation of man. It is man who rates an object
or a state of affairs, for instance a service, to
be either a good or a bad. In some cases
there exists intersubjective agreement on
whether or not an object or state of affairs is
either a good or a bad, in some not. And it
is the price paid for a good that expresses
that purchaser and seller had close so not
identical valuations of the good for the time
of exchange.9
To sum up, we can say that by definition
a private good needs to be valued as a good
and owned by someone who is sovereign in
using it. Having said that, it seems worth to
envision what is meant by sovereignty. If the
term is to make sense, it cannot but mean
that the person in question is free to use his
private good to his or her liking. In other
words, sovereignty over goods presupposes
individual freedom.
Unfortunately, even in classical liberal
and libertarian literature the concept of individual freedom is far from being clearly de-

good in all its variations (usus, usus fructus, abusus) permits us to they that the very good is private.
Notwithstanding the previous note, it seems appropriate at least to indicate that an explication of the term
“public good” would show that one of its main characteristics is non-sovereignty.
9
Though it may sound paradoxically, it goes without saying that at the time of exchange the purchaser values the
good more than the seller. If both value it to identical degree, they do not exchange at all, given two rational actors. The fact that they agree on the price might leave a
different impression at first sight. It should be noted that
the agreed price is not the price of the good rather the
price of exchange. If the purchaser would rate good and
price identical, he had no rational incentive to trade, because nothing would compensate him for his costs associated with the transfer action. Hence, the purchaser rates
the good higher than the price he will pay. Analogously,
the seller rates the price (money) higher than the good.

fined. In fact they suffer under circularity.10
In order to have a more precise definition
and thus a better intellectual tool in political
economy, I proposed an explication at a different place.11 The upshot of my “explication,” which avoids circularity, is to look at
freedom and coercion as both including offers of two kinds, i.e. that both ask for two
different decisions, one on the object-level
and one on the meta-level. It can be shown
that choice under coercion produces cost on
the meta-level that choice in liberty does not
evoke.12
10

See my „Breaking the circle: The definition of individual liberty“, in: Etica and Politica, forthcoming. For a
more detailed explication of the subject see my Freiheit,
Liberalismus und Wohlfahrtsstaat, Baden Baden: Nomos:
1997, Chapter 3.
11
On the characteristics of an explication see Gerard Radnitzky, „Explikation“, in Handlexikon zur Wissenschaftstheorie, ed. by Helmut Seiffert and Gerard Radnitzky,
Munic: Ehrenwirth 1989, pp. 75-80.
12
My starting point is that the perception of a new information creates a new decision. As soon as we perceive a
new information we cannot but decide whether or not to
change our plans because of the new data. This happens
every day hundreds of times. These situations constitute
what we might call "either-or-choices". Of course, these
"either-or-choices" of our daily life are often routinised.
Nonetheless, they call for decisions caused by new information.
For instance, when we start to cross a street and perceive an approaching car, then we have to decide either to
pursue the existing plan or to change it. When we read a
sales offer, then we cannot but decide either to react to it
or to stay to the status. When we on our way to our
home cross the market and being asked by the merchant
to buy either apples, oranges, or bananas, then again we
cannot but decide whether to stay to our original plan or
to change it, i.e., to "react" to that offer.
Of course, this decision we will make will be somehow influenced by the offer itself, e.g. by the price and
quality of the fruits. Nonetheless, the decision either to
react to the offer or not is not to be confused with the
choice between apples, oranges, or bananas. It was even
there if there was no choice between apples, oranges, and
bananas, for instance, if the merchant spoke to us in a
foreign language or too faint to be clearly understood. If
it was the case that the merchant conveyed no choice between apples, oranges, or bananas, then we still had to
decide whether we deviated from our original plan (i.e.,
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react to the foreign speaking merchant) or stayed to our
original intention (i.e., going home unflustered). The first
decision precedes the second analytically, although it
might coincide with it chronologically.
To distinguish these two types of decision a terminological distinction is useful. It is also useful to start
with the description of the second decision of the example
mentioned above. The second decision (choice between
three different fruits) is characterised by the fact that it
constitutes a decision among different objects. I propose
to call that second decision an object-decision. The number of objects does not influence the character of an object-decision. In order to distinguish the two types of decisions clearly, I propose to call the first decision meta-decision. The first decision (meta-decision) is a decision between staying to the original plan or deviating from it,
hence an "either-or-choice". Having these two and only
these two alternatives is a constitutional character of a
meta-decision. The decision is necessarily no other than a
decision between "either" "or", independent of the content
of the plan to which one either stays or from which one
deviates.
However, what is the distinction between object-decision and meta-decision good for, beside from the fact
that it might serve as an analytical insight of decision processes? The decision helps us out of our circular definition. To use that help, let us look, firstly, at a typical
case of coercion and, secondly, at that very case transformed into a typical case of free choice.
(A) Suppose, you liked to keep your money and your
life. Suppose also, an armed robber asked for your "Money or life!" That would be understood as a clear case of
what we use to call coercion.
(B) Suppose now, that, ceteris paribus, the same person would be unarmed and obviously unable to threat or
extort you in any possible way, and suppose, that very
person would kindly ask you to give him either money or
your life. Then we would not say that he coerces you. We
would classify his saying as a case in which he offers you a
free choice. (Although it does not matter analytically, we
also would classify his saying as silly.)
Now, let us separate the meta-decision from the object-decision. With regard to the object-decision, the two
cases (A and B) do not differ. In both cases you have the
choice either to give your money or your life. Hence, in
both cases the costs of your decision will be the same.
With respect to the possible meta-decisions, we notice a difference. The costs of a positive meta-decision
(i.e., to consider the offer of the person), however huge,
are the same in both cases. Nonetheless, the costs of a
negative meta-decision (i.e., to ignore the offer of the
person) differ decisively. In the first case you have to expect additional costs by the person (e.g., being shot or
hurt). In the second case you do not have to expect such
costs. Hence, under the preconditions mentioned above
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Taken this into consideration, one can
simplify the outcome by saying individual
liberty means the option to refute offers
without any costs that would come along as
penalty for refusal.

Transposing a moral conception into a
political one
It appears to me that some of the socialist
reasoning can be interpreted as the outcome
of an uncritical shift of moral conceptions
into the area of politics. Think of the various
models of a “Third Way” in politics, who
explicitly or implicitly free ride on Aristotle’s
moral conception of the “Golden Rule”,
“that one should use the mean – not the excess, nor the deficiency – and that the mean
is as the right principle dictates.”13 “Third
Way”-models ignore that the Aristotelian
principal of right moral conduct is a conception made for morals, not for politics.
One cannot simply transpose the Aristotelian moral system into the political sphere
and infer that the right way in politics is the
mean, the “Third Way”.
Of course, the thesis that the uncritical
transposition of a moral conception into a
political one contributed to socialist thinking
needs more extensive and elaborate support
than can be provided here. I shall restrain
myself here to a prominent example of Aristotelian philosophy, namely the conception
of distributive justice and the conception of
voluntariness. I shall argue that these conceptions raise no difficulties if understood as
moral conceptions, but become irritating
when used as political conceptions.

the difference between a case of coercion and a case of
free choice is in the artificial costs that are to be expected
in case of a negative meta-decision.
13
Aristotle, Ethics (Penguin Books), revised edition 1976,
p. 203.
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It is well know that the conception of social or distributive justice goes back to Aristotle´s treatment of justice as a virtue in his
Nicomachean Ethics.14 In the third and fourth
book of his Ethics, Aristotle introduces such
well-known virtues as courage, temperance,
and liberality. These virtues, and a few minor ones, if practised, mark the just man.
The just man is a virtuous man, for short.
Justice in this sense is universal.

tribution among members of a community.16 The following quotation states this
clearly. Moreover, if distribution of common
goods among citizens were to happen, then
they were to happen in corresponding proportions to the contributions of the citizens,
according to Aristotle. “If the distribution is
made from common funds, it will be in the
same ratio as the corresponding contributions bear to one another.17

In this universal sense, justice tells us
something about human actions, but not of
human transactions; nothing about the transactions of goods and evils among individuals or within groups. To judge human
transactions, Aristotle uses justice in a particular sense. And since these transactions
have a distributive and a rectificatory aspect,
he ends up with two types of particular justice.

Each according to his contribution. This is
the message of Aristotle´s distributive (or
social) justice. It has nothing in common
with what socialists intend when they talk of
social justice. They use the term „social justice“ either to call for redistribution of private property (socialism) or for a redistribution of income (social democracy), allegedly
for the needy.18 In either case it is obviously
in opposition to Aristotle´s principle of distributive justice.

“One kind of particular justice, and of
that which is just in the corresponding sense,
is that which is shown in the distribution of
honour or money or such other assets as are
divisible among the members of the community (for in these cases it is possible for
one person to have either an equal or an unequal share with another); and another kind
which rectifies the conditions of a transaction. This latter kind has two parts, because
some transactions are voluntary and others
involuntary.“15
With this distinction, the difference between (re)distributive justice or social justice
and commutative justice or simply justice was
settled. Aristotle always thought that, besides honour, only common goods, rather
than private goods, should be subject to dis-

The socialist interpretation of social justice opposes commutative justice too. ArisSee also Aristotle, The Politics, edited by Stephen Everson, Cambridge: University Press 1992, „Property should
be in a certain sense common, but, as a general rule, private; for, when everyone has a distinct interest, men will
not complain of one another, and they will make progress, because everyone will be attending to his own
business.“ The phrase „should be in a certain sense common“ alludes to things one shares or uses with friends
commonly. Of what should be common and used commonly, Aristotle wrote, „although every man has his own
property, some things he will place at the disposal of his
friends, while of others he shares the use with them. ...
And further, there is the greatest pleasure in doing a
kindness or service to friends or guests or companions,
which can only be rendered when a man has private
property.“
17
1131b27ff.
16

This allegation is either hypercritical or false or both.
Redistribution transfers from the poor and rich to the
medium income classes; see Erich Weede, Vom
europäischen Wunder zum schleichenden Sozialismus, in:
Gerard Radnitzky and Hardy Bouillon, Ordnungstheorie
und Ordnungspolitik, Berlin: Springer 1991, pp. 15-46.
18

All quoted passages after the Pengiun Edition, The Ethics of Aristotle. The Nicomachean Ethics, translated by
J.A.K. Thomson, revised edition 1976.
15
1130b30ff.
14
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totle declared that commutative justice has
to equalise injustice in the course of transaction. Transaction can be either voluntary
(selling, buying, lending at interest, etc.) or
involuntary (theft, murder, robbery, etc.).
Both types can lead to injustice for obvious
reasons. Voluntary transactions can be subject to fraud. That means that one party
breaches the contract and thus causes injustice. Involuntary transactions lack the consent of at least one party involved and thereby cause injustice. In the name of commutative justice judges should, according to Aristotle, equalise these unjust inequalities. Since
“all that the law considers is the difference
caused by the injury; and it treats the parties
as equals, only asking whether one has
committed and the other suffered an injustice, or whether one has inflicted and the
other suffered a hurt. Accordingly the judge
tries to equalise the inequality of this injustice.“19
It is obvious that commutative and distributive justice, as developed by Aristotle,
were supplementary to each other. They
were not mutually exclusive as are justice
and social justice today. We can convert Aristotle´s understanding of justice into a very
simply message: Transactions are just if they
include the consent of all parties involved.
Some of human transactions are taken by
two or some people, others by bigger societies, for instance by nations. In this particular sense it is reasonable to distinguish between individual and societal transactions.
Market transactions among people, as for instance buying and selling goods, might be
rated as individual transactions, whereas the
exchange of taxes and public goods represent societal transactions, because it includes
all (or nearly all) members of a society. Ar19

1132a3
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istotle and his contemporaries knew of such
societal transactions. He had these in mind
when he talked about the distribution of
honour or common funds among citizens.
Therefore, the word „social“ in social justice has to be interpreted descriptively rather
than normatively. Social justice means justice of social (societal) transactions. These
transactions are just only if they include the
consent of all parties involved. Of course,
universal consent to social transactions, like
the distribution of common funds, is likely
only if each receives from the fund in the
same ratio as he contributed to it. The
smaller the society, the lesser the probability
that the consent cannot be achieved.
Today, social justice has a different meaning, mostly normative. As Anthony Flew has
written, social justice takes „justly acquired
property of some in order to transfer it to others
who have not been unjustly deprived of it.“20
Neither does social justice have or ask for
the universal consent, nor does it distribute
in the same ratio as it collects. The collection
and use of taxes illustrate this fact and thus
that social justice became a political conception.
Paying taxes is mandatory. If tax-paying
would rest on universal consent, then it
would not need to be mandatory. With respect to German income tax, roughly speaking, today 4% of the tax-payers (highest
taxed) pay 40 % of the total income tax,
whereas 40% of the tax-payers (lowest
taxed) pay 4% of the total income. Since
both groups have equal access to the public
goods provided by income tax, the ratio of

20

Anthony Flew, Social democracy and the myth of social
justice, in Libertarians and Liberalism. Essays in Honour
of Gerad Radnitzky, ed. by Hardy Bouillon, Aldershot:
Avebury 1996, p. 349.
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distribution is not the same as the ratio of
the contribution.21
It is obvious that social justice in this socialist interpretation opposes justice. Justice
takes unjustly acquired property of some in
order to transfer it to others who have been
unjustly deprived of it. Contrary to this, social justice takes justly acquired property of
some in order to transfer it to others who
have not been unjustly deprived of it.
Finally, let us turn to the conception of
voluntariness, which in a similar way as does
the conception of distributive justice becomes an irritating one once it is uncritically
transposed into politics.
As is fairly know, Aristotle wrote his Nicomachean Ethics mainly for his students, the
would be leading figures of the small urban
society in which they grew up. In his book,
he was pretty clear on voluntariness as a
moral conception. “If an involuntary act is
one performed under compulsion or as a result of ignorance, a voluntary act would
seem to be one of which the originating
cause lies in the agent himself, who knows
the particular circumstances of his action.”22
It is important to note that for Aristotle voluntariness presupposed the absence of coercion and the presence of knowledge of the
particular circumstances of his action.
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In Germany the exact ratio of tax group to tax share in
1995 was 4.1% to 37.6% (tax payers with an income of
120,000.00 DM p.a.) and 43.5% to 4.7% (tax payers
with an income of less than 30,000.00 DM p.a.); see Roland Baader, Fauler Zauber. Schein und Wirklichkeit des
Sozialstaats, Gräfelfing: Resch 1997, p. 108-109.
22
Aristotle, Ethics (Penguin Books), revised edition 1976,
p. 115. I should stress that my remarks are not meant to
give an interpretation of Aristotle. Rather I solely intend
to use the categories he provided and to draw some consequences when these are transposed into the political
sphere.

If one were to adopt Aristotle’s moral
conception of voluntariness analogously in
an unreflected way as a political conception,
one would end up with a conception of individual freedom that would invite to all
sorts of intrusion. The reason for this is
quite simple. Morals is about rules for the
conduct of life subject to individual choice,
politics is about rules for a political body
subject to political choice. Saying that an individual chose without compulsion but also
without sufficient knowledge is just a statement, either true or false. But there is nothing in the fact of incomplete knowledge that
would give cause to interference. All we can
do (by using our liberties and our information) is to offer this person information
about the particular circumstances of his or
her action in order to help him or her to
achieve a higher degree of voluntariness (in
the terms Aristotle defined it).
In political sphere, the story changes decisively. Given the rules for a political body
were such that some institution (for instance
the state) were asked to increase people’s
lack of information about the particular circumstances of their actions in order to increase their degree of voluntariness, the state
had ample reason to do so whenever he
thinks people decide on the basis of incomplete knowledge. In other words: It would
make complete sense to argue that the state
is to coerce its citizens to take some information, which is necessary in the state’s perspective, into account for the benefit of their
individual liberty. In more plain terms: It
would make sense to say that the state coerces people to make them free.23

Some might feel reminded of Catch 22, others to the
German Enlightenment Philosophy and the welfare state
in particular. However, I leave it to the reader what he
thinks of such a consequence.
23
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This consequence is another way of saying that the impact of conceptions may vary
from framework to framework. However, it
goes without saying that this conception of
individual freedom uncritically adapted from

Aristotle’s moral conception of voluntariness
does not harmonise with the definition of
individual freedom given above. It gives
ample support to any collectivist thinking
and to any destructions of individual liberty.

Amerikan Kıskacında Dış Politika
Körfez Savaşı, Turgut Özal ve Sonrası

Ramazan Gözen
Körfez Savaşı, sadece Orta Doğu bölgesinin değil, hatta 20. yüzyıl dünya politikasının
en önemli dönüm noktalaından biridir. Savaş, bölgesel dengeleri temelden etkilediği gibi,
Soğuk Savaş döneminin sona ermesinde de katalizör görevi yapmıştır. Körfez Savaşı'nda
kaçınılmaz olarak çok kritik bir pozisyonda olan Türkiye'nin, böylesi önemli olaya dönük
dış politikası da, en az Körfez Savaşı kadar ilginç, çarpıcı ve tartışmalı olmuştur.
Bu kitapta, Türkiye'nin Körfez Savaşı politikasının analizi yapılmaktadır. Bu çerçevede,
Türkiye'nin nasıl bir kıskaç altında kaldığı, Körfez Savaşı girdabına nasıl düştüğü,
Türkiye'nin Körfez Savaşı politikasının oluşumunda hangi faktörlerin rol oynadığı, bu
süreçte oldukça aktif bir rol oynayan ve ön plana çıkan dönemin Cumhurbaşkanı Turgut
Özal'ın, böyle bir dış politikayı niçin, nasıl ve hangi şartlar altında oluşturduğu ve nihayet,
Türkiye'nin Körfez Savaşı politikasının ortaya çıkardığı sonuçların Türkiye'yi ve Türk dış
politikasınınasıl etkilediği sorularına cevaplar bulacaksınız.

kitaplığınızda özgürlüğe yer açın...
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Entellektüeller ve Sosyalizm*

Friedrich A. von Hayek

Birleşik Devletler’de diğerlerinden daha fazla
olmak üzere, bütün demokratik ülkelerde
yaygın olan kuvvetli bir inanç vardır; Entellektüellerin siyaset üzerindeki tesiri ihmal
edilebilir. Hiç şüphesiz bu inanç, entelektüellerin şu anki kararları etkileyen hususî
fikirler üretme gücü bakımından ve halk
kütlesinin revaçta olan görüşlerinden farklı
oldukları meseleler konusunda onların halk
oyuna tesir edebilme derecesi bakımından
doğrudur. Bununla beraber, entellektüeller,
bir hayli uzun zamandır, bugün bu ülkelerde
sahip oldukları kadar büyük bir nüfuza
muhte-melen hiçbir zaman sahip olmamıştır.
En-tellektüeller bu nüfuzu kamuoyunu şekillen-dirmekte kullanmaktadır.
Yakın tarih ışığında profesyonel ikinci el
tarihçilerinin bu belirleyici nüfuzunun, daha
henüz umumiyetle tanınmamış olması, oldukça dikkat çekicidir. Batı dünyasında geçen yüzyıllar boyunca meydana gelen siyasal
gelişme, en açık şekilde bu nüfuzu sergilemektedir. Sosyalizm, asla, daha önce hiçbir
yerde işçi hareketi olmamıştır. Sosyalizm,
asla, bu sınıfın çıkarlarının çaresiz talep ettiği, aşikâr bir kötüye karşı aşikâr bir çare
değildir. Sosyalizm, teorisyenlerin, uzun zaman sadece entellektüellerin aşina olduğu
soyut düşüncelerin belli tandaslarından çıka-

rılmış olan, bir kurgusudur ve işçi sınıfının
sosyalizmi kendi programı olarak kabule
ikna edilebilmesi için entellektüellerin çok
fazla çaba harcaması gerekmiştir.
Sosyalizme geçen her ülkede, sosyalizmin
gelişerek siyaset üzerinde belirleyici etki bırakır haline gelmesi safhasının öncesinde,
yıllarca daha aktif entelektüellerin düşüncelerinin sosyalist idealler tarafından yönlendirildiği bir dönem vardır. Almanya’da bu safhaya geçen asrın sonlarına doğru, İngiltere
ve Fransa’da ise takriben Birinci Dünya Savaşı zamanında ulaşılmıştır. Dikkatsiz gözlemcilere, sanki Birleşik Devletler bu safhaya
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ulaşsaydı
planlı kumanda ekonomisi sisteminin cazibesi şimdi Alman ve İngiliz arkadaşları arasında hiç olmadığı kadar Amerikan entellektüelleri arasında güçlü olurdu gibi
gözükebilir. Tecrübeler, bir kere bu safhaya
ulaşıldıktan sonra entellektüellerin sahip olduğu görüşlerin siyasetin hâkim gücü haline
gelmesinin sadece bir zaman meselesi olduğunu göstermektedir.
Bu sebeple, entellektüellerin yarının siyasetini etkileme sürecinin temel nitelikleri,
akademik ilgiden çok daha önemlidir. Bizim
sadece olayların gidişini tahmin etmeyi veya
etkilemeye teşebbüs etmeyi isteyip istemedi27
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ğimiz genellikle bilinenden daha fazla öneme
sahip bir faktördür. Çağdaş gözlemcilere,
çatışan çıkarların mücadelesi gerçekte uzun
zaman önce dar çevreler hasredilen düşüncelerin çarpışmasında karara bağlanmış gibi
gözükebilir. Ancak, sol partilerin pratikte
düzenli ve başarılı olarak sanki entelektüellerin kilit pozisyonunu anlamış gibi hareket
ederken, siyasal meselelerde karar verenin zıt
maddî çıkarlarının sayısal gücü olduğu
fikrini yaymak için çok şey yapmaları şayanı
hayrettir. Dizayn edilerek veya şartların
zorlamasıyla, sol partiler her zaman bu
“elit”in desteğini kazanmak için çaba
harcamıştır. Buna karşın, daha muhazafakâr
gruplar, düzenli olarak, fakat başarısız
şekilde, kütle de-mokrasisinin daha naif bir
görüşüne dayanarak hareket etmiş ve
genellikle boş yere doğrudan bireysel olarak
seçmenlere ulaşmaya ve onları ikna etmeye
gayret etmiştir.

2
Mamafih, “entellektüeller” terimi, hemen,
işaret ettiğimiz büyük sınıfın doğru tarifini
vermez ve ikinci el düşünce tacirleri olarak
isimlendirdiğimiz kimseleri tasvir etmek için
daha iyi bir isme sahip olmadığımız gerçeği,
onların nüfuzunun daha iyi bilinmemesinin
önemsiz sebeplerinden değildir. “Entellektüel” kelimesini çoğu zaman bir sövme
terimi olarak kullanan kişiler bile, hâlâ,
şüphesiz, bu karakteristik fonksiyonları ifa
eden bir çok kimseyi dışarda tutma eğilimindedir. Entellektüeller, ne orijinal bir düşünür ne de belli bir düşünce sahasında uzman ve akade-misyendir. Tipik bir
entellektüelin bu ikisinden biri olmasına gerek yoktur. Ona fikirlerin yayılmasında aracılık rolü ifa etmesi için gerekli nitelikleri kazandıran şeyler, çok geniş bir alanda seve
seve konuşup yazması ve hitap ettiği kimselerden daha çabuk yeni fikirlerden haberdar
28

olmasını temin eden bir pozisyon veya alışkanlıklara sahip olmasıdır.
Bu sınıfa ait bütün meslek ve faaliyetlerin
listesi yapılmaya başlanmadan, sayılarının ne
kadar fazla olduğunu, modern toplumda sürekli artan faaliyetlerin ne kadar geniş olduğunu ve hepimizin onlara nasıl bağlı olduğumuzu anlamak çok zordur. Bu sınıf, sadece gazetecilerden, öğretmenlerden, bakanlardan, öğretim elemanlarından, yayıncılardan, radyo yorumcularından, roman yazarlarından, karikatüristlerden ve sanatçılardan
ibaret değildir –bunların hepsi fikirlerini
taşıma tekniklerinde usta olabilirler fakat taşı-dıkları şeyler göz önüne alındığında genellik-le amatördürler-. Bu sınıf, aynı zamanda,
bilim adamları ve doktorlar gibi profesyonel
insanları ve teknisyenleri ihtiva eder. Bu insanlar, matbu kelimelerle mutat münasebetleri vasıtasıyla kendi alanları dışındaki yeni
fikirlerin taşıyıcısı hâline gelir ve kendi alanlarında uzman bilgisine sahip oldukları için
bir çok kişi tarafından saygıyla dinlenir. Bugün sıradan insanların, bu sınıfın aracılığı dışında olaylar ve düşünceler konusunda öğrendiği çok az şey vardır ve, bu bakımdan,
özel çalışma sahamız dışında neredeyse hepimiz, fikirleri izlemeyi kendine iş edinen
kimselere dayanan bilgilerimize ve öğrendikleri-mize bağlı olan sıradan insanlarız. Bu
anlam-da, hangi fikir ve görüşlerin bize
ulaşacağına, hangi gerçeklerin bize diyecek
kadar önemli olduğuna, onların hangi
formda ve hangi açıdan sunulacağına karar
verenler entelektüellerdir. Uzmanların veya
orijinal
düşünürlerin
çalışmalarının
sonuçlarını öğrenip öğrenmeyeceğimiz geniş
ölçüde entelektüelle-rin vereceği kararlara
bağlıdır.
Bir bilim dalı veya mesleğin yabancısı
olan kimseler, muhtemelen, bilim adamları
ve akademisyenlerin popüler şöhretlerinin ne
ölçüde bu sınıf tarafından oluşturulduğunun

libe ral düşünce
ve gerçek muvaffakiyetler bakımından çok az
değer taşıyan entellektüel görüşlerinden kaçınılmaz olarak etkilendiklerinin tam olarak
farkında değildir. Konumuz bakımından bilhassa önemli olan, her bilim adamının,
muhtemelen, kendi alanından, büyük bir
ilim adamı olarak hiç hak edilmemiş popüler
bir şöhrete sadece entellektüellerin “ilerici”
kabul ettiği siyasal görüşlere sahip olması sayesinde ulaşmış olan bir çok kişiyi misal
gösterebilmesidir. Fakat, ben daha muhafazakâr eğilimli bilim adamlarına siyasal sebeplerle sahte bilimsel şöhret verildiğinin tek
bir örneği ile henüz karşılaşmadım.
Entellektüeller tarafından şöhretler yaratılması, uzmanların çalışmalarının sonuçlarının, başka uzmanlarca kullanılmadığı fakat
tüm halkın vereceği siyasal kararlara tâbi olduğu alanlarda, özellikle önemlidir. Hakikaten, bunun, profesyonel iktisatçıların sosyalizm ve korumacılık gibi doktrinlerin gelişmesine karşı takındıkları tavırdan daha iyi bir
misali güçlükle bulunabilir. Kıdemli meslektaşları tarafından sosyalizme (veya aslında
korumacılığa) taraftar olduğu düşünülen bir
iktisatçı çoğunluğu hiçbir zaman mevcut
olmamıştır. Her halükârda, bu kadar yüksek
bir oranda sosyalizme (veya korumacılığa)
kesinlikle karşı olan üyeler ihtiva eden hiçbir
başka benzer araştırmacı grubunun olmadığını söylemek bile doğrudur. Bu, son zamanlarda insanların iktisadı meslek olarak
seçmesine yol açan sosyalist reform programlarına duyulan ilgilen daha manidardır.
Sosyalizm henüz uzmanların hâkim görüşü
değil, çoğu kendi mesleklerine şüpheli mevkilere sahip bir azınlığın entellektüeller tarafından kabul edilip yayılan görüşleridir.
Çağdaş toplumda entellekteüllerin yayılmaya en müsait etkisi, “organizasyon”un
artan önemiyle daha da kuvvetlendirilmiştir.
Organizasyonun artması uzman ya da mütehassısların nüfuzunu artırır inancı, yaygın fa-

kat muhtemelen yanlış bir inançtır. Bu, uzman yöneticiler ve organizatörler için, eğer
böyle insanlar varsa doğrudur, fakat herhangi bir bilgi alanında neredeyse hiç uzman
yoktur. Aksine, nüfuzu artırılacak uzman karinesini takdir etmeye ve farklı alanlarda uzmanları yargılamaya nitelikli kılan, kişinin
genel bilgisidir. Mamafih, bizim için önemli
olan husus, bir üniversite başkanı olan akademisyenin, bir enstitü veya kurumun idaresini üstlenen bilim adamının, editör olan
veya belli bir gayeye hizmet bir organizasyonun kurucusu olan akademisyenin, uzman
olmayı bırakması ve bizim açımızdan entellektüel olmasıdır. Bu kişiler bütün meslekler
hakkında onların muayyen değerlerine göre
değil, entellektüellerin karakteristik tavrıyla
sadece belli moda fikirlerin ışığında hüküm
verirler. Entellektüel yetiştiren, onların sayı
ve nüfuzunu artıran böyle kurumların sayısı
her gün artmaktadır. Sadece bilgiyi açıklama
tekniğinde hemen hemen bütün “uzmanlar”,
ele aldıkları konu bakımından uzman değil
entellektüeldir.
Terimi
kullandığımız
anlamda
entelektüeller, hakikaten, tarihte oldukça
yeni bir fenomendir. Eğitimin mülk sahibi
sınıfların ayrıcalığı olmaktan çıkmasına hiç
kimsenin üzülmeyecek olmasına rağmen,
mülk sahibi sınıfların artık en iyi eğitimliler
olmadığı ger-çeği ve pozisyonlarını sadece
genel eğitimlerine borçlu çok sayıda insanın
mülkiyetin idare edilmesi işinin yarattığı
ekonomik sistemin işleyişi hakkında hiç tecrübeye
sahip
olmadığı
gerçeği
entellektüellerin rollerini anlamak bakımından önemlidir. Capitalism, Socialism and
Democracy adlı kitabında incelediğimiz
problemin bazı yönlerini aydınlatıcı bir bölüm ayıran Profesör Schumpeter, tipik bir
entellektüeli konuşulan ve yazılan kelimelerin
nüfuzunu kullanan diğer insanlardan ayıranın, pratik işler için doğrudan sorumluluğu29
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nun olmaması ve bunun sonucun-da bu pratik meseleler hakkında ilk elden bilgisi olmaması olduğunu haklı olarak söylemişti.
Ki, bu, entellektüeli, yine yazılı ve sözlü kelimenin gücünü kullanan diğer insanlardan
ayıran şeydir. Ancak, bu sınıfın gelişimini ve
bu sınıfın teorisyenlerinden biri tarafından
geliştirilen, entelektüelin, sadece, görüşleri
kendi ekonomik çıkarları tarafından etkilenmeyen kişi olduğu tuhaf iddiasını burada incelemek çok fazla yer tutar. Böyle bir tartışmada incelenmesi gereken bir husus bu sınıfın gelişmesinin telif hakkı kanunuyla ne derece sunî olarak teşvik edildiği olabilir.1

3
Gerçek bilim adamının, uzmanın ve hayatın
içinden bir insanın çoğu zaman entellektüeli
küçümsemesi, entellektüelin gücünü kabul
etmeye isteksiz olması ve bu gücü keşfettiğinde küskün olması, şaşırtıcı değildir. Bireysel olarak onlar, entellektüellerin çoğunlukla hiçbir konuyu iyi bilmeyen insanlar olduğunu ve bildikleri meselelerdeki yargılarının çok az bilgelik alâmeti gösterdiğini anlar.
Fakat, bu sebeple entellektüellerin nüfuzunu
küçümsemek vahim bir hata olur.
Entelektüellerin bilgilerinin çoğunlukla yüzeysel ve anlayışlarının sınırlı olmasına rağmen, bu, onların yargılarının, çok da uzak
olmayan bir gelecekte, toplumun etkisi altında hareket edeceği görüşleri geliştirdiği
gerçeğini değiş-tirmez. Entellektüellerin
daha aktif kesimi bir inanç dizisini
benimsemeye başladığı zaman, bu inançların
neredeyse umumiyetle kabul edilen inançlar
hâline gelme sürecinin adetâ otomatik ve
1

Telif hakkı kanunun topluma faydaları hakkında ciddi
bir eleştirel görüşün veya hayatını kitap yazarak kazanan
bir sınıfın var olduğu bir yerde kamu yararı hakkında
şüphe beyan etmenin, mevcut durumda çıkarı olan
insanlar tarafından büyük ölçüde kontrol edilebilen ifade
kanallarına sahip bir toplumda, ne kadar alenen ifade
edilme şansı olduğunu meydana çıkarmak, ilginç olabilir.
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geri döndürülemez olduğunu söylemek
mübalağa değildir. Bu entel-lektüeller,
modern toplumun bilgi ve fikirleri yaymak
için geliştirdiği organlardır ve entellektüellerin kanaat ve fikirleri, bütün yeni
düşünceleri, kitlelere ulaşmadan önce süzen
elek vazifesini görür.
Entelektüelin, vazifesinin doğası gereği,
günlük işlerini yaparken bilgi ve kanaatlerini
kullanması gerekir. Entellektüel, işverenin
genel olarak sahip olmadığı bilgiye sahip olduğu veya günbegün o bilgilerle meşgul olmak zorunda olduğu için mevcut pozisyonunu işgal eder ve bu sebeple onun faaliyetleri başkaları tarafından sınırlı ölçüde yönlendirilebilir. Entellektüeller çoğu zaman entellektüel olarak dürüst oldukları için, kaçınılmaz olarak, takdir yetkisine sahip oldukları vakit, kendi kanaatlerinin arkasından gitmeleri ve ellerinden geçen her şeye kendi
görüşleriyle bağlantılı bir anlam vermeleri
gerekir. Politikik yönetim (politikaların belir-lenmesi) başka görüşten insanların işi olsa
bile politikanın icrası genellikle entellektüellerin elindedir ve net etkiyi belirleyen çoğu
zaman
ayrıntılar
konusunda
verilen
kararlardır. Bunun misallerini çağdaş
toplumun neredeyse her alanında buluruz.
“Kapitalist” mülkiyet altındaki gazeteler,
“gerici” hükümet organları tarafından gözetilen üniversiteler, muhafazakâr hükümetlerin sahip olduğu yayın sistemleri… Bütün
bunların, kamu-yu, oralarda çalışanların sosyalist görüşte ol-masından dolayı sosyalizm
istikametinde etkilemekte olduğu, malûmdur. Bu, çoğu zaman, fikirleri kontrol eden
ve Ortodoks prensipleri empoze eden tepedeki kişilerin teşebbüslerine rağmen değil,
bilakis bu teşebbüsler sayesinde vuku bulmuştur.
Yapısal olarak belli görüşlere mütemadi
bir sınıfın kanaatleri vasıtasıyla fikirlerin bu
şekilde süzülmesinin sonuçları, asla, halk
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kütlelerine hasredilemez. Uzmanlar, özel
alanları dışında, bu sınıfa daha az bağımlı
değildir ve bu sınıfın seçiminden etkilenmeyen uzman neredeyse yok gibidir. Bunun
neticesi olarak, bugün Batı dünyasının birçok yerinde, sosyalizmin en kararlı muhalifleri bile, ilk elden bilgiye sahip olmadıkları
bir çok konuda bilgilerini sosyalist kaynaklardan almaktadırlar. Sosyalist düşüncenin
daha genel birçok ön yargıları vardır ve
bunlarla daha pratik öneriler arasındaki bağlantı hemen anlaşılacak kadar açık değildir.
Ve, bu sebeple, kendisinin sosyalist düşünce
sisteminin kararlı muhalifi olduğuna inanan
kimseler bile gerçekte sosyalist düşüncelerin
etkili bir yayıcısı hâline gelir. Kendi alanında
sosyalizmi “tehlikeli bozulma” diye itham
eden fakat kendi konusunun dışına çıkınca
herhangi bir sol gazeteci gibi lügat parçalayan insanları kim tanımaz? Geçen yüzyıl boyunca sosyalist entellektüellerin hâkim nüfuzu, hiçbir alanda, farklı millî medeniyetler
arasındaki temaslardakinden daha fazla hissedilmemiştir.
Modern
dünyada
entellektüelerin bir uluslar arası topluluğa
nerdeyse tek yaklaşımı tedarik etmesi önemli
gerçeğinin sebeplerini ve ne kadar manidar
olduğunu araştırmak, bu makalenin sınırları
dışında olur. Şu, olağanüstü dehşetli manzaranın sebebini önemli ölçüde izah etmektedir. Kuşaklar boyu “kapitalist” olduğu varsayılan Batı, maddî ve manevî desteğini uzak
doğu ülkelerinde münhasıran Batı medeniyetinin kuyusunu kazan ideolojik hareketlere
vermektedir ve aynı zamanda Orta ve Doğu
Avrupa’daki olaylar hakkında Batı kamuoyuna ulaşan bilgiler, kaçınılmaz olarak sosyalist tarafgirlikle malul olduğundan, başka
türlü gösterilmektedir. Almanya’da Amerikan işgal kuvvetlerinin “eğitim” faaliyetlerinin çoğu bu eğilimin açık ve yeni bir misalini sergilemektedir.
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Bunun için, en önemli şey, bir çok entellektüeli sosyalizme meylettiren sebeplerin tam
olarak
anlaşılmasıdır.
Bu
tarafgirliği
paylaşmayanların samimî olarak burada karşı
çıkma-sı gereken ilk husus, entellektüellerin
görüşlerini belirleyen şeyin bencil çıkarlar
veya kötü niyet değil dürüst kanaatler ve iyi
niyet olduğudur. Hakikaten, genel olarak
bugün tipik bir entellektüele iyi niyet ve akılla
ne kadar fazla yol gösterilirse sosyalist
olmasının daha muhtemel olduğunu ve tamamen entellektü-el tartışma düzleminde
onun genellikle kendi sınıfında yer alan karşıtlarının çoğunluğundan daha kuvvetli bir
savunma yapmaya muktedir olduğunu kabul
etmek gerekir.2 Ona karşı koyabilmek için
hiçbir şey, bu hatanın kaynaklarını anlamaya
çalışmaktan daha önemli değildir. Ancak,
mevcut düzenin temsilcileri olarak kabul
edilen ve sosyalizmin tehlikelerini anladıklarına inanan kişiler, genellikle böyle bir anlayıştan çok uzaktır. O kişiler sosyalist
entellektüellerin nüfuzunu takdir etmeksizin
onları tehlikeli bir grup radikalden daha fazla
bir şey değil diye görme eğilimindedir ve
onlara karşı tutumları mevcut düzene karşı
onları daha fazla muhalefete sürüklemektedir.
Entellektüellerin büyük bölümünde var
olan bu hususî tarafgirliği anlayacaksak, iki
hususta net olmamız gerekir. Birincisi, onlar
genellikle bütün muayyen meseleler hakkında,
münhasıran, belli genel düşünceler ışığında
hüküm verir. İkincisi, bir dönemin
karakteristik hataları, çoğu zaman bazı yeni
keşfedilen hakikî olgulardan alınmaktadır.
Bu
sebeple,
(Road
to
Serfdom
kitabının
eleştirmenlerinden biri Profesör J. Schumpeter tarafından
önerildiği gibi) bu, “bir hataya karşı kibarlık” değil,
Profesör Schum-peter ‘in kelimeleriyle bana “yanlışın
ötesinde karşıtlara hemen hemen hiçbir şey isnat
ettirmeyen” bunun önemi konusunda sahip olduğum
derin kanaatlerimdir.
2
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Bunlar, değerlerini başka alanlarda ispatlamış
olan yeni genellemelerin hatalı aplikasyonlarıdır. Bu gerçekleri tam olarak mütalaa ederek
ulaşacağımız sonuç şudur: Bu tür hataların
etkili bir şekilde çürütülmesi, çoğu zaman,
daha fazla entellektüel ilerlemeyi, çok soyut
olan ve pratik meselelerden çok uzak gözüken
hususlarda ilerlemeyi iktiza edecektir.
Entellektüellerin en karakteristik özelliği,
muhtemelen, yeni fikirler hakkında onların
muayyen değerlerine göre değil de, modern
veya ilerlemiş kabul ettikleri dünya tasavvuruna, kendi genel düşüncelerine uygun düşmesine göre hüküm vermeleridir. Yeni düşüncelerin entellektüeller üzerindeki etkisi ve
muayyen meselelerde entellektüelin fikir tercihi sayesinde iyi ve kötü düşüncelerin gücü,
genel, soyut ve hatta müphem olmaları oranında artar. Entellektüel muayyen meseleler
hakkında çok az şey bildiği için kriterinin diğer görüşlerle tutarlılık içinde ve tutarlı bir
dünya tasavvurunda bir araya getirilmeye uygunluk olması gerekir. Bununla beraber, her
an kendilerini sunan bir çok yeni fikirden
yapılan bu seçme, karakteristik fikir iklimini,
hâkim Weltanshauung dönemini yaratır. Bu
dönem bazı fikirlerin kabul edilmesi için uygun olurken diğerleri için uygun olmayacaktır ve entellektüellere meseleleri gerçekten
anlamadan seve seve bir sonucu kabul ve diğerini reddettirecektir.
Bazı bakımlardan entellektüel, hakikaten,
filozofa başka herhangi bir uzmandan daha
yakındır ve filozof, bir çok yönden, entellektüeller arasında bir prenstir. Filozofun
nüfuzunun pratik işlerden çok uzak olmasına
ve buna bağlı olarak araştırılıp incelenmesinin
sıradan
bir
entellellektüelinkinden daha zor olmasına
rağmen, ikisi de aynı tür nüfuzdur ve filozofların nüfuzu uzun vadede entellektüellerinkinden daha kuvvetlidir. İkisi de bir
senteze doğru daha yöntemsel olarak izlenen
32

çaba olma bakımından, muayyen görüşler
hakkında onların spesifik değerine göre değil
de genel düşünce sistemine uymasına göre
hüküm verilmesi bakımından, fikirleri kabul
veya reddetmek için ana temeli oluşturan
tutarlı bir dünya görüşü için verilen bir uğraş
bakımından aynıdır. Bu sebeple filozofun,
muhtemelen, entellektüeller üzerinde diğer
bilim adamı, akademisyen veya herhangi bir
kişiden daha fazla nüfuza sahip olması, entellektüellerin
sansür
fonksiyonunu
kullanmadaki tavrını belirler. Bilimsel
uzmanın popüler nüfuzu, sadece uzmanlığı
bırakıp kendi konusundaki ilerlemeler hakkında felsefe yapmaya başladığı zaman –ve
genellikle bilimsel itibarı ile hiçbir ilgisi olmayan sebeplerle entellektüeller tarafından
kabul edildikten sonra– filozoflarla rekabet
etmeye başlar.
Bu sebeple herhangi bir dönemin fikir iklimi esasında, entellektüellerin yeni gerçek ve
fikirlerin önemi hakkında verdikleri hükümlerdir, bir dizi çok genel önyargıdır. Bu önyargılar, büyük ölçüde, entellektüele bilimsel
gelişmede muvaffakiyetlerin en önemli yönleri görünen şeylerin aplikasyonları, uzmanların çalışmalarında onu özellikle etkileyen
şeylerin diğer alanlara transferidir. İki veya
üç kuşak boyunca entellektüellerin düşüncesine hâkim olan böylesi entellektüel moda ve
sloganların, uzun bir listesi verilebilir. “Tarihsel yaklaşım” veya evrim teorisi, 19. yüzyıl determinizmi, kalıtıma karşı çevrenin üstün gücüne inanma, izafiyet teorisi veya bilinçsizlerin etkisine inanma gibi genel düşüncelerin her biri sırasıyla faklı alanlardaki
yeniliklerin test edildiği mihenk taşı olmuştur. Galiba, bu fikirler ne kadar az spesifik
veya kesin (veya daha az anlaşılmış) ise, o
kadar geniş etkiye sahiptir. Bazen bu suretle
önemli etkiler yaratan şeyler, nadiren, kelimelere dökülen müphem intibalardan daha
fazla bir şeydir. Önceden düşünülmüş kont-
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rol veya bilinçli organizasyon sosyal işlerde
her zaman insan aklı tarafından yönlendirilmeyen kendiliğinden olan süreçlerin neticelerinden daha üstündür veya önceden vazedilen bir plana dayanan herhangi bir düzenin, zıt güçlerin dengelenmesi tarafından
oluşan bir düzenden daha iyi olması gerekir
gibi inançlar bu yönde önemli ölçüde siyasal
gelişmeleri etkilemiştir.
Daha doğru dürüst sosyal düşüncelerin
gelişmesi göz önüne alındığında, entelektüellerin rolü sadece görünüşte farklıdır. Burada
onların hususî eğilimleri, soyutlamaları
parola haline getirmede, normal insan
ilişkilerinden neşet eden ihtirasları uçlara
taşımada ve onları mantıklı hale getirmede
açıkça kendini gösterir. Demokrasi iyi bir şey
olduğu için demokratik bir prensip ne kadar
ileri taşınırsa onlar için o kadar iyi görünür.
Son
zamanlarda
siyasal
gelişmeleri
şekillendiren bu genel fikirlerden en kuvvetlisi, elbette, maddî eşitlik prensibidir. Bu
prensip karakteristik olarak ilk önce kişiler
arası münasebetlere tatbik edilen kendiliğinden gelişen ahlâki kanaatlerden biri değil,
belli durumlara tatbik edilen veya şüpheli
anlamlar taşıyan, orijinal olarak soyut şekilde
algılanan bir entelektüel kurgusudur. Ne yazık ki, bu prensip, hiç kimsenin açıkça anlamadığı sosyal işlerin düzenlenmesi yönünde
devamlı bir baskı oluşturarak kuvvetli bir şekilde alternatif sosyal politika istikametleri
arasında bir seçim yap-ma prensibi olarak iş
görmüştür. Daha fazla eşitlik getirmeye muayyen bir tedbir, başka çok az kişinin göz
önünde bulunduracağı çok kuvvetli bir tavsiye olarak kabul edilir olmuştur. Her bir
muayyen meselede fikirlere yol gösteren
kimselerin bu tek veçhe konusunda kesin bir
kanaate sahip olması sebe-biyle eşitlik, savunucularının niyet ettiklerinden bile daha
kuvvetli bir şekilde sosyal değişmeyi belirlemiştir.

Mamafih, bu tavırla müessir olan sadece
ahlâkî idealler değildir. Bazen entelektüellerin sosyal düzenin problemlerine yönelik
tutumları, tamamen bilimsel bilgideki
ilerlemenin bir sonucu olabilir ve bu
durumda onların muayyen meseleler
hakkındaki hatalı görüşlerinin, bir zaman
içinde dayandığı en son bilimsel muvaffakiyetlerinin tüm prestijine sahip olduğu görülebilir. Bilgide hakikî bir ilerlemenin bu şekilde ara sıra yeni bir hata kaynağı olması bizatihi şaşırtıcı değildir. Yeni genellemelerden
yanlış sonuçlar çıkarıl-mazsa, bunlar asla revizyona ihtiyaç duymayan kesin gerçekler
olabilir. Kural olarak böyle yeni bir genellemenin sadece, önceden sahip olunan görüşlerle birlikte ondan çıkarılan yanlış sonuçları
paylaşacak olması ve bu suretle yeni bir hataya yol açacak olmasına rağmen, yeni bir
teorinin değeri, yol açtığı yeni geçerli sonuçlar tarafından gösterilir gösterilmez, daha
fazla bu ilerlemenin onun yanlış olduğunu
gösterecek başka yeni sonuçlar üretecek olması oldukça muhtemeldir. Fakat, böyle bir
durumda yanlış bir inanç, kendini destekleyen en son bilisel bilginin tüm prestijiyle
ortaya çıkar. Bu inancın uygulandığı muayyen bir sahada bütün bilimsel deliller ona
karşı olabilmesine rağmen, ne yazık ki o,
entellektüelerin mahkemesi önün-de ve onların düşüncelerini yöneten fikirler ışığında,
zamanın ruhuna göre en iyi görüş olarak seçilecektir. Bu suretle umumî şöhret ve geniş
etki kazanacak olan uzmanlar, böylece akranları tarafından tanınan kişiler değil, diğer
uzmanların tuhaf, amatör veya hatta sahtekâr
olarak gördüğü fakat ne yazık ki umum halkın gözünde konusunda en iyi bilinen sembol olarak görünen kişiler olacaktır.
Bilhassa geçen yüzyıl boyunca insanların
doğa güçlerini organize etmeyi öğrenmede
gösterdiği hâl ve hareket tarzının, benzer şekilde toplum güçlerinin kontrolünün insan33
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ların durumunda mukayese edilebilir gelişmeler getireceği inancını yaratmasına büyük
katkı sağladığından çok az şüphe duyulabilir.
Mühendislik tekniklerinin uygulanmasıyla
bütün insan faaliyetleri formlarının tek bir
tutarlı plana göre yönlendirilmesinin, çok
sayıda mühendislik işinde olduğu gibi başarılı olduğunun ispat edilmesi gerekir görüşü,
doğa bilimlerinin başarılarıyla mutlu olan kişilerin çoğunu cezbetmeyen çok makul bir
sonuçtur. Hakikaten, hem böyle bir sonucun
lehine kuvvetli bir varsayıma karşı koymak
için güçlü argümanlara gerek olduğu hem de
bu argümanların yeterince ifade edilmediği
gerçeğini kabul etmek gerekir. Bu tür bir
muhakemeye dayanan muayyen önerilerin
eksikliklerine işaret etmek yeterli değildir.
Bir çok alanda pek başarılı olduğu ispatlanan
şeylerin faydalılığının sınırları olması gerektiğini ve bu sınırların ötesine genişletildiğinde pozitif olarak zararlı olduğunu kesin
olarak gösterinceye kadar, bu argüman gücünü kaybetmeyecektir. Bu henüz tatmin edici
bir şekilde yapılmamış bir iştir ve sosyalizme
duyulan bu muayyen ani arzunun bertaraf
edilmesi muvacehesinde bu işin muvaffak
olması gerekir.
Hâlihazırda cari olan zararlı fikirler çürütülecekse ve gideceğimiz istikamet nihai
olarak çok soyut meselelerin tartışılmasıyla
karara bağlanacaksa, bu, elbette daha fazla
entellektüel ilerlemeye ihtiyaç duyulan bir
çok durumdan sadece birisidir. İş adamları
için belli bir alandaki derunî bilgilerinden
hareketle, genel fikirlerden çıkarılan sosyalizm teorilerinin uygulanamaz olduğunun ispat edileceğinden emin olmak yeterli değildir. O tamamen haklı olabilir, ama, bununla
beraber o, idees meres etkili bir şekilde
çürütülerek desteklenmezse, onun karşı duruşu ezilebilir ve onun tahmin ettiği bütün
acı sonuçlar ortaya çıkabilir. Entellektüeller
genel argümanlarında daha ileri olduğu sü34

rece, belli meselelerde en geçerli itirazlar
bertaraf edilecektir.
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Ancak, hikâyenin tamamı bundan ibaret değil. Entellektüellerin saflarına katılmayı etkileyen güçler, aynı istikamette iş görür ve niçin aralarında en kabiliyetli olanların bu kadar çoğunun sosyalizme meylettiğini izah
etmeye yardımcı olur. Elbette entellektüellar
arasında da başka grup insanların arasında
olduğu kadar bir çok düşünce farklılıkları
mevcuttur; fakat genelde karşıtları daha düşük kapasiteye sahipken entellektüeller arasında daha aktif, zeki ve orijinal insanların
daha çok sosyalizme temayül ettiği doğru
gözükmektedir. Bu, bilhassa sosyalist fikirlerin süzülmesi safhasının ilk zamanlarında
doğrudur; daha sonra, entellektüel çevrelerin
dışında sosyalist kanaatleri açıkça söylemek
hâlâ bir cesaret işi olmasına rağmen, entelektüeller arasında fikir baskısı çoğunlukla o
kadar kuvvetli bir şekilde sosyalizm lehine
olacaktır ki arkadaşlarının modern görüşler
olarak kabul ettiklerine bir insanın katılmayarak karşı koyması için daha kuvvetli ve bağımsız olması gerekecektir. Meselâ, en zekî
ve başarılı üniversite hocalarının bugün sosyalist olmaması pek muhtemel olmadığından, daha muhafazakâr siyasal görüşlere sahip olanların sıklıkla alelâde insanlar olduğundan, çok sayıda üniversite hocasını tanıyan hiç kimse (ve bu açıdan üniversite hocalarının çoğu muhtemelen uzmandan ziyade
entellektüel olarak sınıflandırılmak zorundadır) habersiz kalamaz. Elbette bu bizatihî daha genç nesilleri sosyalist kampa yönlendiren
önemli bir faktördür.
Elbette sosyalist bunu sadece daha zeki
insanların bugün sosyalist olmak zorunda
olduğunun bir delili olarak kabul eder. Bu
durumun başlıca sebebi muhtemelen şudur:
Bugünkü toplum düzenini kabul eden fev-
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kalâde kabiliyetli insanlara bir sürü başka
nüfuz ve iktidar yolu açıkken, tatmin olmamış ve sevgisi azalmış kişiler için entellektüel
kariyer, hem nüfuz hem de iktidar bakımından ideallerine ulaşmaya katkı yapacak istikbali en parlak yoldur. Dahası, birinci sınıf
kabiliyete sahip olan daha muhafazakâr eğilimli insanlar, genellikle sadece sevdikleri için
en-tellektüel çalışmaları seçer (ve genellikle
bu tercihin icap ettirdiği maddî karşılıklardan fedakârlık eder). Bunun sonunda onların
kelimenin spesifik anlamıyla entellektüelden
daha ziyade uzman akademisyen olması daha
muhtemeldir. Öte yandan daha radikal görüşlü bir entellektüelin işi, amaç olmaktan
daha çok bir araçtır, tamamen profesyonel
entellektüelin kullandığı daha geniş nüfuz
türüne götüren bir yoldur. Bu sebeple hakikat, muhtemelen, daha zeki insanların genellikle sosyalist olduğu değil, en akıllılar arasında sosyalist olanların daha yüksek bir
oranda kendilerini modern toplumda kamuoyu üzerinde belirleyici etki kazandıran
entellektüel uğraşlara adadığıdır.3
Entellektüellerin profesyonel seçimi de
onların genel ve soyut fikirlerde arz ettiği
hâkim çıkarla yakından bağlantılıdır. Mevcut
düzenin yavaş yavaş tekamül etmesini gaye
edinen kişilerin daha pratik ve kısa dönemli
mülahazalarından daha ziyade toplumun imkân dahilinde bütün olarak yeniden yapılandırılması hakkında yapılan spekülasyonlar,
entellektüele zevkine göre bir yolculuk sunar.
Bununla ilgili diğer benzer bir fenomen şudur: Orijinal
çalışma için gerekli birinci sınıf entelektüel kabiliyetin
hakikaten Yahudi olmayanlar arasında Yahudi olanlar
arasın-dakinden daha nadir olduğuna inanmak için çok az
sebep vardır. Bununla beraber, Yahudi soyundan
insanların neredeyse her yerde bizim verdiğimiz anlamda
orantısız olarak fikirlerin profesyonel yorumcuların safları
demek olan çok sayıda entellektüeli teşkil ettiğinden çok
az şüphe duyulabilir. Bu, onların özel yeteneği olabilir ve
bu, kesinlikle onların diğer alanlarda önlerine engeller
koyan önyargıların olduğu ülkelerde sahip oldukları en
önemli fırsattır.
3

Sosyalist düşünce, gençlere cazip gelmesini
büyük ölçüde bilhassa düşsel karakterine
borçludur; sırf ütopyacı düşünceye müptela
olma cesareti bu bakımdan geleneksel liberalizmin ne yazık ki sahip olmadığı bir güç
kaynağıdır. Bu farklılık sadece genel prensipler hakkında spekülasyon yapmanın,
günlük hayatın gerçekleri hakkında daha
fazla bilginin yükümsüz kıldığı kişilerin muhay-yileleriyle oynama imkânı sağladığı için
değil, aynı zamanda herhangi bir sosyal düzenin rasyonel temelini anlama meşru arzusunu tatmin ettiği için sosyalizm lehine iş
görür ve müspet iştiyakın kullanılmasına fırsat tanır ki liberalizm büyük ölçüde büyük
zaferlerini kazandıktan sonra bunun için çok
az kapı bırakmıştır. Entellektüel, tam tavrıyla, pratik zorluklarla veya pratik detaylarla
ilgilenmez. Onu cezbeden geniş vizyonlardır,
planlı bir sistemin vadettiği bir bütün olarak
sosyal düzenin görünüşte iyi fakat gerçekte
yanlış bir şekilde idrak edilmesidir.
Entellektüellerin zevklerinin sosyalistlerin
spekülasyonlarıyla daha iyi tatmin edilmesi
gerçeğinin liberal geleneğe etkisi vahim olmuştur. Bir kere liberal programların temel
talepleri karşılanmış gözükünce liberal düşünürler problemin ayrıntılarıyla ilgilenmeye
koyulmuş, liberalizmin genel felsefesini geliştirmeyi ihmal etmiş ve sonuçta liberalizm
genel spekülasyonlara fırsat tanıyan canlı bir
mesele olmaktan çıkmıştır. Bu suretle, yaklaşık yarım yüzyıldan fazla apaçık bir sosyal
kalkınma programı, gaye edinilen müstakbel
bir toplum tasavvuru ve belli meseleler hakkında verilecek kararlara yol gösteren bir dizi
genel prensip gibi şeyleri sadece sosyalistler
önermiştir. Haklıysam, ideallerin tabiatlarında var olan çelişkiden muzdarip olması ve
onları uygulamaya koyma teşebbüsünün
beklediklerinden büsbütün farklı şeyler üretmesi gerekmesine rağmen, bu, onların
değişim programlarının fiilî olarak siyasal
35
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kurumların gelişmesini etkileyen tek program olduğu gerçeğini değiştirmez. Çünkü
onların programı, büyük bir grubun sahip
olduğu sosyal politika hakkında tek aşikâr
genel felsefe olmuştur ve yeni problemlere
dikkat çeken, yeni ufuklar açan tek sistem
veya teori olması sebebiyle entellektüellerin
muhayyilesine ilham vermede etkili olmuştur.
Bu dönemde toplumun fiilî olarak gelişmesi, çatışan ideallerin mücadelesi tarafından değil, sadece sosyalistlerin halka gösterdiği muhtemel bir gelecek toplum ideali ile
mevcut durum arasındaki tezat tarafından
belirlenmiştir. Diğer programların çok azı,
kendini gerçek alternatiflerle teçhiz ederek
sunmuştur. Onların çoğu, sadece daha uç
sosyalizm türleriyle mevcut düzen arasında
orta yol veya uzlaştırmalar olmuştur. Neredeyse herhangi bir sosyalist önerinin, gerçeğin her zaman uçlar arasında ortada olması
gerektiğine mizaç itibariyle kani olan “sağgörülü” zihinlere makul görünmesi için bütün yapılması gereken, birilerinin yeteri kadar daha uç öneriler savunması olmuştur.
Gidebileceğimiz tek yön olduğu, tek sorunun hareketin ne kadar hızlı ve ne ölçüde ileriye gideceği olduğu zannedilmiştir.

6
Sosyalist teorisyenlerin pozisyonu ile kelimenin eski anlamıyla liberal karşıtları arasındaki fark gösterilirse, sosyalizmin özellikle
entellektüellere cazip gelmesinin spekülatif
karakterinden kaynaklandığının önemi daha
da açık hale gelecektir. Bu mukayese aynı
zamanda özgür toplumun temellerini zayıflatan entellektüel güçlerin yeterince anlaşılmasından çıkarılabilecek dersleri gösterir.
Popüler nüfuza sahip liberal düşünürlere
kaybettiren temel handikapların şu gerçeklerle bağlantılı olması şayanı hayrettir: Sos36

yalizm fiilen gelinceye kadar liberal düşünür
halihazırdaki politikalar üzerinde kararları
daha fazla doğrudan etkileme imkânına sahiptir ve bunun sonucu olarak o, sadece sosyalistlerin sahip olduğu bir kuvvet olan uzun
vadeli spekülasyonların cazibesine kapılmamakla kalmamakta aynı zamanda ondan vazgeçmektedir. Çünkü böyle bir çabanın elde
mevcut iyilikleri azaltması muhtemeldir. O,
sahip olduğu pratik kararları etkileme gücünü, mevcut düzenin temsilcileriyle paralel
durmasına borçludur. Eğer o kendini entellektüelleri cezbeden ve onlar vasıtasıyla
gelişmeleri daha uzun dönemler etkileyebileceği bu tür spekülasyonlara adarsa, bu, itibarını tehlikeye atabilir. Olan gücüyle ağır
basması için onun “pratik”, “makul” ve “gerçekçi” olması gerekir. O, acil meselelerle ilgilendiği müddetçe, bir noktaya kadar genel
anlayışını paylaşan kimseler tarafından nüfuz, maddî başarı ve popülarite ile mükafatlandırılır. Fakat bu insanlar, entellektüel iklimi şekillendiren genel prensipler üzerine
yapılan spekülasyonlara çok az saygı duyar.
Hakikaten, o, ciddî olarak böylesi uzun vadeli
spekülasyonlara müptela olduğu zaman,
mevcut düzeni gaye edindiği özgür sistemle
bir tutmak istemediği için, “bozuk” hatta yarı
sosyalist şanını kazanmaya hazır hâle gelir.4
Buna rağmen o, genel spekülasyonlar istikametinde çabalarını sürdürürse, kanaatle4

Sosyalist olarak bir dereceye kadar ortodoks olmayan
liberal çalışmanın böylesine kınamanın göze çarpan en son
örneği, müteveffa Henry Simon’un Economic Policy and
Free Society (1948)’si üzerine yapılan bazı yorumlar
tarafından verilmiştir. Kitabın tümüyle hem fikir olmak
ge-rekmez ve hatta içinde yapılan bazı önerileri özgür
toplumla bağdaşmaz kabul edilebilir. Bununla beraber, bu
çalışma problemimizle ilgili son zamanlarda yapılan en
önemli katkı ve tam olarak temel meseleler hakkında
başlatılması gereken tartışma türünde bir çalışma olarak
takdir edilebilir. Önerilerine şiddetle karşı olan insanlar
bile bu çalışmayı zamanımızın temel problemlerini açıkça
ve cesaretle kamuya sunan bir katkı olarak memnuniyetle
karşılamalıdır.
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rinin çoğunu paylaşır görünen kişilerle yakın
arkadaş olmanın güvenli olmadığını çok geçmeden anlayacak ve tek başına kalmaya
doğru sürüklenecektir. Hakikaten, özgür
toplumun daha da gelişmesi için gerekli felsefî temelleri geliştirmekden daha nankör bir
iş halihâzırda çok az bulunabilir. Bu işi yapan insanın mevcut düzenin çatısını kabul
etmesi gerektiği için, bir çok spekülatif görüşlü entellektüele o, sadece şeyleri
mahcupca olduğu gibi savunan kimse olarak
görünecektir. O aynı zamanda iş adamları
tarafından beceriksiz teorisyen olarak dışarıda bırakılacaktır. O, dünyayı sadece “düşüncelerin bir arada kolaylıkla yerleştiği” yer
olarak tanıyanlar için yeterince radikal değilken, sadece “mekânda fikir ayrılığının bir
arada olmasının zor” olduğunu gören kişiler
için çok radikaldir. O, iş adamlarının alabileceği türden desteklerden istifade ettiği zaman, kendi fikirlerini yaymada bağlı olduğu
kişiler nazarında neredeyse kesin olarak itibarını düşürür. Aynı zamanda onun aşırılık
veya mübalağalı sözlere benzeyen şeylerden
azamî dikkatle imtina etmesi gerekir. Sosyalist teoris-yenlerin en aptal önerilerle bile arkadaşları arasında itibarının sarsılmadığı bilinirken, eski moda liberal kendini
uygulanamaz bir öneride bulumakla takbih
edecektir. Entel-lektüeller için hâlâ yeterince
spekülatif ve maceracı değildir ve onun sosyal yapıda önermek zorunda olduğu değişimler ve ilerlemeler, entellektüelin daha az
sınırlandırılmış muhayyilesinin kavradıkları
ile mukayese edildiğinde sınırlı kalacaktır.
En azından özgürlüğün temel gereklerinin henüz kazanıldığı ve daha fazla ilerlemenin mukayeseli hususlarla ilgili olması gereken bir toplumda liberal program yeni bir
icadın göz kamaştırıcılığına hiç sahip değildir. Böyle bir programın önermek zorunda
olduğu ilerlemelerin anlaşılması, mevcut
toplumun işleyişi hakkında ortalama bir

entel-lektüelin sahip olduğu bilgiden daha
fazla bilgiye sahip olmayı gerektirir. Bu sebeple bu ilerlemeler hakkında yapılan tartışmalar, daha devrimci programlardan ziyade
entel-lektüele çok az cazip gelen bir görünüş
verilerek ve onun doğrudan muhalif olduğu
unsurlar arz edilerek daha pratik seviyede
ilerlemelidir. Hâlihazırdaki toplumun işleyişine en çok aşina olan kişiler, aynı zamanda,
genellikle bu toplumun genel prensiplerde
savunulabilir olmayan belli özelliklerinin korunmasıyla ilgilenir. Tamamen yeni bir gelecek düzen arayan ve yol göstermesi için
teorisyenlere bakan kişilerin tersine mevcut
düzene inanan insanların da, genellikle onu
herhangi bir teorisyenden daha iyi anladıklarını düşünmesi ve bunun sonucu olarak kendilerine aşina olmayan ve teorik olan her ne
varsa reddetmesi muhtemeldir.
Sistematik bir özgürlük politikası için samimî ve önyargısız destek bulmada zorluk
çekmek, yeni bir şey değildir. Benim, yeni
bir kitabımın girişine aldığım paragrafta,
Lord Acton’un, uzun süre önce, nasıl “Bütün zamanlarda samimî özgürlük dostlarının
az olduğunu ve özgürlüğün zaferinin azınlıklar sayesinde olduğunu, gayeleri kendilerinden farklı olan yardımcılarla ortaklık kurarak etkili olduğunu ve her zaman tehlikeli
olan bu ortaklığın karşıtlara uygun muhalefet zemini vererek bazen felaketler getirici
olduğunu.”5 tasvir etmesi aklıma geldi. Son
zamanlarda yaşayan en seçkin Amerikan iktisatçılarından biri benzer bir tutumdan, kapitalist sistemin temel prensiplerine inanan
kimselerin en önemli görevinin durmadan
bu sistemi kapitalistlere karşı savunmak olması gerektiğinden yakınmıştır – hakikaten,
Adam Smith’ten günümüze büyük liberal
iktisatçılara bunun böyle olduğunu her zaman malûmdu -.
5

Lord Acton, The History of Freedom, London, 1922.
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Samimî olarak kalbinde özgürlük gayesi
olan pratikteki insanları, düşünce aleminde
gelişmenin yönüne karar veren güçlerden
ayıran en ciddî engel, teorik spekülasyona
duydukları derin güvensizlik ve onların ortodoksluk eğilimidir. Bu, her şeyden daha fazla
onlar ile kendini aynı gayeye adamış ve
yardımları o gayeye ulaşacaksa zarurî olan
entel-lektüeller arasında neredeyse geçilemez
bir engel yaratır. Bir sistemi kendini pratikte
ispatladığı için savunan insanlar içinde bu
eğilimin olması doğaldır, ama en çok ihtiyaç
duyduğu destekten kendini mahrum bıraktığı için bu eğilimin sürdürülmesi vahimdir.
Herhangi bir tür ortodoksluk, bir düşünce
sisteminin nihaî olduğunu ve sorgusuz sualsiz bir bütün olarak kabul edilmesi gerektiği
gibi bir tasavvur, hangi görüşten olursa olsun bütün entellektüellerin karşı çıkması gereken bir görüştür. İnsanlar hakkında sabit
bir dizi fikre uygun düşme, onların “geçerliliği” veya bütün hususlarda onaylı görüşlere
sahip olmada güvenilebilirliği ölçüsüne göre
hüküm veren herhangi bir sistem, modern
toplumda hiçbir fikir dizisinin etkisini onsuz
sürdüremeyeceği destekten kendini mahrum
bırakır. Kabul görmüş görüşleri eleştirmek,
yeni yaygın görüşleri incelemek, yeni düşünceleri tecrübe etmek kabiliyeti, entellektüele
onsuz yaşamayacağı atmosferi yaratır. Bu
hususiyetler için hiçbir imkân tanımayan bir
gaye, entellektüelden destek alamaz ve bu
münasebetle hizmetlerine güvenilen bizimki
gibi herhangi bir toplumda mahkûm edilir.

7
Muhtemelen, bildiğimiz özgür bir toplum
kendini yok eden güçleri içinde taşır. Bir
kere özgürlüğe ulaşılınca kıymeti bilinip değer verilmez olur ve böylece özgür toplumun temelini oluşturan fikirlerin özgürce
gelişmesi, dayandığı temellerin imha edilmesini beraberinde getirir. Birleşik Devletler
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gibi ülkelerde bugün gençler için özgürlük
idealinin onu kaybetmenin ne demek olduğunu öğrenen ülkelerdekinden daha az hakikî cazibeye sahip olduğundan çok az şüphe
duyulabilir. Diğer taraftan, Almanya’da ve
diğer bazı yerlerde özgür toplumu hiç tanımayan genç insanlar için özgür bir toplum
kurma işi, geçen yüzyıl boyunca ortaya çıkan
herhangi bir sosyalist program kadar büyüleyici ve heyecan verici olabilir. Bir çok ziyaretçinin tecrübe etmiş olduğu gibi, Alman
öğrenciler arasında liberal toplumla daha
fazla ilgilenen ve hatta bu konuda çok gayretli dinleyicilerin olması ihtimali diğer Batı
ülkelerinde aynısının olması ihtimalinden
daha büyüktür. Aynı zamanda İngiltere’de
de gençler arasında hakikî liberalizmin prensipleri konusunda kesinlikle birkaç yıl önce
mevcut olmayan geniş bir ilgi yeni yeni ortaya çıkmaktadır.
Bu, özgürlüğe sadece kaybedildiği zaman
değer verilir, özgürlük güçleri yeniden kuvvetini toplamadan önce dünyanın her yerinde sosyalist totaliterciliğin kara döneminden geçilmeli anlamına mı gelir? Öyle olabilir, ancak umarım böyle bir şeye gerek duyulmaz. Bununla beraber, sosyalizmin
idealleri daha uzun dönemler boyunca kamuo-yunu belirleyen kişileri cezbetmeye devam ettiği sürece, bu trend sürecektir. Eğer
böyle bir gelişmeden imtina etmek
istiyorsak, muhayyileleri cezbeden yeni bir
liberal program önermeye muktedir olmamız gerekir. Özgür bir toplum kurmayı bir
kere daha entellek-tüel bir serüven, bir
cesaret işi yapmalıyız. Bizde olmayan şey, ne
sadece şeyleri olduğu gibi savunma ne de
sulandırılmış türden sosyalizm değil, liberal
bir ütopyadır; (sendikalar dâhil) güçlerin çok
şiddetle pratik olmayan hassasiyetlerini harcamayan ve kendini bugün için siyasal olarak
mümkün gözüken şeylere hasretmeyen hakikî bir liberal radikalizmdir. İktidar ve nü-
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fuzun albenisine karşı koymaya hazırlıklı ve
erken gerçekleştirme ihtimali küçük olsa bile
bir ideal için çalışmaya istekli insanlar olması
gerekir. Serbest ticaret ve fırsat özgürlüğü
hâlâ bir çok insanın muhayyilesini canlandıran idealler olabilir, fakat sadece “makul ticaret özgürlüğü”, veya sadece “kontrollerin
gevşetilmesi” ne entelektüel olarak hürmete
değerdir ne de herhangi bir şevk ilham etmesi muhtemeldir.
Sosyalistlerin başarısından hakikî liberallerin öğrenmesi gereken temel ders şudur:
Sosyalistlere entellektüellerin desteğini kazandıran, ütopyacı olma cesaretidir ve bu sebeple sadece son günlere kadar büsbütün
uzak gözüken şeyleri günlük hayatta mümkün kılan, kamu üzerindeki nüfuzlarıdır. Sadece mevcut fikir durumunda uygulanabilir
gözüken şeylerle münhasıran ilgilenen kişiler, sürekli, yönlendirmek için hiçbir şey
yapmadıkları kamuoyunda meydana gelen

değişmelerin bir sonucu olarak bunun bile
siyasal olarak uygulanamaz olduğunu tespit
etmiştir. Özgür bir toplumun felsefî temellerini bir kere daha yaşayan bir mesele ve uygu-lanmasını en canlı zihinlerimizin yaratıcılık ve muhayyilesine meydan okuyan bir iş
yap-maz isek, özgürlük ümidi hakikaten karan-lıktır. Fakat, özünde liberalizmin
markası olan fikirlerin gücüne inancı tekrar
kazanırsak, mücadele kaybedilmeyecektir.
Liberalizmin entellektüel olarak yeniden
canlanması, dünyanın bir çok yerinde daha
şimdiden başlamıştır. Bu vaktinde olacak
mıdır?
“The Intellectuals and Socialism”, University
of Chicago Law Review, vol. 16, no. 3, Spring
1949.
*

Çeviren: Mustafa Demirci

Kölelik Yolu
Friedrich A. Hayek
Yüzyılımıza damgasını vuran en büyük liberal düşünürler arasında Hayek, kuşkusuz,
ilk akla gelen isimlerdendir. Elinizdeki kitap, düşünürün özgürlük savunusuna adadığı
uzun entellektüel hayatının en çarpıcı ürünlerindendir.
Kölelik Yolu, son derece önemli bazı siyasal soruların cevaplarını aramaktadır.
Özgürlük nedir? Sosyalizm, faşizm ve diğer totaliter sistemler neden özgürlükle
uzlaşmaz bir çelişki içindedirler? Birbirine karşıt görünen özgürlük aleytarı anlayışlar
yoksa aynı kökten mi türemişlerdir? Sözgelimi "nazizmin sosyalist kökleri" nelerdir?
Özgürlük, geçici bir güvenlik uğruna feda edilebilir mi? Kollektivist ekonomi altında
demokrasinin ve azınlık haklarının yaşama şansı var mıdır?
Ülkemizdeki egemen sol atmosferin uzun yıllar gündemine bile almadığı bu sorular
Hayek’de, liberal siyasal düşünce geleneği içinde tutarlı bir biçimde açıklanıyor. Yine
ülkemizde çokça konuşulan, şarkıları söylenen, ama Hayek’in sınıflamasıyla "sahte"si
revaçta olan ve ona en uzak kesimlerce kullanılan özgürlüğün kötü kaderi, ancak J. S.
39
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okunmasıyla değişebilecektir.
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Çok-hukukluluk, Laiklik ve Laikrasi
Kadir Cangızbay
Çok-hukukluluk, Laiklik ve Laikrasi, ülkemizin önemli fikir adamlarından Kadir Cangızbay'ın
çoğu daha önce yayınlanmış bazı makalelerini bir araya getirmektedir. Cangızbay bu
makalelerinde dil, dilde sadeleşme, yabancı dilde eğitim, insan hakları, doğru anlaşılmış laiklik,
laiklik etiketini kullanarak yapılan çarpık laiklik yorumları ve bu tür yorumların açmazları gibi
pek çok konuyla meşgul olmaktadır. Her makale, ilgilendiği konuda ya yeni açılımlar getirmekte
ya da gözümüzden kaçan veya aklımıza gelmeyen, kimi zaman basit görünen, fakat çoğu defa
sarsıcı ve hatta paradigma değiştirmeye zorlayıcı noktaları ortaya sermektedir.
Düşünmeyi seven ve aykırı düşünceden korkmayanlara...

Hoşgörü Üstüne Bir Mektup
John Locke
Hoşgörü, insan toplumlarının kalıcı bir barış ve huzur ortamında yaşayabilmelerinin önşartıdır.
Bu sadece bugün böyle değildir. Dün de böyleydi, yarın da böyle kalacaktır. Hoşgörünün iki temel
alanı vardır. Birincisi toplumsal hoşgörüdür. Toplumsal hoşgörünün sosyolojik bir olgu olarak
yerleşmesi zaman alır. Hoşgörünün ikinci boyutu siyasal alanla, daha doğrusu devletin toplumsal
hayattaki yeriyle ilgilidir. Toplumlarda hoşgörü probleminin doğmasına yol açan ve hoşgörünün
çözmeye yöneldiği temel problemlerden biri insanların farklı dinlere veye aynı dinin değişik
yorumlarına inanmalarından kaynaklanmaktadır. John Locke yaklaşık üçyüz yıl önce yazdığı bu
denemesinde hoşgörü problemini, özellikle dini meseleler çerçevesinde, enine boyuna
tartışmaktadır.

Demokrasi, Laiklik, Resmi İdeoloji
Mustafa Erdoğan
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Bu kitap, esas itibariyle, Türkiye’nin demokrasi sorununu ele almaktadır. Demokrasi,
Laiklik, Resmi İdeoloji ifadesi, bir bakıma, günümüz -Türk siyasal sisteminin açmazlarının
konu başlıkları olarak da görülebilir. Bunların ve bu kitapta ele alınan diğer sorunların,
ülkemizde özgürlükçü-demokratik bir sistemin yerleşmesi bakımından hayati öneme sahip
konular olduklarında şüphe yoktur. Mustafa Erdoğan bu çerçevede özgürlükten adalete,
barıştan insan haklarına, hukuktan egemenlik anlayışına kadar konuyla ilgili pek çok sorunu
liberal bir bakış açısından irdelemekte ve çeşitli öneriler sunmaktadır. Bu haliyle kitap sosyal
bilimler araştırıcılarına olduğu kadar, genel okuyucuya da hitap etmektedir.

libe ral düşünce
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Sosyalizm*

Ludwig von Mises

Giriş
1. Sosyalist Fikirlerin Başarısı
Sosyalizm günümüzün parolası/düsturu ve
belgi sözüdür [tekrarlana tekrarlana olağan
hâlini almış kelime veya deyimidir]. Kitleler
onu onaylamaktadır. O, kitlelerin düşünce ve
duygularını ifade etmektedir; zamanımıza
mührünü vurmuştur. Tarih, hikâyemizi anlattığı zaman yukarıdaki bölümü, “Sosyalizm
Çağı” şeklinde yazacaktır.
Şimdilik, sosyalizmin, ideallerini temsil
edebilecek bir toplum yaratmamış olduğu
doğrudur. Ama bir nesilden daha fazla bir
süredir medenîleşmiş ülkelerin politikaları
sosyalizmin ağır ağır gerçekleşmesinden
başka bir yöne doğru yönlendirilmemiştir.1
Son yıllarda bu hareket, gözle görülür bir
şekilde aşkla, şevkle büyümüştür. Bazı milletler, kelimenin tam anlamıyla, bir çırpıda
sosyalizme geçmeye uğraşmışlardır. Rusya
Bolşevikliği, gözlerimizin önünde, onun
1

“Şimdi, haklı olarak, bugünün sosyalist felsefesinin, zaten bilinçsiz bir şekilde büyük ölçüde kabul edilmiş olan
sosyal teşkilâtlanmaya ilişkin ilkelerin bilinçli ve aşikâr bir
teyidi olduğu iddia edilebilir. Yüzyılımızın iktisadî tarihi
sosyalizmin ilerlemesinin neredeyse sürekli bir kaydı
niteliğindedir.” (Sidney Webb, Fabian Essays [1889], s.
30).

önemli olduğuna ister inanalım ister
inanmayalım, projelerinin hayli büyük
olmasından dolayı dünya tarihi için en
ehemmiyetli başarılardan birisi olarak kabûl
edilmesi gereken bir şeyi daha yeni
gerçekleştirmiştir. Başka bir yerde hiç kimse
bu kadar başarı elde etmemişti. Ama,
sosyalizmin iç tutarsızlıkları ile sosyalizmin
bütünüyle hayata geçirilemez olduğu
gerçeği, sosyalist zafere mani olmuştur. Onlar, belirli/verili şartlar altında yapabilecekleri
kadarını yapmışlardır. İlke olarak sosyalizme
muhalefet etmek kolaydır. Bugün, etkili hiçbir parti, kendisini üretim vasıtalarında özel
mülkiyete adamaya açık bir şekilde cür’et
edemeyecektir. “Kapitalizm” terimi, çağımız-da, bütün kötülüklerin toplamını ifade
etmektedir. Sosyalist fikirler, sosyalizmin
muhaliflerini bile hâkimiyeti altına almaktadır. Özel sınıf çıkarı bakış açısından hareketle
sosyalizmle mücadele etmeye uğraşırken, bu
muhalifler –hassaten kendilerini “burjuvazi”
veya “köylü” olarak adlandıran partiler- sosyalist fikrin bütün esaslarının geçerliliğini
dolaylı bir şekilde kabûl ederler. Zira, eğer
sadece, insanlığın bir bölümünün belirli
menfaatlerine zarar veren sosyalist bir programa karşı bir itirazda bulunmak mümkünse,
bir kimse hakikaten sosyalizmi onaylamış de-
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mektir. Eğer bir kimse, üretim vasıtalarında
özel mülkiyete dayalı iktisadî ve sosyal
teşkilâtlanmaya
ilişkin
bir
sistemin
topluluğun menfaatlerini yeteri kadar dikkate almayıp, sadece tek bir sınıfın menfaatlerine hizmet ettiğinden ve üretkenliği
sınırlandırdığından şikâyet ediyorsa; eğer bir
kimse, netice itibariyle, çeşitli “sosyal-siyasî”
ve “sosyal-re-form” hareketlerinin destekçileriyle birlikte iktisadî hayatın bütün alanlarında devlet mü-dahalesini talep ediyorsa; şu
hâlde bu kimse, sosyalist programın ilkelerini esas itibariyle kabûl etmiş demektir.
Veya yinelersek, eğer bir kimse sadece, insan
tabiatının mükemmel olmayan yanlarının
sosyalizmin hayata geçirilmesini imkânsız
hâle getireceği veya sosyalleştirmeye doğru
bir kerede ilerlemek için hâlihazırdaki iktisadî şartların elverişsiz olduğu gerekçesiyle
sosyalizme karşı çıkabilecekse; şu hâlde, bu
kimse sadece, bir kimsenin sosyalist fikirlere
belirli şartlarla teslim olduğunu itiraf eder.
Milliyetçiler de sosyalizmi onaylamakta ve
sadece onun milletlerarası oluşuna karşı çıkmaktadır. Sosyalizmi emperyalizme ilişkin
fikirlerle telif etmek istemekte ve yabancı
milletlere karşı mücadele etmektedir. Milliyetçi, milletlerarası değil, millî bir sosyalisttir; ama sosyalizmin temel ilkelerini de
onaylamaktadır.2
Foerster, işçi hareketinin “malik olan sınıfların kalbinin
derinliklerinde” hakiki zaferini kazanmış olduğunu
özellikle belirtmektedir; bu yolla, “mukavemet için moral
güç bu sınırlardan uzaklaştırılmıştır”. (Foerster,
Christenrum und Klassenkamps [Zurich, 1908], s. 11 vd.)
1869 yılında Prince-Smith, sosyalist fikirlerin işverenler
arasında destekçiler bulduğu gerçeğine işaret etmişti. O,
şu görüşlere yer vermektedir: İş adamları arasında “kulağa
hoş gelmese de, o kadar cılız bir şekilde kendi
etkinliklerinin millî ekonomi içinde olduğunu kabûl eden
bazı kimseler vardır ki, bunlar, sosyalist fikirleri az veya
çok yerleşik/müesses olarak kabûl ederler ve, netice
itibariyle, hakikaten kötü bir vicdana sahiptirler. Sanki,
menfaatlerinin işçilerinin pahasına gerçekleşeceğini
kendilerine itiraf etmek zorundaydılar. Bu durum onları
çekingen yapmakta ve hatta çok daha fazla şaşkın bir hâle
2
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Sosyalizmin destekçileri, netice itibariyle,
Bolşeviklerle ve onların Rusya dışındaki yoldaşlarıyla veya çok sayıda sosyalist parti üyesiyle sınırlı değildir: Sosyalist toplum düzeninin iktisadî ve ahlâkî olarak üretim vasıtalarının özel sahipliğine dayalı olan düzene üstün
olduğunu
düşünen
kimselerin
hepsi
sosyalisttir; bu kimselerin, öyle veya böyle,
herhangi bir sebeple, sosyalist idealler ile kendi
menfaatlerini temsil ettiğine inandıkları belirli
menfaatler arasında geçici veya sürekli bir
uzlaşmaya
gitmek
istemeleri
durumu
değiştirmez. Eğer sosyalizmi bunun gibi geniş
bir şekilde tanımlarsak, görürüz ki, insanların
ekseriyeti bugün sosyalizmin içinde yer
almaktadır. Liberalizmin** ilkelerini savunan ve
onu, üretim vasıtalarının özel sahipliğine dayalı
bir düzen içindeki iktisadî toplumun mümkün
tek şekli olduğunu düşünen kimseler, hakikaten
oldukça azdır.
Bu çarpıcı hakikat sosyalist fikirlerin başarısını ortaya koymaktadır; yani, sosyalist
programı tamamen yasalaştırmayı amaçlayan
politikayı sosyalizm olarak nitelendirmeye
alışmışız; daha ılımlı ve çekingen bir şekilde
aynı hedefe yönelmiş diğer hareketleri başka
adlarla adlandırmamız ve hatta bunları
getirmektedir. Bu çok kötüdür. Zira, eğer onların
taşıyıcıları nihaî çözümle birlikte onun temellerini
savunmak için, tam bir ispatlama/gerekçelen-dirme
duygusundan hareketle, bir çaba gösteremeselerdi, iktisadî
medeniyetimiz ciddî bir şekilde tehdit altında olurdu.”
(Prince-Smith, Gessmmelte Sch-riften [Berlin, 1877], Cilt:
1, s. 362.) Mamafih Prince-Smith, sosyalist fikirlerin
eleştirel bir şekilde nasıl tartışılacağını bilememiştir.
**
“Liberalizm” terimi Mises tarafından “19. yüzyılda her
yerde ona atfedilen ve bugün hâlâ Kıta Avrupa’sı
ülkelerindeki anlamda” kullanılmaktadır. “Bu kullanım
zorunludur, zira, kapitalizm öncesi üretim yöntemlerinin
yerine serbest girişim ile piyasa ekonomisini, kralların
veya oligarşilerin mutlakıyetçiliğinin yerine anayasal
temsilî hükûmeti ve köleliliğin, serfliğin ve diğer bağlılık
biçimlerinin yerine bütün fertlerin hür olmasını ikame
eden büyük bir siyasî ve entelektüel hareketi vurgulamak
için başka bir terim elde mevcut değildir.” Mises, Human
Action: A Treatise on Economics, 3. Baskı (Chicago:
Regnery, 1966), s. v. (y.n.)

libe ral düşünce
sosyalizmin düşmanları olarak betimlememiz
durumu
de-ğiştirmez.
Bu
sadece,
sosyalistlerin hakiki mu-haliflerinin oldukça
azının solcu olmasından dolayı vaki olabilir.
Liberalizmin vatanı, liberal politikalarla
zenginleşmiş ve büyümüş bir millet olan
İngiltere’de bile insanlar artık liberalizmin
hakikaten
ne
anlama
geldiğini
bilmemektedirler. Bugünün İngiliz “liberaller”i, az veya çok, ılımlı sosyalistlerdir.3 Hiçbir zaman liberalizmi hakikaten bilmeyen ve
liberalizm karşıtı politikalar nedeniyle güçsüz
ve fakir kalmış bir ülke olan Almanya’da insanlar, nerdeyse, liberalizmin ne olabileceğine
ilişkin bir kavramsallaştırmaya bile sahip
değildir.
Rusya Bolşevikliğinin büyük gücü,
sosyalist fikrin son yıllarda bu türden tam bir
zafer elde etmesine dayanmaktadır. Bolşevikli-ği güçlü kılan şey, Sovyetlerin topçuları ve makineli silâhları değildir; ama bütün
dünya, onların fikirlerine sempatiyle sahip
çıkmakta-dır. Pek çok sosyalist, Bolşevik
girişimini da-ha olgunlaşmamış olarak
telâkki etmekte ve sosyalizmin zaferi için
geleceğe bakmaktadır. Yine de, Üçüncü
Enternasyonal’in
dünyadaki
insanları
kapitalizme karşı savaşa davet ettiği ifadeler
ile tahrik edilmemiş olan hiçbir sosyalist
yoktur. Yeryüzünün tamamında Bolşevikliğe
doğru bir iştiyak hissedilmektedir. Zayıf ve
kayıtsız/soğuk sempati, korku ve cesur
müminin her zaman çekingen oportünistte
uyandırdığı hayranlıkla karışıktır. Ama daha
cesur ve daha tutarlı insanlar yeni bir çağın
şafağını tereddütsüz selâmlarlar.

2. Sosyalizmin Bilimsel Tahlili

3

Bu durum, bugünün İngiliz liberallerinin programlarında açık bir şekilde görülmektedir. Bkz. Britain’s
Industrial Future, being the Report of the Liberal Industrial
Inquiry (London, 1928).

Sosyalist öğretinin başlangıç noktası, burjuva
toplum düzenine ilişkin eleştiridir. Sosyalist
yazarların bu anlamda çok başarılı
olmadıklarının
farkındayız.
İktisadî
mekanizmanın işleyişini yanlış anladıklarını
ve işbölümüne ve üretim vasıtalarının özel
sahipliğine dayalı sosyal düzenin çeşitli
kurumlarının
işlevini
anlamadıklarını
biliyoruz. Sosyalist teoriy-senlerin iktisadî
süreci tahlil ederken yapmış oldukları
hataları
göstermek
zor
olmamıştır;
tenkitçiler, sosyalistlerin iktisadî öğretilerinin
fahiş hatalara sahip olduğunu ispat etmede
başarılı olmuşlardır. Yine de kapitalist
toplum düzeninin az veya çok kusurlu olup
olmadığını sormak, neredeyse, sosyalizmin
iyi bir ikame sağlayıp sağlayamayabileceği
sorusuna kesin bir cevaptır. Üretim
vasıtalarının özel sahipliğine dayalı sosyal
düzenin hatalara sahip olduğunu ve muhtemel bütün dünyaların en iyisini yaratmamış
olduğunu ispatlamış olmak kâfi değildir; ayrıca, sosyalist düzenin daha iyi olduğunu da
göstermek zaruridir. Çok az sosyalist, bunu
ispatlamaya çalışmıştır ve yapılanların büyük
bir kısmı, hiç de bilimsel olmayan bir tarzda,
bazıları da ehemmiyetsiz bir şekilde yapılmıştır. Sosyalizmin bilimi basittir ve hakikaten kendisini “bilimsel” olarak adlandıran
sosyalizm türü, bunun için suçlanan sonuncu
sosyalizm değildir. Marksizm, sosyalizmin
gelişini sosyal evrimin kaçınılmaz bir aşaması
olarak sunmakla tatmin olmamıştır. Eğer sadece bunu yapmış olsaydı, bilimin nezaretine
havale edilmesi gereken sosyal hayatın
problemlerine ilişkin bilimsel inceleme üzerindeki bu zararlı tesir için gayret gösterilmemiş olurdu. Marksizm, sosyalist düzeni,
sosyal hayatın tasavvur edilebilir en iyi şekli
olarak betimlemenin dışında bir şey yapmış
olsaydı, hiçbir zaman bu türden zararlı neticelere sahip olmayacaktı. Ama, o, safsata
yoluyla sosyolojik problemlerin bilimsel
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incelemesine mani olmuş ve zamanın
entelektüel atmosferini zehirlemiştir.
Marksist kavramsallaştırmaya göre; bir
kimsenin sosyal konumu onun düşünce biçimini belirler. Bir yazarın bir sosyal sınıfa
üyeliği, hangi görüşleri ifade edeceğini belirler. O, sınıfının dışında büyüyemez veya
sınıfının menfaatlerine ilişkin reçetelerden
esinlendiği düşüncesinden kendisini kurtaramaz.4 Bunun içindir ki, sınırları her ne olursa
olsun, herkes için geçerli genel bir bilimin
(varolması) ihtimali tartışmalıdır. Dietzgen
için bu, özel bir proletarya mantığı inşasını
sürdürmek için sadece başka bir adımdı.5
Ama gerçek sadece proletarya biliminde yatmaktadır: “Proletarya mantığına ilişkin
fikirler parti fikirleri değildir ama saf ve basit
mantığın
neticeleridir.”6
Bu
suretle
Marksizm, kendisini hoş olmayan bütün
eleştirilere
karşı
korur.
Düşman
püskürtülmez: Onu bir burjuva olarak ifşa
etmek yeterlidir.7 Marksizm, kendilerini bur4

“Bilim sadece bilim adamlarının zihinlerinde varolur ve
toplumun bir ürünüdür. Bilim adamları, bunun dışında ve
ötesinde bir bilim ortaya çıkaramaz” (Kaut-sky, Die soziale
Revolution, Üçüncü Baskı [Berlin, 1911], Cilt: 2, s. 39).
Yayıncının notu: İngilizcesi için bkz. The Social Revolution,
çev. J. B. Askew (London, 1907).
5
Dietzgen, “Briefe über Logik, speziell demokratischproletarische Logik,” Internationale Bibliothek, İkinci Baskı
(Stuttgart, 1903), Cilt: 22, s. 112. “Nihaî olarak, mantık
‘proletarya’ etiketini de hak etmektedir; şu sebeple ki, onu
anlamak için bir kimse burjuvaziyi sınırlandıran bütün
önyargıların üstesinden gelmiş olmak zorundadır.”
6
Ibid., s. 112.
7
Tarihin garip cilvesine bakın ki, bu kaderden Marx bile
yakındı. Untermann, “Marksist okulun tipik proletarya
düşünürlerinin zihin dünyasının bile, basit şekillerde de
olsa, eski çağların düşünceleri”ni ihata ettiği tespitini
yapmaktadır. “Düşünürün Marksist olmadan önce
atlattığı düşünce aşamaları ne kadar fazla bir burjuva veya
feodal bir muhitte geçirilmişse, bu basit kırıntılar çok
daha açık gözükecektir. Bu; Marx, Engels, Plekhanov,
Kautsky, Mehring ve diğer meşhur Marksistlerde son
derece yaygın olan bir durumdu.” (Uttermann, Die
logischen Mängel des engeren Marxismus [Munich, 1910],
s. 125). Ve De Man, “teorilerin özgünlüğünü ve çeşidini”
anlamak için “bir kimsenin, düşünürün genel sosyal
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juvazinin rüşvetçi/rüşvet alan köleleri olarak
takdim ederek başka türlü düşünen herkesin
başarılarını eleştirir. Marx ve Engels, hiçbir
zaman, muhaliflerini bir münazarayla reddetmeye uğraşmadı. Onlar, muhaliflerini hor
gördüler, alaya aldılar, onlarla eğlendiler ve
onlara iftira ve çamur attılar ve bu yöntemleri kullanma konusunda vârisleri de
onlardan geri kal-madılar. Onların polemiği,
hiçbir
zaman,
muhalifinin
iddiasına
yöneltilmez; aksine, her zaman muhalifin kişiliğine yöneltilir. Çok az kişi bu tür taktiklere mukavemet gösterebilmiştir. Hatta oldukça az kimse -her araştırma konusuna uygulanması bilimsel düşünürün görevi olanbu acımasız eleştirilere başvurarak sosyalizme karşı çıkmak için yeteri kadar cesur
olmuştur. Bunun içindir ki, sosyalizmin
destekçilerinin
ve
muhaliflerinin,
Marksizmin, sosyalist topluluğun iktisadî ve
sosyal şartlarına ilişkin daha titiz herhangi
bir tartışmaya getirmiş olduğu yasağa sorgusuz sualsiz uymuş olması gerçeği, sadece
bununla açıklanabilir. Marksizm, bir taraftan, üretim vasıtalarının sosyalleşmesinin iktisadî evrimin tabiî bir kanununun neticesi
olarak ilân eder, diğer taraftan, bu türden
sosyalleştirmeleri kendisinin siyasî çabasının
bir amacı olarak takdim eder. Sosyalist
toplumun açık bir izahı, sosyalizmde dünyevî
bütün hastalıklardan selâmeti arayan kitlelerin
coşkusunu kırabilirdi. Bu türden tehlikeli
araştırmaların başarılı bir şekilde baskı altına
alınması, ki daha önceki bütün sosyalist
teorilerin
gerilemesini
beraberinde
getirmiştir, Marx’ın çok başarılı taktik hareketlerinden birisidir. Sırf insanlara sosyalist
topluluğun tabiatı hakkında konuşmasına
veya düşünmesine imkân verilmediği içindir
geçmişinin yanında, onun iktisadî ve sosyal hayatını –
‘Marksist öğretideki’ ...bir ‘burjuva’ hayatını- da dikkate
almak zorunda kalacağı”na inanmaktadır. Bkz. De Mann,
Zur Psychologie des Sozialismus, Yeni Baskı (Jena, 1927), s.
17.

libe ral düşünce
ki, sosyalizm 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın
başlarındaki baskın/hâkim siyasî hareket
hâline gelebildi.
Bu ifadeler, neredeyse, -Dünya savaşını***
takip eden on yıllarda Alman düşüncesi
üzerinde en güçlü etkiyi yapan insanlardan
birisi olan- Hermann Cohen’in yazılarından
alınan bir alıntı dışında daha güzel bir şekilde ortaya konulamaz. “Bugün”, der
Cohen, “hiçbir kavrayışsızlık/idraksizlik, sosyal sorunun özünü ve, netice itibariyle, sosyal reform politikası iradesinin (ki bu irade,
sadece musibettir veya kâfi derecede iyi değildir) gerekliliğini teşhis etmemize mani
olmaz. Parti sosyalizmine mani olmak için
yapılan girişimlerle birlikte, genel bir bakış
açısı için gelecekteki devletin ne olduğunun
ortaya koyulması gerektiği şeklindeki makûl
olmayan talep, sa-dece bu türden bozuk huyların varolması gerçeğiyle açıklanabilir. Hukuk olmadan devlet olmaz, ama bu insanlar,
hukukun ahlâkî gerekliliklerinin ne olduğundan ziyade, devletin neye benzeyeceğini
sor(uştur)mak-tadırlar. Bu suretle, kavramlar
tersine çevrilerek, sosyalizm, ütopyaların şiiriyle karıştırılmaktadır. Ama ahlâk şiir değildir; ve fikir, imgesiz doğruya sahiptir. Onun
imgesi, sadece onun prototipine göre ortaya
çıkan bir gerçek(lik)tir. Sosyalist idealizm,
üstelik âşikâr bir sır gibi bir şey olsa da, hâlen, kamu bilincinin genel bir hakikati/gerçekliği olarak telâkki edilebilir. Sadece salt açgözlülük ideallerinde saklı olan
egoizm/bencillik, ki gerçek materyalizmdir,
onu bir inanç olarak kabûl etmez.”8 Bunun
içindir ki, yazıp düşünen insanlar, genellikle,
zamanının en büyük ve en saygıdeğer Alman

***

I. Dünya Savaşı (y.n.)
Cohen, Einleitung mit kritischem Nachtrag zur neunten
Auflage der Geschichte des Materialismus von Friedrich Albert
Lange, Genişletilmiş Üçüncü Baskı (Leipzig, 1914), s. 115.
Ayrıca Natorp, Sozialpädagogik, Dördüncü Baskı (Leipzig,
1920), s. 201.
8

düşünürü olarak taltif edildiler ve onların
telkinlerinin muhalifleri bile onlara bir entelektüel olarak saygı gösterdiler. Tam da bu
sebepten
dolayı
Co-hen’in,
sadece
eleştirmeksizin veya çekince koymaksızın
sosyalizmin taleplerini kabûl et-mekle ve
sosyalist bir topluluktaki şartları incelemeye
yönelik çabaların yasaklanmasını takdir
etmekle kalmadığını, aynı zamanda, “parti
sosyalizmi”ne mani olmaya uğraşan birisini
ahlâkî olarak aşağı bir varlık olarak takdim
ettiğini vurgulamak gerekir. Her şeyi hedef
alan bir düşünürün meydan okumasını
zamanının gözdesi olmadan önce kısa kesme
gereği, düşünce tarihinde yeteri kadar gözlenebilen/gözlenebilecek bir olgudur –Cohen’in
büyük esin kaynağı Kant bile bunun
suçlusudur.9 Belki, bir filozof, sadece farklı
fikirlere sahip herkesi değil, aynı zamanda,
iktidardakiler için tehlikeli (kabûl edilen) bir
meseleye temas eden bütün herkesi, kötü
niyet, kusurlu mizaç ve yalın açgözlülükle
suçlama-malıdır- bu, çok şükür, düşünce
tarihinin oldukça az örneğini gösterebildiği
bir şeydir.
Bu zorlamaya kayıtsız şartsız uymayan
herhangi bir kimse, mahkûm edilir ve
yasadışı ilân edilir. Bu yolla sosyalizm yıldan
yıla onun nasıl işlediğine ilişkin esaslı bir
inceleme yapması için herhangi bir kimseyi
harekete geçirmeksizin, sürekli daha fazla
mevzii kazanabildi. Bunun içindir ki, bir gün
Marksist sosyalizm iktidarın dizginlerini
eline aldığı ve bütün programını uygulamaya
koymaya çalıştığı zaman, on yıllardır elde etme-ye uğraştıkları şeylerden farklı bir fikre
sahip olmadığını fark etmek zorunda kaldı.
Netice itibariyle, sosyalist topluluğun
problemlerine ilişkin bir tartışma hayli
önemlidir ve bu önem sırf liberal ve sosyalist
politika arasındaki zıtlığa dayalı bir anlayış9

Anton Menger, Neue Sittenlehre (Jena, 1905), s. 45, 62.
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tan kay-naklanmaz. Böyle bir tartışma
olmaksızın, millîleştirme ve beledîleştirme
doğrultusun-da bir hareketin başlamasından
bu yana gelişmiş olan durumları anlamak
mümkün değildir. Şimdiye kadar iktisat –
anlaşılabilir ama üzücü bir tek taraflılıkla
birlikte- münhasıran üretim vasıtalarının özel
sahipliğine dayalı bir topluma ilişkin
mekanizmayı incelemiştir. Bunun içindir ki,
ortaya
çıkan
açık/mesafe
kapatılmak
zorundadır.
Toplum, üretim vasıtalarının özel sahipliğine mi yoksa kamusal sahipliğine mi dayalı
olarak inşa edilmelidir sorusu/sorunu, siyasî
bir soru(n)dur. Buna bilim karar vermez;
bilim, sosyal teşkilâtlanma biçimlerinin
göreli değerleri üzerine bir değerlendirmede
bulu-namaz. Ama sadece bilim, kurumların
etkilerini inceleyerek, topluma ilişkin bir
düşüncenin temellerini ortaya koyabilir.
Eylem adamı, politikacı, bazen bu
incelemenin
sonucuna
dikkat
kesilmeyebilirse de, düşünce adamı insan zekâsı için ulaşılabilir olan her şeyi araştırmaktan hiçbir zaman geri durmayacaktır. Ve
uzun vâdede düşünce, eylemi belirlemek zorundadır.

3. Sosyalizmin Tahliline Yönelik Alternatif Yaklaşım Biçimleri
Sosyalizmin bilimle didişmesinin beraberinde getirdiği problemlerle ilgilenmenin iki
yolu vardır.
Kültür felsefecisi, sosyalizmle, onu bütün
diğer kültürel olguların arasında münasip bir
yere koymaya çalışarak ilgilenebilir. Onun;
zihnî kökenini tahkik eder ve sosyal hayatın
diğer
biçimleriyle
ilişkisini,
bireyin
ruhundaki gizli kaynaklarını araştırır. Bir
toplumsal olgu olarak onu anlamaya çalışır.
Onun; din ve bilimin, felsefenin, sanat ve
edebiyatın üzerindeki etkilerini araştırır, dö46

nemin tabiî ve zihnî bilimleriyle karşılıklı
ilişkisini göster-meye uğraşır. Onu bir hayat
biçimi, ruhun bir kelâmı, ahlâkî ve estetik
inançların bir ifadesi olarak çalışır/inceler. Bu
kültürel-tarihî-psikolojik yoldur. Tekrar tekrar müracaat edilse bile bu yol, binlerce kitap
ve denemenin kullandığı yoldur.
Hiçbir zaman bilimsel bir yöntemi
önceden yargılamamalıyız. Onun neticeleri
elde etme kabiliyeti için sadece bir mihenk
taşı vardır: Başarı. Kültürel-tarihî-psikolojik
yöntemin sosyalizmin bilimle didişmesinin
beraberinde getirdiği problemlere ilişkin bir
çözüm doğrultusunda çok daha fazla katkı
yapması da pekâlâ mümkündür. Onun sonuçlarının hiç de tatminkâr düzeyde olmaması; sadece, çalışmayı üstlenmiş olanların
yetersizliğine ve siyasî önyargılarına değil,
aynı zamanda, her şeyden önce, aynı problemlerin sosyolojik**** -iktisadî incelemesinin
kültürel-tarihî-psikolojik incelemeden önce
gelmek zorunda olmasına atfedilmelidir.
Zira sosyalizm, belirlenmiş bir ideale göre
iktisadî hayatın dönüşümü ve toplumun
inşası için bir programdır. Onun zihnî ve
kültürel hayatın diğer alanlarındaki etkisini
anlamak için bir kimse, ilk önce, onun sosyal
ve iktisadî önemini açık bir şekilde görmüş
olmalıdır. Bu konuda hâlâ bir şüphe içinde
olunduğu sürece kültürel-tarihî-psikolojik bir
izaha girişmek mantıksızdır. Bir kimse, diğer
ahlâkî
standartlarla
ilişkisini
açıklığa
kavuşturmadan önce sosyalizmin ahlâkıyla
ilgili konuşamaz. Sadece sosyalizmin esas
gerçekliğine
ilişkin
müphem
bir
kavramsallaştırmaya sahip olunduğunda,
onun din ve kamu hayatı üzerindeki tesirlerine ilişkin münasip bir tahlil mümkün değildir. Her şeyden önce, üretim vasıtalarının
kamusal sahipliğine dayalı iktisadî bir düzenin mekanizmasını incelemeksizin, sosyalizmi tartışmak kat’iyen mümkün değildir.

libe ral düşünce
Bu, genellikle kültürel-tarihî-psikolojik
yöntemin kullanıldığı konuların her birisinde
açık bir şekilde gündeme gelir. Bu yöntemin
takipçileri, sosyalizmi, demokrasi ve eşitliğin
hakikaten ne anlama geldiği veya bunların
birbiriyle ilişkileri konularında bir karara varmaksızın ve sosyalizmin esas itibariyle veya
sadece genel olarak eşitlik fikriyle ilgili olup
olmadığını dikkate almaksızın, demokratik
eşitlik fikrinin en son neticeleri olarak
değerlendirirler. Bazen sosyalizme, kapitalizmden ayrılamayan akılcılığın yarattığı
yalnızlığa ru-hun bir tepkisi olarak
gönderme yaparlar; yi-ne bazen sosyalizmin,
maddî
hayatın
en
üst
düzeyde
akılcılaştırılmasını, kapitalizmin hiç-bir zaman
ulaşamayacağı bir akılcılaşmayı, amaçladığını
ileri sürerler.10 Mistik bir kaos ve anlaşılmaz
ifadeler içinde sosyalizme ilişkin kendi
kültürel ve teorik izahlarının içine dalan
kimseleri burada tartışmaya gerek yoktur.

ve sosyolojik meseleleri tartışmadan önce
bunlarla ilgilenmemiz gerekir. Sadece böyle
çalışmaların neticeleri sosyalizmin kültürü ve
sosyolojisine ilişkin çalışmalarımıza bir temel

Bu kitabın incelemeleri/araştırmaları, her
şeyden önce, sosyalizmin sosyolojik ve iktisadî meselelerine yönlendirilmelidir. Kültürel

*

sağlayabilir. Yalnızca sosyolojik ve iktisadî
araştırmalar, insanoğlunun genel özlemleri
ışığında sosyalizmin bir değerlendirmesini
sunan izahlar –ki insanların ekseriyetine oldukça çekici gelir- için iyi bir temel sağlayabilir.
Bu makale, Ludwig von Mises’in Socialism:
An Economic and Socialogical Analysis
(Liberty Fund, September 1981) adlı
kitabının giriş bölümüdür.

****

1920’li yıllar boyunca Mises, insan eyleminin bilimine
“sosyoloji” olarak gönderme yapmaya devam etti.
Bununla birlikte, Mises, daha sonra eylem, alışkanlık veya
pratik anlamına gelen Grekçe praxis teriminden türetilmiş
“praxeology” terimini tercih etmeye başladı. Mises,
İktisadın Epistemolojik Meseleleri (Princeton: Van
Nostrand; New York: NYU Press, 1981) adlı kitabına
yazdığı “Önsöz”de, 1929’daki bir denemede “sosyoloji”
terimini kullanmasına açıklık getirdi; şöyle ki: “...1929’da
hâlâ, insan eyleminin genel bilimine işaret etmek için
geçmişteki olmuş bitmiş insan eylemiyle ilgilenen tarihî
çalışmalardan farklılaştırılmış olarak yeni bir terim icat
etmenin gereksiz olduğuna inanıyordum. Bu amaç için,
bazı yazarlara göre böyle genel bir teorik bilime işaret
etmek için tasarımlanan sosyoloji terimini kullanmanın
mümkün olacağını düşünüyordum. Yalnız daha sonra, bu
terimin elverişsiz olduğunu anladım ve praxeology terimini kabûl ettim.” (y.n.)
10
Muckle, Das Kulturideal des Sozialismus (Munich, 1918)
adlı eserinde, sosyalizmin, “iktisadî hayatın en yüksek
düzeyde rasyonelleşmesi”ni ve “bütün barbarlıkların en
kötüsünden, kapitalizmden, kurulma”yı beraberinde
getireceğini bile ummaktadır.

Çeviren: Yusuf Şahin
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Türkiye Özgürleşebilir Mi?
Mustafa Erdoğan
Bu kitap, Mustafa Erdoğan'ın son yıllarda kaleme aldığı yazılardan bazılarının bir araya
getirilmesiyle oluştu. Türkiye'nin gündemini ve sorunlarını özgürlükçü ve demokratik bir bakış
açısıyla değerlendiren Erdoğan'ın yazılarının arkasındaki saik, diğer yazılarının çoğunda olduğu
gibi, özgür bir "Türkiye" arayışıdır.
Bu yazıların her bir satırında liberal demokrat bir kalemin, Türkiye'nin sorunlarının çözümü ve
özgürleşme yolunda atacağı adımlarla ilgili teşhisleri ufuk açıcı bir netlikle gözler önüne seriliyor.
Düşünen her bireyin aklının bir köşesini hep işgal eden Türkiye özgürleşebilir mi? sorusuna
verilebilecek en iyi cevaplardan biri...

Türkiye’nin Dış Politika Gündemi
Kimlik, Demokrasi, Güvenlik

Derleyenler

Şaban H. Çalış-İhsan D. Dağı-Ramazan Gözen
“Kimlik, demokrasi ve güvenlik alanlarının Türkiye'nin dış politikasında nasıl sorunlar
yarattığını ve dış politika yapımında bu sorunların nasıl bir rol oynadığını tartışan
makalelerden oluşan bu kitapta, hem teorik açılımlara hem de örnek olaylara yer verilmektedir.
Yalnız iç dinamiklarin değil, küresel oluşumların da bir sonucu olarak Soğuk Savaş sonrası
dönemde Türk dış politikasının açmaza düştüğü yeni alanlardır, demokrasi, güvenlik ve kimlik
sorunları.... Ve yirminci yüzyılın son yıllarında iç siyasetin ve iktidarın egemenlik alanlarının
küresel/yerel taleplerde ne denli daraltıldığının da göstergesi... Hem içeride yaşadığımız
sorunlar, hem de dışarıda karşılaştığımız engeller. Dolayısıyla, içeride, iç dinamiklerle
aşılamadığı sürece, dışarıda Türkiye'yi yalnızlaştıracak, küresel gelişmelerden ve dinamiklerden
koparacak bir sorunlar dizgesi...”

Reklam ve Piyasa Süreci
Robert B. Ekelund Jr. ve Davis S. Saurman
Reklamcıların zaman zaman sanat şaheseri diyebileceğimiz eserler meydana getirmelerine ve herkes
tarafından takdir edilmelerine rağmen, reklam aleyhtarı eğilimler son derece yaygındır. Birçok kimse
reklamların insanları aldattığını, en azından yönettiğini, hiçbir iktisadi fonsiyonlarının bulunmadığını
ve faydalı olmaktan ziyade, zararlı olduğunu ileri sürmektedir. İktisat teorisinde de reklamın bilimsel
analizine pek ilgi gösterilmediği görülmektedir. Reklam ve Piyasa Süreci bu konuda kaleme alınmış en
önemli çalışmalardan biridir. Robert B. Ekelund Jr. ile Davis S. Saurman reklamlarla ilgili peşin
hükümlerin temelsizliğini ve yanlışlığını bilimsel yöntemlerle açıklamaktadır. Bu kitabı okuduktan
sonra reklamlarla ilgili basmakalıp fikirleri bir tarafa atacak ve reklamlara bir başka gözle
bakacaksınız.
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kitaplığınızda özgürlüğe yer açın...
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Marx’tan Sonra Komünizm*

The Economist

Sovyet komünizmi 20. yüzyılın sonlarına
doğru çöktüğünde, hiç kimse bu çöküşün
teknik teferruat sebebiyle vuku bulduğunu
söyleyemezdi. Daha kapsamlı veya daha yüz
kızartıcı -ahlâkî, maddî ve entelektüel bir çöküşten daha kapsamlı- bir çöküş tahayyül
dahi edilemezdi. Komünizm, tebasına zulmetti, onları fakirleştirdi ve on milyonlarcasını öldürdü. On yıllar boyunca Sovyetler
Birliği’nde ve onun uydusu ülkelerde komünist doktrinin ilân edilmiş hedeflerinin zikredilmesi -eşitlik, sömürüden kurtulma, hakikî adalet- yalnızca acı gülüşlere yol açtı. En
sonunda, heykeller alaşağı edildiğinde, Karl
Marx’ın heykelleri de Lenin ve Stalin’in heykelleri gibi zillet içinde ortadan kaldırıldı.
Komünizm pratik olarak da teori olarak da
reddedildi; komünizmin şampiyonları da,
entellektüel kurucuları ve topluma uyumsuz
yöneticileri de bir kenara fırlatılıp atıldı.
Batı’daki, muhakemeleri Marx’dan ilham
almış bir sistemde yaşamış olmak tarafından
örselenmemiş insanlar, çoğu zaman daha da
tarafsız bir görüşü benimseme noktasına
geldiler. Bunlar, Marx’ın yanlış anlaşıldığını
düşünmeye meylettiler. Düşündüler ki,
Doğu Avrupa ve Sovyet komünizmi Marx’ın
düşüncelerini çarpıtmasaydı, bu geri topraklarda olan şeyler, bizi olduğu kadar Marx’ı da

dehşet içinde bırakırdı. Oralarda olanlar
Marx’ın fikirlerinin geçerliliğini azaltmamaktaydı.
Gerçekten, Marx’ın birçok konuda haklı
olduğu iddia edilir -kapitalizmdeki yanlışların birçoğu hakkında, meselâ globalleşme ve
uluslararası piyasalar hakkında, iş halkası
hakkında, iktisadın fikirleri şekillendirmesi
hakkında-. Övgüler devam eder: Marx uzak
görüşlüydü. Her açıdan Sovyetler Birliği ve
Doğu Avrupa’daki (ve Çin, Kuzey Kore ve
Küba’daki ve her nerede uygulandıysa oradaki) komünizmi çöpe atın. Fakat, lütfen
Marx’ı aynı muameleye tâbi tutmayın.

Adama Hakkını Verin
Bu ihtimalin (Marx’ın aynı muameleye tâbi
tutulması ihtimalinin) çok az olduğu görülmektedir. 1999’da BBC bir dizi kamuoyu
araştırması yaptı, insanların milenyumun en
büyük insanlarını isimlendirmesini istedi.
Aynı yılın Ekim ayında, Berlin Duvarı’nın
çöküşünün onuncu yılının dolduğu günlerde, BBC insanların “en büyük filozof” tercihini açıkladı: Karl Marx. Einstein, Marx’ın
hemen ardından, ikinciydi. Newton üçüncü,
Darwin dördüncüydü. Devlet tarafından finanse edilen BBC, “20. yüzyıl boyunca diktatörlüklerin (Marx’ın) orijinal fikirlerini
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çarpıtmasına rağmen, bir filozof, bir sosyal
bilimci, bir tarihçi ve bir devrimci olarak
Marx’ın çalışmaları akademisyenlerin çalışmalarından daha fazla saygı görmektedir”
demekteydi. BBC en azından ikinci noktada
haklıdır: Marx hâlâ saygı görmektedir.
İtiraf edilmeli ki, kendi başına bir bilimsel
çalışma alanı olarak Marx’ın siyasî ve ekonomik teorisi zirvedeki günlerini geride bırakmıştır. Bugün itibariyle Marx’ın ima ettiği, gerçekten kastettiği veya muhtemelen
kastettiği şeylerin çoğu (kesin değilse de)
makul derecede tartışılmıştır. Fakat, hayret
verici derecede bol temel kaynaklar arasında
(ortasında) gevşeyen faaliyetler Marx’ın devam eden entellektüel etkisinin iyi bir ölçüsü
değildir.
Marx hakkında yazılmış, üniversite öğrencilerine ve uzman olmayanlara yönelik
kitaplar Batı Avrupa’da ve ABD’de hâlâ çok
miktarda satın alınmaktadır ve devamlı yeni
kitaplar ortaya çıkmaktadır. Meselâ, Verso
bu konudaki tartışmaları hızlandıracak olan,
London School of Economics’de iktisat
profesörü Meghnad Dessai’nin Marx’ın İnti-kamı adlı kitabını yayınladı. Dessai,
Marx’ın yanlış anlaşıldığını ve bu büyük
adamın zannedildiğinden çok daha haklı olduğunu iddia etmektedir. Ağustos ayında,
Oxford Univer-sity Press, Jonathan Wolff’un
Why Read Marx Today? adlı eserini yayınladı. Bu kitap da hoş bir okuma. University
College Lon-don’da profesör olan yazar,
siyaset
felsefesinin
maharetli
bir
aydınlatıcısıdır. O da kitabında Marx’ın
yanlış anlaşıldığını ve onun çoğu zaman
sanıldığından daha haklı olduğunu ileri
sürmektedir.
Meşhur tarihçi, (Komünist Parti) yaşadığı
sürece Komünist Parti’nin nâdim olmayan
üyesi, Eric Hobsbawm’ın yeni yayınlanan
hatıraları da bahsedilmeye değer. Bu kitaba
50

tepkiler (kitap hakkındaki tetkikler) karışıktı;
fakat gerçekte hepsi kitaba saygılıydı ve yazarın sebatkâr entellektüel çabasında hayran
olunacak çok şey bulmaktaydı. Hobsbawm
da Marx’ın yanlış anlaşıldığını ve filozofun
genellikle gösterilen itibardan daha fazlasını
hak ettiğini iddia etmekteydi.
Marx sosyalizme nispetle nerede duruyorsa, Adam Smith de, karşılaştırmalı olarak
daha üstün bir ekonomik sistem olan kapitalizme nispetle orada durmaktadır. Amazon.com’da ve diğer kitap satıcılarında yapılan araştırmalar Marx hakkında yazılan kitapların Smith hakkında yazılan kitaplardan
beş ila on kat fazla olduğunu göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin okuma listelerinde yapılan incelemelere göre, ekonomi fakültelerinde -Marx’ın kendini ilk önce ve en
fazla iktisatçı olarak gördüğü hatırlanırsaSmith en fazla ilgi gösterilenler arasında yer
almaktadır. Sosyal bilimlerin diğer alanlarında ise durum tam tersidir. Eserlerinde
ekonomiden fazlası bulunmasına rağmen,
tahmin edeceğiniz gibi, Smith, diğer sosyal
disiplinlerde nadiren ele alınır; buna karşılık,
Marx’tan ve takipçilerinden kurtulma imkânı
yoktur. Marx’ın süregelen geniş etkisi, özellikle modern ekonomi ile tuhaf bir şekilde
bir ilgisinin olmayışıyla karşılaştırıldığında,
çok dikkat çekicidir.
Bu nasıl izah edilebilir? Marx’ın yazılarında -eğer varsa- değerli ne kalmıştır?
Marx’ın kendisini anlaşılır kılmakta ciddî
zorluklarının olduğu göz önüne alındığında,
bunun, cevaplanması kolay bir soru olmadığı
açıktır.

Evet, Marx Bir Marksistti!
Marx, arzu ettiğinde, pervasızca, birinci sınıf
vecizeler üreten zorlayıcı bir yazardı. Komünist Manifesto’nun (1848) kapanış cümleleri
haklı bir şöhret kazanmıştır: “İşçilerin zin-
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cirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri
yoktur. Kazanacakları bir dünya vardır.
Dünya işçileri, birleşin.” Marx, aynı zamanda, histerik küfürler üretme konusunda
gıpta edilecek bir kabiliyete sahiptir. Kapital’in (1867-94) bir yerinde araştırmasının
konusunu meşhur bir ifadeyle şöyle orta koyar: “Ölü emek, vampire benzer şekilde,
canlı emeği emerek yaşar ve daha çok emdikçe daha çok yaşar.” Marx’ın değer teorisi,
ona inanırsanız, yalnızca unutulmaz değil,
aynı zamanda çok zekicedir. Marx, istediği
vakit kendisini fevkalâde parlak bir şekilde
ifade edebilmekteydi
Mamafih, Marx şaşırtıcı derecede donukluk ve nüfuz edilemez bir komplekslik
seviyesine ulaşma kapasitesine sahipti. Kapital’in ilk sayfalarını okumaya çalışın (ilerleyen sayfalarda bu fikirler daha anlaşılır hâle
gelir.). Marx, bilimsel çalışmalarında, kendisinin adlandırdığı gibi, “jargon”u, kapasitelerini vurgulamak için terimlerin altını çizerek
ve onların manalarını istediği gibi değiştirerek, şaşırtıcı ölçüde altüst etti. Sisi artıracak
şekilde, Marx’ın 1844’te inandıklarıyla 1874’te
inandıkları muhtemelen aynı değildi; tek
kalıcı şey, onun, söylediği şeylerin her zaman
mutlak doğruya tekabül ettiğine ve daha
önce söylediği şeylerle tutarlı olduğuna dair
inancıydı. Ve, Manifesto ve Kapital’in üç
cildinin ikisi dâhil Marx’ın yayınladığı her
çalışma ya Fredrich Engels tarafından edit
edilmişti ya da Engels onlarda ortak veya
perde arkasındaki yazardı. Bu yüzden,
Marx’ın “Marx” diye anladığı şeyi Engels’den
ayırmak kendi başına bir ihtisas meselesidir.
Yine de, dört şey hâlâ çok önem arzetmekte ve bir çok şey bu dört şeyden türer
görünmektedir. Bir: Marx, toplumların,
yararlı, uzun dönemli tahminler (öngörüler)
yapmaya yeterli, basit ve tümüyle kuşatıcı
hareket kurallarına (kanunlarına) tâbi olduğuna inandı. İki: Marx, bu konuların, eko-

nomik karakterli olduğuna, yâni topluma şekil verenin, daha doğrusu topluma şekil veren tek şeyin “maddî üretim güçleri” olduğuna inandı. Üç: Marx, bu kanunların, kendilerini, değişmez şekilde, tarih sona erene
kadar, sınıfların sınıflara karşı amansız mücadelesi biçiminde tezahür ettireceğine
inandı. Dört: Marx, tarihin sonunda sınıfların ve devletin (ki tek amacı egemen sınıfın
menfaatlerini temsil etmektir) yeryüzünde
cennetin yolunu açmak için ortadan kalkması
gerektiğine inanmıştı.
Öyleyse, Batılı yorumcuların iddia etmeyi
sevdiği gibi, Sovyet tipi komünizm hangi
bakımlardan bu inançlardan bir sapmadır?
Esas itibariyle söylenen (tâbiri mazur görün)
Rusya’nın yarışta hatalı çıkış yaptığıdır. Marx’ın
hareket
kanunlarına
göre,
toplum,
feodalizmin üretim güçlerine hizmet etmekten ziyade onları sınırladığı/engellediği noktada (ki bu noktaya kadar üretim güçlerine
hizmet etme işlevini üstlenmektedir) feodalizmden kapitalizme geçer/ilerler. Daha
sonra, bu sefer kapitalizm, aynı şekilde, sosyalizme, pro-leterya diktatörlüğüne yol verir
-kapitalizmin üretici potansiyeli tamamen
kazanıldıktan ve bundan dolayı artık
kapitalizmin varlığının devamı maddî
yeterliliğe hizmet etmekten ziyade onu
engellemeye başladıktan sonra. Fakat,
Rusya, doğrudan doğruya feodalizmden
sosyalizme geçmiştir. Bu çok hızlı olmuştur.
Marx (yaşasaydı) Lenin’e bunun işe
yaramayacağını söylemiş olurdu.
Marx gerçekten bunu mu söylerdi? Hiç
şüphe yok ki Lenin kendisini Marx’ın gerçek
bir takipçisi olarak gördü ve bunun için her
sebebe sahipti. On dokuzuncu yüzyılın sonu
itibariyle, sosyalist düşünce bölünüyordu.
Marx’ın hareket kanunları yanlışlanıyordu.
Kapitalizm hâlâ gelişmekteydi: Kâr oranlarında, kapitalizmin sonunu işaret edecek
düşmenin işaretleri yoktu. Çalışan sınıf oy
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verme hakkını elde etmekteydi. Refah devleti
şekillenmekteydi. Fabrikalardaki şartlar iyileşmekte ve maaşlar/ ücretler asgarî geçim
düzeyinin çok üzerine çıkmaktaydı. Bütün
bunlar Marx’ın kanunlarına aykırıydı.
Bu gelişmeler yüzünden sol parçalanıyordu. Bir tarafta kapitalizme daha insanî bir
yüz/ çehre kazandırabileceğini düşünen reformcular ve sosyal demokratlar, diğer tarafta, Marx’ın sisteminin, daima, mantığına –
ve, hayatî şekilde, evrimci karakterinin tersine devrimci karakterinin öne çıkartılması
suretiyle- sadık kalacak şekilde geliştirilmesinin ve yeniden ifade edilmesinin mümkün
olduğuna inananlar vardı.
Marx hangi tarafta yer alırdı? Devrimin
mi yoksa reformun mu? Vampirin yok edilmesi gerektiği görüşünde ısrar eder miydi?
Yoksa, kibarca, daha az kan emilmesini isteyerek, bir reformcu mu olurdu? İkinci ihtimal daha zayıf görünmektedir. Marx bir bilim adamıydı, fakat aynı zamanda bir fanatik
ve bir devrimciydi. Tabiatının (bırakın muhalifleri, yoldaşlarla bile) uyuşmaya/ uzlaşmaya elverişli olmaması patolojikti. Yayınlanan son kitabı olan Manifesto’nun 1882 Rus
baskısına yazdığı önsözde Marx, Rusya’daki
bir devrimin “Batı’da gerçekleşecek devrimin
bir işareti olacağını ve her iki devrimin birbirini tamamlayacağını” umduğunu belirtti.
Eğer öyleyse, pre-kapitalist karakterine rağmen, Rusya “komünist gelişmenin başlama
noktası olarak hizmet görebilirdi”. Lenin
yumuşak başlı uzlaşmacıların değil, ustanın
düşüncelerine sâdık olduğuna haklı olarak
inandı.

Gulag’dan Başka
Sovyet komünizmi Marx’ın fikirlerine uygun
olsa veya uygun olmaya çalışsa bile, bu,
Marx’ın düşüncelerinin tamamını kınamaya
yeterli olmayacaktı. Marx, hâlâ, bazı şeyler52

de, muhtemelen önemli bazı şeylerde, haklı
olabilirdi.
Marx’ın düşüncesinin kimi yönleri etkileyicidir. Mamafih, onun global bir piyasanın
doğuşu hakkındaki çeşitli sözleri –“Marx
geleceği önceden bildi” görüşünün favori
delili –aslında bunun en iyi örnekleri değildir.
On-dokuzuncu yüzyıl bir globalleşme çağıydı
ve Marx bunun farkına varan çok sayıda
kimseden biriydi. Geride bıraktığımız otuz
yılda hızlanan global bütünleşme yalnızca
Marx’ın yaşadığı dönemde çok canlı biçimde
vuku bulmakta olan ve daha sonra 1914’te
kesintiye uğrayan bir trendin yeniden
canlanmasıdır.
Marx kapitalizmin muazzam üretici gücünü tahayyül etmekte daha orjinaldi. O,
kapitalizmin, icadı, şimdiye kadar tahayyül
edilmemiş ölçüde teşvik edeceğini gördü.
Marx, dev şirketlerin (onun keşfettiği biçimde olmasa da) dünya endüstrilerine
hükmedeceğini söylemede haklıydı. Ekonomik çevrimlerin (cycles) önemini (bunların
sebep ve sonuçlarıyla ilgili görüşleri yanlış
olmasına rağ-men) haklı olarak vurguladı..
Marx’ın vurguladığı merkezî paradokskapitalizmin muazzam üretim gücünün,
daha sonra komünizm tarafından izlenecek
sos-yalizmi hem madden mümkün hem
mantıken mecburî kılarak kapitalizmin sonunu getireceği- yanlış çıktı. Buna rağmen,
Marx, haklı olarak, kapitalizmin dünyanın
şartlarını nasıl değiştireceğini diğer yazarlardan daha açık bir biçimde hissetmiş olduğunu iddia edebilir. Ve bu, en azından imrendirici bir saygıyı gerektirir: Marx’ın düşüncesinin şaşırtıcı menzili ve heyecanı.
Fakat, gerçek hâlâ bakîdir: Marx’ın kendisi
için en önemli olan meselelerde yanılmış
olması. Sisteminin gerçek gücünün ileriyi
görebilmesi (predictive) olduğunu iddia etti
ve bütün kehanetlerinde yanıldı. Kapitalizmle
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ilgili görüşü hakkında, Marx’ın sadece
zamanlamada yanıldığı, kapitalizm kendi
macerasını tamamladığında, yani son durakta,
Marx’ın haklı çıkacağı iddia edilebilir. Fakat,
bu şekilde ifade edildiğinde, bu argüman,
Marx’ı haklı çıkarmaya yönelen diğer birçok
argüman gibi, yanlışlanması mümkün
olmayan bir argümandır. Böyle olması onun
doğru olduğunu göstermez. Problem, bu
bakışın sınıf kavramını dışlamasıdır. Bu
akıllıca bir ihmaldir, çünkü “sınıf”, anlamını
kaybedecek
kadar
belirsizleşmiş
bir
kavramdır. Bununla beraber, sınıf çatışması
Marksist dünya görüşünün vazgeçilmez bir
parçasıdır. Onsuz, kapitalizm bile durgunluğa
veya gerilemeye girer, alaşağı edilmesi için
gerekli mekanizma kaybolur.
Sınıf savaşı Marx’ın sine qua non’udur
(olmazsa olmazı). Fakat, sınıf savaşı, bir zamanlar var olmuş idiyse bile, artık sona ermiştir. Bugün Batı demokrasilerinde yöneticileri kim ve ne kadarlık bir süre için seçer?
Hükümetlere şirketlerin nasıl regüle edileceğini kim söyler? Şirketlerin nihaî olarak sahipleri kimlerdir? Emeklerinin kiralanmasını
bekleyen işçiler ve proleterya. Ve bu, Marx’ın
en çok küçümsediği şeylere rağmen değil,
onlar sayesinde böyledir: Özel mülkiyet,
liberal siyasî haklar ve piyasa. En önemli
olan noktada Marx bundan daha yanlış olamazdı.

Prensipte Haklı
Bununla beraber, Marksist düşünce kendilerinin Marksist olduğunu iddia eden gittikçe
azalan sayıdaki insandan çok daha fazla sayıda insan üzerinde tesirli olmaya devam etmektedir. Emek değer teorisi ve diğer Marksist ekonomik analiz araçları entellektüel olarak paramparça olmuş olabilir, fakat Marx’ın
varsayımlarının, analitik temalarının ve düşünce alışkanlıklarının çoğu Batı akademik
dünyasında ve diğer yerlerde çok yaygındır.

Ekonomik yapının herşeyi belirlediği yolundaki kör fikir bilhassa zararlıdır. Bu görüşe göre, meselâ, özel mülkiyet hakkı sadece
burjuva üretim ilişkilerine hizmet ettiği için
vardır. Aynısı toplumda bulunabilecek her
diğer hak ve sivil özgürlük için de söylenebilir. Bu hakların daha derin bir ahlâkî temeli
olduğu fikri bir yanılsamadır. Ahlâkın kendisi
bir yanılsamadır, o sadece egemen sınıfın silâhlarından biridir. (Lukacs’ın ifade ettiği gibi: “Komünist ahlâk günahkârca davranmayı
en yüksek vazife hâline getirir... Bu, devrimin
bizden talep ettiği en büyük fedakârlıktır.”)
İnsan (denilen varlık) değersizdir: Bizler onu
bütünüyle reddetmedikçe, yalnızca “sistemin”
kolayca aldatılan insanlarıyızdır.
Etik için geçerli olan, aynı şekilde, tarih,
edebiyat, beşerî bilimlerin diğerleri ve sosyal
disiplin için de geçerlidir. “Sabık Marksist”,
bunların hepsini, geleneksel olarak anlaşıldığı
gibi, önyargısız entellektüel araştırma konuları olarak değil, sosyal kontrol tarzları olarak
görür. Bir ressama, bir oyun yazarına, mimara veya felsefeciye ne yaptığını düşündüğünü sormayın. Çalışmalarına göz atmadan
dahi onun gerçekte ne yapmakta olduğunu
bilirsiniz: Egemen sınıfı desteklemek. Bu
zihniyet, bütün Batı Avrupa’da ve özellikle
üniversitelerin çeşitli (en fazla edebiyatta fakat sadece orada değil) bölümlerinde ve
kampüslerde çok etkili olmuştur. Sonuç ise,
devletin değil genç insanların nezih bir liberal eğitim sürecinde ulaşabileceği akıllıca konuşma ve görev fırsatlarının ortadan kaybolması olmuştur.
Marksist düşünce aynı zamanda ciddî bir
biçimde ütopisttir -bir diğer tesirli özellik.
Komünist Manifesto, başlığına rağmen, hükümet için bir program değildi: İktidarı ele
geçirmek veya, daha ziyade, iktidar birilerinin ellerine geçerken bilgiç bilgiç seyretmek
için bir programdı. Yani, kapitalizmin dinamikleri ve kusurları üzerine bir yorumdu.
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Manifestonun veya yazılarının hiçbir yerinde,
Marx, geleceğine inandığı ve savunduğu komünizmin fiilen nasıl işleyeceğini tasvir etme
zahmetine girmedi.

Marx’ın Aşağılık İnsanlar Teorisi
Marx bir defasında şunu yazdı: “Komünist
toplumda, ki (bu toplumda) hiç kimse
spesifik bir faaliyet sahasına sahip değildir...
Toplum genel üretimi düzenler ve böylece
benim, dilediğim gibi, bugün bir şey, yarın
başka şey yapmamı, avcı, çoban veya edebiyat
kritikçisi olmadan, sabahleyin avlanmak,
öğleden sonra balık tutmak, akşam sığırları
beslemek,
akşam
yemeğinden
sonra
(edebiyat) kritiği yapmakla meşgul olmamı
mümkün kılar.” Sığırların sa-dece akşamları
sağılmaktan veya insanların is-tedikleri gibi
beslenmekten mutlu olup olma-yacağı
Marx’ta daha uzun boylu ele alınmış olmasını
dileyeceğimiz çok sayıdaki sorular-dan biridir.
Fakat bu karikatür Marx’ın ko-münizmin hâli
hakkında söylediği şeylerin ta-mamıdır.
Gerisi, Marx’ın kapitalizme atfede-rek
kınadığı şeylerin mevcudiyetinden çıkarılmalıdır: Eşitsizlik, sömürü, yabancılaşma,
özel mülkiyet ve diğerleri.
Günümüzün, kendilerini Marksist olarak
veya başka türlü ilân etmiş olan globalleşme
eleştiricilerinin aynı yolda ilerlemekte olması
çarpıcıdır. Bu kimseler mevcut ekonomik
düzene üzerinde çalışılmış bir alternatif sunmazlar. Onun yerine, gerçekte yaşanmamış,
endüstri devrimi (çağı) öncesi bir altın çağı
referans alarak, çevre problemlerinden, sosyal
adâletsizlikten ve markalı spor giyimden arî
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bir ütopya vaadederler. Bu alternatif istikbâl
asla cismî bir biçim almaz veya tetkike açılmaz.
Ve anti-globalistler Marx’tan bunun
yanında başka şeyler de tevarüs etmiştir.
Kendiliğinden haklı öfkeye; sert, şiddetli
söyleme; fiilî şiddete (öbür tarafın
“şiddetine” cevap olarak) başvurma isteğine;
büyük
işletmelerin
şeytan
hâline
getirilmesine; dünyanın sömürenler ve
kurbanlar olarak ikiye ayrılmasına; parçalı
mühendisliğin küçümsenmesine; aktivizm
gayretine; demokratik süreçlere karşı
sabırsızlığa;
liberal
“haklar”
ve
“özgürlükler”in
küçümsenmesine,
uzlaşmadan kuşku duyulmasına ve piyasa
düzenini savunan argümanlarda riyakârlık
(veya çocuksu saflık) olduğu (iddiasına)
dikkat edin.
Anti-globalizm, isabetle, seküler bir din
olarak tasvir edilmiştir. Marksizm de öyledir:
Bir peygamberle tamamlanan bir amentü,
kutsal metinler ve gizil bir cennet vaadi.
Marx, iddia ettiği gibi bir bilim adamı
değildi. O bir inanç kurdu; Marx’ın ilham
kaynağı olduğu ekonomik ve politik sistemler
ölmüştür veya ölmektedir. Fakat onun dini
geniş bir dindir ve yaşamaya devam
etmektedir.
The Economist, “Marx After Communism”,
December 21st, 2002.
*

Çeviren: Atilla Yayla
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Açık Toplum
e- dergi
özgürlüğün on-line adresi:

www.liberal-dt.org.tr
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Karl Popper ile Marksizm, Özgürlük
ve Tarihsicilik Üzerine…
Giancarlo Bosetti*

Pasifizm, Savaş, Komünizm
Bence bu söyleşiye en önemli noktayla başlamalıyız: Marksizm’e yönelik en ayrıntılı eleştirilerinizi aynı zamanda en önemli kitabınız olan
“Açık Toplum ve Düşmanlar”nda dile getirdiniz. Bu eleştirilerinizin özünü nasıl ve ne zaman kavradığınızı, Plato’dan Hegel ve Marx’a
kadar tüm “sahte peygamberler”e yönelik olan
ve 1945’de yayınladığınız kitapta sistematik
olarak geliştirdiğiniz saldırıyı başlatmanın gerekliliğine nasıl ve ne zaman inandığınızı lütfen açıklar mısınız?
Aslında bu soru beni çok eskilere, henüz
17 yaşıma bile basmadığım Temmuz 1919’a
götürdü. Açık Toplum’da belirttiğim görüşlerimi tartışacak duruma gelişim tabiî ki çok
çabuk olmadı, ama Marksizm’e yönelik görüşlerimi eleştirel bir gözle yeniden gözden
geçirmem gerektiğine ilk kez onyedinci yaşgünümden önce, yani Temmuz 1919’da karar
verdim. Kısa bir süre sonra, Şubat 1920’de,
tüm yaşamım boyunca geliştirmeye özen
gösterdiğim konumuma ulaştığımı söyleye
*

Gazeteci-Yazar.

bilirim. Yani bunun başlangıcı çok eskiye dayanıyor. Üstelik bugün artık bunları çok az
kişinin anımsadığını da söylemem gerek.
Birinci Dünya Savaşı’nın üstünden çok az bir
zaman geçmişti.
Savaşa karşı tutumunuz nasıldı?
Çocukken, yani Birinci Dünya Savaşı’ndan önce savaşa karşıydım. Ailem de
barışseverdi. Babamın kütüphanesinde savaş
karşıtı kitaplar bulunurdu ve babam Avusturya militarizmine şiddetle karşı çıkardı. Savaş başladığı zaman etrafımdaki insanların
çoğunun -aile dostlarımız, tanıdıklarımız180 derecelik bir dönüş yaparak, bir anda
savaş yandaşı olduklarını görmek beni dehşete düşürmüştü. 1914 Temmuz’unun sonlarında tatildeydik ve babam bana Viyana’dan
bir mektup göndermişti. Mektubunda bizi
ziyarete gele-meyeceğini, çünkü maalesefkullandığı sözcük buydu, “maalesef”- savaş
çıkacağını yazıyordu. Mektup, doğum günümden bir gün önce yazılmıştı ve -anımsadığım kadarıyla- savaş tam benim doğum
günümde başlamıştı. Bir süre sonra Viyana’ya döndüm ama okuldaki herkes artık
savaştan yanaydı.
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Bu havadan çok mu etkilenmiştiniz?
Tam olarak bağışıklık kazanmıştım diyemem. Biraz etkilenmiştim, ama kısa sürede
barış olması umudunu taşıyacak kadar. Tabiî
bu, İttifak Devletleri’nin zafer kazanmasıyla
ulaşılacak bir barıştı. Aynı zamanda, çoğu kişinin düşündüğü gibi, gerçek bir zaferle filan
ilgilenmiyordum.
O sıralar savaş hakkında neler düşündüğünüzü tam olarak anımsıyor musunuz?
Bütün bunları gayet iyi biliyorum, çünkü
bugün bile bazı mısralarını anımsadığım bir
şiir yazmıştım. Şiirin adı “Savaş Kutlaması”ydı
ve tüm düşmanlarımızın evlerine gittiğinden
ve artık barışa ulaştığımızdan söz ediyordum.
O şiirin hiçbir yerinde barışın bir zafer olduğu
ya da buna benzer bir şey bulunmuyordu.
Ama şiiri Ekim 1914’de veya o sıralarda yazdığımı ve yeni yılın başlarında, düşmanlarımızın
evlerine yenilgiyle döndüklerini -ki şiirin ana
teması buydu- düşünecek kadar zafer yanlısı
olduğumu düşündüğüm için kendimden utandığımı da biliyorum. Bu yüzden, İttifak
Devletleri’nin düşmanlarını yenme fikrinin
gerçek
anlamda
karşıtı
olduğumu
söyleyebilirim.
Daha şiddetli bir şekilde savaş karşıtı olmanıza sebep olan şey neydi?
1915 veya 1916’da babamla, neler olabileceği hakkında uzun uzun konuşurduk. Asıl
önemli olan şey şuydu; o sıralar henüz çocuktum ve savaşı doğruların kazanacağından adım
gibi emindim. Toyluk işte. Her neyse, 1915’in
başlarında, yani Belçika’nın işgalinden sonra,
Almanya’nın
bazı
anlaşmalara
aykırı
davrandığını öğrendim ve bunun üzerine hem
yanlış tarafta olduğumuza hem de bu yüzden
savaşı kaybetmemiz gerektiğine inanmaya
başladım.
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Biraz daha ileri gidersek, Ekim Devrimi’nden ilk kez ne zaman haberiniz olduğunu anımsıyor musunuz?
Rusya ile İttifak Devletleri arasında BrestLitovsk’da yapılan ve şu ünlü anlaşmayla sonuçlanan görüşmeler sırasındaydı. 15 yaşından biraz büyüktüm ve oradaki Rusların
yaptıkları konuşmalardan çok etkilenmiştim.
Tabiî ki en önemli konuşmacı Trotsky’ydi ve
ne kadar gariptir ki, çeşitli konuşmaların ana
hatları Avusturya’da (hatta emin değilim
ama, belki Almanya’da da) basılmıştı. Beni
komünistlere çeken ilk olay bu oldu. Ayrıca,
1905 Devrimi sırasında bir öğrenci lideri
olan, Rusya doğumlu bir arkadaşım da vardı
ve beni uyararak, komünistlerin, parti anlayışlarına uygun olması koşuluyla herşeyi
gözlerini kırpmadan yapabilecek insanlar olduklarını söylemişti. Ama, doğrusunu söylemek gerekirse, bu uyarıyı, Brest-Litovsk’da
yapılan konuşmalar yüzünden biraz kuşkuyla
karşıladım.
Yani, sizi Komünizme çeken şey, Rusların
barıştan söz edip, askerî bir zafer fikrine kesinlikle karşı olduklarını dile getirdikleri konuşmalar mı oldu?
O sırada, o günden beri ilgimi hep çekmiş olan asıl sorunla yüz yüze gelmiştim zaten: Komünizme evet mi, hayır mı?
Ve komünist oldunuz?
Barıştan kısa bir süre sonra, 19I9’da, Komünist Parti bürosuna gittim ve onlara,
elimden geldiği kadar hizmet etmeye hazır
olduğumu söyledim. Parti liderleri arasında,
Avusturyalı filozof Rudolf Eisler’ın üç çocuğu da vardı: Öerhardt, Hans ve Fritti
(Elfri-de’nin kısaltılmışı) Eisler. Aslında evlilik soyadı Friedlander’dı ama, sanırım o sıralar eşinden boşanmış olmalıydı. Gerhardt
daha sonra Amerikan komünistlerinin en
önemli lideri oldu ve İkinci Dünya Sa-
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vaşı’ndan hemen sonra Amerika Birleşik
Devletleri’nden sınırdışı edildi. Küçük kardeşi Hans, Doğu Almanya’nın en önde gelen
müzisyenlerinden biri oldu. Ve Fritti
Friedlander, Ruth Fischer adıyla, Alman
komünizminin liderlerinden biri olmayı başardı.
Otobiyografinizin, “komünist dostlarınızdan” genel olarak söz ettiğiniz bölümünde bu
isimlere rastladığımı anımsamıyorum. Onların
isimlerini şimdi neden açıklıyorsunuz?
Onlarla tanışmam gerçekten çok ilginçti.
Bana karşı çok iyiydiler, beni biraz şımarttılar
ve başlangıçta onlara güveniyordum. Ama
kısa sürede, Moskova’dan gelecek bir
telgrafın, 180 derece dönmelerine ve büyük
bir rahatlıkla, bir gün önce söylediklerinin
tam aksini söylemelerine yettiğini anladım.
Üstelik insanlara karşı davranışları da bir
günden diğerine tamamen değişiyordu. Diğer bir ifadeyle, bir tek prensipleri vardı ve
bu da, ne olursa olsun, en ufak bir tereddüt
göstermeksizin Moskova’yı desteklemekti
işte bunu anladığım anda da komünizme
yönelik tutumum tam bir krize sürüklendi.
Yanlış anlamadıysam Eisler kardeşler, entelektüel değerleri olan insanlardı. Bu nedenle de,
davranışlarının tümünde bu kadar ani değişiklikler olmasını, karakterlerindeki bir bozukluk
olarak değil, komünist ideolojinin derinliklerinden gelen bir tavır olarak gördünüz. “Açık
Toplum”da tamamladığınız arayışınız bu nedenle mi başlamıştı? Belki de Marksizm’e yönelik ana eleştirinizi bu noktada açıklasanız iyi
olur.
Evet, haklısınız. Marx, sosyalizm veya komünizmin -ikisi arasında şu anda bir ayırım
yapmayacağım- bir proleterya diktatörlüğü
şeklinde doğacağını öngörmüştü. Bu, tarih
ve ekonomi konusunda ayrıntılı bir çalışma
yapılması sonucu kesin olarak kabul edilmesi
gereken
tarihî
bir
zorunluluktu.

Kanıtlanabilirdi. Komünizm, mutlaka gerçekleşmesi gereken bir şeydi. Kapitalizm,
çok kötü bir toplum tarzıydı: Mutlaka sona
ermeli, komünistler tarafından mutlaka alaşağı edilmeliydi. Bunun olması kaçınılmazdı,
işte o zaman şahane bir toplum ortaya çıkacaktı; bütün insanların birbirlerini sevdiği ve
dünyanın her tarafına barışın hâkim olacağı
yeni bir toplum. En önemli şey buydu. Ve
işte bu yüzden bu doktrini bir kapan olarak
görüyorum, bu bir fare kapanı ve ben de fareydim.
Otobiyografinizde,
“Marksist
öğretinin
özünü giderek nasıl kavradığınızı” anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki, “bu öğretinin kapsamında
tarihî bir kehanet var ve bu kehanet, şu ahlakî
kuralla kesin olarak uyum içinde: Kaçınılmazın
gerçekleşmesine yardım et!” Şu “kapan”
düşüncesi hakkında birkaç şey daha söyleyebilir
misiniz?
Daha iyi bir dünyanın geleceğini vadeden
komünist doktrinin en büyük iddialarından
biri, tarihin yasaları konusundaki bilgi birikimine dayandığıdır. Yani, nasıl olsa bir gün
yaşanacak olan olayların yaşanmasını sağlayacak veya bu olayların yaşanmasına yardımcı olacak bir partiyi desteklemek, herkesin,
ama özellikle benim gibi savaştan ve şiddetten nefret edenlerin görevi sayılmalıydı. Bu
gerçeği bile bile direnirseniz, suçlu sayılmanız gerekirdi.
Çünkü, nasıl olsa gerçekleşecek bir şeye
karşı direniyordunuz ve bu direnişiniz nedeniyle, komünizmin kaçınılmaz bir şekilde hâkim olacağı güne kadar gerçekleşecek olan
bütün şiddet olaylarından ve ölümlerden ya
doğrudan doğruya sorumlu olacak ya da başkalarına ait olan bu sorumluluğu paylaşacaktınız. Komünizm mutlaka gelmeliydi, mutlaka kabul edilmeliydi. Üstelik direnişin asgarî
düzeyde olmasını ve olabildiğince az sayıda
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insanın kurban edilmesini ummak zorundaydık.
Yani sosyalizmin kaçınılmazlığını anlayan
herkesin, bunun bir an önce gerçekleşmesini
sağlamak için herşeyi yapması gerektiği gibi
bir görevi olduğu bilimsel olarak da kanıtlanabilirdi. Komünizmin liderleri o garip şeyleri bu yüzden yapmışlar kendi kendileriyle
çelişkiye düşmüşlerdi. Bütün bunlar mazur
görülebilirdi, çünkü komünist gücün oluşumuna yardım etmeye çalışıyorlardı; zaten tarihin en can alıcı sorusu, her eylemin asıl nedeni, her tercihin mazur gösterilme gerekçesi
de buydu. Bütün insanların, hatta liderlerin
bile hata yapmaları kaçınılmazdı - ama bu o
kadar da büyütülecek bir mesele değildi. Asıl
önemli olan nokta, komünistlerin, eninde sonunda mutlaka gerçekleşecek olan bir şey
için savaştıkları gerçeğiydi. Bir kapandan söz
ederken bunu demek istemiştim ve ben de
bir süre için o kapana sıkışmıştım.
Birkaç ay süreyle. Ama sonra fikrinizi değiştirdiniz. Başka neler oldu? Yani, dostlarınızda
gördüğünüz ani değişikliklerin ötesinde?
Sorgulanması gerektiğini düşündüğüm
çeşitli şeyler olmaya başladı. Birkaç komünist
Viyana’daki emniyet müdürlüğünde tutuluyordu. Parti bu kişilerin serbest bırakılmasını
sağlamak için bir gösteri düzenlemeye karar
verdi ve bu gösteriye daha çok gençler katıldı. Polis ateş açtı ve altı genç gösterici
öldü. Hepsini gördüm, oradaydım. Ve o
zaman düşünmeye başladım. Parti liderleri
olaylar ne kadar korkunç olursa, işlerin o kadar iyiye gittiğini savunur bir hâl almışlardı;
bütün bu olaylar devrimin, büyük devrimin
gerçekleşmesi için gereken öfkenin harekete
geçmesini sağlayacaktı. Yani olanlardan pişmanlık duymadılar, ama ben orada ölen
gençlerin sorumluluğunu omuzlarımda taşımaya başlamıştım bile.
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Bu nokta, ne otobiyografinizde ne de yaşamınızın o döneminden söz ettiğiniz konuşmalarınızda o kadar açık değil. Birkaç genç komünistin Viyana’da polis tarafından öldürülmesi
üzerine komünistlerden uzaklaşmaya karar
verdiniz. Oysa o olaydı komünistler ateş açan
taraf değil, kurbandı. Ama o olayın ardından
komünizmden vazgeçmeye karar verdiniz. Bu
biraz garip değil mi?
Bir tür sorumluluk duyuyordum, insanın
kendini feda etmesinin, kendini tehlikeye atmasının normal olduğunu düşünüyordum;
ama biz başkalarını, kendilerini tehlikeye atmaları için cesaretlendiriyorduk; bunu yapmaya hakkımız yoktu. Parti liderlerinin başkalarına, kendilerini feda etmelerini ya da hayatlarını tehlikeye atmalarını söylemeye
hakları yoktu. O genç göstericilerin hepsi işçiydi, oysa bizler, Marksizmi yargılayabileceğimize ve, deyim yerindeyse, altına imza
atabileceği-mize inanan entellektüellerdik. O
sıralar ben üniversiteye gidiyordum. Hepimiz
öğrenciydik, kalın kitaplar okuyabiliyor ve
insanlara şunları söylemeye hakkımız olduğunu düşünüyorduk: Bu işler böyle olur;
komünizm mutlaka gelmeli ve biz bunu savaşa savaşa gerçekleştirmekle yükümlüyüz.
Bunun üzerine, olanlardan bizim sorumlu
olduğumuzu anladım ve kendi kendime, işlerin gerçekten bizim söylediğimiz gibi gidip
gitmediğini sor-maya başladım. Komünizmin
mutlaka gelmesi gerektiği yolundaki Marksist
kanıtların gerçekten geçerli olduğundan emin
miydim? Bu-nu garanti edebilecek durumda
mıydım? Marx’ı okuyamayacak durumda olan
insanların karşısına geçip onlara şunu
söyleyebilir miydim: Ben Marx’ı ayrıntılı
olarak sınadım ve kontrol ettim. Sizi temin
ederim ki söylediği herşey doğrudur,
sunduğu kanıtlar geçerlidir, komünizm er ya
da geç mutlaka gelmelidir ve sonunda zafer
bizim olacaktır, öyleyse bütün bu sonuçlara
katlanmak zorundayız?
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Peki o zaman ne yaptınız?
Marx’ı tam anlamıyla, yani daha önce
yapmadığım kadar derinlemesine incelemeye
karar verdim. Onu kullanmıştım, onu kullanmak zorunda kalmıştım, ama sahip olduğum bilgiler son derece yüzeyseldi. Bunun
üzerine, Marx’ın ileri sürdüğü teorinin gerçekten kanıtlanıp kanıtlanamayacağını araştırmam gerektiğini düşündüm.
Marksizm’in özüne yönelik eleştirileriniz
üzerinde çalışmaya o zaman başladınız. Bunu
nasıl yaptınız peki?
Kapital üzerinde çalışmaya başladım ve
içindeki temel noktaların şunlar olduğunu
fark ettim. Bir: Kapitalizmde reform yapılamaz, o sadece yok edilebilir; eğer daha iyi
bir toplumda yaşamak istiyorsak kapitalizmi
yok etmeliyiz. İki: Sefillik giderek artıyor,
işçilerin durumu zaman içinde çok çok daha
kötü olacak ve bu nedenle kapitalzmin bir an
önce yok edilmesi gerekiyor. Çok ilginç ve
önemli olan üçüncü nokta ise, bütün bu
kötülüklerden ötürü kapitalistlerin bireysel
olarak suçlanamayacakları; onlar da sistemin
kurbanlarıydı. Bunu belirtmekte yarar var,
çünkü o zamanlar komünistlerin bunu hiç
dile getirmediklerini biliyordum. Tam
aksine, bireysel olarak tüm kapitalistleri
suçluyor ve herkesin onlardan nefret etmesi
için çaba gösteriyorlardı. Oysa Marx kapitalizmin bir tür makine olduğunu ve bu makinenin içine kapatılmış olan kapitalistlerin de,
tıpkı işçiler gibi, ellerinden bir şey gelmediğini, sadece makine tarafından yapmalarına
izin verilen şeyleri yaptıklarını söylüyordu.
Marx bununla da yetinmiyor ve kapitalistlerin, diğer insanları bile bile sömüren kötü
niyetli insanlar oldukları şeklindeki bakış açısını, “bayağı Marksizm” olarak nitelendiriyordu. Tabiî Parti de bunu desteklemek zorunda olduğunu düşünüyordu, çünkü
Parti’nin, devrim amacına ulaşılması yojunda

kendilerine yardımcı olacak herşeyi yapmaya
hakkı vardı, işte bu da bir kapandı. Parti’nin
öyle bir işlevi vardı ki, komünizmin gelişini
hızlandırmak uğruna, o, olabildiğince fazla
nefret uyandırma hakkına sahipti. O dönemde Marx üzerine yaptığım inceleme sonucunda erişebildiğim temel analiz buydu.
Ama Marksizm’e yönelik eleştirinizin temel
unsurlarının hepsi burada değil. Diğerleri daha
sonra ortaya çıktılar.
Aslında tartışma konusu olacak çok
önemli bir konu daha var ve ben bunu ancak
Açık Toplum’un yayınlanmasından sonra
farkettim. Marx’ın tanımladığı kapitalizm,
aslında hiçbir zaman varolmamıştır. Bu sadece bir buluş, şeytanın hayal ettiği bir düştür. Tabiî ki her zaman zenginler ve yoksullar olmuş ve yoksullar her zaman acı çekmişlerdir. Üstelik tarih boyunca her zaman,
yoksullara ve haksızlığa uğrayanlara yardım
etmeye yönelik ahlâkî bir istem olmuştur.
Ben bugün bile haksızlığa uğrayanlara yardım edilmesinden yanayım. Ama bugün haksızlığa uğrayan kesimin işçiler olduğunu hiç
sanmıyorum. Bana göre haksızlığa uğrayanların kimler olduğunu daha sonra göreceğiz.
Doğal olarak bugün de yoksul insanlar var,
ama açlık sorunu ve işçilerin çalışma koşulları artık Marx’ın yaşadığı dönemdekine hiç
benzemiyor. Toplumun o zamanlar birçok
açıdan çok kötü durumda olduğunu inkâr
etmiyorum ama bu, Marx’ın kapitalizm olarak
tanımladığı şey değildi; durumu düzeltmek
için reform yapılabilirdi, oysa Marx’ın ileri
sürdüğü temel teze göre, kapitalizm sadece
yok edilebilirdi. Daha sonra kendisi de, belki
İngiltere’de -ve sadece İngiltere’de- sosyal
devrimin, hiçbir şiddet olayı yaşanmaksızın
gelebileceğini
kabul
etti;
toplumun
iyileştirilebileceğinden hiç sözetmiyordu ama
söylediklerinden pekâlâ bu anlam da
çıkarılabilirdi.
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Gerçek şu ki, Marx’ın yaşamı boyunca
hem İngiltere’de, hem de özellikle Bismarck
yönetimindeki Almanya’da müthiş reformlar, büyük ve çok önemli reformlar gerçekleşmiştir. Yani kapitalizm hakkında söyledikleri, henüz kendisinin de hayatta olduğu
dönemde çürütülmüştür. Bu durumda kapita-lizm dediği şey, yani işçilerin ve kapitalistlerin, herşeyin giderek daha da kötüleşmesine neden olacak bir makinenin içine kapatılmış oldukları toplum düzeni, hiçbir zaman
var olmamıştır. Ein Kapitalist schlagt vielen
lot -bir kapitalist, birçok diğerini kılıçtan geçirir- tümcesi Marx’ın, giderek çok daha az
sayıda kapitalist kalacağı yolundaki görüşlerini ifade etmek için kullandığı birçok formülden biriydi. Bu gerçekleştiği zaman, kalan sağların hepsi ya kurban ya da işçi olacaktı. Ama bu tür bir toplum asla var olmadı
ve eğer içinde yaşadığımız topluma, Marksist
anlayış çerçevesinde kapitalist toplum dersek
büyük bir hata yapmış oluruz, çünkü Markist
öğretideki kapitalizm tanımı ne geçmişte ne
de bugün, bizim toplumumuz için geçerli
değildir. Bu, Marksizm’e yönelik en temel
eleştirimdir ama bir tane daha var.
Marx’a göre, kapitalistler, devletin gizli
diktatörleriydi ve kapitalizmin geçerli olduğu
bir toplum, aslında diktatörlüktü. Yani kısaca, kapitalistler diktatördü. Bu kesinlikle bir
ütopya. Kapitalistlerin politik açıdan tüm
kararları verme gücünü ellerinde bulundurdukları bir toplum bugüne kadar hiç görülmemiştir. Olaylar aslında her zaman için çok
daha karmaşık olmuştur. Marx’ın sosyolojiye
ve tarihe yaptığı en büyük düşünsel katkı, bir
toplumun yaşamında ekonomik koşulların
çok büyük bir önem taşıdığı görüşünü dile
getirmesi olarak kabul edilir, ki bu da, örneğin tarihsicilerin daha önce inandıkları görüşle taban tabana zıttır. Marx’tan önce ciddî
bir ekonomi tarihi olmadığını kabul etmek
zorundayım. Ama bir keşifte bulunan herkes
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gibi, o da bu keşfini iyice abarttı ve herşeyi
ekonomiye dayandırarak açıkladı. Ekonominin en önemli şey olduğuna inanıyordu, oysa
bu büyük bir hataydı. Toplum son derece
karmaşık bir gerçektir: Her toplumda birçok
başka şey, örneğin din, milliyet, dostluk ve
ortak okullar vardır örneğin Viyana’da sosyal
demokrat liderlerin hemen hemen hepsi,
aynı okulun aynı sınıfında okumuşlar ve ondan sonra da daima dost kalmışlardır. İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nin politika üzerindeki etkisi çok büyüktür: Neredeyse bütün partilerdeki politikacıların tümü, üniversite yıllarında birbirleriyle arkadaş olan kişilerdir. Bütün bu unsurlar belli bir rol oynarlar; ancak, kapitalistlerin diktatörlüğü şeklindeki basit görüş, gerçek yaşamda hiçbir
zaman için geçerli olmamıştır.

Bir Kere Daha Tarihsiciliğe Karşı
Gelecek Açıktır
Tarihin çeşitli şekillerde yorumlanmasını her
zaman çok önemli buldunuz, özellikle de tarihsiciliğe karşı yürüttüğünüz saldırılar her
zaman katı ve acımasız oldu. Bu yüzden belli
zamanlarda ve belli kültürel alanlarda -örneğin savaş sonrasındaki ve daha sonra da,
1960’lar ve 1970’lerdeki İtalya- çalışmalarınız
genel olarak çok büyük bir kabul görmedi. Doğrusunu söylemem gerekirse, gençlik yıllarımda
okuduğum görüşlerinizin birçoğu bana çekici
geldiği hâlde, tarihsiciliğe karşı oluşunuzu ben
bile çok itici bulmuştum. Totaliter sistemlere yöneltti-ğiniz eleştiriler son derece ikna ediciydi,
ama ta-rihsiciliğe ve özellikle de Marksizm’e yöneltmiş olduğunuz korkunç suçlamaları kabul
etmeyi hep reddettim. Açıkçası hem tarihsici
hem de demokrat olmak bana mümkünmüş gibi
geliyordu.
Tarihsicilik bütünüyle yanlıştır. Tarihsici
tarihi, kaynağından çıkarak yoluna devam
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eden bir nehir gibi görür ve bulunduğu
noktadan sonra gideceği yeri görebileceğine
inanır. Gelecekte neler olacağını tahmin edebil-diği için de çok zeki olduğunu zanneder.
Ama bu ahlâkî açıdan tümüyle yanlış bir tutumdur. Tarih üzerinde istediğiniz kadar çalışabilirsiniz, ama nehir ya da adına her ne
derseniz deyin bu, her zaman için yalnızca
bir mecaz olacaktır. İçinde gerçek olan hiçbir
şey yoktur. Geçmişte olup bitenler üzerinde
çalışın ama artık onlar geçmişte kaldı, yaşandı ve bitti. Bundan sonra olacakları önceden tahmin edip, bazı şeyleri değiştirmek ya
da gelecekte yaşanacak olaylardan etkilenmemenizi sağlamak için hiçbir şey yapamazsınız. Yapabileceğimiz tek şey, içinde yaşadığımız zamanda birşeyler yapmak ve herşeyin
daha iyi olmasını sağlamaya çalışmaktır.
Size katılıyorum. “Ben zaten böyle sonuçlanacağını başından beri biliyordum,” diyen birinden ben de hoşlanmam. Ama otobiyografinizi okuduğum zaman, ayrıca bu söyleşinin
başlangıcında, henüz 17 yaşındayken Eisler
kardeşlerle tanıştığınızı söyleyince, çok uzun
zaman önce yaptığınız eleştirileri doğrulayan
bir sürü şey görmenizin, sizde ne gibi etkiler yarattığını merak ettim. Ne de olsa Marksizm’e
yönelttiğiniz eleştirileri formüle ettiğiniz ilk
günlerde daha çocuk sayılırdınız. Onlarca yıl
boyunca, başkaları da sizin görüşlerinizi paylaşmaya başladıktan önce de sonra da,
“hakılıyım” diye düşünmüş olmalısınız. Son
birkaç ay süresince içinizden hiç, “nehrin bu tarafa akacağını ben zaten biliyordum” demek
geçmedi mi?
Olayların böyle gelişmesine sevindim tabiî ama bugün kendimi, başından beri yanlışlığın nerede olduğunu bildiğim için mutlu
hissetmiyorum. Olanların hepsi geçmişte
kaldı. Şu andan itibaren hepimizin görevi,
herşeyin çok daha iyi olabilmesi için yapabileceğimiz en iyi şeyin ne olduğunu düşünmek. Geçmişten tabiî ki ders alabiliriz, ama

geçmişe bakarak gelecekte neler olacağını
tahmin edemeyiz.
Aslında bunun sanattaki korkunç gerilemeyle de ilgisi var. Geçmişteki sanat eserlerini -örneğin Michelangelo’nunkileri- gören
herkes, sanatta bir gerileme olduğunu kabul
etmek zorundadır. Şurası bir gerçek ki,
Michelangelo eskiden de en büyük sanatçıydı, bundan sonra da öyle olacak ve günümüzde artık onun yaptıklarının yapılmasını bekleyemeyiz. İyi ama sanatta görülen
bu gerilemenin sebebi ne? Çünkü bütün sanatçılar, tarihsicilerin geleceğe yönelik kehanetlerini duyuyor ve güzel sanat eserleri yaratmak yerine tüm dikkatlerini, geleceğin liderleri olmaya yöneltiyorlar. Hepsi artık
eserlerinin niteliğiyle değil, kendileriyle ilgileniyor ve kendi zamanlarının ötesinde olmaya çabalayan kötü kahinleri, kötü filozofları dinliyorlar. Yani herkes yaşadığı zamanın
ilerisinde olmaya çalışıyor, ama gerçek şu ki,
hiç kimse gelecekte neler olabileceğini öngörecek durumda değil. Marx’a bakın. O bütün
makinelerin, her zaman buhar gücüyle çalışacağını ve zaman içinde boyutlarının daha
da büyüyeceğini söylemişti. Benim kullandığım elektrikli traş makinesi gibi birşeyi hayal
etmesi bile olası değildi. Oysa bırakın zamanla boyutlarının büyümesini, bütün makineler giderek daha da küçüldüler -hem de
bireysel kullanımımız için. Bunun yanı sıra
Marx tarihe, sadece üretim açısından bakıyordu. Ama bugüne kadar tarih hep maddî
şeylerle bağlantılı oldu ve bu da beraberinde,
her gün daha da iyiye giden tüketim malzemeleri gerçeğini getirdi, örneğin, ilk demiryolları üretimi daha da arttırmak veya bir
yerden bir yere birşeyler nakletmek için döşenmemişti. Tek amaç, insan nakliyesiydi.
Eskiden yolcu, posta vesaire taşıyan at arabaları (coach) vardı ama birdenbire ortaya,
buharlı bir motor tarafından çekilen, arka
arkaya dizilmiş ve birbirine bağlanmış on
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tane vagon çıktı. Hatta öyle ki, bu ülkede
onlara hâlâ “coach” denir. Böylece seyahat,
eskiye oranla çok daha ucuz hâle geldi. Bu,
akrabalarını görmek, başka kentleri ziyaret
etmek ya da belki müzelere gitmek isteyen
insanlar için bireysel bir hizmet oldu. Bunun
ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Bireysel hizmet -bu, şimdiye kadar gerçekleşen
en büyük devrimdir. Ama Marx bunu bir
devrim olarak görmüyordu.

Bence bu entellektüel bir yanılgı. Tarihe
herhangi bir anlam vermemize gerek yok.
Tarihe hayran olabiliriz, çünkü tarihte hayran olunacak çok şey, birçok harika insan
var. Ayrıca tarihten, nelerden korkulması gerektiğini de öğrenebiliriz ve bence korkulması gereken şeylerden biri de, sizin “tarihin
anlamı” dediğiniz şey. Çünkü bu insanı her
zaman yanlış yönlendirir, hatta sadece yanlış
yönlendirir.

Daha sonra Henry Ford devrimi gerçekleşti ve böylece otomobiller sadece milyonerlerin kullanabildiği araçlar olmaktan çıkıp, işçilerin de kullanımına sunuldu. Bunlar
büyük devrimlerdir ama bunların olabileceğini hiç kimse önceden tahmin edemezdi.
Hele Marx tarafından kesinlikle tahmin
edilmediklerini hepimiz biliyoruz. Bireysel
hizmet açısından bundan sonraki ilk büyük
buluşun ne olacağını, bugünden kimse tahmin edemez. Ama bu buluşlardan biri, aslında büyük bir nimet olabilecekken, büyük
bir dehşet unusuru oldu ki, bu da televizyondur. Bu arada evimde televizyon olmadığını da belirtmemde yarar var.

Son yıllarda Rusya’da, “giriş noktası” dedikleri şey hakkında bir tartışma vardı. Buna
“hatanın” ya da negatif işlemin başladığı
nokta da diyebiliriz. Fakat, gerçekler görülmeye başlandıkça bu tartışma da yokolup
gitti, ama tartışmanın asıl amacı, “giriş noktasını” kullanarak, “çıkış noktasını”, yani
hatadan dönüş noktasını bulmaktı. Bu konuda neler düşündüğünüzü ve “giriş noktasını” neden herkesten çok daha geriye götürdüğü-nüzü bilmek isterdim.

Yani teknolojik devrimlere bu açıdan baktığınız zaman, nehrin hangi yöne doğru akacağını, tarihsicilerin bilmesine olanak bulunmadığı sonucunu mu çıkarıyorsunuz?
Bu son derece aptalca bir şey. Geleceği
görmeye çalışıyorlar, oysa tarih boyunca
hiçbir devrimin gerçekleşeceği önceden bilinememiştir - örneğin elektronik devrimi.
Ama tarihin anlamı ya da yönü sorununu,
veya bazı çevrelerdeki tanımıyla, tarihin felsefesi sorununu ortaya atma son derece insanî bir şey. Eğer evrenin boyutları hakkında
bilimsel temelli bazı sorular sorabiliyorsak,
neden tarihin anlamı hakkında da birşeyler
soramayalım? Örneğin, neden tarihin anlaşılabilir bir yönde gidip gitmediğini sorgulamayalım?
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Ben Marksizm’in, ortaya atıldığı günden
itibaren büyük bir hata olduğunu hep söyledim, çünkü Marksist görüşün insanlığa yardım ediş yöntemi, dost bulmaktan değil,
düşman bulmaktan geçiyordu. Örneğin siz
ve ben insanlığın temel sorunlarına çözümler
bulmak amacıyla işbirliği yapmayı düşünebiliyoruz. Öte yandan, Marx, sadece katledebileceği düşmanlar bulmaya çalışıyordu ve
aradığı düşmanın kapitalizm olduğu görüşünü ortaya attı, bir düşman icat etti. Dikkatlice bakarsanız, Marx’tan Khrushchev’e
kadar bunun ne denli büyük bir hata olduğunu anlarsınız. “Giriş noktası” filan yoktu:
Bu, en başından beri büyük bir hataydı; sorumluluk yerine nefret! Büyük hırsları olan
ama bu hırslarını gerçekleştiremedikleri için
dünyadan nefret edenler her zaman en büyük hataları yaparlar. Yani bazı şeylerin daha
farklı yapılmış olmaları hâlinde, herşeyin
yolunda gidebileceğini düşünmek doğru değildir.
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Marx’ın başından beri hatalı olduğunu
düşündüğünüzden kuşkum yok. Emin olamadığım şey, bu hatanın daha da gerilere, Platon ve
Aris-totales’e kadar gittiği yolundaki görüşünüzdü.
Evet bu hata Marx’dan çok daha öncesine
kadar uzanıyor. Tarihsicilik hakkındaki düşüncelerimi zaten söylemiştim. Tarihe ereksel (teleolojik) bakış açısının, totalitarizmin
ve kadere inanış mitinin köklerine kadar gidebiliriz. Ama sonuçta sadece, Açık Toplum’da yazmış olduğum şeyleri tekrar gözden geçirmiş oluruz.
İsterseniz günümüzün meselesine dönelim demokrasi konusuna. Komünizmin çöküşünden
sonra, giderek aynı noktada birleşmeye başladık.
Ancak her ne kadar özgürlüğün belli temel
prensipleri üzerinde anlaşabilsek bile, demokrasi
halâ sorunlar, zıtlıklar ve zorluklarla dolu bir
alan. Hatta siz bile sık sık demokrasinin paradokslarından söz ediyorsunuz. Bunlar nelerdir?
Bu çok önemli bir konu. Eğer “demokrasi” sözcüğünü, Yunanca aslının anlamı
olan “halkın kendi kendini yönetmesi” olarak
alırsak, sorunun özünden uzaklaşmış oluru
Demokrasinin en önemli özelliği, diktatörlükten kaçınmaktır. Ya da diğer bir ifadeyle,
özgür olmayıştan, hukukun üstünlüğüne dayanmayan bir yönetim tarzından kaçınmak.
Asıl sorun bu. Aslında eski çağlarda bile Yunanlılar, demokrasinin halk yönetimi anlamına değil, tiranlık tehlikesinden kaçınmak
anlamına geldiğini biliyorlardı. Zaten bu nedenle, yaklaşık seksen yıl boyunca, bir sürgün uygulaması getirdiler. Popüler bir tiran
veya diktatörün, halk arasında çok popüler
olmasından ve çoğunluk tarafından iktidara
getirilmesinde korkuyorlardı -ki bundan bizim korkmamız gerekir. Sürgün uygulamasının işlevi, halk arasında çok popüler olmaya bugün de başlayan birinin, derhal ülke
sınırları dışına çıkarılacağını garanti etmekti.

Bu kişilere suçlu gözüyle bakılmıyordu:
Hiçbiri kötü bir şey yaptıkları içi mahkum
olmamışlardı. Bu, sadece, çok popüler birinin
ülkede bulunmasına karşı alınan bir önlemdi.
Eğer Perikles’in, Thucydides’deki meşhur
mezarlık konuşmasını okuduysanı tehlikede
olan konunun bu olduğunu görürsünüz.
Churchill’in bir zamanlar dediği gibi demokrasi, hepsi hâlâ daha da kötü olan tüm
diğer yönetim şekilleri hariç tutulacak olursa,
en kötü yönetim tarzıdır. Demokrasinin
özellikle iyi olan hiçbir tarafı yoktur; eğer iyi
bir yanı varsa bile, bu mutlaka demokrasi dışında bir yerden gelmiştir. Demokrasi, zalimce bir yönetimden kaçınmak için bir
araçtır, hepsi bu. Demokraside, yasalar karşısında herkesin eşit olduğu, suçu kanıtlanana
kadar bir kimsenin suçlu sayılamayacağı ve
daha bir sürü ilke bulunduğu doğrudur.
Bütün bu prensipler; hukukun üstünlüğü
kavramının birer parçasıdır, öyleyse demokrasinin, hukukun üstünlüğü ilkesini korumanın bir yolu olduğu söylenebilir. Ama çoğunluğun her zaman ha! olduğu görüşü asla
bir demokrasi prensibi değildir; çoğunluk da
büyük hatalar yapabil hatta çoğunluk, oylarıyla bir zalimi iktidara getirebilir de. Dünyada bunun birçok örm görülmüştür. Örneğin karar noktasına gelindiği zaman Avusturya’da (Hitler’in iktid; çoğunluk tarafından
getirilmediği Almanya’nın aksine), halkın
yüzde 90’ından fazlası ona vermişti.
Öyleyse demokrasinin zalimlik ve diktatörlükten kaçınmayı sağlayarak, politik görüş ayrılıklarını düzenleyen bir yönetim şekli olduğunu
söyleyebiliriz demektir. A yirminci yüzyılın
politik görüş ayrılıklarına baktığımızda,
kendimizi daima bir Sol ve Sağ’la karşı karşıya
bulmadık mı? Bu, günümüzdeki politik görüş
ayrılıklarının kalıcı özelliği değil mi?
Bunu yanıtlamıştım.
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İdeolojik görüş ayrılıklarının ötesine geçme
zamanının geldiğini söyleyerek yanıtladınız.
Ama komünizmle komünizm karşıtlığı arasındaki ideolojik yüzleşmenin sona erdiğini ya da
neredeyse sona ermek üzere olduğunu düşünürsek, bu durumda Sağ’ın ve Sol’un rollerinin
neler olduğu hakkındaki düşüncelerinizi söylemediniz.
Aslında bu sorunuzun yanıtı da, şimdiye
kadar söylediklerimin içinde yatıyor. Sol’un
özgün işlevi, baskı altında olan, haksızlığa
uğrayan insanların yanında olmaktı ve bu da
çok iyi bir şeydi. Ama giderek bu işlevden
sapmalar oldu. İdeolojik nedenlerden ötürü
Sol, sözüm ona çalışan sınıf, yani işçiler için
var olduğunu savunmaya devam etti, oysa
artık haksızlığa uğrayanlar işçiler değildi.

Sonuç olarak, Sol’un önümüzdeki dönemde
üstleneceği rol sizce ne olmalı?
Etrafınıza bakıp, kimlerin ezildiğini,
kimlerin haksızlığa uğradığını anlamak zorun-dasınız. Ben, ısrarla, günümüzde en çok
çocukların
haksızlığa
uğradıklarım
söylüyorum. Kısaca belirtmek gerekirse yetişkinler artık çocukların gözleri önünde suç
işliyorlar. Bu durumu elbirliğiyle bizler yarattık. Ama çocukların gözleri önünde yapılan her kötülük ve işlenen her suç, maalesef
onlara da örnek oluyor. Bütün hayvanların
örnekleme yoluyla, çevrelerinde olup bitenleri görüp, aynen uygulayarak öğrendiklerini
unutmuş görünüyoruz. Bence hâlâ zaman
varken birşeyler yapmaya çalışmalıyız.
Çeviren: Sinan Gürtunca
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JOHN LOCKE
Hardy Bouillon
Locke'dan önceki tabiî bilimler teorisi, bireye iyinin hâkim olduğu
ve büyük bedelleri olan bir toplum sunmuştur: Bireysel özgürlüğün
ile bedel öde ve daha güvenli bir barışı tat! Fakat Locke tabiî
bilimlere ait prensiplerin, Grotius, Pufendorf ve Hobbes'un bu
prensiplerden elde ettiklerinden daha fazla şeyler sunduğunu
ispatlamıştır. Barışçı bir toplum, Allah'a karşı olan görevinin, yani
hayatı koruma ve üçüncü şahsa karşı yapması gereken görevlerinin
ve sorumluluğunun olduğunu bilmek mecburiyetindedir. O, siyasal
bir toplumun gayesini bireyden yola çıkarak anlamalıdır. Bireyin
mal ve mülk hakkını tanımalı, âdil olabilmesi için, sivil toplumun
gayesi olan mülkü korumasını sağlamak üzere devletin güçlerini,
yani yasama ve yürütme gücünü ayırmalıdır.

kitaplığınızda özgürlüğe yer açın...

JOHN LOCKE
Hardy Bouillon
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Özgürlük Ahlâkı*
The Ethics of Liberty’nin Fransızca Baskısına Önsöz…

Murray N. Rothbard**

Özgürlük Ahlakı’nın (Ethics of Liberty) bu
Fransızca tercümesi için bir giriş yazmanın
belki de en iyi yolu bu kitabın İngilizce orijinalinin yayımlandığı 1982’den bu yana liberteryeniz ne olduğunu tartışmaktır. Böyle bir
tarihçe önce liberteryen teorinin gelişmesini,
sonra da onun insanların görüş ve kanaatlerine oradan da beşerî kurumlara sirayetini ele
alan iki bölüme ayrılabilir.
Böyle bir tarihçe yirminci yüzyılın en göz
kamaştırıcı ve hatta hayretamiz olayını, Sovyetler Birliği’nde ve Avrupa’da sosyalizmin/
komünizmin devrimvarî çöküşünü ve “infilak etmesi”ni görmezlikten gelemez. 198990 Devrimi gerçekten de tarihin “devrimci
bir anı”dır. Genel olarak, sosyal ve siyasî kurumlar durağandırlar; sadece, neredeyse
görünmez mikro adımlarla gerçekleşen tedrici değişmeler yaşarlar. Fakat sonra, devrim
ümidinin (veya korkusunun) imkânsız derecede romantik ve hayalperestçe görünmeye
başladığı anda birdenbire bir devrim olur.
Bu gibi devrimlerin özelliklerinden biri, tarihin akışının birdenbire kör bir hız kazanma
**

İktisat profesörü ve Amerikan çağdaş liberteryenizm
akımının önde gelen temsilcilerinden biri. (1926-1995)

sıdır, o kadar ki, sadece birkaç ay önce imkânsız bir rüya gibi görünen değişimler gerçekleşir. Fransız Devrimi’nde olduğu gibi
münferit tarihî aktörlerin rolleri hızla değişir
ve ilerici bir devrim, sırf varlığını korumakla,
birkaç ay içinde inatçı bir reaksiyoner hâline
gelir. Bunun için, 1989-90 Devrimi’nden
kısa bir süre önce devrimci değişimin öncülü-ğünü yapan Gorbaçov’u artık özelleştirme
ve serbest piyasa ekonomisine doğru hızlı
gidişe ayak uydurmak için mücadele ederken
görüyoruz.
Bu Devrim benim yıllardır savunageldiğim liberteryen görüşü, uzun vaadede
iyimser olmayı, bariz bir şekilde teyit
etmiştir. Benim bu meseledeki pozisyonum,
1945’ten geçen yıla (1990’a) kadar saldırgan
anti-ko-münist dış politikayı, bir ülke bir
kere komü-nist olunca onun geri dönüşü
olmayacak şekilde tarihin kara deliğinde
kaybolacağı yolundaki karamsar varsayıma
dayandırmış olan
muhafazakâr hareketinkiyle tam bir karşıtlık içindedir. Oysa
1989 Devrimi Orwell’in yanıldığını kesin
olarak göstermektedir: Özgürlüğün ruhu insanın göğsünü öyle kuvvetli yakar ki, hiçbir
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beyin yıkama, totaliteryen bile olsa, onu yok
edemez.
Muhafazakârların bunun tabiî bir sonucu
olarak yaptıkları hata, Ludwig von Mises’in
1920’de ilk defa ortaya attığı büyük ve geleceği gören dersi kavrayamamalarıydı: Sosyalizm, plânlamacılar ne kadar iyi kalpli ve bilgili olurlarsa olsun, hesap yapamazlar; çünkü
sosyalizm, üretim araçlarında özel mülkiyetin ve dolayısıyla sahici bir piyasanın (borsa
dahil) yokluğu yüzünden, maliyetleri ve hasılaları veya kârları ve zararları hesaplama
araçlarından tabiatı icabı yoksundur. Mises,
modern bir ekonomiye benzeyen her şeye
karşı bir girişim olarak sosyalizmin kelimenin tam anlamıyla imkânsız olduğu uyarısını
yapmıştı. O, bu kelimeden dolayı onlarca yıl
küçümsenmişti, ama bunun doğru olduğu
artık dramatik olarak doğrulanmıştır. Eski
Marksist iktisatçı Robert Heilbroner’in yakınlarda “Sonunda anlaşıldı ki, Mises haklıydı”1 diyerek havlu atmış olması anlamlıdır.
Esasen, Doğu Avrupa Devrimi’nin en
hayret verici ve yürek ferahlatan yanlarından
biri, devrimcilerin sadece ifade özgürlüğü ve
demokrasi –ve sırf reform- değil, fakat sosyalizmin toptan yıkılması ve özel mülkiyet,
borsalar, sıkı para ve piyasa ve girişim özgürlüklerine radikal, hızlı ve “şok tedavi” biçimindeki bir geçişi istemeleridir. Bu sadece
Polonya ve Baltık devletleri için değil, hususen Rusya Cumhuriyeti için de doğrudur.
Muhafazakârlığın, bu çarpıcı olayların
gösterdiği son bir hatası da, Fransız Devrimi’nin ve yirminci yüzyılın komünist devrimlerinin karışık sonuçlarının beslediği radikal değişime ve devrime amansız düşmanlığıdır. Özgürlük istikametindeki her harekette radikal değişim, tedrici değişimin o çok
sözü edilen meziyetlerinin ve çok az şey
Robert Heilbroner, “After Communism”, The New
Yorker, Sept. 10, 1990, s. 92.
1
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yapmanın veya hiçbir şey yapmamanın diğer
mazeretlerinin hepsinden aslında daha üstün
olabilir. Radikal değişimin sebep olacağı aşikâr kargaşalara rağmen, kronik olarak hasta
bir baskı, devletçilik ve örgütlü suç sistemini
mümkün olduğunca erken bertaraf etmek yine de daha iyidir.
1989 Devrimi’nin hakikaten hayret verici
bir yanı, onun komünist yönetici elite karşı
hemen hemen hiç şiddet kullanmadan gerçekleştirilmiş olmasıdır. Ben kendim, (Hindistan’da Gandhi ve İran’da iktidara gelinceye kadar hemen hemen hiç şiddete başvurmamış olan 1979 Şii Devrimi örneklerinde olduğu gibi) halkı ortak ve yoğun bir
dinî güdünün harekete geçirdiği yerlerdeki
durum hariç, şiddete başvurmamanın devrimin bir aracı olarak işleyebileceğine hiçbir
zaman inanmamıştım. Marksistler her zaman
tarihteki bütün devrimlerin hâkim sınıfın
büyük kısmının –şu veya bu sebeple- iktidarını sürdürme gücünü kaybetmesiyle gerçekleştiğini söylemişlerdir. Besbelli ki,
1989’un yolu komünist devlete ve MarksistLeninist ideolojiye olan inancın her yerde ve
tamamen kaybolmasıyla açıldı. Gitgide sistem –modern bir sosyalist toplumu kurmaya
ve plânlamaya ilişkin kendi iddiası bakımından bile- çıkmaza girdikçe, ideolojiye ve sisteme olan inanç kayboldukça, büyüyen iktisadî kriz –yönetici elitten başlayarak aşağıya
doğru- herkesi sistemden yüz çevirmeye sevk
etti. O adeta bir kapıyı bir kere itince her
kişi, grup ve ülkenin birdenbire başka herkesin de sisteme olan inancını yitirmiş olduğunun farkına varması gibi bir şeydi.
Eğer hürriyetçi fikirler ve –umuyoruz kikurumlar eski “sosyalist blok”ta aniden yeşermeye başlıyorsa, o zaman onların Batı’daki, Soğuk Savaş’ın “galipler”indeki durumu
nedir? Burada durum o kadar parlak değil.
Sosyalist blokun çökmesiyle, ideolojik
yelpazenin neresinde olursa olsun Birleşik

libe ral düşünce
Devletler’deki hiç bir kimse artık “sosyalizm”den veya “merkezî plânlama”dan söz
etmiyor ve herkes “piyasa”nın önemini gönülsüzce de olsa dile getiriyor. Ama ne yazık
ki, eski usul sosyalizm ve merkezî planlama
ölürken, devletçilik ve müdahalecilik için aynısı söylene-mez. Tersine, müdahalecilik
daha önce hiç olmadığı kadar canlanma
hâlindedir. Bugünkü düşünce, piyasanın
kabuğunu korumak, ama onu mebzul
miktarda müdahaleci amaçlar adına gitgide
kötürüm hâle getirmektir.
Burada bile piyasa ekonomisinin “yeniden
düzenlenmesi” yönündeki çağrıların artmasına rağmen, yeni müdahaleci tehlike dar
anlamda iktisadî alanlarda öyle pek fazla değildir.(...) Şimdilerde asıl müdahaleci tehlike, doğrudan doğruya iktisadî argümanlardan değil de, iktisat yerine “ahlâk”tan söz
eden “toplumsalcı” solculardan gelmektedir;
oysa onların tedbirleri gitgide dehşetli sonuçlar meydana getirirdi. Son on yılda üniversitelerde, düşünce üreten kuruluşlarda ve
federal hükümette sayıları çok artmış olan
serbest piyasa taraftarı iktisatçılar, maalesef –
Ricardo’dan bu yana hemen hemen bütün
iktisatçıların tarzını sürdürerek- münhasıran
iktisadî ve faydacı tezler geliştirmişlerdir.
Onlarca yıldır ya faydacı ya da pozitivist olan
serbest piyasa iktisatçıları, hem bilimin değerlerden arınması gerektiği ve dolayısıyla
bilim adamları olmaları itibariyle ahlâkî söyleme bulaşamayacakları şeklindeki yanlış bir
akıl yürütmeyle, hem de “akıldışı” oldukları
veya aklî olmadıkları inancıyla ahlâkî argümanların herhangi bir kimseyi ikna edemeyeceğini iddia etmek suretiyle, ahlâkî argümanlardan kaçınmışlardır. Ama yine de, ahlâkî argümanların büyük ölçüde kullanıldığı
ve bunların çok kere insanları –faydacı veya
pozitivist argümanlara rağmen- ikna ettiği
herhangi bir tarafsız gözlemci için açık olsa
gerektir. Fakat sadece bu da değil. Faydacı

gerekçelerle bir kimseyi ikna etme çabası,
genellikle, “Haklısın!” şeklinde geçiştirilir ve
okuyucu veya dinleyici daha sonra yine kendi
kanaatlerine döner. Fakat bırakın bir kimse
sizin davanıza ahlâkî bir argümanla ikna olsun, o artık hayat boyunca bir mücadeleci ve
kendini feda etmiş bir taraftar olacaktır.
Özgürlük Ahlakı’nın büyük bir kısmı ahlâka ve mülkiyet haklarına dayanan bir özgürlük doktrininden yana bir teze tahsis
edilmiştir. Ben görünüşte “bilimsel” bile olsa
hiçbir kamu politikası müdafaasının değerden bağımsız olamayacağını, hiç kimsenin
ahlâkî bir tutum almaktan kaçınmasının
mümkün olmadığını iddia ediyorum. O zaman çok daha iyisi, kişinin tahlilinin zımnî
varsayımlarını dolaylı bir şekilde dile getirmek yerine, kendi ahlak teorisini açıkça ve
bilinçli bir şekilde tasvir etmesidir.
Serbest piyasa savunucuları ahlâk alanını
terk etmiş olduklarından, yenilerde çoğalan
solcuların ve devletçilerin bu alanı feci bir
şekilde işgal etmelerine ve özgürlükçü veya
muhafazakâr muhalefet tarafından frenlenmemiş ahlâkî söylemlerin ortaya çıkmasına
imkân vermişlerdir. Saçma olsalar da müdahaleci tekliflere karşı muhafazakâr ve serbestpiyasacı muhalifler ancak cılız bir şekilde bu
politikaların muazzam iktisadî maliyetine
işaret edebiliyorlar. Fakat ahlâkî zemini terk
etmiş olan muhalefet ancak ümitsiz bir artçı
kuvvet direnişi gösterebilmektedir. Devletçiler, başlangıçta maliyet konusunda taviz
vererek kendi tekliflerini kabul ettiriyor ve
sonra daha uzun vadede maliyetleri artırarak
yıllar geçtikçe programları mütemadiyen genişletiyor ve hızlandırıyorlar. Bunun gibi, on
dokuzuncu yüzyıl sonlarında klâsik liberaller
ve serbest-piyasa kapitalistleri ahlâkî zemini
gelişmekte olan sosyalistlere bıraktılar: Onlar
sosyalizmin harika bir ahlâkî “teori” olduğunu, ama “pratikte” uygulanamaz olduğunu kabul ettiler. Sosyalistlere sadece “Bize
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bir şans verin –ülkeyi bize verin-, ideal bir
teori olduğunu teslim ettiğiniz şeyin uygulamada işleyip işlemeyeceğini göreceksiniz”
demek kalmıyordu. 1930’larda Sovyet komünizmi Batı’daki yoldaşları tarafından
“muazzam sosyal tecrübe” olarak adlandırılıyordu. Bu “tecrübe”nin gömülmesi, bir fiyasko olduğunun ilânı ve geri kalan enkazı
kaldırma çabası seksen felaket yılını aldı.
Daha özel olarak, sol devletçiliğin, en
azından ABD’de, ahlâkî zemini ele geçirdiği
ve entellektüellerden veya kanaatleri şekillendiren sınıflardan hemen hemen hiçbir
muhalefetle karşılaşmaksızın ürkek/ürkütücü
saldırılar yaptığı üç alan vardır. Her muhalefeti bağnaz, dar kafalı, bencil, “duyarsız” ve
cahil olarak damgalamakta başarılı olan devletçiler her muhalefeti itibarsız/kötü şöhretli
marjinal kategorilere izafe edebilmişlerdir:
ABD’de çok kere “cahil köylüler” (rednecks)
olarak damgalanan gruplara. Devletçi şirretliğin hızla gelişen üç alanı şunlardır:
Birincisi, “grup eşitlikçiliği” denebilecek
bir şey vardır. Yazar Joseph Sobran’ın “muteber/onaylı mağdurculuk” dediği ideolojide,
belirli gruplar onaylı veya resmî mağdurlar
olarak ayırt edilmektedir. Sayıca gitgide büyüyen bu gruplar başka mağdur edici grupların mağdurları olarak nitelendirilmektedir. O
zaman da sözde mağdur ediciler pahasına
mağdurlara zenginlik, iş ve statü ve sayısız
ayrıcalıklar yağdırmak devletin ödevi hâline
gelmektedir. Bu, tazmin veya telafinin garip
bir biçimidir. Çünkü, bir kere, mağdur ediciler herhangi bir kimseye hiçbir bireysel zarar vermemiş, mağdurlar da onlardan bireysel olarak zarar görmemişlerdir. Onlar
avantajları veya külfetleri sırf benzer gruplar
geçmişte –bazen uzun ve uzak bir geçmiştemağdurlar veya mağdur ediciler olmuş oldukları için elde etmişlerdir. Ayrıca, bu telafilerin muayyen bir bitiş tarihi de yoktur, hiç
sonu olmaksızın ilanihaye, en azından mağ68

dur grupların mağdur edenlerle her bakımdan “eşit” olduklar ilân edilinceye kadar devam edecektir. Bu ilân, kütlesel yeniden dağıtıma angaje olmuş devletçi “yeni hâkim sınıf” tarafından yapılacağından, nihaî zaferin
bu ilânı kesinlikle hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.
Genişlemekte olan onaylı mağdurlar
grubu artık siyahlar, Yahudiler, Asyalılar,
kadınlar, gençler, yaşlılar, “evsizler”, homoseksü-eller ve –son kategori- “özürlüler”i de
içine almaktadır. Böylece mağdur ediciler
olarak geriye kendi evlerinde oturan ortayaşlı beyaz erkek heteroseksüel özürsüzler
kalmaktadır.
İkinci devletçi tehdidi eminim ki Fransız
okuyucularım da çok iyi biliyorlar: “çevre”
başlığı altında toplananlar. Özgürlüğün Ahlâkı 1982 yılında yayımlandığında, ana ilgiler
hava ve su kirliliği idi ve serbest piyasa iktisatçıları olarak bizler de kirliliğin devletin
mülkiyet haklarını tanımlamayı ve korumayı
çoktandır ihmal etmesinden kaynaklandığını
ve problemin havada ve suda mülkiyet haklarının sınırlarını kesin bir şekilde belirlemek
suretiyle çözülebileceğini gösteriyorduk.2
Mamafih, o zamandan bu yana iyice anlaşıldı
ki, çevreciler kirliliğe, soyu tükenmekte olan
hayvan türlerinin korunmasına veya herhangi bir başka şeye özel mülkiyetçi çözümlere hiç ilgi duymamaktadırlar. Çevrecileri
harekete geçiren, insanı tabiattaki en düşük
ve en aşağı varlık olarak gören, putperestliğe
veya panteizme benzeyen, kelimenin tam
anlamıyla insan-karşıtı bir ideolojidir. Dün-

2

Benim şu makalemde problem sadece tartışılmamakta,
fakat mülkiyet hakları hakkında karar vermek ve onları
uygulamak için sistematik bir hukuki çerçeve ortaya
koymaya çalışmak suretiyle kitabımın temel tezi de
geliştirilmektedir: “Law, Property Rights, and Air
Pollution”, Cato Journal 2 (Spring 1982), 55-99 (Walter
Block, ed., Economics and the Environment [Vancouver:
Fraser Insti-tute, 1990] içinde yeniden basıldı).
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yadaki bütün varlıklar –hayvanlar, bitkiler,
böcekler, ağaçlar ve hatta kumsallar ve kayalar- insanlarınkine üstün olan “haklar”a sahiptir. Temel görüş şudur: İnsandan önce,
bütün hayvanlar, bitkiler, kayalar vs. “ekolojik denge” içindeydi; dünya barışçı, uyumlu
durumdaydı. Fakat sonra insan, tahripkâr insan geldi. Tabiattaki diğer yaratıklar veya
varlıklardan farklı olarak, insan çevreyle sınırlanmış veya belirlenmiş değildi. İnsan,
çevresini değiştirmek ve dönüştürmek gibi
bir kötülüğe cüret etti, çağlar boyu sürmüş
olan barışçı gidişi bozdu ve büyüme ve gelişmeye kalkıştı. Böylece “ekoloji” (çevre)
trajik ve hatta geri dönülmez bir şekilde değiştirildi ve düzeni bozuldu. Çevrecilerin
amacı dünyayı doğruca insan öncesi bir duruma geri götürmek veya buna yapabildikleri
kadar yaklaştırmak, kısaca -büyüme ve gelişme şöyle dursun- üretim ve tüketimi kötürümleştirmek, hatta yok etmektir. Çevrecilik
tümüyle bu sahiden şeytanî ve insan-karşıtı
doktrine dayanmaktadır; bu görüş Norveçli
filozof Arne Naess ve ABD’deki Önce Yeryüzü (Earth First) örgütü gibi “derin çevreciler”in eserlerinde açıklanmıştır.
Son yıllarda dünyayı vuran sahte-bilimsel
histeryalar serisi içindeki her şey –dünyanın
ısınması (“yeni buz çağı”nın halefi), kaynakların yok olması, asit yağmuru, ozon tabakasındaki delik, sözde “enerji krizi”, eski ormanlar, Kuzey Amerika rengeyiği ve benekli
baykuşlara ilişkin feryat, medyanın ihtiyatlı
ve samimi büyük çoğunluğu görmezlikten
gelerek şöhret peşindeki bir avuç solcu bilim
adamına güvenmesi- bunların hepsi beşerî
üretim ve tüketime, ve özellikle de “benzinyutan” büyük otomobiller, kürk paltolar, havalandırma, plastik konteynırlar, kullanılıp
atılan çocuk bezleri, saç spreyi ve deodorant
kutuları gibi çevrecileri çıldırtan burjuva
konforlarına- karşı yürütülen çevreci savaştaki birer silahtan ibarettir.

Her sahici ahlâk insanın mutluluğuna ve
gelişmesine dayanmak zorunda olduğundan,
insan-karşıtı çevrecilerin ahlâkî tartışmayı rakipsiz bir şekilde ele geçirdiklerini görmek
özellikle sinir bozucudur.
Bu dehşetli üçlünün son unsuru sol
Püritenizm’in yeşermekte olan yeni bir türüdür. Püritenizm’in eski tarzında olduğu gibi,
bu yeni tür de insanın haz almasını/eğlenmesini ortadan kaldırmaya çalışmaktadır; şu
farkla ki, şimdiki eskisi gibi sadece cinsellik
üzerinde odaklanmamaktadır. Artık kişinin
sağlığı için şu veya bu ölçüde riskli olan her
eğlence/haz yasaklanmalıdır. Yeni Püritenizm’in amacı, görünen o ki, sizin için iyi
olduğu onaylanmayan veya nasıl olursa olsun
bir biçimde risk taşıyan bütün etkinlikleri
yasaklamaktır. Bundan dolayı, ABD’de tütün
içmeye karşı toplumsal kınama/ayıplamadan
kurumsal ve hukukî kural ve yasaklara
uzanan baskılar şeklinde kendini gösteren
bugünkü histeri solcu işgüzarlar tarafından
desteklenmektedir. Kamusal alanda tütün
içmeye karşı kanunlar gibi, radyo veya
televizyonda sigara reklâmını kısıtlayan kanunlar da artık almış yürümüştür. İçki yasağı, yirmibir yaşın altındakilere içki satılmasını veya alkolün etkisi altındayken otomobil
kullanmayı yasaklamak şeklinde geri gelmiştir. ABD’de uyuşturucuların isterik bir şekilde suç hâline getirilmesi iyi biliniyor; ayrıca ABD birçok başka ulusu bu nafile ve
üretim karşıtı savaşı kabul etmeye teşvik etmiş veya zorlamıştır.
Bu arada, birkaç yıl boyunca büyük dozlar hâlinde alınması birkaç tavşanda kansere
sebep olduğu için her çeşit gıda katkıları yasaklanmaktadır. Riske karşı ve “formda
olma” lehine büyük ölçekli sosyal ve devlet
propagandası açık hâle getirmiştir ki, bugünkü Yeni Püriten ideal, ancak onaylanmış
“sağlıklı” (ve dolayısıyla tatsız-tuzsuz/yavan)
gıdalar yiyen ve bütün zamanını egzersiz
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makinelerinde “idman yapmak”la (tercihen
kapalı mekanlarda, çünkü insanın dışarda
yaptığı her şeyin “çevreye saygısızlık” olduğu
kabul edilmektedir) harcayan bir adam veya
kadındır. Fakat bu tamamen formda insanın,
bu yaptıklarının doğasında var olan “saygısızlık” yüzünden, çok fazla üretmemesi ve
tüketmemesi gerekiyordu.
Sol Püritenizm onaylanmış mağduriyet
(bilgisi) ile de uyumludur, çünkü bilimsel
araştırma üstünde veya yukarıda belirtilen
mağdur grupların duygularını incittiğine
veya onlara “duyarsızlık” gösterdiğine hükme-dilebilecek kanaat açıklamaları üstünde
gitgide artan miktarda sosyal, hatta hukukî
yasaklar vardır. Bu yasak açıkça mizahı ve
nükteyi de kapsamaktadır. Bu baskıların bir
sonucu olarak, ABD’de ifade ve basın dikkate değer ölçüde daha az özgür ve samimi/taraf-sız, bariz bir şekilde ciddî, soğuk
ve sıkıcı hâle gelmiştir, öyle ki herkes bu yeni
ortodoksi ile uyuşmayan kanaat açıklamalarından kaçınmaya çalışmaktadır. Artık
ABD’de sosyal olarak izin verilebilir yegane
dokunucu veya nükteli ifade veya yazı beyaz
erkek Hristi-yanlara, mağdur edicilere yöneliktir. Demek ki, bu tür ifade mağdur edicilere karşı yaşanan hüsranın/engellenmişliğin
veya yüzyılların gazabının haklı bir tezahürü
olarak görülmektedir. Fakat onaylı mağdurlara karşı hiçbir öfke veya daha doğrusu açıksözlülük veya nükte ifadesi saygın medyada
yer
bula-maz.
Aslında
üniversite
kampüslerindeki bu tür ifadeler artık kovulma veya uzaklaştırılma nedenidir; meselâ
Connecticut Üniversitesi’nde “birisine karşı
uygunsuz şekilde gülmek” suç sayılmaktadır.
Bu öğrenci suçlular eğer kovulmamışlarsa,
eski Sovyet “rehabilitasyon merkezleri”nin
tüyler ürpertici ve belki de bilinçsiz yansıması olan “yeniden-eğitim sınıfları”na gönderilirler.
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Neyse ki, ben Fransa’nın sol Püritenizmin
kurbanı olmayacağına inanıyorum; kardiyovasküler
mükemmeliyet
peşindeki
Fransızlar’ın en azından sigara ve şaraptan
vazgeçeceklerini tasavvur edemiyorum.
Şimdi de kurumlar dünyasından teori
dünyasına geçelim. 1982’den beri iktisatçılar
ve felsefeciler arasında liberteryenizme memnuniyet verici bir ilgi artışı olmuştur.
Avusturya İktisat Okulu bu tarihten beri,
özellikle Auburn Üniversitesi’nde yerleşik
Ludwig von Mises Enstitüsü’nün kurulması
ve çok sayıda kitap ve konferansı ile Review
of Austrian Economics dergisiyle artan başarısıyla, büyük gelişme göstermiştir. Büyük
Britanya’da ise, ABD’nin tersine, hem
Avusturya iktisadı hem de liberteryen siyaset
teorisi çeşitli disiplinlerde saygınlık kazanmıştır; o kadar ki, tarafsız ders kitapları onları ilgili disiplindeki çeşitli önemli düşünce
okullarından biri şeklinde objektif olarak tanıtı-yorlar. Ne yazık ki, göstermekte
oldukları gelişmeye rağmen, ne Avusturya
Okulu ne de liberteryenizm ABD’de henüz
bu
kritik
konuma
ulaşamamıştır.
Muhtemeldir ki, bunun nedeni, ortodoks
görüşün burada daha sağlam bir şekilde
yerleşmiş olması, hatta sövgücü olmasıdır.
Serbest piyasacı iktisatçılar, yukarıda işaret edildiği gibi, değerden bağımsızlık pozuna saplanıp kalmışlardır, ama Nobel
Ödüllü James Buchanan gibi bazıları ihtiyatlı
bir şekilde, başkalarının gönüllü sözleşmelerini onaylarken aynı anda değer özgürlüğünün bir biçimini muhafaza etmelerine imkân
verir görünen sözleşmeciliğe kaymaktadır.
Ne yazık ki, Buchanan ve diğerlerinin durumunda, sözleşmecilik John Locke’un mülkiyet haklarını temellendiren biçimi yerine
Hobbesvarî kinik bir faydacılık biçimini almıştır. İngiltere’de, Avrupa kıtasında ve
ABD’de sebest piyasa savunucuları arasında
büyük ölçüde hâkim olan alternatif sosyal
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felsefe ise –“evrim yoluyla gelişen kurallar”
ve gelenekler hakkındaki belirsiz saçmalıkla
birlikte- F.A. Hayek’in kasvetli/anlaşılması
güç yolu olmuştur. Hayek serbest piyasayı
saf faydacılığı aşan bir şeyde temellendirmek
isteyen, ama yine de ne rasyonel bir etiğin ne
de ilahî vahyin mümkün olduğuna inanan
bir kişinin dramatik bir örneğidir. Onun,
bunu ikame etme yolundaki onlarca yıl süren, ama tatminkâr olmaktan uzak arayışı –ki
The Constitution of Liberty’de bu, muhtevasından bağımsız olarak kendi başına değerli
genel ve üniform kurallar şeklinde ortaya
çıkmıştı- bundan dolayıdır. Hayek’in daha
sonraki düşüncesinde bu ideal evrim sonucu
ortaya çıkan her kuralın onaylanmasına dönüşmüştür ki, bu, “uzun bir süre ayakta kalan herşey(in) iyi” olduğu yolundaki aşırı
gelenekçiliğe varmaktadır. Sadece iyi de değil: Hayek insan aklının ahlkiî ve siyasî kurallara ulaşmada –aslında, başka bir çok şeyeyetersiz olduğuna inandığı için, ona göre, bu
evrim ürünü kurallara tamamiyle ve itirazsız
itaat edilmesi zorunludur. Bu çözümün
liber-teryenizm karşıtı olduğu kadar, tatminkâr ol-maktan da uzak olduğu açıktır; çünkü,
hepsi bir yana, sistematik cinayet ve hırsızlık
yüzyıllar boyunca var olmuştur; ve bunların
“başarılı olarak evrimleşmiş” olduğu söylenebileceğine göre, bunların azaltılması, bertaraf edilmesi gerektiği nasıl söylenebilir?
ABD’de, felsefe disiplininde Robert Nozick’in 1974’te yayımlanan Anarşi, Devlet ve
Ütopyası’sı bu alanda özgürleştirici bir etki
yarattı, çünkü onun –büyük ölçüde Harvard
Üniversitesi’ndeki statüsünün desteği sayesinde- akademik dünyadaki yaygın başarısı
haklar, özgürlük ve bunların sonucu olan
problemlerin tartışmasını onlarca yıldan beri
ilk defa entellektüel düzeyde modalaştırdı.
Nozick, böylece, ABD’de o zamana kadar
hâkim olan ve bu “anlamsız” diyerek bu gibi
konuların ele alınmasını felsefeden dışlamış

ve onları hakir görerek edebiyat veya din departmanlarına göndermiş olan analitik pozitivist gelenekten kesin/belirgin bir kopuşa
yol açtı. Felsefeciler artık gülünç duruma
düşme korkusu olmadan bu gibi konular
hakkında dönem ödevleri, doktora tezleri
veya dergi makaleleri yazabilirlerdi.
Bununla beraber, Nozick’in kitabının
muhtevası liberteryen teori için hiçbir büyük
yenilik getirmemiştir. Asgarî büyüklükteki
(minimal) devletin zayıf ve kendi içinde çelişik meşrulaştırılmasına ilâveten, Nozick, varsaydığı “haklar”ı herhangi bir temele oturtmamıştır; o, liberteryen hakları sistematik
olarak geliştirmek veya uygulamak yerine,
onun zihinsel eğiliminin güçlü yanlarını olduğu kadar zayıf yanlarını da yansıtan, çeşitli
teğetler, bilmeceler ve bir yana bırakmalara
saplanmıştır. Yani, tutarlı ve sistematik bir
hakikat arayışından ziyade konunun kafa karıştırıcı teknik çapraşıklığını göstermedeki
ustalığına kendini kaptırmıştır.
Nozick’in tarzı felsefe disiplininde başarılı
olmak için gayet elverişli idiyse de, Anarşi,
Devlet ve Ütopya, paradoksal olarak, onun
alanında hiçbir kalıcı iz bırakmamıştır. Bunun önemli nedeni, Nozick’in kendisinin
veya eserinin ünü hakkındaki yorumlar yıllarca felsefe ve siyaset teorisi dergilerini doldurmuş olmasına rağmen, onun eleştiricileri
veya yorumcularından hiç birine cevap vermeye tenezzül etmemiş olmasıdır. Birçok öfkeli filozofa ilâveten, bu sistematik suskunluk
No-zick’in teorilerinin felsefe disiplininde bir
tür kalıcılık kazanamadığı anlamına gelmektedir. Böyle bir devam eden diyalog veya
argümantasyonun yokluğunda Nozick’in takipçi-ler
yetiştirmesi
de
mümkün
olmamıştır.
Nozick’in sessizliğinin nedeninin onun
kariyerini izlemiş olan herkes kolaylıkla anlayabilir: Nozick bir kitap yazdıktan sonra
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aralarında pek, hatta hiç devamlılık olmayan,
ta-mamen farklı ilgilere yöneldi. Aynı şekilde,
her yıl tamamen yeni ve farklı dersler verdi,
bu da onun takipçi öğrenci çekmesini veya bir
düşünce ekolü yaratmasını imkânsızlaştırdı.
Nihayet, Nozick, hayatın anlamı hakkındaki müphem ve nasihatçi (yine de teknik)
neo-Budist düşüncelerle dolu olan son kitabı
The Examined Life’da liberteryenizmi bıraktı.
Bu kitap gerek felsefe disiplininde gerekse
onun dışında, haklı olarak, yaygın bir alay
konusu oldu. Karakteristik olarak, Nozick,
liberteryenizmden tamamen ayrılarak refah
devletini ve cebrî bir ahlakîliği savunmaya
yöneldi ve bunu, söz konusu değişikliği
açıklama veya yeni konumunu haklılaştırma
yahut önceki bakış açısını eleştirel bir değerlendirmeye tâbi tutma ihtiyacı bile duymadan yaptı. Mamafih, Anarşi, Devlet ve
Ütopya’nın muhtevası ve onun sonraki kariyeri göz önüne alındığında, Nozick’in
liberterye-nizmden ayrılmasını çok büyük bir
kayıp olarak görmüyorum.
Bu arada, yine de kısmen Nozick’in ilk
olarak açtığı kapının bir sonucu olarak, son
yıllarda liberteryen felsefecilerde belirgin bir
artış ortaya çıktı. David Gauthier, Jan
Narveson, Loren Lomasky, Henry Veatch,
Erick Mack, Douglas Den Uyl, Douglas
Rasmussen, velud Tibor Machan ve seçkin
hukukçu Richard Epstein hak-temelli liberteryenizmden yana epeyce yayın yaptılar.
Ama ne yazık ki Gauthier ve Narveson sözleşmecdir; Lomasky “refah hakları”na
inanmaktadır ve bundan dolayı bir
liberteryen olarak tanımlanması zordur;
Veatch ise, hakların seçkin bir müdafii olmakla beraber, liberteryenizme bağlı olmaktan çok onun sadece bir sempatizanıdır.
Epstein da, en nihayetinde, haklar konusunda kaçamak davranmakta ve faydacılığı
desteklemektedir.
Mack,
Den
Uyl,
Rasmussen ve Machan, temel felsefede be72

nim gibi Aristo’cu ve haklar konusunda
Locke’cu olan, neo-Rand’cılardır. Maalesef,
bunların hepsi hâlâ asgarî devlet fikrine bağlıdırlar.
Bu eserler ve daha birçokları liberteryen
literatüre önemli katkılar getirmektedir. Yine
de benim şikâyetim bu yazarların hepsinin,
zamanlarını, hakları temellendirmeye çalışmakla harcamalarıdır: Faydacı, sözleşmeci,
Locke’cu veya başka şekilde. Bu büyüleyici
ve son derece önemli bir alandır; ama, felsefecilerin hep yaptıkları gibi, somut uygulamalar geliştirmeye hiç girişmeden temeller
üzerinde tartışmaya çok fazla zaman harcanmıştır: Her bir kişinin mülkiyet hakkı nedir
veya ne olmalıdır ve neleri bu haklara karşı
haksız fiil veya suç olarak görebiliriz?
Özgürlüğün Ahlakı’nin ana ilgi alanı işte tam
da budur. Özgürlükçü bir toplumda, kim
neye sahiptir ve bu kabil sahipliklere nasıl
karar verilir? “Kendinin sahibi olma”nın
(self-ownership) veya önceden sahiplenilmiş
olmayan doğal kaynakları kullanmaktan doğan mülkiyet haklarının sonuçları nelerdir?
Ve bu mülkiyet haklarının devletin alanı ve
hatta bizatihi varlığı için sonuçları nelerdir?
Yukarıdaki yazarların hiç birinin bu kabil soruları takip etmeye veya cevaplandırmaya teşebbüs bile etmediklerini söylemekten dolayı
üzgünüm. Bundan dolayı, hiçbir kimse
Locke ve Herbert Spencer gibi siyaset
teorisyenlerinin yolunda devam etmemiştir.
Geçen on yılda liberteryen ciltler artmasına rağmen, liberteryen teorinin geliştirilmesi
ve uygulanması için kesinlikle yapılacak daha
çok iş var. Ve liberteryen düşüncenin
yayılması ve bu fikirlerin bütün dünyada kurum-laşması için daha da faza şeyin yapılması
gerekiyor.
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* “Introduction to the French Edition of
Ethics of Liberty”, The Journal of Libertarian
Studies, Vol: X, No: 1, (Fall 1991).

Çeviren: Mustafa Erdoğan
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“Sosyalizmden Sonra” Olabilir mi?*

Alan Charles Kors**

“Sosyalizmden sonra” diye bir şey yok.
Bizim
zamanımızda
olmayacağı
gibi
çocuklarımızın hayat süresi boyunca da
“sosyalizm sonrası” olmayacak. Holakost’un
peşinden, ve Nazizmin kalıntıları içinde,
anti-semitizm, en kötü tezahür biçiminden
ve fiilî devlet tahakkümü tatbikatından yüzü
kızarmış vaziyette, bir parça düşük bir profil
çizmektedir.
Komünizmin
çöküşünün
peşinden –ki komünizm sosyalizmin tek
hakikî ve tam iktidar tecrübesiydi- sosyalizm
de şimdilik düşük bir profil çizmektedir.
Mamafih, Batı’da sosyalizmin davaları hâlâ
bizimledir: İki olağanüstü kazanımın
bileşimi: Liberal serbest piyasa ve siyasal
demokrasi. İlki, insanların yaşama şartlarını
değiştirmiş olan zenginliği yaratmıştır, fakat
aynı zamanda bilhassa derin bir gıptaya da
yol açmıştır. İkincisi ihtirasın iktidara
gelmesine yol açmakta ve bunu demokratik
devletin zenginliği ele geçirip sosyal eşitlik
adına
dağıtması
yolunu
kullanarak
yapmaktadır. Friedrich Hayek ve Ludwig
Won Mises’in mükemmelen anladıkları gibi,
serbest teşebbüsün cömertliği/yaratıcılığı,
verimsiz kimselerin/kitlelerin zenginliğin
orada alınmayı bekleyen tabiî bir olgu/olay
olduğuna inanmalarına yol açmaktadır.

Sosyalizm özel mülkiyetin, kârın ve
gönüllü mübadelenin ilgası demektir.
Sosyalizm malların ve hizmetlerin –yani
insanların
keşiflerinin,
icatlarının,
düşüncelerinin,
risk
alışlarının,
kabiliyetlerinin ve emeklerinin meyvelerininüretim ve dağıtımının güya insanların neye
ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyaçların nasıl
tatmin edileceğini bilen siyasî plancılar
tarafından organize edilmesidir. Zenginliğin,
bu planlayıcıların algılamalarına göre
globalleşmesi
ve
tahsis
edilmesidir.
Sosyalizm
çocuklar
tarafından
bile
anlaşılabilir. Sosyalizm diğer insanların
varlıklarını (diğer insanlara ait olan şeyleri)
almaktadır. Sosyalizm, aynı zamanda, altın
yumurta
yumurtlayan
tavukların
düşüncesizce ve cahilce katledilmesidir.
Mamafih, bu hikaye folklorik ve uzun
ömürlüdür;
zira
insan
tabiatının
derinliklerinde
gömülü
birşeyi
yansıtmaktadır. Bu yüzden, ancak insan
tabiatında haset, kin, zorbalık, irrasyonalizm
ve insani ilişkilere ilişkin siyasal ihtiras yok
edilebilirse gerçekçi bir şekilde “sosyalizm
sonrası”ndan bahsedilebilir. Ancak, bu başka
bir dünyada olabilir.

**
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Sosyalizm için, hâlâ, kin, ihtiras, fantezi
ve diğer insanların hayatını güçlü bir siyasî,
ekonomik ve nihayet kültürel gündem içinde
planlama cinnetinin peşinde koşarken, şimdi
biraz modası geçmiş (tuhaf) ismini bir parça
değiştirmek zor olmayacaktır, nitekim
olmamaktadır.
Ondokuzuncu
asır
sosyalizminin tüm rüyası ve bin yıllık dini
belki artık kitleleri, efendileri veya şehitleri
harekete geçirememektedir, fakat onun
temelinde yatan değerler ve sâikler hâlâ aktif
ve tesirlidir. Politikacılar ve demagoglar,
“sosyalizm sonrasında”, başarılı şekilde,
mülkiyete, kâra, ekonomik özgürlüğe ve
“piyasa”ya
karşı
duracaklardır
ve
durmaktadırlar. Lionel Jospin ve Jospin’in
Sosyalist Partisi, Fransa’da, müsaade
edilebilir çalışma süresini (saatlerini)
ödemeyle aynı oranda kısaltarak iş yaratma
vaadiyle
iktidara
geldi.
“Sosyalizm
sonrasında” dır ki “üçüncü yol” böylesine
önem/ popülarite kazandı ve bu esnada
vazgeçilen “yollar”dan biri gönüllü mübadele
ekonomik özgürlüğüne dayanan yoldu.
“Sosyalizm sonrasında”dır ki dünyanın en
klasik liberal toplumu sağlık hizmetleri ve
ilaç dağıtımında merkezî planlamaya doğru
gitmektedir. “Sosyalizm sonrası”dır ki,
ekonomik hayatın kontrolünün daha fazla
sözümona
uzmanlardan
müteşekkil
uluslararası
heyetlere
bırakıldığını
görüyoruz.
Bu,
serbest
teşebbüsün
merkezileştirilmiş ekonomik rejimler felaketi
tarafından bariz hale getirilen farazî zaferinin
ilan edildiği bir dönemde/ ortamda vuku
bulmaktadır.
Geleceğin,
demagojiden
hasetten ve planlama mitinden bugün
olduğundan daha az etkilenmiş olacağına
inanmak aptalca bir inanış olacaktır.
Geleceğin kime ait olduğu hiçbir şekilde belli
değildir.
Mises’in, sosyalizm hakkındaki abidevî
eseri Die Gemeinwirtschft: Untersuchungen
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über den Sozialismus (1922)’un ikinci
İngilizce baskısına (1951) yazdığı önsöze
kulak verilmelidir. Mises bizi “çeşitli totaliter
hareketler arasındaki karşılıklı hasımlıkları/
rekabeti” karıştırmamız gerektiği konusunda
uyarmaktadır. Devletçi anti-komünistler
(“New
Deal”ciler
ve
Batı
Avrupa
Sosyalistleri) ve komünistler arasındaki
mücadeleyi –“çağımızın büyük ideolojik
çatışması”“bir
piyasa
ekonomisi”
destekleyicileri ile “totaliteryen hükümet
kontrolü”nün
destekçileri
arasındaki
çatışmayla1. Mises, tarihî bağlamda, bir
tarafta New Deal taraftarlarıyla Batı Avrupa
Sosyalistleri ve öbür taraftaki Bolşevikler
arasındaki çatışmayı minimize etmekte
hatalıydı,
çünkü
insan
hürriyetinin
imkânlılığı komünizmin mağlup edilmesine
bağlıydı. Mises, aynı zamanda, yaşayan canlı
insanları bir amaca yönelik bir araç olmaktan
başka bir şey olarak görmeyen komünizme
karşı, hangi siyasal ve ekonomik mühendisler
setinin planlayıcı devlet aparatını kontrol
ettiğinin önemli olmadığını ileri sürmekte de
hatalıydı. Mises, hiçbir zaman ekonomik
özgürlüğün
bütün
alanlarında
selfownershipliğin taksim edilemezliğini tam
olarak anlamadı- belki de hiç anlamadı.
Mamafih, uzun vadede özgürlüğün bir
tarafta özel mülkiyet, serbest teşebbüs,
gönüllü üretim ve gönüllü mübadele ile öbür
tarafta
merkezî planlama arasındaki
mübadeleye bağlı olduğunu söylemede
haklıydı.
Hayek ve Mises
bir ara merkezî
planlamanın ekonomik, sosyal, ideolojik,
kültürel, tarihî ve, nihayet, totalleştirici
(totalizing) mantığı olduğuna inanmışlardı.
Temel ekonomik teori bakımından, her ikisi
Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and
Sociological Analysis, (Sosyalizm: Bir Ekonomik ve
Sosyolojik Analiz), trans. J. Kahane (Indianapolis, IN:
Liberty Classics, 1979), 1-2
1
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de, çoğu çağdaş Batılı entellektüellere
manasız görünen şeyin apaçık olduğunu
gördü. Bir toplum ve ekonomi daha
karmaşık hâle geldikçe merkezî planlama işi
daha imkânsız ve daha anlamsız olur.
Bireylerin tercihlerini yansıtacak bir fiyat
mekanizması olmaksızın, ekonomik bilgiyi
keşfetmenin ve dağıtmanın/ tahsis etmenin
veya farklı aktörlerin insanî tatmine yönelik
faaliyetlerini ahenklileştirmenin tesirli bir
yolu yoktur. Daha derinde, insan ve toplum
hayatı için en önemli sonuçları açısından,
hem
Hayek
hem
Mises,
merkezî
planlamanın, bizi, Hayek’in sözleriyle,
“kölelik yoluna” soktuğunu/ yerleştirdiğini
bildi.
Komünistler,
1920’lerin
sonlarında
analitik olarak “sosyalizm” ile “komünizm”
arasında ayırım yapmaya başladı. Her iki
terimi de aynı anlamda/ birbirlerinin yerine
kullanan
Marx’tan
ayrılarak,
SSCB
Komünist Partisi - ve, dolayısıyla, dünya
komünist hareketi- “sosyalizm”in kapitalizm
ve nihaî safha “komünizm” arasında bir geçiş
safhası olduğunu ileri sürdü. Hayek’in
Kölelik Yolu (1944) –çok daha fazla şey ifade
etmesine
rağmenbazı
bakımlardan,
“demokratik sosyalizm”in, niyetten bağımsız
olarak, bir başka şeye doğru geçiş süreci
olabileceği yolunda bir tezdi. O, mamafih,
ütopyaya doğru olmayacaktı, fakat ister
istemez, Sovyet Komünizmine benzer bir
şeye, ekonomik ve sosyal özgürlüğün
ilgasının nihaî safhası olan totaliteryenizme
doğru gidişti.
Bu
argümanın
özünde/kalbinde,
Hayek’in, öngörücü bakışıyla (Kölelik
Yolu’nda) tesbit ettiği, soğuk, tümevarımsal
olarak doğru, basiretli bölümü vardır:
“Neden En Kötüler Zirvede?” Hayek’e göre,
zaman veya yer bakımından tesadüf olmayan
bir şekilde ve Nazizme ve Bolşevizme
mahsus olmayan bir biçimde merkezî

planlamaya tâbi tutulmuş bir toplumda
bütün hayat üzerinde iktidarın temerküzü
ahlakî bakımdan en kötü olanları cezbetti ve
ödüllendirdi. Kollektivist bir sistemde, hangi
görüşteki, hangi şahsiyetteki ve hangi
davranışları yapan kişiler siyasî bakımdan
başarılı olacaktır? Hayek’e göre güçlü ve
saldırgan olanlar başarılı olacaktır. Araç
seçimi konusunda en az titiz olanlar başarılı
olacaktır. Etraflarına aynı anda hem itaatkâr
hem de insafsız/ merhametsiz davranan
kimseleri çeken ve birleştirenler başarılı
olacaktır. Uysal, safdil ve pasif kimseleri
toparlayıp
canlandırabilenler
başarılı
olacaktır. Toplumu maharetle “biz” ve
tehlikeli “onlar” olarak bölen ve aynı
zamanda sosyalizmi şiddetli ve popüler bir
milliyetçilik
ve
antikozmopolitizmde
birleştirmeye muvaffak olanlar başarılı
olacaktır. Hepsinden önce, iktidarı/ otoriteyi
gerekli bir kötülük olarak gören değil, kendi
başına bir amaç olarak görenler başarılı
olacaktır.
Hayek düşündü ki, rekabetçi bir
toplumda ekonomik ve siyasî iktidar/ güç
birbirinden ayrılmıştır ve hiçkimse toplumu
total olarak, ekonomik, sosyal, eğitim ve
kültürel hayat bakımından planlayanların
elindeki (sahip olduğu) gücün pek küçük bir
parçasından daha fazlasına sahip olamaz.
Mamafih, bir başka kimsenin bütün hayatı
üzerinde siyasal güç olarak merkezîleşen
iktisadî güç/iktidar neredeyse kölelerden
müteşekkil bir toplum yarattı. Yöneticinin
“bütünün iyiliği” ile ilgili kararlarının
bireyci/ bireysel etiğin ve hukukun bütün
haklarına ve yasaklarına (prescriptions and
prohibitions) üstün geldiği bir toplumda,
köleleri yöneten kölelerin efendileridir. Böyle
bir toplumda doğru ve yanlış hakkında
somut idealleri olanlar yöneticinin doğrudan
hizmetinden
kaçınacaktır.
Hayek’in
ifadesiyle, “hemen hemen herşeyi yapmaya
7
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muktedir olanlar”, hayattaki baş ihtirası itaat
edilme aşkı olan bir yöneticinin yakınına
kadar sokulurlar. Kollektivist bir toplumda
sadece şefkatli, ilkeli ve ölçülüler iktidara
ulaşamamakla kalmayacak, fakat en kötüler
başarılı olacaktır. İdealler ne olursa olsun,
başlangıçtaki niyetler ne olursa olsun, ilk
sosyalist kanaatlerin kaynağı ne olursa olsun,
sosyalizmin daima köleliğe ve milyonlarca
insanın kurban edilmesine yol açacak
olmasının sistemik kurumsal ve psikolojik
sebepleri vardır.
Hayek’in görüşleri hiçbir zaman Batı’da,
Avrupa’nın siyasî ve Amerika’nın entellektüel
muhitlerinde,
ortak
görüş
hâline
gelmemiştir.
Avrupa’nın komünist rejimlerinin çöküşü,
eğer sosyalizm, Batı’lı kafada, Avrupa’nın
komünist rejimlerinin felaketli tecrübesiyle
bağlantılı olsaydı, yalnızca, başka isimler
altında sosyalizmin özüyle ilgili hayalden
uyanma meydana getirecekti. Bunun
olduğuna inanmak için hiçbir sebep yok. Bir
referans noktası olarak, Stalinizmin algılanan
“aşırılığına” veya, gerçekten, Bolşevik rüyayı
gerçekleştirmeyi
başaramamış olmasına
cevap olarak (o yüzden) doğan 1930’larda
Avrupa’yı ve Batı’yı bir uçtan diğerine saran
ilk mühim hayal kırıklığı dalgasını ele alalım.
Bu
tür
entellektüel
anti-Stalinizmin
mahiyetini anlamak için şu noktayı iyi not
edin: Nazizm olayında, nasyonal sosyalizmin
haklı kabilecilik idealini, dışlayıcı ve
yayılmacı milliyetçiliği, korporatif devleti ve
führer ilkesini gerçekleştiremediği için “hayal
kırıklığından söz eden” hiçbir mühim
çalışma yoktu. Mamafih, 1940’larda ve
1950’lerde Batılı entellektüellerin en fazla
ilgi gösterdiği anti-komünist metinler, genel
olarak, komünizmin haklı/ doğru sosyalist
ideallere
ulaşmakta
başarısız
kaldığı
mütalâasına
ulaştı.
Çoğunun
bireyin
tecrübesinin varoluşsal otonomisine ulaşmış
8

olmasına rağmen, hiçbiri klasik liberal
toplum ve onun özel mülkiyet, serbest
teşebbüs, gönüllü mübadele ve bireysel
haklar ilkeleri adına bir neticeye varamadı.
George Orwell’ın Homage to Catalonia’sı
(1938) herşeyden önce, Komünizmin
antitezi olarak, Orwell’in İspanya Solu’nun
en anti-liberal tabakası olarak gördüğü
anarko-sendikalizmi kutladı. Komünizm,
bunun tersine, kesim olarak “burjuvaydı”.
Orwell’ın mükemmel 1984’ü (1949) özel
hayatın kişisel özgürlüğü’ne ve zihin
hayatına temas etmekle birlikte, her ikisinin
de en büyük arkadaşı olan ekonomik
özgürlüğe temas etmedi. Orwell’ın fevkâlade
eseri Animal Farm’ının (1945) nihaî trajedisi
devrimin liderliğinin aynen burjuva liderliği
gibi olmasıydı. Arthur Koestler’in Darkness
at Noon ‘u (1940) – Solda şimdiye kadar
yazılan en derin, en acıklı ve en zorlayıcı
Komünizm eleştirisi- “ekonomik felakete”
karşı sosyalist mücadelenin üniversel bir
insanlık ve mutlak etik hissine katılacağı bir
gelecek hayal etti.
Pek az komünist eser İngiliz sosyalisti ve
Parlemento’da İşçi Partisi milletvekili
Richard Crossman tarafından edit edilen The
God That Failed (1949) adlı eserden daha
etkili oldu veya raflarda daha uzun süre
kaldı. Bu derlemede yer alan siyasî hayal
kırıklığı denemeleri arasında mükemmel
parçalar vardır. Bu yazılar diğer bütün
çalışmalardan çok daha etkili ve içten bir
şekilde
Komünizmin
entelektüel
taraftarlarına cazibesini izah eder. İki savaş
arasında Komünist harekete katılma korkulu
tecrübesini,
ideallerinin
ihanetini
görmelerinin üstünden uzunca bir zaman
geçmesinden sonra da Komünist hareketlere
bağlı kalanların idrak ahenksizliğini, ve bir
nihai kopuşun ahlâkî gerekliliğini ve acısını
canlı ve güvenilir bir şekilde anlatmaktadır.
Buna rağmen, bu hikâyelerin her biri, liberal

libe ral düşünce
ve, hepsinin üstünde, ekonomik bakımdan
liberal bir toplumu reddetmeye devam
etmektedir.
Crossman’ın
“Takdim”i
Marksizmin
çekiciliğinin, “Marksizmin liberal safsataları
-ki gerçekten safsatadırlar- berhava etmesi”
olduğunu söyledi. Serbest teşebbüsün
entellektüel
desteklerini
“otomatik
ilerlemeye” inanç ve çöküşün kapitalizmin
yapısında gömülü olduğunun inkarı olarak
tasvir etti. “1917’den sonra akıllı insanın”
liberal dogmayı seçmiş olamayacağını ve iki
şık verilmesi halinde her dürüst kafanın
Komünizmi seçmiş olacağını iddia etti.
Mamafih, çok şükür, Crossman, iki dünya
savaşının ve iki totaliteryen devrimin Batılı
demokrasilere dünya devrimine karşı hür
halkların işbirliğini sağlayacak bir alternatif
sağlama ihtiyacını öğrettiğini farzetti.
The God That Faıled adlı denemesinde
Koestler kendisinin Komünist Parti ile
harcadığı zamanı, Jacob’un kendisini sevilen
ve güzel Rachel ile değil Leah ile kıyaslar.
Koestler, Komünizmin kendisini sahte
görünümlerde takdim ettiğini iddia etti.
Kendisine de, Jacob gibi gerekli gayreti
harcadıktan sonra Rachel realitesinin
verileceğini
savundu.
İgnozia
Silone
sosyalizme inancın içinde her zamankinden
daha canlı olduğunu söyledi. Sosyalist
teorilerin geçici ve önemsiz olduğuna karar
verdi. Ancak, öbür taraftan, sosyalist
değerler daimiydi ve bu değerler temelinde
bir kültür, bir medeniyet ve insanların
beraber yaşamasının bir yeni yolu
bulunabilirdi.
Richard
Wright
Komünistlerin
kör
olduğunu...
“Düşmanlarının çok fazla baskı yaparak
onları körleştirdiğini” ileri sürdü. Buna

rağmen kendi kendisine, “Onlar benimle
olmasa bile ben onlarla olmayacağım” dedi.9
Crossman’ın
derlemesindeki
yazıları
Retour da I’U.R.S.S (1936) ve Retoucher á
man Retour de I’U.R.S.S. (1937) adlı
eserlerinden
alınan
Andre
Gide
Komünizmden artistik bağımsızlığı ayaklar
altına alınmasından ve Sovyet Birliği’nde
“eşitlik bulmayı ummuşken imtiyazlar ve
farklar bulmuş olmasından” dolayı hayal
kırıklığına uğramıştı. Sovyet işçilerinin “artık
hisse
sahibi
kapitalistler
tarafından
sömürülmediğini,
fakat
yine
de
sömürüldüğünü” ve “devrime rağmen bütün
burjuva kötülüklerinin ve zaaflarının hâlâ
uykuda” olduğunu not etti. Gide’e göre,
Stalin’in Rusyası, “aynı eski kapitalist
toplumdu”.10
Louis
Fischer,
yazısında,
Batının
demokratik sosyalizmine değil Gandhi’ye
döndü ve rekabet içindeki liberal ve
Komünist
sistemlerin
“Birlikte
Reddedilmesi”
(Double
Refection)
çağrısında bulundu.11 Stephen Spender
kendi tarzı içinde çifte redde kararlıydı.
Konünizm için hiçbir umut beslememesine
rağmen,
“komünizmin,
enternasyonelleşebildiği ve üretim araçlarının
sosyalleştirilmesini sağlayabildiği takdirde,
kitlevî otomatik ekonomik çelişkilerin
olmayacağı bir dünya yaratabileceğini”
düşündü. Okuyucularını, “Komünizme
yapılan hiçbir eleştirinin kapitalizme karşı
argümanları ortadan kaldıramayacağına”
temin etti. “En ileri kapitalist ülke
Amerika’nın savaşa, sömürüye, dünya
kaynaklarının tahribine bir alternatif teklif
eder görünmediğini” ileri sürdü.12
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Richard Wright, Crossman’daki deneme, 157-62.
André Gide, Crossman’daki deneme, 179-95.
11
Louis Fischer, Crossman’daki deneme, 225-28.
12
Stephen Spender, Crossman’daki deneme, 265-77.
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Gerçekten, “sosyalizm”, hiçbir zaman, bir
hedef ve bir değer olarak, Komünizmin
iktidardaki
tecrübesine
dayanarak
yargılanmadı/değerlendirilmedi. Mamafih,
Marksistlerin kendileri gibi, Hayek, haklı
olarak, içinde yaşadığı yüzyıldaki, insan
toplumlarının tarzının idealleri açısından
değil bu tarzların yaşayan/canlı timsalleriyle
değerlendirilmesini istedi. Şimdi bunu
yapalım. Sosyalizmin hedefi özel mülkiyeti
ve serbest piyasayı ilga etmenin kültürel,
bilimsel, yaratıcılıkla ilgili ve komünal
mükafatlarını devşirmek ve insanların
insanlar
üzerindeki
tiranlığnı
sona
erdirmekti. Devletin komutasını kullanarak,
komünizm bu sosyalist toplumu yaratmaya
teşebbüs etti. Gerçekte ilk olan şey bir gayri
insanî despotlar grubunun iktidarı ele
geçirmesiydi. Lenin, Stalin, Mao Tsetung,
Kim İlsung, Ho chi Minh, Pol Pot,
Mengitsu, Cavuşesku, Hoxha ve diğerleri.
Bütün olarak bu despotlar, yaşlılık çağlarına
kadar (kişisel olarak veya hanedanlar
hâlinde) iktidarda kaldılar (bazıları hâlâ
iktidardadır).
Geleneksel toplumların yaşlı kimselere
değer verdiği düşünülürdü, fakat devrimci
tplumlar bile gerontokrasinin (gerontocracy)
hayal bile edilemeyecek örneklerini sundu.
Hayek, 1944’de bunun yarısını bile
bilmemekteydi: “En kötüler” insafsız iktidarı
sevdi ve ne pahasına olursa olsun iktidara
sıkı sıkıya yapıştı. Şimdi biz bu tiranların
peşinden neyin geleceğini, onlardan neler
öğrendiğimizi ve Komünizme olan inancın
kaybolmasından ne çeşit bir dünyanın
doğacağını tartışmaya davet ediliyoruz.
Etrafımız katledilmiş masumlarla dolu ve
katliamın boyutları bütünüyle yeni. Bu,
Engizisyon boyunca öldürülen binler ve
Amerika’da linç edilen binler değil. Nazi
imhalarında öldürülen 6 milyon kişi değil.
En yetkin bilim adamları, aklın alması için
10

çaba gösterilmesi gereken rakamlardan
bahsetmektedir: Sayılar, sayılar ve sayılar, ve
milyonlarca vücut.13 Hepsi etrefımızda.
Komünistlerin
insanların
bunun
interaksiyonları (interaction) ile ilgili
denemeleri sırasında açlıktan ölenlerin –
Yalnızca Çin’de, üç yılda, 20 ile 40 milyon14sayılarına
milyonlar
ilave
edebiliriz.
Vuruşmuş; kasıtlı olarak ağır şartlara terk
edilerek öldürülmüş, açlıktan ölmüş ve
çalışma
kampları
ve
hapishanelerde
öldürülmüş olmak demek insanların son
fizikî güçlerini almak ve sonra onları
öldürmüş olmak demektir. Ve, bu
maktullerin hepsi etrafımızdadır; dul
kadınlar, karısı öldürülmüş erkekler, öksüzler
ve yetimler.
İnsanlık tarihinde başka hiçbir şey,
iktidardaki
sosyalizmden
daha
fazla
soğukkanlı tiranlar, daha fazla katledilmiş
masumlar, daha fazla öksüz ve yetimler
yaratmamıştır. Sosyalizm ölü yaratmada
bütün diğer sistemleri geçmiştir. Maktüllerin
vücutları hâlâ etrafımızdadır. Ve problem
şudur:
Hiç
kimse
onlar
hakkında
konuşmuyor. Hiç kimse, bunu onlara
yapanları (zamanında) mazur göstermiş
olmak yüzünden intihar etmemiştir. Hiç
kimse onlar için/yüzünden malî bir
yükümlülük altına girmemeiştir. Hiç kimse
13

Az sayıdaki bilimsel çalışma arasında birisinin
zamanımızda dürüst bir tartışma yapabilmek için
vazgeçilmez olduğu söylenebilir: Bu kitap, kuvvetli
dökümantasyonuyla şudur: Stéphane Courtois ve
diğerleri, The Black Book of Communism: Crimes, Terror,
Repression (Komünizmin Kara Kitabı: Suçlar, Terör ve
Baskı), trans. Jonathan Murphy ve Mark Kramer
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).
Sovyetlerde ölenlerin sayısı için aynı zamanda bkz.:
Robert Conquest, The Great Teror: A Reassessment (Büyük
Terör: Bir yeniden Değerlendirme) (New York Oxford
University Press, 1990). Bu kitap glasnost döneminde
ortaya çıkan bilgileri de kullanmaktadır.
14
Courtois vd., The Black Book of Communism, 487-96;
yine bkz. Kitabın bu bölümünde atıf yapılan kitaplar ve
makaleler.

libe ral düşünce
onların hesabını vermeye zorlanmadı.
Durum, tam manasıyla, Soljenitsin’in The
Gulag Archipelogo’da önceden tahmin ettiği
gibidir: “Hiç ama hiç kimse cevap vermek
mecburiyetinde olmayacak. Hiç kimse
mercek altına alınmayacak”15. Bu oluncaya
kadar, “sosyalizmden sonrası” diye bir şey
yoktur.
Batı, tarihsel, dev, affedilmez bir çifte
standart kullanmaktadır. Nazizmin suçlarını
hergün döküp sayıyoruz; bu suçları
çocuklarımıza nihaî tarihî ve ahlâkî dersler
olarak okutuyoruz ve her kurbanın şahidi
oluyoruz. Birkaç istisna hariç, Komünizmin
suçları konusunda hemen hemen sessiz.
Dolayısıyla, kurbanların vucutları, farkına
varılmamış şekilde, heryerde, etrafımızda
yatmaktadır.
“De-Nazifikasyon”
yapılmasında ısrarlı olduk, ve, yeni veya
doğmakta olan siyasî realiteler adına
Nazizmi
canlandırmak
isteyenleri
kınamaktayız.
Komünizmin
masum
kurbanlarının sayısının çok daha fazla
olmasına ve emirleri imzalayan ve kampları
idere edenler ortada olmasına rağmen “deNazifikasyona”
benzer
bir
“deKomünizasyon” hiç olmadı ve olmayacak.
Nazizm olayında, 90 yaşındaki insanları
“avladık”, çünkü “kemikler adalet için feryat
etmekteydi”. Komünizm olayında, “hiçbir
cadı avı olmamasında” –ölülerin dirileri
gömmesinde- ısrar ettik.
Sanatçılarımız, gittikçe azalan ölçüde de
olsa, muazzam şekilde, birkaç yıl devam
etmiş olan Holakast’ı kafasına takmıştır ve
“Night and Fog”, “Shoah”, “Schindler’s
List” ve bunlara benzer çok sayıda filmi
seyrettiğimiz
zaman
ağlarız,
inleriz,
ruhlarımızın insanî kısımlarını yenileriz. Çok
Aleksandr I. Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago, 19181956 (Gulag Adaları, 1918-1956), trans. Harry Willets
(New York Harper and Raw, 1978) 3: 482
15

daha uzun sürmüş olan Komünist holakast –
insanlık tarihinin ölüler mahzeni- bu tür
sanat faaliyetlerini teşvik etmemektedir.
Soljenitsin’in “Ivan Denisovich’ın Hayatında
Bir Gün” adlı romanına dayanan mütevazı,
yumuşak bir film hiç tekrar gösterilmedi ve
satın almak için piyasada da bulunamaz.
Komünist
holakast
Batı
sanatında,
şahitliğinde
ve
sempatisinde
bir
patlama/çiçeklenme
meydana
getirmiş
olmalıydı. Gözyaşın okyanus gibi akmasına
sebep olmalıydı. Onun yerine, bir kayıtsızlık
buzuluna
meydan
verdi.
1960’larda
kolejlerinin duvarlarında Mao ve Che’nin
fotografları bulunan –birinin yatakhanesinde
Hitler, Goebbels veya Horst Wessel’in
porteleri bulunmasının ahlâkî eşiti- çocuklar
şimdi bizim çocuklarımıza kendi siyasî
nesillerinin ahlâkî üstünlüğünü öğretiyor.
Her tarih kitabı Nazizmin suçlarından uzun
uzadıya bahseder, bu suçların tarihî
köklerini/sebeplerini araştırır ve öğrenilmesi
gereken bir dersten bahseder. Herkes “altı
milyon” rakamını bilir. Komünizme gelince,
tam tersine, olay Stalin’in veya Komünizmin
“hataları”
(hata
kelimesi
defalarca
tekrarlanır) olur. Üniversite birinci sınıf
öğrencisine Stalin rejiminde kaç kişinin
öldüğünü sorun, şimdi bile “binlerce?,
onbinlerce?” diye cevap vereceklerdir. Bu,
Hitler’in “yüzlerce” Yahudi öldürdüğüne
inanmakla aynıdır. Bu cehalet skandalı şu
veya bu ders kitabından kaynaklanmaz, fakat
bir entelektüel kültürün onunla ilgili
sempatilerinin yarattığı felâkete yönelik
istekli/bilinçli körlükten kaynaklanır.
Şili, Doğu Almanya’nın halka karşı
tankları sokaklara sürmek isteyen tiranı Erich
Honecker’e iltica ve sığınma hakkı teklif etti
–herkes, geçmişi, kinlerden arınarak, gömme
zamanı olduğunu söyledi- fakat Augusto
Pinochet için gürültülü bir şekilde “adalet”
istenmektedir. İspanya’nın Şili diktatörü
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Pinochet aleyhine dava açtığı gün Şili,
Kastro’yu, Küba’da Kastro’yu eleştirenler
veya Kastro’ya hayır diyenler –veya, geyler
gibi, diktatörü rahatsız eden her grupölürken, hapishanelerde çürürken, veya,
Kastro’nun onları gönderdiği çalışma
kamplarının üzerlerinde yarattığı tahribatı
gidermeye çalışırken onurlandırarak hoş
geldin dedi. Avrupa ülkelerinin çoğu neoNazileri kanun dışı ilan etti, fakat Fransız
Komünist Partisi, 1999’dan 2002’ye
hükümet ortağı oldu. Gamalı haç teşhir
edilemez,
fakat
orak-çekiç
resmî
toplantılarda
sergilenebilir.
Hitler’in
cinayetlerini inkâr etmek veya Yahudi
Holakast’ının boyutlarını küçük göstermek
Avrupa ülkelerinin çoğunda suç hâline
getirilmiştir. Buna zıt olarak, Komünizmin
suçlarının
inkârı
veya
boyutlarının
küçültülmesi bir siyasî sanat biçimidir.
Komünist kitle kâtillerinin sonuncusu Pol
Pot ve onun Komünist Kızıl Khmer’leri,
(Amerikan rejiminin farazi olarak halkının
56-70 milyonunu öldürmesiyle kıyaslanacak
şekilde) bir halkı köleleştirdi ve bütün
Komboçya nüfusunun 1/5 ile 1/4 ‘ünü
katletti. Pol Pot politik görüşlerini Paris’te
Fransız solundan edindi ve hepsinin
üstünde,
Çinli
Komünist
patronları
tarafından desteklendi. Mamafih, bugün Pol
Pot hakkındaki yaygın görüş, onun
görüşleri, değerleri ve müttefikleri tarafından
değil fakat o bölgede anti-komünizm adına
yapılan Amerikan bombardımanı tarafından
yoldan çıkartılan bir yaratık olduğudur.
Kamboçya’daki kemikler ve başka herhangi
bir yerde nasıl olacağı meçhul bir müstakbel
hayat uğruna Vietnam ve Laos’tan
hayatlarını tehlikeye atarak kaçan milyonlar,
oradaki anti-komünist davanın –taktiksel
bilgeliği konusunda değil- değeri hakkında
çok şey söylemektedir. “Anti-faşist” onurlu
bir terimdir, “anti-komünist” ise alaycı ve
sövgücü bir terimdir. Bu yüzden, ölüler,
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ihmal edilmiş bir biçimde, aramızdadır, ve,
ahlâkî gözlere sahip olanlar, onları,
televizyondan ve sinema ekranlarından çıplak
şekilde saçılan, sınıflarımızda acıyla donmuş
ve siyasetimizde ve kültürümüzde yerlere
yuvarlanmış, gömülmemiş şekilde görür.
Onlar konferanslarımızda yanı başımızda
otururlar. Kabul/itiraf etmeden, cesetleri
saymadan, adaleti tesis etmeden ve
kurbanları
anmadan/hatırlamadan
bir
“Nazizm sonrası” olamazdı. Komünistlerin
kurbanlarıyla aynı şekilde meşgul oluncaya
kadar, “Komünizm sonrası” diye bir şey
olmayacaktır.
Sicil çok açık. Sosyalizm, toplumu
planlama,
özel
mülkiyeti,
ekonomik
eşitsizliği ve sermayenin ve malların serbest
piyasalar tarafından dağıtılmasını/tahsisini
etkili bir şekilde takip etme imkânına/aracına
sahip olduğu her yerde, bireyin ve
ekonomik, dinî toplumsal ve siyasî
özgürlüğün yok edilmesiyle neticelendi.
Sosyalizmin tarım, kollektivistleştirmesi bile,
tek başına, eşi emsali görüşmemiş bir acıya,
kıtlığa ve emeğin ürünü olarak mülkiyetin
hâkir görülmesine yol açtı. O, en iyi
ihtimalle, dehşet ve kölelik/kulluk yoluyla,
Indiana’da, Gary’yi, iyi vasıflara sahip
olmadan ve yapılanı muhafaza etme
kabiliyeti de olmadan inşa etme kabiliyetidir.
İktidardaki sosyalizm nisbî sefalet, öldürücü
etkinsizlik, keyfî eşitsizlik, kronizm (eş dort
kayırmacılık), kölelik, toplama kampları,
işkence, terör, sivil toplumun tahribi,
ekolojik felâket, zalim gizli polis ve
sistematik tiranlık üretti. Sosyalizmin
egemen olduğu her yerde, havsalamızın
alamayacağı cesaret ve dayanıklılıklarıyla,
sadece “hayır” dedikleri, yöneticilerini
eleştirdikleri
ve
arkadaşlarını
ve
iş
arkadaşlarını kınamadıkları, veya, sadece, ne
sebeple olursa olsun –bir şakayla bile olsaiktidar sahibi bir Komünisti rahatsız ettikleri

libe ral düşünce
için,
tecritli
mahpusluğa,
uyku
mahrumiyetine,
sadistçe
acı
verici
muamelelere ve hızlı veya yavaş ölüme terk
edilmeye maruz bırakılan kimseler vardı.
Bütün
bu
suçlarla
ve
kurbanlarla
hesaplaşmadıkça/yüzleşmedikçe,
“Sosyalizmden sonrası” diye bir şey
olmayacaktır. Ahlâkî varlıklar olmak için, bu
korkunç şeyleri lâyıkı veçhile kabul/itiraf
etmemiz ve bu en caniyane zamanların
sorumluluklarına şahitlik yapmamız gerekir.
Sosyalizm –ölüm kampları ve masum
insanların
katledilmesiyle
yüzleştirilen
Nazizm ve faşizm gibi- yaşayan gerçeğiyle,
kayıtlı insanlık tarihindeki en büyük suçlarla
yüzyüze
gelmedikçe
“sosyalizmden
sonrası”nı yaşamayacağız.
Bu olmayacak. Batılı entellektüellerin
patolojisi
onları,
insanlık
tarihindeki
acıları/sıkıntıları en fazla hafifletmiş, temel
ihtiyaçları
karşılama
zorluğundan
ve
cehaletten en fazla kurtarmış ve bütün
insanlık tarihinde en büyük cömertlik/bolluk
ve fırsatları yaratmış bir kültürle –serbest
piyasalar ve bireysel haklarla- düşmanca bir
ilişki içine sokmuştur. Hiç kimse, serbest
piyasalara ve bireysel haklara dayanan,
dünyanın şimdiye kadar gördüğü en
muhteşem, en ileri medeniyetler olan
toplumların en derin kusurlarından ve
trajedilerinden biri olmasına rağmen, bu
patolojinin sebeplerini lâyıkıyla açıklamadı.
Bu böyle bir patolojidir ki, nesiller geçtikçe
daha bir büyümekte ve gerçeklikten iyice
uzaklaşmaktadır.
Bu patoloji, Batılı entelektüellerin,
Komünizmin Everest dağı gibi yığılan
kurbanlarının etrafında, bir gözyaşı, bir
vicdanî üzüntü, bir pişmanlık, bir tövbe
eylemi, veya bir nefis, akıl ve ruh muhasebesi
olmaksızın gezinmaktedir. Spender, “The
God That Failed” adlı denemesinde tarihteki
çeşitli kurbanlara kategorik olarak farklı

muameleler yapmanın genel bir insanî/ahlâkî
başarısızlık
olduğunun
altını
çizdi.
Gözleminin,
haklı
olarak,
bütün
ideolojilerinin
ve
politik
kampların
taraftarlarının tasviri anlamına geldiğini
düşündü, fakat onun yargısı Komünizmin
sayısız kurbanlarının –Holakasttan en az on
misli fazla- neden hâlâ aramızda olduğunu
anlamada hayatî öneme sahiptir. Spender,
insanlar bir politik davayı takip ettikleri
vakit, onlarla birlik olan insanların “canlı
kanlı ve senin benim gibi gerçek insanlar
olduklarını”
söyledi.
Bunun
tersine,
davalarının yolunda engel olarak duranlar
“hayatları birçok sahte (yanlış) ifadeler olan
soyutlamalar, yorucu, gayri makul, gereksiz
tezler” oldular. İlk durumda “cesetler”, ikinci
durumda “kelimeler görürler”. Biz ve
çocuklarımız
bu
konuşamayan
(konuşulmayan)
vücutların
yığınlarını
görmeyen fakat yalnızca onlarla ilgili sözler
işiten kişiler tarafından eğitiliriz, onlardan
talimat alırız, onlar tarafından bilgilendiririz
ve hüner kazandırılırız.
Bir
tarafta
kendi
toplumlarının
kazanımları ile, öbür tarafta sosyalist ideal ve
sosyalist realite ile karşılaşan/yüzleşen Batılı
entellektüelerin kognitiv (idrakla ilgili)
davranışı insanın soluğunu kesmektedir.
Batı’da benzeri olmayan sosyal mobilitenin
ortasında, “kast”tan şikayetçi olmaktalar.
Mal ve hizmet bolluğu içinde yüzen bir
toplumda
ya
“yoksulluktan”
veya
“tüketimcilik”ten şikayet ediyorlar. Daha
zengin, daha çeşitli, daha verimli, daha
tatminkâr ve şahsi belirleyiciliğin daha fazla
olduğu bir toplumda “yabancılaşma”dan
bahsediyorlar. Kadınları, ırksal azınlıkları,
dinî azınlıkları ve gey ve lezbiyenleri elli sene
önce hiç kimsenin hayal dahi edemeyeceği
ölçüde
özgürleştiren
bir
toplumda
“baskı”dan söz ediyorlar. Sınırsız özel hayır
faaliyetlerinin
olduğu
bir
toplumda
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“tamah”dan söz ediyorlar. Yüz milyonlarca
insanın başkalarının riski, bilgisi ve
sermayesinden bedava yararlandığı (free
rider olduğu) bir toplumda, bedavacıların
“sömürülmesinden” şikayet ediyorlar. Erdem
adına doğumla gelen ve ebebî görünen
durgunluk zincirlerini kıran bir toplumda
“adaletsizlik”ten şikâyet ederler. Fantezi
dünyalar ve mistik mükemmellik adına
Batılı, liberal bireysel haklar, bireysel
sorumluluk, erdem ve insanî tatmin
mucizelerine kafalarını kapattılar. Marx gibi,
“özgürlük” vb. kelimeleri bu kelimeler
Batıya referans yaptığı zaman, tırnak içine
aldılar. Şüphesiz, gözden kaçırmayın, Batılı
entelektüellerden gerçekten nefret eden –
faşizm ve Nazizm gibi- bir düşman ortaya
çıktığı zaman ve bu düşmanın mağlup
edilmesi Batının kendine inancına dayandığı
zaman, entelektüeller iyi ve kötü arasında bir
yarış tanımlama ve polülarize etmede hiçbir
güçlükle karşılaşmamaktaydı.
Bu entelllektüel tavır zamanı, seçici bir
şekilde, amaçlarına uygun olacak tarzda
donduran
bir
patolojidir.
Kapitalist
endüstrileşmenin ortaya çıkardığı/sebep
olduğu ilk yerinden oynatmalar (dislocation)
entelektüellerin bu tür bir dinamizmden
doğacak bir gelecek modeli oldu; sanki,
önceden tahmin dahi edilemeyecek sayıda
insanı onurlu, özgür, insanı insanlar ve tabiat
önündeki çaresizliğinden daha önce hiç
olmadığı gibi korunan bir hayata yükselten
sürecin ihmal edilmesi gerekirmiş gibi. 1914
1917 arası Rusyası’nı sanki 20. yüzyılın
başında Rus sosyal ve ekonomik gelişmesi
enerjik ve istikbal vaat edici bir değişikliğe
işaret etmezmiş gibi, savaş ve Pasputin
Stalinizme yegâne alternatifmiş gibi bütün
zamanlar için donduruldu. Komünistler, her
an geniş kitleleri mobilize etmeye muktedir
hâle gelince, daimî ve mutlak iktidar hakkını
elde etti –sanki, en azından dürüstçe bir
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seçim
kazanmış olan
1920
yılının
Cumhuriyetçi Partisi, Amerika’yı yönetmeye
ve yerini kimin alacağını belirlemeye daimî
bir hak kazanmış gibi. Patoloji aynı zamanda
tarihin ihmal edilmesine ve iddiaların
geçmişin hesabından azade şekilde tekrar
ifade edilmesine de izin vermiştir. Önce
Stalin, sonra Mao, sonra Kastro, sonra Ho
Chi Minh ve Khmer Rouge ve sonra
Sandinistalar ve gerçekten bıktırıcı bir
despotlar sırası…
Bu
patolojinin
entellektüel
manifestasyonu hem tarihî hem etholojiyi
ihmal eden bir kollektif gaflet idi, ve hâlen
öyledir. İyiliğin, istikrarlı düzenin, adâletin,
barışın, özgürlüğün, hukukî eşitliğin,
karşılıklı müsamahanın ve kibarlığın insan
ilişkilerinde normal durum olduğu ve kötü
niyet, düzensizlik, şiddet, zorlama, hukukî
eşitsizlik, toleranssızlık ve kabalığın tarihî
olarak açıklanmaları gereken sapmalar
olduğu inancıdır. Batılı entelektüeller
kusurları kesinlikle ve sistematik olarak yanlış
anlayarak, bize onu değiştirme kabiliyeti
veren toplum biçimini anlamakta ve takdir
etmekte başarısız kalmaktadır. Patoloji, aynı
zamanda, evrilmiş başarılı toplumların
siyasal
güce
sahip
entelektüellerin
keyfine/isteğine
göre
yeniden
şekillendirilebileceği ve en verimli beşerî
kültürün
hemen
hemen
tamamıyla
disfonksiyonel olduğu yolundaki çılgın inanç
temel teşkil etmektedir.
Rousseau ve Marksizm çizgisinde giden
ve yüzyıldan fazla süren bir döneme karanlık
bir etkide bulunan bütün entelektüeller bu
alanda son derece geri olan kimselerdir.
Tarihî açıklama gerektiren farklılıktan nefret
değildir
–farklılıktan
nefret
insan
toplumlarında görülen sıradan bir şeydir.
Daha ziyade, açıklanması gereken, özellikle
de eşsiz Amerikan modelinde, liberal
toplumun kabileciliği ve dışlamayı aşma

libe ral düşünce
yolundaki
kısmî
fakat
nefes
kesici
kabiliyitidir. Tiranlık ve iktidarın istismarı da
insanlık
tarihinde
sıkça
karşılaşılan
durumlardır. İktidarın sınırlanması ve
bireysel hakların kabulü, tam tersine, tarihî
izahata asıl ihtiyaç duyan şeylerdir. Şaşırtan
şey kölelik değildir; çünkü kölelik en
üniversel beşerî kurumlardan biridir. Daha
ziyade, kişinin kendi kendisinin sahibi
olması, özgürlük ve gönüllü çalışma gibi
Batının onlar aracılığıyla köleliği bir kötülük
olarak gördüğü ve merakımızı celbedecek
şekilde ortadan kaldırıldığı değer ve
kurumların tarihsel olarak açıklanmasına
ihtiyaçı vardır. Batılı entelektüeller, dramatik
bir şekilde, hayretimizi mucip olacak şeyin
Batı’daki nisbî yoksulluk adacıkları olması
gerekirmiş gibi yazmaktadır; halbuki çok
yakın zamanlara kadar yoksulluğun çok daha
ağır seviyeleri basitçe “hayat”ın bir
gerçeğiydi. Seküler entelektüellerin ele
almadığı şey, hangi değerlerin, kurumların,
bilginin, davranışların ve özgürlüklerin
Batı’nın,
yoksulluğun
ortadan
kaldırılabileceğine inanmak bir yana, bu tür
nisbî
yoksulluk
adacıklarının
farkına
varmamıza sebep olacak derecede zenginlik
yaratmasına imkân verdiğidir. Trajik şekilde,
Batı’nın evrilmiş sistemlerini ve değerlerini
devirme/altüst etme çabaları, kesinlikle,
tarihteki en aşırı kin, düzensizlik, şiddet,
baskı, hukukî eşitsizlik, toleranssızlık ve
zulümleri yaratmıştır.
İronik
şekilde,
sosyalizmin
ve
komünizmin ana geleneklerinin hepsi
Marksizmin itibarına (credentials) sahip
olduklarım iddia etmiştir ve Marksistlerin,
kesinlikle, bir haklı iddiaları vardı: Nihaî
tahlilde, beşerî sistemleri teoriler veya ideal
soyutlamalar olarak değil, aktüel tarih ve
pratik
olarak
yargılamalıyız/değerlendirmeliyiz.

Marksistler, mükemmel bir kötü niyetle,
bu ölçüyü, güya, onlar için en önemli olan
şey hariç, her şeye uyguladılar. Dünyanın bir
ucundan
öbür
ucuna,
Marksist
entelektüeller, propagandistler, profesörler
ve Marksizmi savunanlar, hiçbir zaman
varolan “sosyalist dünya”yı Batı Avrupa ve
Kuzey
Amerika’nın
azçok
liberal
toplumlarıyla
karşılaştırmadılar.
Onun
yerine, hiçbir zaman var olmamış olan hayalî
bir
mükemmel
toplumu,
hayranlık
uyandırıcı şeyleri ortaya çıkarmış olan
mevcut mükemmel olmayan sistemle
karşılaştırdılar.
Marksistler
başkalarını
kınamada, bu tür antirealizmi “felsefî
idealizm” olarak etiketleyip kınamada çok
hevesliydiler. Ancak, kendi ideal dünyalarını
uyduranlar kendileriydi –herkesten daha
fazla antirealist olanlar onlardı. Tarihî deliller
her şeyi Marksizmin aleyhine çıkattığına
göre, Marksizmin mirasçılarının –Kültürel
solun anti Batıcı postmodernistleri- bu anti
realizmi, tercih edilen bir zihin türü olarak
açıkca kucaklamalıdırlar.
Yirminci yüzyılın sosyalist rüyası ve
sosyalist realite arasındaki uçurumun
gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi hem
dev hem de ihmal edilmiş bir iştir. Bu
değerlendirme geçmişteki üç nesil boyunca
tekrar tekrar yapılmış olabilirdi ve gerçekte
bunu en iyi yapmış olanlar aramızdaki veya
hafızamızdaki
büyük
entellektüeller
olmalıydı. Gerçekte, bu tür kimseler, itibar
gördükleri pek az yer dışında, en çok
marjinalize
edilmiş
gruplar
olarak
kalmaktadır. Merkezî planlamanın bize
sağladıklarıyla bireysel ekonomik ve sosyal
özgürlüklerin bize sağladıkları, bu iki vizyon
arasındaki yarışmayla ilgili (engaged)
entellektüel ve moral ihtiraslar (passions)
dikkate alındığında zamanımızın en çok
çalışılan/araştırılan fenomeni olmalıydı. Okul
kitaplarında,
mekteplerde,
kolejlerde,
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üniversitelerde ve hem federal parayla hem
hayırseverlerin temin ettiği fonlarla yapılan
araştırmaların bırakın meyvelerini kendilerini
bile görme imkânı yoktur. Bu tür şeyleri
anlayabilecek/idrak edebilecek iktisatçılar
nadiren iktisat tarihi çalışmaktadır, iktisat
tarihinin teorinin her sahasında bu en derin
insanî tecrübeye ışık tutabilecek olmasına
rağmen.
Kapitalizmin
(sözüm
ona)
ekonomik ve sosyal tarihi üzerinde çalışan
tarihçiler, hâlâ, insanlık tarihindeki en büyük
özgürleştirme ve insan hayatını iyileştirme
hareketini hâlâ (objektif ve içselleştirilmiş)
baskı, özel ve toplumsal hayata müdahale,
aldatma, alçaltma ve israf tarihi olarak
öğretmektedir. Beşerî (bilimler) çalışmalar(ı)
özgürlüğü, tercihi (tercih yelpazesini) ve
bolluğu insanlığın daha önce hiç görmediği
ölçüde
geliştirmiş/genişletmiş
olan
toplumlarda “baskı çalışmaları” okulları
hâline gelmiştir. Böyle olup olmadığını
merak edenler bir öğleden sonrayı bir
mahallî kolej kitapçısının gerekli okumalar
koridorunda gezinmeye ve kolej müfredatını
incelemeye ayırmalıdır. Durum, kesinlikle
bir
kötümser
olarak
tatmin
edebileceğinizden çok daha kötüdür.
“Sosyalizminden sonrası” (olmuş
olsaydı) ne olurdu? (ne olmuş olurdu?)
Yaklaşık elli yıl boyunca Birleşik Devletler
zenginliğini ve bazen gençliğini komünizmi
sınırlandırmak için kullandı. Onun cesur
pilotları Batı Avrupa’nın (ve, hepsinden
önce,
Batı
Almanya’nın)
tepelerinin
üzerinden –özgürlükleri bu türden risklere
ve sık sık fedakârlığa dayanan piknikçileri
rahatsız ederek (üzerek)- risk alarak süzüldü
–bu tür tehlikeli idmanlar savunma ve
caydırıcılığın ön şartıydı. Denizaltıları gerçek
bir caydırıcı olmak için rahatlarını, ailelerini
geride bırakarak göreve çıktı. Birleşik
Devletler silahlı Bolşevikler’in taktik ve
stratejik üstünlük kazanmasını önlemek için
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yapması gereken her şeyi yaptı. Birleşik
Devletler’in anti-komünizmi, şimdi yapıldığı
gibi, sıradan uzun dönemli Amerikan ve Rus
diplomatik tarihi ile karıştırılmamalıdır.
Birleşik
Devletler
Sovyetler’in
askerî
yığınağını karşılayabilmek için büyük
borçlara
girdi.
İradesini,
gençliğini,
sanatçıları, profesörleri, yazarları ve film
yapımcıları
bu
gayretlerin
sözde
faydasızlığına/ aptallığına cephe aldığı zaman
bile iradesini/ istediğini muhafaza etti.
Komünizmi ve anti-komünizmi aklından
çıkarmadı. Düşmanının ve kendisinin bomba
ve
füzelerine
ve
“karşılıklı
mutlak
(muhakkak) tahrip”e dayanan millî savunma
stratejisinin tasallutuna uğradı. Bu Birleşik
Devletler’in katlanmayı seçtiği yüktü ve,
sonra, mucizevî şekilde tiranlığın, merkezî
plânlamanın ve illiberalizmin öldürücü
zayıflığı Avrupa komünizminin çöküşünde
tecellî etti. O, şimdi, önlemek ve muhafaza
etmek için mücadele ettiği şeyin gerçek/ tam
bir hesabını çıkartabilir.
En hafif şekilde söylersek, aniden uzun,
kahramanca mücadelesinden ve en kötü
korkularından
kurtulan
bir
Amerika
yüzleştiği an acil ve en mühim görev olmuş
olması gereken bu hesabı çıkartmak için bir
acele içinde olmamıştır ve bugün de acele
içinde değildir. Bir iyimser ne beklemiş
olurdu? Liste hayli uzundur: Bir antikomünist zafer günü (komünizme karşı
zaferin yıldönümü). Bir kutlama festivali.
Onlar (komünistler) ve biz hakkında
patlayan çağdaş çalışmalar. Komünist
realitenin –siyasî, ekonomik, ahlâkî, ekolojik,
sosyal, kültürel ve diğer alanlarda- tam bir
dökümü (kim neyi bilmek istemez?). Bizim
açımızdan farkları yaratan ilkelerin altının
çizilmesi
ve
bu
ilkelere
bağlılığın
tazelenmesi. Kötü niyetli olmadan trajik
şekilde yanılanların, kişisel hatalarını,
samimî, derin, kederli, içten/ ruhlarının
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derinliklerinden gelen bir şekilde itiraf
etmeleri, hâlâ yaşayan komünist rejimlerin
mahiyetine ve politikalarına yönelik güçlü
bir hassasiyet. Gerçekten sınırlı devletin
muazzam değerinin kabulü.
Yukarıda sıralanan ve tam anlamıyla
makul beklentilerin her birini gözden
geçirin. Yapılanlar hayrete şayan derecede
cesaret kırıcıdır. Bu tür şeyler hakkında
yazan, öğreten, yorum yapanlar ne öğrendi?
Hangi dersi aldı? Ne gibi bir feraset kazandı?
Mises’e veya Hayek’e mi döndüler,
muhaliflere mi döndüler veya komünizmin
derin bir şekilde ve doğru olarak anlaşıldığı
perspektifleri dikkatlice/ arzuyla okuyarak,
başından itibaren gerçekleri söyleyen
tarihçilere mi döndüler? Hatta Marx, Lenin,
Stalin, Mao ve Castro arasındaki bağlantıları
kurdular mı? Liberal medeniyetin zaferi
üzerine bayramlar, coşkun neşe nerede?
Leonard
Bernstein
Berlin’de,
utanç
duvarının gölgesinde Beethoven’ın 9.
Senfoni’sini çaldı ve feiheit (özgürlük)
kelimesinin yerine friude (neşe) kelimesini
kullandı. Bunun gibi olaylar nerede oldu ve
neden olmadı? Nükleer silahlarla donanmış
baskıcı şeytanın mağlup edilmesi için
patlatılan şampanya şişelerinden çok,
dünyanın akıntının önünde sürüklendiği
yolunda yanık şikayetler oldu ve, yine,
Ronald Reagan Sovyetler Birliği’ni tasvir
etmek için meşhur “Şeytan İmparatorluğu”
sözünü kullandığında, bu hemen hemen
bütün yorumcular arasında yalnızca alaya
sebep oldu.
II. Dünya Savaşı’nın Urallar’dan Manş’a
uzanan, bir Avrupa Nazi İmparatorluğu ile
sonuçlandığını, bu İmparatorluğun kısa bir
süre sonra nükleer silahlarla donandığını,
Birleşik Devletler ile ölümcül bir çatışma
içinde olduğunu ve barışın ancak/ yalnızca
caydırıcılıkla muhafaza edildiğini düşünün.
Bir Hitler’den, bir Albert Speer’e bir evrim

hayal edin. Soldaki kimseler “Bütün
dediğimiz, barışa bir şans verilmesidir.”
şarkılarını söyler miydi, tek taraflı
silahsızlanma
sembollerinin
gölgesinde
Naziler’in, bırakın Batı dünyasında üsler ele
geçirmesi, dünyanın herhangi bir yerinde
etkili
olmasına
Amerikan
muhalefeti
“emperyalist dünya polisi” olduğumuz
yolunda ülke içinde suçlamaların yapılmasına
yol açar mıydı? Entellektüellerimiz “Şeytan
İmparatorluğu” ifadesini alaya mı alır, yoksa
ondan memnun mu olurdu? Farklılıklar
nerededir? Ölümlerde mi? Kamplarda mı?
Vücutların ve ruhların perişan edilişinde mi?
Cesetler
bunun
cevabı
olmaksızın
gömülmeyecek. Naziler’in çöküşünü ve
gamalı haçın yerlerde sürünmesini nasıl da
kutlamıştık.
1989’da
dünyanın
orak
çekicinin, katliamın nihaî sembolünün
çöküşünün kutlaması olmuş olması (ve hâlen
öyle olmuş olması) gereken olaylar boyunca
nasıl da sessizdik. İki nesil süren soğuk savaş
sonrasında düşen “Third Reich”ın gamalı
haçı olmuş olsaydı, neşe ve çoşku
şehirlerimizi
aydınlatmış
olurdu.
Entellektüellerimiz,
politikacılarımız
ve
öğretmenlerimiz Soljenitsin’in Sovyetleri
böylesine doğrudan ifade eden sözlerine
inanıyor mu inanmıyor mu?
Başka hiçbir rejim –hayır, onun öğrencisi
Hitler’in rejimi bile- onunla (Sovyet Rejimiyle)
öldürdüğü insanların sayısı, küstahlığı,
ihtiraslarının menzili ve tam ve zayıflamayan
totaliterizmi bakımından kıyaslanamaz.16
İki sistem arasında nesiller süren
çatışmadan sonra, şimdi, karşılaştırmalı
çalışmalar
yapıyor
olmanın
heyecanı
nerededir? İktisatçılardan toplumsal cinsiyet
ve sekse dayalı kültür çalışmaları yapanlara
ve ekolojistlere, tarih şimdi, özel mülkiyet ile
ortak mülkiyet, piyasalar ile planlama ve
16

Spender, Crossman’daki deneme, 253.
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bireysel haklar ile kollektif amaç arasındaki
farklılıkları kelimenin gerçek anlamında
araştırmak için geniş bir alan açtı. Yeşiller,
merkezî planlamanın yarattığı hava ve su
kirliliğinin müthiş macerasını inceleyerek,
ortak malların trajedisini keşfetti mi?
Tarihçiler öğrencilerine zıt fenomenlerin
gerçek dünyasında serbest piyasaların beşerî
sonuçları konusunda (öncekilerden) farklı
şeyler öğretiyorlar mı? Foucaucularımız ve
postmodernistlerimiz
Demir
Perde
gerisindeki
veya,
gerçekten,
hemen
yanıbaşımızdaki
Küba’daki
toplumsal
cinsiyet ve seksüaliteyi yoğun bir şekilde
incelemiş olarak kendi önermelerini yeniden
tetkik ettiler mi? Sıradışı bir durumdur ki
sosyalizm ve sosyalist iktidarla ilgili
analizlerinde kimin haklı kimin haksız
olduğunun ve niçin olduğunun bir
entellektüel, ahlâkî, ve, hepsinin üstünde,
tarihî bir hesabına sahip değiliz. Dehşet
verici bir kötü inanç döneminde yaşıyoruz.
Liberal ve sosyalist toplumlar ve vizyonlar
arasındaki mücadele Batı’daki insanların
hayatlarının
ve
Batılılar
arasındaki
tartışmaların belirleyici şartı olmuştur. O
zaman, şimdi, neden empirik ve ahlâkî bir
bilanço çıkartmaya yönelik bir gayret bile
ortada yok. Komünizmin Kara Kitabı
yalnızca Fransa’da tesirli oldu (bununla
beraber kitabın yayınlanmasından kısa bir
süre sonra, Sosyalist Parti seçim kazandı ve
Komünist Parti’den milletvekilleri ve
bakanlar seçildi.). Başka nerede? Neden bu
kitap, herkesin kafasında mevcut olması
gereken soruyu cevaplandırmasına rağmen,
Amerikan hayatına –veya, hatta üniversite
kitapevlerine- giremedi? Çocuklara ne
öğreteceğiz? Meselâ, caydırma (onun için
gösterilen gayrete) değer miydi? Berlin
Duvarı’nın çökmesinden hemen sonra,
benim çocuklarımın muhafazakâr bir
mahalledeki lisesinde Soğuk Savaş bir hafta
18

boyunca ele alındı –bu ender karşılaşılan bir
durum değildir-. Bu konuda yardımcı bir
kaynak savunma karşıtı “Fail-safe” (Emin
Çöküş) adlı filimdi. Bir yıl sonra ders
kitapları kutsal Gorbachov’un “kovboy”
Reagan’ı barış yoluna girmeye nasıl
zorladığını izah etmekteydi. Bundan çok
ama çok daha kötüsü sosyalist bir iktidarın
hâkim olduğu yerlerde herhangi bir alanda
neler
olduğunu
hiç
bilmemeleridir.
Medyamıza ve filmlerimize dayananlar
bilmemektedir. Nispeten serbest piyasaların
ve nispeten sınırlı devletin gücü dahi,
medeniyetimizin,
her
tarihî
standart
açısından müreffeh ve güçlü olarak
yaşamasını temin etmeyi garanti/ temin
edecektir. Ancak, o (medeniyetimiz) bunu,
kendine güven olmadan, onun organize
insan hayatı dramasındaki yeri ahlâkî olarak
anlamış olmadan, ve, milyonlarca ölünün ve
bu insanları katleden toplumların ve
inançların bir hesabı (çıkartılmış) olmadan
yapmaktadır.
Bizi iktidar sahibi sosyalistlerden
ayırmış
olan
prensiplerin
yeniden
kuvvetlendirilmesi söz konusu değildir.
“Özel mülkiyete insanlardan daha fazla
önem veriyorsun” sözü, sanki özel
mülkiyetin saadet, huzur, özgürlük ve
insanların hayatları için hayatî öneme sahip
olduğunu yeteri kadar öğrenmemişiz gibi,
güçlü bir beddua olarak kalmaya devam
etmektedir.
“Kârı
insanların
önüne
koyuyorsun” sözü de, sanki kârların diğer
insanların istek ve ihtiyaçlarının tatmininin
ölçüsü olduğunu yeterince öğrenmemişiz
gibi, aynı derecede kuvvetli bir söz olarak
kalmaya devam etmektedir. Gerçekten,
öğretmenlerimiz, profesörlerimiz, medyamız
ve film yapımcılarımız tam da klâsik liberal
ilkelerin kuvvetlendirilmesinden kaçınmak
için zamanımızın kuvvetle ihtiyaç hissettiği
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karşılaştırmalı
etmektedir.

araştırmaları

ihmal

Hakikaten, bilgi ve hakikatten alınması
gereken derslerden dolayıdır ki, müfredatta
hiçbir revizyon yapılmamaktadır. En azından
bir nesil boyunca –bir uygarlık, bir kurumlar
seti ve bir idealler dizisi olarak- liberal
topluma yönelik entellektüel istihfaf beşerî
çalışmaların ve yumuşak sosyal bilimlerin
merkezinde yer almıştır. Bu, belirli
gerçeklerin
ihmal
edilmesinin
hiçbir
entellektüel mazereti bulunmaması gerçeğine
rağmen, değişmedi, hızlandı. Biliyoruz ki,
hukukun
hâkimiyeti
altında
ahlâken
sorumluluğa sahip bireyler arasındaki
gönüllü mübadele hem refah hem de insanî
tercihlerimizde benzeri olmayan bir çeşitlilik
yaratır. Böyle bir model aynı zamanda
bireycilik ve özgürlüğün ön şartı olmuştur.
Bunun tam tersine, merkezî plânlamalı
rejimler sefalet yaratır ve totaliteryenizme ve
iktidarın en kötü istismarına doğru
kaçınılmaz gelişmelere sebep olur. Haklara
dayalı bireycilik zeminine oturan dinamik
serbest piyasa toplumları eskiden marjinalize
edilmiş (tecrit edilmiş) gruplar için özgürlük
ve itibar beşerî konseptlerinin tamamını
değiştirdi. Buna zıt şekilde, -sosyalist
tecrübelerin- tamamını durgunluk, etnik
nefret, ekonomik, sosyal ve politik
yenilenmenin asgarî ön şartlarının dahi
namevcudiyeti ve hem bireyciliğin hem
azınlık
haklarının
kategorik
olarak
küçümsenmesi
ile
sonuçlanmıştır.
Çocuklarımız
bu
hakikî
kıyası
bilmemektedir.
Siyasî liderlerimiz ve medyada önde
gelenler –Çin, Kuzey Kore, Küba, Vietnam,
Laos ve Kamboçya’da- devam etmekte olan
komünist rejimleri –bu rejimler ne kadar
değişmiş veya değişmemiş görünürse
görünsün- tetkik edenler, bildiğimiz tarih ve
ihmal ettiğimiz cesetler/vücutlar tarafından

enforme edilmelidir. Ancak, tarihî çifte
standart üzerinde tekrar düşünün. Sağ
görüşlü Joerg Haider Avusturya’da –
demokratik yollarla- başarı kazandığında
Batı Avrupa hükümetleri onu, neredeyse, iki
nesil öncesinin Hitler’ine söylemsel veya
sembolik bağları yüzünden parya hâline
getirip, kanun dışı ilân etti. Güzel. Ya Stalin
ve Mao’nun komünist mirasçıları. Zulüm ve
ölüm bakımından Çin’in yaptıklarını (s 47)
Almanya’nın toplama kamplarından ve
Alman işgallerinden daha az meşhur
olmalıdır, ve, gerçekten, hâlâ bizimle
olmalarından dolayı daha gariptirler. Ciddî
tahminlere göre, belki de elli milyon kişi bu
kamplardan geçmiştir.18 İyi bilim adamları
söylemektedir ki, 1950’lerde ve 1960’larda
bütün
Tibetliler’in
yaklaşık
%10’u
hapishanelere/ kamplara gönderildi ve asla
geri dönmedi ve zalim politik baskı
dünyanın en dikkat çekici kültürlerinden
birini yok etme teşebbüsüne hızla devam
etmektedir.19 Oniki milyon Kübalı’nın şimdi
iki milyonu Küba dışında yaşamaktadır ve
Küba’dan kaçmak isterken hayatlarını
kaybeden insanların tam sayısını hiçbir
zaman bilmeyeceğiz.20 Gerçekten, komünist
rejime sahip ülkelerin hepsinde, terk etme
hakkı –“ülkeni sev veya terk et” en kötü
mottolardan ölçülemeyecek kadar uzaktırgerçekte hâlâ bir suçtur. Nükleer silah imal
eden Kuzey Kore’de bir millet plâncılarının
aptallığı yüzünden açlıktan kırılırken, sınırın
öte tarafında Güney Kore bir nesil içinde
hem ekonomik hem politik bakımdan insanî
olarak ve refah bakımından gelişti. Evet,
dünya barışı, dünya istikrarı ve hatta
köleleştirilmiş toplumlar için bir değişim
stratejisi bu cani rejimlerle ilişkilerin

18

Bkz. Courtois vd., The Black Book of Communism,
498-507, ve oradaki referanslar.
19
İbid., 542-46 ve oradaki referanslar.
20
İbid., 663-65.
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normalleştirilmesini tavsiye edebilir. Bunu
yapmalıyız, mamafih, gözlerimizi açık
tutarak, kurbanlar için mümkün olan herşeyi
yapmalıyız. İlaveten, aşamayacağımız ahlâkî
çizgiler olmalıdır.
Kişisel suçların/kabahatlerin itirafına
gelince, bunu, bilmediklerini iddia eden veya
hâlâ öğrenmemeyi seçen kimselerden boşuna
bekliyoruz. Eisenhower bir ölüm kampının
yakınındaki
bir
büyükçe
kasabanın
sakinlerinin, pis kokusu burunlarına kadar
gelmesi gereken bir kamp hakkında “bir şey
bilmediğini” işitince, gerektiği şekilde
giyinip, çürüyen cesetler arasından onlara
gitti ve onların cesetlerin kaldırılmasına
yardım etmelerini sağladı. Biz onun
otoritesine sahip değiliz. Komünist yönetim
boyunca rejime muhalefet eden Çek romancı
Milen Kundera ahlâkî realiteyi onun yegâne
uygun türüne, trajediye referansla ifade etti.
Aşırı durumu ele almayı teklif etti. “İyi
niyetlilerden ne haber?” diye Varolmanın
Dayanılmaz Hafifliği’nde sordu. Bilmemiş
olanlardan
ve
iyiniyetle
davranmış
olanlardan ne haber? Oedipus hakkında
şöyle yazdı:

edeceğim. Sosyalistlere, sosyalizmin yolunda
gidenlere, sosyalizmin savunucularına ve
revizyonistlere ölüleri itiraf etme, ölüleri
gömme, öğrendiklerini öğrenme ve ölüler
için kefaret verme izni fırsatı verelim. Aksi
takdirde, yapılanların alçaklığı göz önüne
alındığında, onlar, gerçekten, gözlerini
oydukları ve Moskova, Pekin ve Teb’den
(Eski Yunan/Mısır’daki bir şehir) gözleri
ama/görmez uzaklaştırdıkları vakit/takdirde
affedilmelidirler.
Batılı
entellektüeller,
Stalinist terör döneminde, 20. Yüzyılın en
büyük Rus şairi Anna Akhmatova tarafından
yazılan “Requiem”deki (Ölünün ruhu için
okunan
duayı,
mersiyeyi)
ifadeyi
tekrarlamalıdır: “Onları her zaman her yerde
hatırlayacağım, ne olursa olsun onları
unutmayacağım”.22 Ölü bedenler sayılmayı,
özür dilenmeyi ve tövbeleri beklemektedir.
Bunlar olmadıkça, “sosyalizm sonrası”
olmayacaktır.
*

Dağlarda öldürdüğü adamın babası ve
birlikte uyuduğu kadının annesi olduğunu
bilmedi: Bu esnada, kader mahkumlarını bir
veba ile ziyaret etti ve onlara veba (hastalık) ile
işkence etti. Oedipus kendisinin onların
acı/ıstırap çekmesinin sebebi olduğunu idrak
ettiği zaman, kendisinin gözlerini oydu ve
Thebes’den kör olarak uzaklaştı... “Bilmemek”le
sebep olduğu talihsizliklerin manzarasına
dayanamaz hâlde, gözlerini oydu ve Thebes’den
görmez hâlde uzaklaştı.21
Bunun karşısında isyan etmemek nasıl
mümkün olabilir? Ben kendim, bir şey teklif
Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being,
trans. Michael Herry Heim. (New York Harper
Perennial, 1991), 175-77.
21

20

Anna Akhmatova, Selected Poems of Anna Akhmatova,
ed. Roberta Reeder, trans. Judith Homschemeyer
(Brookline, MA: Zephyr, 2000), 151.
22
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Sosyalizm Doğu Avrupa’da Neden Çöktü*

Tom Palmer**

Neden
şimdi?
Doğu
Avrupa’nın
özgürlüğüne kavuşması neden daha geçen yıl
(1989) gerçekleşti? Şayet sosyalizm böyle
devâsa bir başarısızlıksa neden 10 ya da 25
yıl önce değil? Birkaç sebep ileri sürmeme
izin verin.
Bütün diğer sebeplerin üzerinde bir çeşit
meta-sebep
var:
Gorbaçov
faktörü.
Gorbaçov klasik bir liberal değildir.
Gerçekte, Perestroika’nın kökenleri büyük
ölçüde
anti-liberaldi.
Perestroika
kazanılmamış gelir kanunundan ve votka
üretiminin
azaltılmasından
başlayarak
sosyalizmi
canlandırma
girişimiydi.
Kazanılmamış gelir kanunu, Sovyetler
Birliği’nde mevcut olan birkaç serbest pazar
unsurunu parçalamak çabasıydı. Votka
üretiminin kısıtlanması ise Ruslar kaçak içki
üretimine başladıklarında büyük oranda
şeker eksikliğine yol açıyordu. Fakat
sonunda görülüyor ki, Gorbaçov ve
danışmanları bir ekonomi çalışması yapmak
için pazar güçlerine ihtiyaçları olduklarını
anladılar. Şimdi onlar mülkiyet hakları
olmadan bir

**

pazara sahip
sürecindeler.

olunamayacağını

öğrenme

Gorbaçov Doğu Avrupa’yı serbest
bırakmaya ve insanlara özgürce konuşma
hakkını tanımaya sadece iyi bir adam olmak
için
karar
vermedi.
Bunun
yerine
komünizmde çok derin bir kriz olduğunun
anlaşılması söz konusuydu. Orta ve Doğu
Avrupa örneğinde, imparatorluğun devam
etmesi açıkça çok pahalıydı; ve böylece bir
çeşit politik karar alındı: Moskova bu
ülkeleri serbest bırakmalıydı; imparatorluğu
devam ettirmeye mali gücü yetemezdi.
Sonuç olarak kontroller gevşetildi ve Orta
Avrupa’daki komünist liderlere bundan
böyle artık Sovyet tank ve askerlerinden
destek elde edemeyecekleri söylendi. Başkan
Bush ve Gorbaçov’un Akdeniz’de buluştuğu
sırada
cereyan
eden
Çekoslovakya
devriminin önemli olaylarında Çeklerin biraz
şansı vardı. Vâka şudur ki, Gorbaçov Bush’la
toplantı süresinde kana bulanmış ellere sahip
olmayı istemedi. Böylece Prag’a serbest
kalması için mesaj gönderildi.
Gorbaçov önderliğini Doğu Avrupa’yı
serbest bırakmaya zorlayan birkaç faktör
biraraya geldi. İlki sermaye stokunun
tükenmesiydi. Yüzyıllar, hatta binyıllar
boyunca biriktirilen sermaye kullanılmıştı.
5
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Sovyet tarzı ekonomilerdeki büyüme
oranının sadece pozitif değil aynı zamanda
Batı Avrupa ya da Birleşik Devletlerdekinden
daha yüksek olduğu konusunda 1960’lardan
1970’lere değin Batılı ekonomistler arasında
bir ittifak vardı. Açıkça, 40 yıllık veya daha
uzun bir zaman dilimini kapsayan bir pozitif
büyüme oranı, bir servet üretmeliydi. Fakat
bu olmadı. G. Warren Nutter gibi birkaç
ekonomistin işaret ettiği üzere, yapılan
yanlış, yaratılan serveti ölçmek yerine,
sermaye yatırımını, girdiler miktarını
ölçmekti. Bu büyük bir yanlıştı. Bu, Macar
filozofu Michael Polanyi’nin, komünizmin
büyük bir eleştirisi olan, gösteriş için üretim
(conspicuous production) veya üretimin
hatırı için üretim dediği şeye yol açtı. Daha
fazla fabrika yapmak için çelik, daha fazla
çelik üretmek için fabrikalar yapıldı. Fakat
bütün bu süreç hiçbir zaman herhangi bir
tüketici eşyası üretmedi; hayat standardında
bir yükselişe dönüşmedi ve gerçekten çoğu
zaman siyaseten motive edildi.
Marksist sisteme göre bütün diğer
sınıfları içinde eritecek ve onlar arasındaki
bütün
ihtilafları
çözecek
endüstriyel
proleterya yeni evrensel sınıf olacaktı.
Dolayısıyla,
komünistler
endüstriyel
proleterya yaratmalıydı; hatta hiç olmayan
yerde bile. Örneğin Romanya’da II. Dünya
Savaşını takip eden zorlama endüstrileşme
süresinde, hemen hemen bütün atlar
öldürüldü. Çünkü ne de olsa modern bir
toplumda hiçkimse onlara daha fazla ihtiyaç
duymayacaktı; herkesin bir traktörü olacaktı.
Ne var ki, traktörler asla üretilmedi.
Bu yüzden gizlice insanlar at beslemeye
başladı. Bugün atlar kırsal kesimde en yaygın
şekilde kullanılan taşıma araçlarıdır.
Sosyalist ülkelerin sermaye birikimi
artmak yerine azalmaktaydı. Onlar bu
birikimi
tüketmekteydiler.
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Çekoslovakya’daki çoğu tekstil fabrikaları I.
Dünya Savaşı’ndan önce inşâ edilmişti.
Bugün hâlâ ilk makineleriyle çalışmaktalar.
Doğu
Almanya’daki
binaların
çoğu
1945’den beri boyanmış görünmüyor. Bazı
örneklerde duvarlardaki eski ve solmuş Nazi
sloganlarını bile hiçkimse boyamamış.
Sovyetler Birliği’nde 110 yıl önce inşa
edilmiş ve hâlâ aynı şekilde aynı kimyasalları
üreten fabrikalar var. Sosyalizmin genel
prensibidir: Hiçbir fabrika hiçbir zaman
kapanmaz.
Önceki nesillerden miras kalmış sermaye
birikimi büyük ölçüde işe yaramaz hâle geldi
ve çoğu Doğu Avrupa ülkesinde hayat
standartlarında gerçek bir düşüş vardı.
Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve
tüketim akışını finanse eden diğer
uluslararası
ödünç
verme
kurumları
tarafından desteklenen devâsa Batı sermayesi
olmasaydı bu düşüş daha erken gerçekleşmiş
olacaktı.
1989 devrimine yol açan ikinci faktör
bilginin kontrolünün güçlüğüydü. Sadece
politik haberleri değil, onların yanında, Batı
filmlerini izleyerek elde edilen diğer
ülkelerdeki insanların nasıl yaşadığına dair
bilgiyi de kastediyorum. VCR ve walkmanin
sosyalist ülkelerde hayat üzerinde büyük bir
etkisi oldu. Radyo Özgür Avrupa çok
önemliydi; bilhassa Romanya gibi video
imkânı olmayan ülkelerde. Fakat Radyo
Özgür Avrupa daima propaganda olarak
etiketlenip önemsiz görülebilirdi. Özellikle
Polonya ve Macaristan gibi ülkelere ve ayrıca
Sovyetler Birliği’ne elektronik araçlar büyük
miktarda akmaktaydı. Başlangıçta devlet bu
araçları kontrol altına almayı ya da
yasaklamayı denedi. Çünkü onların ne yıkıcı
olabileceğini biliyordu. Fakat bu araçların
engellenmesi açıkça imkansızdı.
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Batı filmleri insanlara Batı hayatının çok
eğlenceli ve yanıltıcı bir resmini verir. Ama
yine de Batı elbiselerinin, evlerinin ve
benzeri şeylerin bir görünümüdür. Filmleri
izlediğimiz vakit bu çeşit bilgi bizi hemen
etkiler, fakat farklı bir toplumdan olan
insanlar için bu etki çok daha belirgindir.
Örneğin, geçen sonbaharda Moskova’da bir
İsveç filmi olan Fanny and Alexander
gösterimdeydi ve Noel yemeğinin bir
sahnesi izleyiciler üzerinde büyük bir etki
bırakmıştı. Harika yiyeceklerle bezenmiş
uzun bir masa vardır ve kamera bir uçtan
başlayarak yavaşça, hoşça, bize hindileri,
sosları, sebzeleri ve bütün o çeşit fantastik
şeyleri göstererek aşağıya doğru süzülür.
Tam o anda Sovyet seyircileri ayağa kalktı ve
alkışladı. Belki de 1989 devriminin sessiz
kahramanları, Sony, Mitsubishi ve düşük
maliyetlerde, küçük boyutlarda, daha fazla
bilgi taşıyan o çok güçlü ve fantastik aletleri
yapmayı sürdüren diğer şirketlerdi.
Devrimlerin üçüncü sebebi Orta ve Doğu
Avrupa ülkelerinin çoğundaki fiilî çevresel
çöküntüydü. Çoğu Batılı ekolojistler çevre
kirliliğinin sebeplerinin mülkiyet hakkı ve
kapitalizm olduğunu yıllarca ileri sürdü. Bu
ilginç bir hipotezdir ve deneysel teste tâbidir.
Hadi özel mülkiyetin ve kapitalizmin
olmadığı bir ekonomi bulalım. Teori, hiç
kirlilik olmaması, en azından daha az kirlilik
olması gerektiğini söylüyor. Fakat gerçekte
özel mülkiyet haklarının ve sermaye
piyasalarının olmadığı yerde kirlilik bir
kâbustur. Sovyetler Birliği’ndeki bazı
bölgeler Afrika’daki en fakir millet olan
Burkina Faso’dan daha yüksek çocuk ölüm
oranlarına sahiptir. Polonya’daki Silesia,
özürlü doğumun dünyadaki en yüksek
oranlarından birine sahiptir.
Sosyalist ülkelerde, çevreci hareket,
evlerini ve çocuklarını zehirlenmeye karşı
korumak isteyen insanlar tarafından yaratıldı

ve desteklendi. Bunun birkaç sonucu oldu.
Birincisi, açıkça bazı bakımlardan çok önemli
olan politik hareketlerin büyümesiydi.
Bulgaristan’da rejime karşı ilk halk gösterisi
çağrısı bir çevreci hareket olan Ecoglasnot
tarafından yapıldı. Hareketin ilk kavradığı,
sadece yönetici sınıfın halkın kalbindeki
isteklere sahip olmadığı değildi; fakat
merkezî
planlamanın
bu
insanların
problemlerinin
çoğunun
sorumlusu
olduğuydu. Merkezî Planlama Bürosundan
daha fazla pamuk üretilmesi için emir
geldiğinde, ortak çiftliğin lideri bu senenin
dikte edilmiş payını toplamak için her şeyi
yapacaktır. Bir sonraki yıl kendi başının
çaresine bakabilir. Eğer bu yılki payın
toplanmasının yolu toprağa yabancı ot
öldürücü ilaç dökülmesi veya toprağı
tüketmekse, onun yaptığı şey de bu olur.
İktisadî bakımdan kaynağın sermaye değeri
en üst seviyeye çıkarılırsa bundan fayda elde
etmek üzere hak iddia edecek kimse olmaz.
Entellektüeller ve akademisyenler arasında
çevre problemlerinin çözümünde mülkiyet
haklarının değeri konusunda büyüyen bir
tartışma var.
Devrimlerin son sebebi ise aslında
sosyalist ideolojinin ve yönetici sınıfın
meşruluğunun çökmesiydi. Sadece güç, bir
tiranlık rejimini ayakta tutmak için yeterli
değildir. Ayrıca çoğu zaman, hem yönetilen
hem de yöneten kesimlerde, yönetici sınıfın
yönetme hakkına sahip olduğu ve bunun
ahlakî bakımdan meşru olduğu duygusu var
olmalıdır. Sovyetler Birliği’nde yönetici sınıf
proleterya adına iş görme hakkını iddia etti.
Elbette en önemli güdüleri güç ve ayrıcalıktı;
fakat önemli bir artı unsur kendi meşruluk
duygularıydı.
Yöneticiler
kendilerinin
ahlâken haklı gerekçelere sahip olduklarını
düşündüler; çünkü onlar çalışan sınıfın
çıkarlarına göre davranıyorlardı. Böylece
halktan sadece birkaç kurban daha istemek
7
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makuldu. Herhangi birinin buna artık
inandığını sanmıyorum; fakat insanlar bu
illüzyonu uzun bir süre kabul ettiler.
İllüzyon iki sebepten kaybolur: Birincisi,
İslâm dünyasının tarihçisi İbn-i Haldun’a
göre, fanatik düşüncelerin canlılığını
kaybetmesi yaklaşık iki nesil sürer. Çoğu
Doğu ve Orta Avrupa ülkesine dayatılan
komünizmden beri yaklaşık bu kadar zaman
oldu; Sovyetler Birliği’nde bu süre daha
uzundu. Fakat Sovyet komünizminin
faşizme karşı büyük vatan savaşından
kazandığı itibarı da hesaba katmak
zorundayız. İkincisi, genellikle ülke dışına
seyahat eden yönetici sınıftır ve komünist
yöneticiler
bu
tecrübeyle
kısmen
özgüvenlerini kaybettiler. Zengin ve güçlü
insanlar Amerika ya da Almanya’ya seyahat
eder ve kendi hayat standartlarının Batı
ülkelerindeki ortalama endüstri işçilerinden
daha aşağıda olduğunun farkına varırlar. Bir
bakıma yönetici sınıf, Batıyı hiç görmemiş
sıradan bir insandan daha fazla özgüvenini
yitirdi. Yöneticiler hâlâ iktidarı elde tutmak
istiyorlar; fakat onlar yönetme hakkı
duygusunu kaybettiler.
Sosyalist ideoloji eşitlik, kardeşlik ve
servet vaadetti. Peki sözünü tuttu mu?
Eşitlik dağıttı mı? Cevap hayır. Batıdaki
çoğu insan (şimdi daha az söylemelerine
rağmen) şunu söyleyecektir: “Evet, elbette
Polonya ya da Sovyetler Birliği’nde insanlar
kuyruklarda bekler, fakat onlar dayanışma
duygusuna sahiptir; onlar daha fazla eşittir;
aralarında gelir eşitsizliği daha azdır.” Bu bir
saçmalıktır.
Sosyalist
blokun
kardeş
uluslarından en zengini olan Doğu
Almanya’nın ortalama bir vatandaşının hayat
standardını, Wandlitz’de (parti elitinin
ikamet
ettiği
yer)
yaşayan
parti
üyelerininkiyle karşılaştırırsanız inanılmaz
gelir eşitsizlikleri bulursunuz. Fakat son
zamanlara dek bunlar gizli tutuldu. Benzer
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bir şekilde, şayet Romanya’daki Ceaucescu
ailesinin 22 sarayına ya da Bulgaristan’daki
sadece Zhivkov ailesi üyelerine mahsus spor
komplekslerine ya da Sovyet parti elitinin
“dasha”larına bakarsanız, Batının pazar
toplumlarında olandan daha fazla eşitsizlik
bulursunuz.
Sosyalizmin ikinci vaadi kardeşlikti:
Herkes büyük, mutlu bir aile gibi birlikte
yaşayacaktı. Fakat, gerçekte, küçülen
ekonomik pasta üzerindeki savaş, mülkiyet
hakları ve pazar değiş-tokuşunun olduğu bir
sistemden daha fazla düşmanlık yaratır.
Tüketiciler, sık sık, sabun, elbise, ayakkabı ve
benzeri şeyler için tezgah önünde saatlerce
kuyrukta bekledikten sonra, şayet sıra
kendilerine gelirse, dükkanların kapılarının
kapatıldığı ve kendilerine “Gidin! Daha fazla
malımız yok!” dendiğini görür. Aralarından
birinin arasıra işittiği ilk şeyler “lanet
Yahudiler” - bütün eşyaları ya onlar alır ya
Ermeniler ya Azerbaycanlılar ya da
herkimse- şeklinde küfürlerdir. Komünizmin
milliyetçiliğin
bu
formlarını
kıracağı
düşünüldü. Fakat, açıkça görülüyor ki,
başarısız oldu.
Ve üçüncü vaat, zenginlik? Sosyalizm
sadece zenginlik üretmemekle kalmadı, aynı
zamanda kitlevî yoksulluk yarattı.
Bu yüzden sosyalizm bir ideoloji olarak
neredeyse tamamen ortadan kalkmıştır. İki
ideoloji onun yerini almak için açığa çıkıyor.
İlki milliyetçiliktir ve bunun çok genel olarak
iki biçimi vardır; düşmancıl milliyetçilik ve
zararsız milliyetçilik. Düşmancıl milliyetçilik,
ya da şovenizm, kendi kültürünü, dinini,
dilini başka bir gruba dayatma isteğidir ve ne
yazık ki bunu Orta ve Doğu Avrupa
ülkelerinde çok görüyoruz. Bununla birlikte
çok önemli olan diğer bir çeşit milliyetçilik
vardır: Yabancılar tarafından yönetilmeme
isteği. Bu tamamen anlaşılabilir bir şeydir ve

libe ral düşünce
liberal ilkelerle uyumludur. Genel olarak
Orta Avrupa’da Ruslara yönelik çok az
nefret buldum. Orta Avrupalılar sadece
Rusların evlerine gitmelerini ve kendilerini
yalnız bırakmalarını istiyor.
Çoğu durumda zararsız milliyetçilikle
aynı çizgide yer alan diğer ideoloji ise
liberalizmdir ve liberalizm, gerçekten, açıkça
şovenizmin karşısındadır. Orta ve Doğu
Avrupa’da her isimden daha fazla işittiğimiz
isim Friedrich Hayek’tir. Kölelik Yolu’nun
(The Road to Serfdom) gizli veya samizdat
basımları ve nadir bulunan İngilizce
kopyaları
birçok
insan
tarafından
okunmaktadır.
Orta Avrupalıların durumunu çok iyi
anlatan bu etkili ve güçlü kitabın bir Orta
Avrupalı tarafından yazılmış olması sürpriz
olmamalı. Marx başarısızlığa
uğradı.
Kehaneti gerçekleşmedi. Hayek ise olanı,
yani sosyalizmi uygulama çabasının tiranlığa
ve köleliğe yol açacağını önceden söyledi ve
bir alternatif sundu: Özgürlük, pazar
ekonomisi, mülkiyet ve hukukun hâkimiyeti.
Şimdi, bir çeşit politik ekonomi
incelemesi
yapmış
olarak,
yakın
zamanlardaki çoğu olayları açıklayabilecek
bazı tezlerden söz etmeyi çok isterim. Bunu,
bir Macar bilgini olan ve Avrupa’nın üç
kısmı üzerine bir tez ileri süren Istvan
Bibo’dan ödünç alıyorum. Bibo’ya göre,
Doğu-Orta Avrupa aşağı yukarı Elbe’nin
doğu bölgesidir. Batı Avrupa, Roma hukuku
ya da örfî hukukdan (common law) ve
küçük
özgürlük
halkalarından
sivil
toplumun, topluluklar, gruplar, semtler,
klüpler, çiftlikler, pazarlar, şehirler ve
benzerlerinin doğuşuyla tanımlanır; bu
şekilde politik otorite sınırlı bir şekilde
yukarıya doğru çıkar. Doğu Avrupa ise
devletin tepede olduğu ve dilediğini aşağıya

–topluma- zorlayan Bizans ve Osmanlı
sistemleriyle anılır.
Doğu ve Batı Avrupa arasındaki büyük
fark, batıda devlet ve kilisenin göreli
ayrılığıdır. Bu sayede, imparatorluk dünyevî,
kilise ise ruhanî otoritenin sahibi olarak
tanındı. İkisi de otoritenin ayrı biçimleriydi;
hatta mahkeme sistemleri bile ayrıydı. Bizans
sisteminde imparator kilisenin başı olarak
kaldı. Böylece ayrılma hiç gerçekleşmedi.
Ayrıca feodal mirası ve Alman halk hukuku
(German folk law) nedeniyle Batıda politik
otorite doğuda olduğundan daha erken
bölündü.
İngiltere, Almanya, İsviçre, Fransa gibi
ülkeler açık bir şekilde Batı Avrupa
ülkeleridir. Doğu Avrupa büyük oranda
Ortodoks kilisesinin etkisinde kalmıştır.
Macar siyaset bilimcisi Laszlo Urban, uzun
süre, Ortodoks kilisesinin hâkim bulunduğu
sahaların dışında, liberal partilerin yakın
zamanlarda epey başarılı olduğuna dikkat
çekti. Liberal partiler Rusya, Romanya,
Bulgaristan ve Sırbistan’da bu kadar başarılı
olamadılar. Bu bölünme, Yugoslavya
örneğinde görüldüğü gibi, bir ülkeyi de
ortadan keser. Katolik Slovenya ve
Hırvatistan Batı Roma’ya (Roma Katolik
kilisesine ç. n.) kendilerini yakın hissederler.
Fakat Sırbistan Ortodoks ve daha az
liberaldir. Karışık ülkeler, ya da Orta
Avrupa,
Polonya,
Litvanya,
Çekoslovakya’nın bir kısmı, Macaristan ve
belki Ukrayna ve Beyaz Rusya’yı içerir.
Fırtınalı tarihleri boyunca bu ülkeler hem
doğu hem de batı tarafından yönetildi ya da
etkilendi. Macaristan oldukça uzun bir
zaman
Osmanlı yönetimi altındaydı.
Polonya’nın büyük bir kısmı bir zamanlar
Rusya imparatorluğunun parçasıydı.
Bu nedenle, bu ülkelerin özgürlüğe
geçişini Doğu Avrupa ülkelerininkinden
9
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daha kolay yapan kültürel faktörler olabilir.
Bibo’nun gösterdiği gibi, Batı Avrupa’da
olan, kölelerin özgürleşmesi ve benzeri
politik gelişmeler Doğu-Orta Avrupa’yı
yaklaşık 200 yıl sonra etkiler ve Doğu
Avrupa’ya ulaşması ise daha uzun sürer.
Yardımımız ve büyüyen teknolojiyle bu
süreci hızlandırabiliriz. Fakat bu ülkelerde
liberallerin daha zor bir görevi var.
Orta ve Doğu Avrupa’da olanlardan bu
kadar heyecan duymamın nedenlerinden biri
önümüzdeki 10-20 yıl içinde entellektüel ve
politik kültürün şu anda Batı Avrupa ve
Amerika’da olandan daha fazla liberal olacağı
ve gelişeceği şansını görmemdir. Mutlaka
daha liberal bir sistemi kastetmiyorum; Orta
ve Doğu Avrupa’nın farklı bir temelden
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başladığını hatırlamalıyız. Oraya ekilen
entellektüel ve politik liberalizm tohumları
büyüyebilir, güçlü ağaçlar üretebilir ve eğer
şanslıysak, tohumlarını geriye düşürerek
toplumlarımızı
özgürlük
ruhuyla
doldurabilir.
*“Why Socialism Collapsed in Eastern
Europe,” Policy Report, Cato Institute,
September/October, 1990.
Çeviren: Zafer Yılmaz

libe ral düşünce

Sosyalist Hesaplama Tartışmaları Niçin
Hâlâ Önemli
Fuat Oğuz1

1. Giriş
Sosyalist hesaplama tartışmaları 1930’ların
en hararetli doktrinel tartışmalarından biriydi. O zamanlarda Keynes ve Marxistlerin
başarısıyla sonuçlandığı düşünülen hesaplama problemi 1970’lerde yeniden ortaya
çıkmış ve Avusturya Okulu iktisatçılarının
teorik olarak haklı olduğunun genel kabul
görmesi ve uygulamada da sosyalist hesaplamanın etkinsizliğinin görülmesiyle sona
ermiş gibi görünmekteydi. Peki, niçin hâlâ
bu tartışmaları gündeme taşımaya çalışıyoruz? Bu makalede sosyalist hesaplamanın
modern ekonomik sistem içinde hâlâ yer
bulmasından hareketle, bu düşüncenin modern iktisat içindeki yerini tekrar sorgulayacağız.
Bugün, devletin ekonomideki rolü, regülasyon iktisadı ve makroekonomik politikalar
başta olmak üzere, pek çok alanda sosyalist
hesaplama kavramını öne çıkaran altyapı hâlâ
geniş şekilde
kabul
edilebilmektedir.
Düşünce olarak, piyasa taraftarı olan

1

iktisatçılar, teknik analiz olarak sosyalist olabilmektedir-

ler. Sosyalist hesaplama tartışmalarının
güncelliği sadece bununla sınırlı değildir.
Daha önemli bir neden, serbest piyasa
ekonomisinin neden daha iyi işlediğinin,
plânlamacı ekonomilerin neden işlemediği
tartışılarak anlaşılabilir olmasıdır. İki aşırı uç
olarak, ser-best piyasa ve merkezî plânlama
karşılaştırıldığında, arada kalan alternatiflerin
hangi nedenlerle başarılı veya başarısız olacağı
da görülebilecektir. Son olarak, sosyalist
hesaplama tartışmaları, girişimciliği temel
alan piyasa süreci teorisinin daha iyi
anlaşılmasına da yardımcı olacaktır. Piyasa
süreci teorisinin tarihsel gelişimi de, sosyalist
hesaplama tartışmalarının bu yaklaşımın
gelişmesindeki önemli rolünü göstermektedir.
(Oğuz, 2001)
Piyasa süreci teorisinin tarihsel kökenlerini Mises ve Hayek’in sosyalist hesaplama
tartışmaları sırasındaki argümanlarına dayan-
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dırmak doğru olacaktır. Menger’in katkıları
tek başına, veya Böhm-Bawerk’le birlikte
modern piyasa süreci teorisini tanımlamakta
yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte, bu
makalenin bir diğer amacı, sosyalist hesaplama tartışmalarının Adam Smith ile
başlatılmasının iktisattaki klâsik liberal anlayış ile, müdahaleci-devletçi anlayışın tarihsel
ayrımı-nın daha kolay yapılmasına katkıda
bulunacağı görüşünü ön plâna çıkarmaktır.
Sosyalist hesaplama tartışmaları, Avusturyan iktisatçılarını neo-klâsik iktisadın dışında
alternatif bir yaklaşıma ulaşma zorunluluğuna itti. Zira, neo-klâsik iktisat, özellikle 1960’lara kadar, sosyalist merkezî plânlama ile
uyumlu olan bir sistemdi. Sosyalist
hesaplama tartışmaları, iktisat bilimi içinde
mülkiyet
hakları,
bilgi
ekonomisi,
sübjektivizm gibi kavramların yer bulmasına
yol açtı.
Özetle, 20. yüzyılın en büyük iktisadî düşünce tartışması olan sosyalist hesaplama
(veya, ekonomik hesaplama), modern iktisadın kendisini neo-klâsik iktisattan ayrıştırmasına katkıda bulunmuştur.

2. Teori veya Pratik
Sosyalist hesaplama tartışmalarının en
önemli metodolojik sorunlarından biri, pek
çok durumda, teorik bir model ile, gerçek
hayattaki bir uygulamanın karşılaştırılması
hatası olmaktadır. Harold Demsetz’in
“Nirvana Hatası” olarak isimlendirdiği bu
durum, sadece sosyalist hesaplama tartışmalarında değil, iktisadın pek çok alanında kendini göstermektedir. Neo-klâsik iktisadî analizden politik sonuçlar çıkarılması yönündeki
bütün çabaların karşısındaki engellerden biri
olan bu sorun, iktisatçıların politika önermeleri-nin gerçekçi olamaması gibi önemli
bir sonucu da doğurmaktadır. Meseleyi sadece gerçek piyasalarla ideal piyasa arasın96

daki dinamik-statik ayrımına indirgediğimizde bile, statik analizin politik sonuçlarının sürekli bir değişim içinde olan gerçek piyasalarda etkin olmaktan ne kadar uzak olduğu görülecektir.
“Nirvana Hatası” olarak isimlendirilen
durum, sosyalist hesaplama tartışmalarından
modern piyasa başarısızlıkları literatürüne
geçişte de önemli bir köprü oluşturmaktadır.
Gerçek piyasalarla ideal tam rekabet durumunun karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan
piyasa başarısızlıklarını düzeltmek, devlet
müdahalelerinin temel gerekçesi olmaktaydı.
Plânlamacı düşüncenin evriminde, sosyalist
hesaplamanın modern iktisada dönüşümü de
böylece gerçekleşmekteydi. Sosyalist hesaplamanın ideal çözümlerinin işleyeceğine olan
inanç daha kısmî çözümlerin kolayca kabul
edilebilmesini de getirmekteydi.
Serbest piyasa sistemi ile sosyalizmin karşılaştırılmasının teorik olarak yapılması, uygulamaların karşılaştırılmasına göre çok
farklı sonuçlar verecektir. Örneğin, teorik
olarak merkezî plânlama, etkinlik anlamında,
oldukça başarılıdır. Problem, bu teorik model uygulanmaya çalışıldığında başlamaktadır. Zira, sistem niyetlenilmemiş neticeleri
(un-intended consequences) analize katamamak-tadır. Bu da, çıkarcı ve fırsatçı davranışların sistem içinde ekonomik ve siyasî hedeflere ulaşmak için çok düşük maliyetlerle
kullanılabilmesine yol açmaktadır. Bu süreç,
sistemin ilk başta tanımladığı hedeflerden
daha da uzaklaşmasına neden olmaktadır.
Piyasa süreci yaklaşımı, teoriden ziyade
pratiği temel alan bir anlayışa sahiptir.
Önemli olan, teorik olarak mükemmel model-ler oluşturmak değil, gerçek hayatta sistemle-rin nasıl işlediğini anlamak ve gerçek
hayat nasıl daha etkin hâle getirilebilir sorusuna ce-vap aramaktır.
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3. Sosyalist Hesaplamanın Kısa Bir Tarihi
a. 1776 ve Sonrası
Sosyalist hesaplama tartışmaları iktisatçılar
arasında 1930 ve 40’ların teorik bir tartışması olarak kabul edilir. Bazı iktisatçılar, bu
tartışmanın kökenlerini Menger ve Walras’a
kadar da götürmektedir. Ancak, bu çerçeve,
iktisadî düşünce tarihindeki müdahaleci
sistemle, serbest piyasa sisteminin nasıl
ayrıştığını tam olarak yansıtmamaktadır.
Kanaatimizce, sosyalist hesaplama, Adam
Smith’le başlamalıdır. Smith’in özel mülkiyet
ve sözleşme serbestisi üzerine kurulu sisteminin hangi aşamada ve nasıl sosyalizmi
destekleyen neo-klâsik iktisada dönüştürüldüğünün görülmesi bu şekilde daha kolay
olacaktır.
Klâsik liberal anlayışın kurucuları arasında sayılan Smith ve David Hume’a göre,
bireylerin kendi çıkarlarını gütmesi, mülkiyet
hakları, sözleşme serbestisi ve bireysel özgürlüklerle birarada olduğunda, bireysel çıkarlar
sosyal olarak faydalı sonuçlar üretecektir. Ne
Hume ne de Smith, sadece bireysel çıkarı ön
plâna çıkarmaktaydı. Sadece, hangi sistem
içinde bireysel çıkarların daha etkin
sonuçlara
ulaşacağını
tartışmaktaydılar.
Mülkiyet hakları, sözleşme serbestisi ve bireysel özgürlükler üzerine kurulu olmayan
sistemlerde sosyal açıdan faydalı sonuçlar
oluşmayacaktı.
Smith’e göre, serbest piyasa sisteminin
kurumsal yapısı içinde bireylerin kendi çıkarlarını gütmesi, toplumun tamamen diğergam
bir diktatör tarafından yönetilmesi ile aynı
sonucu verecektir. Kendiliğinden düzen ile,
insan yapısı düzenler arasındaki ayrım da
burada başlamaktadır. Kendi kendini regüle
eden ekonomi (self-regulating economy) ile
dışarıdan regüle edilen ekonomi arasındaki
farklılaşma da burada başlamaktadır. Teorik

modellerin ideal dünyasında sosyalist veya
liberal olmak bir anlam ifade etmemektedir.
İktisatçıları sosyalist önermeleri neo-klâsik
modelin bir uzantısı olarak kolayca kabul
etmeye iten gerekçelerden biri de budur.
Aradaki fark, gerçek dünyadaki ekonomik
faaliyette ortaya çıkmaktadır.
19. yüzyılda siyasal iktisatçılar, Adam
Smith’in argümanına kendiliğinden düzenin
tekelleşmeye yol açacağını iddia ederek karşı
çıktılar. Smith için tekel, sadece devletin ayrıcalık tanıması durumunda ortaya çıkabilecek olan bir şeydi. Dolayısıyla, Smith, serbest piyasa sisteminde tekelleşmenin, devletin desteği olmadan ortaya çıkacağına inanmıyordu. Karşı görüşe göre, piyasa kendi
hâline bırakılırsa, üreticiler tekelleşmeyi
tercih edecek ve monopollerin bilinen
olumsuz sonuçları ortaya çıkacaktı. Kendiliğinden düzene getirilen bir diğer eleştiri de,
bu sistem içinde aşırı üretimin oluşacağı fikriydi. Say tarafından ileri sürülen bu fikir,
iktisadî dalgalanmaların kaçınılmaz olacağını
ve bunların zararlı etkilerinin Smith’in sisteminde ortadan kalkmayacağını ifade etmekteydi.
Bu iki argüman birbirini desteklemekte ve
niçin serbest piyasa sisteminin başarısız olacağını ifade etmekteydi. Sonuç olarak, serbest piyasa sistemi, çıkarların uyumunu değil, çatışmasını getirmekteydi.
Bu noktada, tartışmayı daha ileri bir aşamaya götüren düşünür Karl Marx olmuştur.
Marx’a göre, kapitalist bir sistemde azınlık
çoğunluğu ezecekti. Piyasa için üretim devam ettiği müddetçe, sömürü de sürecekti.
Bu nedenle, sosyalizm, öncelikle, piyasa için
üretimi engellemeli ve üretimin sadece kullanım için yapılmasını sağlamalıydı. Bu yeni
sistemde değişim ortadan kalkacağı için, paraya da ihtiyaç olmayacak; üretim faktörleri
üzerinde bireysel sahiplik, yerini sosyal sahip97
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liğe bırakacaktı. Diğer bir ifadeyle, Smith’in
görünmeyen elinin yerini, Marx’ın “görünen
eli” alacaktı. Bunun nasıl ve ne şekilde
olacağı ise, artık herkesçe bilinen, devrim
yoluylaydı. Devrimci güçler, yeni sistemin
doğuşuna yardımcı olacaklardı. Bu sonuç,
sosyalist hesaplama tartışmalarındaki ilk
aşamanın sonunu göstermekteydi.

b. Marx’tan Sonra
Sosyalist hesaplama tartışmasının ikinci
aşaması, marjinalist devrimle başlamaktadır.
Sos-yalist bir sistemin başarılı olması için gerekli şartlar, iktisadî dengeye ulaşmak için
gerekli olan marjinal fayda ve maliyetlerin
eşitliğinin sağlanmasına indirgenmiştir. Eğer
sosyalizm etkin üretim düzeyine gelmek
istiyorsa, marjinal şartları sağlayan etkin
kaynak
kullanımı-na
ulaşmalıdır.
Bu
aşamada, marjinal şartları sağlamak için
gerekli olan kurumsal arkaplân tamamen
analizin dışında bırakılmaktaydı. Böylece,
ekonominin sadece marjinal prensiplere
indirgendiği neo-klâsik süreç, sosyalist
hesaplamayı
önemli
ölçüde
kolaylaştırmaktaydı.
Marjinal devrimi takip eden yıllarda, sosyalizm eleştirisi bir miktar geri plânda kalmıştır. Bunun önemli bir nedeni, Carl Menger’in katkılarının marjinalizmle ilişkilendirilmesi ve Avusturyan iktisatçılarının, başta
Böhm-Bawerk olmak üzere, neo-klâsik
iktisada uygun modelleri tercih etmeleri olmuş-tur. Bununla birlikte, daha sonra
Mises’in yaklaşımına altyapı oluşturacak unsurların bir kısmını Friedrich Wieser’in çalışmaların-da görmek mümkündür. Mises’in
de hocası olan Wieser, hesaplama problemini
görmüş, ancak bunun istatistikî yöntemlerle
çözülebileceğine inanmıştı. Eğer, değer hesaplanabi-lirse, sosyalist hesaplama teorik
olarak işleyebilecekti; ancak, uygulamada,
sosyalizm bunu yapmaktan uzaktı. Wieser,
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serbest piyasa sisteminde, çok sayıda bireyin
kendi kararlarını vermesinin, bu kararların
bir üst otorite tarafından verildiği duruma
göre daha etkin olacağını vurgulamaktaydı.
(Wieser, 1971, s. 396-7)
Wieser, daha da önemli olan bir diğer argümanı da ileri sürmekteydi: Kıtlığın kaçınılmazlığı. Mülkiyetin devletin veya bireylerin elinde olması, kıtlık sorununu ortadan
kaldırmamaktaydı. Kıtlık, her ekonomik sistemde insan hayatının temel bir şartıydı. Serbest piyasa sisteminin alternatiflerine olan
üstünlüğü de kıtlık kavramına dayanmaktaydı. Kıtlığın genelliği, sadece emeğin değerli girdi olmasını da engelliyordu. Hem
sermaye hem de toprak, kıt oldukları için,
doğal değere sahiptiler ve ekonomik faaliyet
için bir değer ifade etmekteydiler.
Wieser’in argümanları, daha sonra, Mises’in 1920 yılında kaleme aldığı makalesinde kullanacağı argümanların arkaplânını
oluşturmaktaydı. Ancak, benzeri bir yaklaşımı Böhm-Bawerk’te görmek mümkün olma-maktadır. Her ne kadar, Marsist teoriyi
değişik boyutlarıyla eleştirdiyse da, sosyalizmin epistemolojik sorunlarını BöhmBawerk’in eserlerinde tatmin edici ölçüde
bulamamaktayız. Menger, Böhm-Bawerk’in
sermaye ve faiz teorisini aşırı şekilde eleştirmiş ve onu tarihin en büyük yanlışlarından
biri olarak tanımlamıştır. (Vaughn, 1994, s.
35) Böhm-Bawerk’in yaptığı, Avusturyan
bilgi ve zaman kavramlarını neo-klâsik bir
çatı altında birleştirmek olmuştur. Sosyalist
hesaplamaya Avusturyan yaklaşımın gözden
düşmesinde, Avusturyan temaların bu şekilde neo-klâsik model içinde yer bulması
temel bir rol oynamıştır.

c. Mises ve Sonrası
Marjinalist devrimle, sosyalist hesaplama
gerçekleşebilir bir ideal olarak görünmeye
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başlamıştı. Nitekim, Oskar Lange’ın daha
sonraki analizleri de neo-klâsik iktisadın bulguların-dan hareket etmektedir. İlginçtir ki,
düşünce olarak, serbest piyasayı savunan neoklâsik iktisat, teknik olarak, sosyalizm için
gerekli araçları sağlamıştır.

ve eşitlikçi (egaliteryan?) bir şekilde kullansa
bile, fiyatların olmayışı bu çabayı başarısız
kılacaktır. Fiyatları bilmeleri imkânsız olduğu için, insan yapısı âdil bir ekonomik
sistemin kurulması rasyonel olarak imkânsızdır.

Sosyalist hesaplama tartışmalarının gözümüzdeki şeklini almaya başlaması, Ludwig
von Mises’in sosyalist hesaplama üzerine yazdıkları ile başlar. Modern piyasa süreci
teorisinin bir ayağını da oluşturan Mises’in
argümanları, niçin sosyalist bir ekonominin
istikrarlı olarak varolamayacağını ve gerçek
hayatta işlemeyeceğini göstermektedir. Mises’e göre, insanı ihtiyaç aşamasından özgürlüğe geçirmeyi hedefleyen sosyalizmin
kaynakları etkin kullanması bir zorunluluktur. Kaynakları etkin kullanılmadığı ve israf
edildiği bir sistem, başka sistemlere yenik
düşecektir. Serbest piyasa sisteminde, özel
mülkiyet kaynakların etkin kullanımı için
önemli bir teşvik mekanizması oluşturmaktaydı. Fiyatlar ve kâr-zarar motivasyonu tüketicileri ve üreticileri kaynaklarını etkin
kullanmaya itmekteydi. Mises’in sorduğu
temel soru, özel mülkiyetin olmadığı bir
sistemde bireyleri etkin şekilde davranmaya
itecek olan teşvik mekanizmasının ne olacağıydı. Sosyalizm, amacı tanımlamaktaydı,
ancak bu amaca ulaşmak için uygun araçlara
sahip değildi. Özel mülkiyet olmadan, üretim araçları piyasası oluşmayacaktı. Piyasa
olmadan da fiyatları bulmak; fiyatlar olmadan da üretimin fırsat maliyetini bilmek
mümkün değildi. Sonuçta, sosyalizm, hedef
olarak başarılı, ancak araçlar açısından başarısızdı. Herhangi bir malı daha fazla üretmenin ekonomik sai-ki ortadan kalkmaktaydı.
Hangi mallar, ne kadar ve kim tarafından
üretilecekti? Bu soruya, sosyalizm, ekonomik
bir cevap verebil-mekten uzaktı.

Mises’in ilk makalesi ve sonra Sosyalizm
adlı kitabı, sosyalist hesaplama tartışmalarının yönünü de değiştirmişti. Artık, daha önceki marjinalist tartışmalar geride kalmış,
Mises’in getirdiği eleştiri yeni sosyalist hesaplama modellerinin temelini oluşturmuştu.
Mises’in makalesi ve kitabı, sırasıyla, 1935 ve
1936’ya kadar İngilizceye çevrilmediği için,
ilk eleştiriler Almanca ile sınırlı kaldı. Mises’e
ilk karşı çıkanlar arasında Karl Polanyi ve
Eduard Heimann da vardı.

Sosyalist sistemde, merkezî plânlama otoritesi, yetkilerini tamamen sosyal açıdan âdil

Mises’e bu dönemde en önemli eleştirilerden birini Nikolai Bukharin getirmişti. Bukharin’e göre, Mises temel olarak haklıydı.
Ancak, bu, Sovyet Rusya’nın o dönemdeki
durumuyla sınırlıydı. Sosyalizm, tamamen
uygulandığında, liberalizm ve serbest piyasa
sistemine göre daha etkin ve üstün sonuçlar
doğuracaktı. Bu argümanlar, teknik iktisat
içermemekteydi, hatta Polanyi örneğinde
olduğu
gibi,
iktisattaki
marjinalist
devrimden habersiz olarak yapılmaktaydı.
Neo-klâsik iktisada dayanan eleştiriler,
Amerikalı ve İngiliz iktisatçılara kalmıştı.
Kıtanın her iki yakasında, Frank Knight,
Abba Lerner, Frederick Taylor başta olmak
üzere, Walrasian denge modeli çerçevesinde,
sosyalist plânlamanın gerçekten de etkin sonuçlar üretebileceğine yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştı. Ancak, Mises’e karşı en
güçlü argüman Oskar Lange’dan gelmişti.
Lange, Mises’in sosyalist iktisatçıları
problemi doğru yönde düşünmeye yönlendirdiği için tebrik etmekte ve belki de ideal
sosyalist modelden ilk önemli teorik tavizi
içeren argümanı geliştirmekteydi. Lange,
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özel mülkiyetin tamamen kaldırılabilmesinin
mevcut durumda mümkün olmayacağını görerek, tüketim mallarında serbest piyasayı ve
özel mülkiyeti içeren bir sosyalist model geliştirdi. Bu sistemde, üretim faktörlerinde
kamu sahipliği, iktisadî dalgalanmaları ve
aşırı üretim problemini çözecekti. Hangi
malın ne kadar üreticileği sorusu ise, piyasa
sürecinin taklit edilmesine dayanan bir deneme-yanılma sürecine bırakılmaktaydı. Lange’ın modeli serbest piyasa sisteminde gerçek
hayatta ortaya çıkabilecek olan tekelleşme
sorununu da çözmekte ve bu anlamda da,
kapitalizmden daha iyi bir teorik alternatif
olarak görünmekteydi.
Lange, böylece, Mises’i kendi argümanıyla yeniyordu. Mises, modern iktisada güvenerek, sosyalist hesaplamayı eleştirirken
Lange, aynı iktisadın teknik araçlarını kullanarak, sosyalist hesaplamanın işleyebileceğini
göstermekteydi. İktisatçılar arasında, 1930’lu
yıllarda, Lange ve Lerner’in Mises’den daha
itibarlı bir konuma yerleşmesinde bu tartışma temel oluşturmuştu.
Sosyalist
hesaplama
tartışmalarının
önemli bir eksiği, kurumsal yapının analizin
neresinde durduğunun açık olmayışıydı.
Lange, Mises eleştirisinde, ve kendi argümanında, fiyatlar ile piyasa arasında organik bir
ilişki olmadığını ileri sürmekteydi. Serbest
piyasa sisteminde fiyatların piyasada belirleniyor ol-ması, sadece kapitalizmin kurumsal
yapısından kaynaklanmaktaydı. Dolayısıyla,
kapitalist olmayan bir sistemde, fiyatlar ile
piyasa arasında bir ilişki kurma zorunluluğu
bulun-mamaktaydı. Mises ise, fiyatlar ile piyasa arasındaki ilişkinin organik bir ilişki olduğunu ifade ediyordu. Sistemin kapitalist
olmasıyla bunun nedensellik ilişkisi bulunmamaktaydı.
Mises’in analizinin hem yeterince geliştirilmemesi hem de teknik olarak yetersiz kal100

ması Hayek’i sosyalist hesaplama tartışmalarına itti. Bununla birlikte, Hayek’in eleştirisi
bir başka noktadan başlamaktaydı. Modern
piyasa süreci teorisi içinde başlangıç noktası
olan bu duruş, ekonomik analizde denge
kavramının yerini sorgulamaktaydı. Lange,
Lerner ve diğerlerinin modelleri, dengeyi
veri olarak kabul etmekte ve dengeye ulaşma-nın problemsiz olarak gerçekleşeceğini
kabul etmekteydi. Oysa, gerçek hayatta ekonomik olarak anlamlı olan bütün faaliyetler
denge-dışında gerçekleşmekteydi. Sosyalist
iktisatçılar (Schumpeter de dahil olmak
üzere), tüketim mallarında bir piyasanın varlığının, üretim piyasasına ihtiyacı ortadan
kaldıracağını iddia etmekteydi. Bu anlayış,
genel dengenin matematiksel modellemesi
içinde doğruydu. Ancak, genel dengenin varolmadığı her durumda, yani gerçek hayatta,
üreticilerin plânları ile tüketicilerin plânlarının birbirleriyle uyumlu hâle gelmesine yol
açacak herhangi bir alternatif sunulmamaktaydı. Girişimcinin dışlanan rolünü kim üstlenecekti? Süreç yerine durumu temel alan
neo-klâsik analiz bu soruyu varsayımsal olarak dışlamaktaydı.
Sosyalist iktisatçılar, bireylerin davranışlarını şekillendiren teşvik mekanizmalarının
iktisat alanının dışında kaldığını düşünmektey-di. Diğer bir ifadeyle, bütün modern
asil-ve-kil tartışmaları, sosyolojik tartışmalar
olarak anlamlıydı. İktisatçıların bunlarla bir
ilgisi yoktu. (Lange, 1938, s. 109) Daha da
ötesi, bu kavramların iktisadî analize katılması, iktisadın değer yargılarından bağımsız
bir bilim olmasını engelleyecekti.
Denge, bireylerin kendi kararlarını değiştirmek istemediği bir durumu ifade eder.
Böyle bir durumda, eğer ulaşılabilirse, doğal
olarak, Lange ve Lerner’in modelleri işleyebilecekti. Hayek’in rekabeti bir durum olmaktan ziyade bir süreç olarak gören yaklaşımı, kavramlara farklı anlamlar yüklenmesini
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de getirmişti. Hayek için, rekabet, bireylerin
gerçek hayatta hergün yaşadıkları bir süreci
ifade ederken; Lange için, bireylerin yeni bir
şeyle karşılaşmadıkları, durumlarından ve
kararlarından memnun oldukları bir yapıyı
ifade etmekteydi. Hayek’in “İktisat ve Bilgi”
ve “Bilginin Toplumdaki Kullanımı” adlı
makalelerinde vurguladığı önemli noktalardan
biri, fiyatların teşvik mekanizması olması
dışında, bilgi aktarımı rolü de oynadığıydı.
Bu, neo-klâsik iktisadın göz ardı ettiği bir
noktaydı.
Lange hem 1940’larda hem de daha sonra
Hayek’in eleştirisinin epistemolojik olarak ne
ifade ettiğini kabul etmek (anlamak?) istememişti. Bunun bir örneği olarak, 1969’da
hesaplama
tekniklerindeki
gelişmelerin,
sosyalist hesaplama problemini çözeceğini
iddia ediyordu. (Lange, 1969) Bu argüman,
tama-mıyla,
Hayek’in
eleştirisini
yok
sayıyordu. Zira, Hayek’e göre, sosyalizmin
problemi, gerekli teknolojinin olmaması değil, ekonomik karar verme süreçlerinin dışlanmasıydı. Bunu ise ekonomik faaliyet içinde
çözebilmek mümkün değildi; zira bu,
herhangi bir ekonomik faaliyetin olabilmesinin ön koşuluydu.
Tartışma geliştikçe, Hayek, piyasada belki
de fiyatlardan daha önemli olan bir bilgi türüne atıfta bulunmaya başladı. Bu da, girişimcilerin piyasa hakkında sahip oldukları ve
fiyat bilgisinden bağımsız olan “nasıl davranılacağına ilişkin” bilgiydi. Serbest piyasa
sisteminin, merkezî plânlamaya olan temel
üstünlüğü de bu bilgiye dayanmaktaydı.
(Oğuz, 2000) Piyasadaki bu bilgiyi içinde
bulunduğu bağlamdan ayrı olarak kullanabilmek mümkün değildi. Hatta, girişimciler
için bile bu bilgi formelleştirilebilecek bir
bilgi türü değildi. Bu pratik bilgiyi, merkezî
otoriteye aktarmak mümkün olamayacağı
için, merkezî plânlama otoritesi piyasa hakkında tam bilgiye sahip olamayacaktı. Etkin

kararların merkezî plânlama otoritesi tarafından verilebilmesi bu açıdan teorik olarak
imkânsızdı. Peki, plânlamacılar nasıl karar
vereceklerdi? Ellerinde yeterli bilgi olmayan
plânlama otoritesi, ancak geniş karar verme
alanına sahip olursa, rasyonel kararlar verebil-mesi mümkün olacaktı. Bu argüman bizi
Hayek’in Kölelik Yolu’na götürmektedir. Sonuç itibariyle, belirli bir azınlık, çoğunluğun
hayatıyla ilgili en temel kararları verme hakkına sahip olacaktı. Bu, tam da sosyalizmin
karşı çıktığı ve ortadan kaldırmayı hedeflediği durumdu.
Merkezî plânlama otoritesi ekonomik olarak etkin kararlar verebilmek için yeterli bilgiye sahip olmayacaktır. Bu yetersizlik, siyasî
tercihlerin ekonomik tercihlerin önüne geçmesine neden olmaktadır. Yöneticilerin tamamen iyi niyetli ve kamu yararına çalışan
insanlar olduklarını varsaydığımız bu durumda bile, sosyalizm refahı artıracak bir
sosyal organizasyon oluşturmaktan uzaktır.
Modern kamu tercihi teorisinin bulguları
çerçevesinde, bürokratların kendi çıkarlarını
rasyonel olarak düşüneceklerini de hesaba
katarsak, sosyalizmin başarısızlığı kaçınılmaz
olacaktır.
Mises ve Hayek, 1930’lu ve 40’lı yıllarda,
Avusturya yaklaşımının o dönemdeki diğer
yaklaşımlardan çok radikal bir şekilde farklı
olduğunun farkında değildiler. Meselâ, Mises, 1933’de şöyle yazmaktaydı:
Modern sübjektivist iktisat içinde birkaç
okulu farklı olarak göstermek yaygınlaştı. Genel-likle, Avusturyan, Anglo-Amerikan ve
Lausan-ne
okullarından
bahsediyoruz.
Gerçekte, bu üç okul sadece temel fikri ifade ediş
biçimlerinde
farklılaşmaktadırlar.
Temel
argümanlarından ziyade, kavramlarını ifade
ediş biçimlerinde ve sunuşlarında farklıdırlar.
(1933, s. 214)
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Doğal olarak, Mises bu ifadeleri kullanırken, Marshall’ı veya Walras’ı kendine rakip
olarak görmüyordu. O, daha ziyade, tarihçi
ve kurumsalcı okulları düşünüyordu. Mises’in gözleri 1932 ile 1940 yılları arasında
açıldı. (Kirzner, 1988, s. 10)
Hayek’in katkıları sosyalist hesaplama
tartışmalarında önemli bir dönüm noktasını
oluşturmaktaydı. Sovyet Rusya’nın 1930’lardan 1980’lere kadar olan gelişmesine
bakıldığında, ki Batılılar Rusya’nın sağladığı
enformasyonla sınırlıydılar, iktisatçılar nasıl
Sovyet modelinin açıklanan sonuçları
çıkardığını çok fazla sorgulama ihtiyacı
duymadılar.
Hayek’in 1940’larda yazdıkları, o dönemin iktisatçıları için oldukça yabancı metinlerdi. Bunu belki de en iyi John Hicks, “o
İngilizce iktisat yapmıyor” diyerek ifade etmişti. İktisat biliminin aldığı biçim, Hayek’in felsefe ve psikolojiye daha fazla ağırlık
vermesine neden olmuştu. Nitekim, 1950’lerden itibaren Hayek, sosyalizm eleştirisini
daha genel bir platformda yürütmüş ve
teknik iktisada tekrar dönmemiştir.
Mises’in 1920’deki makalesi Avusturya
iktisadının modern temalarını çok fazla da
içermemekteydi. Ancak, 1940’lara gelindiğinde Human Action’da Mises’in hem girişimsel keşif sürecini hem de (Hayek’in etkisiyle) bilgi problemini daha iyi anladığını
söylemek mümkün. Human Action, modern
Avusturyan iktisadının gelişimindeki en temel eser olarak görülebilir. Zira, modern
kavramların hemen tamamı bu eserden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, modern
Avusturyan iktisatçıları arasında Mises’i daha
ziyada mülkiyet temasıyla, Hayek’i ise daha
ziyade bilgi temasıyla ilişkilendirmek yaygın
kanaat olarak görülmektedir. Hatta, Avusturyan iktisatçılarının, bu anlamda, bir ayrışmaya gittiğini söylemek de mümkündür.
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d. 1980’ler ve Sonrası
1980’lere gelindiğinde Sosyalist hesaplama
tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Başta
Sovyet Rusya’nın uygulamada başarısız olması ve teorik bazı gelişmeler, sosyalist hesaplama tartışmalarında durumu değiştirdi.
Önceden, Avusturya iktisatçıları, sosyalist
sistemin neden işlemeyeceğini ispat etmeye
çalışmaktaydılar. Şimdi ise, sosyalizme inananlar niçin bu sistemin teorik olarak işleyeceğini ve Rusya’da yanlış gidenleri incelemeye başladılar.
Bu durumu ortaya çıkaran ilk gelişme artık herkesçe çok iyi bilinen Perestroyka dönemi gelişmeleridir. Ampirik olarak, merkezî
plânlamaya dayanan ekonomilerin, piyasa
ekonomilerinden daha az gelişmiş olduklarının ortaya çıkması, etkinlik anlamında sosyalist hesaplamanın gerçek hayatta mümkün
olan bir alternatif olup olmadığını da tartışmada tekrar ön plâna getirdi. İktisatta, makroekonominin
mikrotemelleri
üzerine
yapılan çalışmalar ve Janos Kornai’nin sosyalizm üzerine yazdıkları, piyasa sürecini temel alan bir anlayışı daha kabul edilebilir
kıldı. Kor-nai’nin Hayek ve Mises’in söylediklerini sadece bir tahmin olarak gördüğü
de söylenebilir. Benzeri bir yaklaşım Robert
Heilbro-ner için de geçerlidir. Bu, daha ziyade, Mises ve Hayek’in argümanlarının bilimsel olarak kabul edilmesinin, modern iktisadî analiz paradigmasının entellektüel olarak başarısız ka-bul edilmesi anlamına
geleceğinden
kaynaklanıyor
gibi
görünmektedir.
Avusturya iktisatçıları açısından sosyalist
hesaplama tartışmalarında dönüm noktası ise
Don Lavoie’nin Rivalry and Central Planning
(1985) isimli çalışması olmuştur. Lavoie,
sosyalist hesaplama tartışmalarının o güne
kadar olan kavramsal yapısını değiştirmiş ve
Taylor-Lange-Lerner üçlüsünden hareketle
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ortaya çıkan sosyalistlerin Mises-Hayek
eleştirisinin
piyasanın
dinamiklerini
anlamaktan uzak olduğunu göstermiştir.
O’na göre, gerçek piyasalarda varolan belirsizlik, dinamizm ve girişimcilik faaliyetleri
serbest piyasa sistemini sosyalist alternatife
üstün kılan temel özelliklerdi ve sosyalist
plânlama modeli ikisini dışlıyor, dinamizmi
ise karşılaştırmalı statik analize indirgiyerek
gerçek hayattan uzaklaştırıyordu. Lavoie için
piyasa süreci girişimsel bir keşif süreciydi ve
merkezî plânlamanın bu süreci taklit etmesi
mümkün değildi. Lavoie’nin adı geçen kitabı
ve yine aynı yıl yayınlanan National Economic
Planning: What is Left? adlı kitabı Marksist
olmayan iktisatçıların sosyalist hesaplama
tartışmalarına bakışını önemli ölçüde değiştirdi.
Piyasa süreci teorisyenlerinin analizleri
her ne kadar iktisatçılarca sıcak karşılandıysa
da, çok fazla kabul görmedi. Zira, bu analiz
yeni bir kavramsal yapının kullanılmasını ve
neo-klâsik iktisadın pek çok aracının terkedilmesini gerektiriyordu. Bu dönemde
sosyalist hesaplama tartışmalarına ilişkin diğer önemli bir çalışma Joseph Stiglitz’in
Whither Socialism? (1984) isimli çalışmasıydı. Stiglitz, Hayek ve sosyalistler arasında
orta yolu tercih etmekte ve her iki tarafın da
haklı ve haksız yanları olduğunu vurgulamaktaydı.
Stiglitz’in ve John Roemer’in çalışmaları
piyasa sosyalizmini tekrar gündeme taşımaktaydı. Enformasyon ekonomisindeki gelişmeler, piyasada enformasyonun aktarımı ve
kullanımında ortaya çıkan asimetrileri analize
katabilecek bir çatı oluşturmaktadır. Bu çatı,
merkezî plânlamanın temel problemi olarak
görülen
bilgi
aktarımı
problemini
“enformasyon”
kavramı
çerçevesinde
çözmeye çalışmaktadır. Bu alanda yapılan
yeni çalışmalar, eski Lange-Lerner temelli
çalışmaların asil-vekil problemlerini çözdük-

lerini iddia etmekte ve piyasa sosyalizminin
en azından teoride geçerli olduğunu ifade
etmektedir.
Peki bu iddialar gerçekçi ve sosyalist hesaplamayı mümkün kılmakta mıdır? Piyasa
süreci teorisi çerçevesinde bakıldığında, sosyalizmin temel problemi enformasyon olarak
tanımlanabilen bilginin aktarımından kaynaklanmamaktadır. Asıl problem, piyasadaki
girişimcilerin bile formelleştiremedikleri
pratik bilginin aktarımının imkânsızlığıdır.
Bireyi temel alan bir sistemin, toplumsal bir
projeye olan pratik üstünlüğü buradan kaynaklanmaktadır.
Piyasa süreci teorisinin eleştirisini Ronald
Coase’ın firma teorisine getirdiği eleştiriyle
ilişkilendirmek de mümkündür. Sosyalist hesaplama modelleri, ekonomik olarak faaliyette bulunmanın maliyetli olduğu durumlarda
işlemeyecektir; zira, işlem maliyetlerinin
olmadığı bir toplumsal düzende, herhangi
bir piyasanın olmasının veya ekonomik
olarak bir kararın verilmesinin gerekliliği de
kalmamaktadır. Sorun, tamamen tekniktir.
Böyle bir sistemin bireye de ihtiyacı yoktur.
Enformasyon ekonomisinin getirdiği yeni
yapı içinde Lange-Taylor-Lerner tipi bir
ekonomi anlamını kaybetmektedir. Bununla
birlikte, devletin rolü, belki de, daha sofistike
enformasyon ve bilgiyi gerektiren yeni bir
şekil almaktadır. Modern refah iktisadı, piyasa başarısızlıklarını, optimal vergi ve teşvik
sistemiyle ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.
Vergi ve teşviklerin piyasa başarısızlıklarını ortadan kaldırmakta kullanılması, sosyalist hesaplama tartışmalarında Mises ve Hayek’in argümanlarının hâlâ dikkate alınmadığının bir göstergesidir. Devlet, optimal
düzeyleri bulabilmek için gerekli olan fiyatlara nasıl ulaşacaktır? Bu konuya önemli katkılarda bulunan Stiglitz, Lange’nin varsayımından çok da uzağa gitmemektedir. Opti103

kış 2004
mal vergi modellerinin gerektirdiği enformasyon, her gevşetilen varsayımla çığ gibi büyümektedir. Stiglitz, bu gerekliliklerin, doğal
olarak, farkındadır. Ancak, neo-klâsik
iktisattan vazgeçmeden, sorunu çözebilmek
mümkün değildir. (Greenwald ve Stiglitz,
1986, s. 258)

3. Son Söz
Sosyalist hesaplama tartışmalarının sona erdiğini söylemek mümkün değil. Sosyalizmin
pratik bir alternatif olarak ortadan kalkmış
olması, iktisatçıların piyasayı kontrol etmeye
yönelik faaliyetlerini sona erdirmedi. Bugün,
iktisatçılar arasında hâkim olan düşünce, piyasaların temel olduğu, ama bazı piyasalar
özel oldukları için, bazı piyasalarda ise siyasî
unsurlardan kaçınmak maliyetli olduğu için
kamusal müdahalelerin varlığının sürmesi
gerektiği şeklindedir. Türkiye’de son dönemde regülasyon uygulamalarının tamamen
piyasa-merkezli bir yapıdan ziyade orta yolu
tercih etmesinin arkasında da bu varsayımın
olduğu söylenebilir. Bu noktada, Stiglitz’in
konumu ortodoks iktisadın duruşunu yansıtmakta. Nitekim, Stiglitz’in görüşünün iktisatçılar arasında oldukça yaygın kabul görmesinde bu da önemli bir neden olarak yer
tutmakta. Stiglitz’den memnun olmayan iki
grup var: Marxistler ve Avusturyanlar.
Sosyalist hesaplama tartışmalarının en
önemli sonuçlarından biri, ki bu makalenin
de esas olarak vurgulamaya çalıştığı budur,
neo-klâsik iktisattan farklı ve alternatif bir
piyasa süreci teorisinin gelişmesini sağlamış
olmasıdır. Neo-klâsik iktisat, sosyalist ekonomik sistemde neyin yanlış gittiğini, veya
gidebileceğini açıklayamamaktadır. Daha da
ötesi, neo-klâsik iktisat, sosyalizmin işleyeceğini ispat etmeye yardımcı olmaktadır. Bu
sonuç, neo-klâsik iktisadın piyasaların anlaşılmasındaki yetersizliğini de göstermektedir.
Farklı bir analitik çerçeveye ihtiyaç vardır.
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Sadece sosyalizm tartışmalarında değil, devletin ekonomik faaliyete ve piyasaya müdahale ettiği hemen her durumda nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını göstermek açısından
da piyasa sürecinin gösterdiği analitik çerçeve, neo-klâsik modelden daha açıklayıcı
görünmektedir.
Piyasa süreci teorisine katkıda bulunan
Avusturya iktisatçıları, Lavoie’nin ifadesiyle,
sosyalist hesaplama tartışmalarını takip ederek ve geliştirerek modern yaklaşıma ulaşmışlardır. (Lavoie, 1985, s. 26)
Sosyalist hesaplama tartışmalarından alınabilecek derslerden biri de, teorik olarak etkin olan veya ideal durumu yansıtan modellerden ziyade, gerçek hayatı yansıtan modellerin ekonomik olaylar hakkındaki bilgimizi
artırmakta daha başarılı olduklarını görmektir. Hayek’in ifadesiyle,
Adam Smith’in ulaşmak istediği durum,
bir bireyin mükemmel olduğunda ulaşacağı
durumdan ziyade, en kötü olduğu zaman
topluma en az zararı verme ihtimalinin olduğu durumdur. Onun ve çağdaşlarının ileri
sürdüğü bireyciliğin temel faydasının, böyle
bir sistemde kötülerin en az zararı verebilecek durumda olması olduğunu iddia etmek
abartma olmasa gerektir. [Smith’in sisteminin avantajı], iyi insanların sistemin işlemesini sağlamasına ihtiyaç duymuyor olmasıdır.
O, daha ziyade, bütün insanların mevcut değişkenlikleri ve karmaşıklıklarında, bazen iyi
bazen kötü, bazen zekice, ve daha ziyade de
aptalca şeyler yapmalarına rağmen işleyen bir
sistemdir (Hayek, 1948, ss. 11-2).
Böyle bir sistem ise bizi klasik liberalizmin siyasal iktisadi analizine götürecektir.
Neo-klasik iktisadın dünyasında, hem piyasa
başarısızlıkları hem de doğal tekel, sosyalist
hesaplama tartışmalarından habersiz olarak
etkinliği azaltan durumlar olarak görülmekte
ve yegane alternatif olarak da, kimi zaman
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Sol Nedir?
Mustafa Erdoğan*

Solcular kendileri dışındaki ideolojik pozisyonları ve hareketleri tanımlamaktan çok
hoşlanırlar. Bütün solculuk kariyeri bundan
ibaret olan solcular bile vardır. Ne var ki, bu
tanımlama işi genellikle hakkaniyete uygun
olarak yürümez, onların “tanımlama” adı altında yaptıkları şey, çoğunlukla, yaftalama,
karikatürize etme, hatta suçlamadır. Bu işin
önemli bir parçasını da, kendilerininkinden
farklı veya kendilerininkine muhalif görüşlerin seslerinin zar-zor duyulabildiği yer ve
zamanlarda bile, onları “hâkim” veya “hegemonik” projeler olarak takdim etmek
oluşturmaktadır. Solun bir süredir diline
doladığı “neo-liberal hegemonya” efsanesi
bunun tipik bir örneğidir.
Ben bu yazıda, solcuların yapmaya alışkın
oldukları bir şeyi onlar için yapacağım. Yani,
solculuğu tanımlamaya çalışacağım. Şüphesiz, farklı bir dünya görüşüne bağlılığım nedeniyle, muhtemelen ben de bu işi tamamen
“objektif” olarak yapamayacağım. Ama yine
de kendimi teselli etmem için iyi bir nedenim var: Ben solda olmayan bir şeyi her hâlde ona yüklemem, yani bu konuda solculardan daha hakkaniyetli olduğumu sanıyorum.

*

Prof. Dr., Hacettepe Ünv., İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü.

Bir ideolojik ve siyasî program olarak sol
pozisyon, tarihsel olarak Kıt’a Avrupası Aydınlanma’sından doğmuş ve 1789 Fransız
Devrimi’nin ilkelerinden büyük ölçüde etkilenmiş olan bir entellektüel geleneğe dayanır.
Bu entelektüel gelenek veya ideoloji 19. yüzyılın sonlarından aşağı yukarı 20. yüzyılın
sonlarına kadar düşünce alanında ve pratikte
hâkim olmuştur. Şüphesiz, sol fikriyatın, biraz çarpık bir biçimde de olsa, Türkiye aydınlarının zihin dünyasında da belirgin bir
etkisi vardır.
“Sol” olarak adlandırılan toplumsal ve siyasî hareketlerin ideolojik bakımdan türdeş
oldukları söylenemezse de, bunların yine de
bazı ortak özellikleri bulunduğu açıktır. Bu
özellikleri yöntem, değerler ve psikoloji gibi
üç ana başlık altında gözden geçirebiliriz.

I. YÖNTEM
Sol düşüncenin yönteminin başlıca iki ayağı
vardır: “kurucu akılcılık” ve “toplumculuk”.

1. Kurucu Akılcılık
“Kurucu akılcılık” (constructivist rationalism) solun Aydınlanma’dan aldığı akılcılık
mirasını
mantıkî
sonucuna
kadar
götürmesiyle ilgilidir. Şüphe yok ki, bütün
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ideolojiler şu veya bu ölçüde akılcıdır; solu
bu bakımdan ayırt eden nokta, onun akılcılığının beşerî ve toplumsal hayatı yeni baştan
kurma esasına dayanmasıdır. Solculara beşerî
meselelerde cesaret veren, soyut-evrensel aklın herşeye kadir olduğuna olan kibirli
inançlarıdır; dolayısıyla “kurucu akılcılık”
onun projeciliğinin ana kılavuzudur. İnsanın
zihnî kapasitesinin sınırsızlığı varsayımına
bağlı olan solcular bütün bir toplumu –ve
dünyayı- birtakım soyut, aklî ilkeler doğrultusunda –gerekirse toptan- dönüştürmeyi
hedef alırlar. Bu özellikleri dolayısıyla solcular insanın aklî yeteneğinin sınırlı olduğuna
inanan muhafazakârlardan olduğu kadar,
“eleştirel akılcılık”tan yana olan liberallerden
de ayırırlar.

2. Toplumculuk (Communitarianism)
Solun ikinci yöntem ilkesi ise toplumculuktur. Burada “toplumculuk”tan (communitarianism)
kastedilen,
sosyalizm
veya
“toplumsalcılık”
değildir;
kastettiğim,
liberalizmin “metodolojik bireycilik”inin karşıtıdır. Toplumcu metodolojisi solu birey
temelli analizler ve normatif önerilerden
uzaklaştırır ve te-mel analitik araç ve
normatif kategori olarak “sınıf”, “toplum”
gibi kollektivite kavramlarına sıkı sıkıya
sarılmaya götürür. Ayrıca, sol ideolojiler
hem bireyin tamamen toplum veya sınıfın
bir ürünü olduğunu iddia etmeleri hem de
“toplumun çıkarları” ile çatışması hâlinde
bireyselliği gözden çıkarmaya hazır olmaları
bakımından liberal-liberteryen dok-trinlerle
kesin bir karşıtlık içindedirler.

bu çerçevede, ana ilgisi kendi iyiliği olan
(onlar buna “kendi çıkarını gütmek” veya
“bencil”lik diyorlar) liberal “insan doğası”
anlayışını kabul edilmez bulsalar da, gerçekte
onların da bir “insan doğası” anlayışı vardır.
Başka bir ifadeyle, sol aslında insan doğası
fikrini reddetmez, sadece bu konuda parçalanmış bir tasavvura sahiptir. Bu tasavvurun
bir yanı aşırı kötümser, diğer yanı ise aşırı
iyimserdir. Solcular bir yandan birey olarak
insanın bencil olduğuna, kendi çıkarından
başka bir şeyi düşünmediğine inanırlar; ama
öte yandan aynı insanın kamu hayatı söz konusu
olduğunda
tamamen
hayırhah,
hamiyetperver ve diğergam olacağını varsayarlar. Onun için, birey oarak insana
güvenmezken, “kamusal insan”ı yüceltirler.
Bu parçalanmış tasavvurun kendisiyle gayet
tuarlı bir politik sonucu vardır: “kamusal”
olan adına, daha doğrusu kamusalın aracılığıyla, bireysel olanın bastırılması. Esasen, insanın içinde “keşfedilen” bu çelişkinin üstesinden ancak, onun “kötü” yanının “iyi” yanıyla tahribi yoluyla gelinebilirdi. Bu ise, kaçınılmaz olarak, “iyi”nin aracı olarak cebir ve
otoriteyi solun da-yanağı hâline getirir. Sol
ideolojilerin hepsin-de şu veya bu ölçüde totaliter bir potansiyelin varolmasının en temelindeki neden budur.

II. DEĞERLER
Solu tanımlayan diğer bir nokta onun benimsediği sosyo-politik idealler veya değer
tercihleridir. Sol değerler esas olarak kollektivisttir; bunların başlıcaları “toplumsalcılık”,
“eşitleştirmecilik”, devletçilik ve özgürlükten
kaçış olarak belirtilebilir.

3. “İnsan Doğası”
Solun yöntemini tamamlayan önemli bir
nokta da, “insan doğası” kavrayışıyla ilgilidir.
Solcular görünüşe göre insanın değişmez bir
“doğa”sı bulunduğu düşüncesini reddeder ve
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1. Toplumsalcılık
“Toplumsalcı”lık solun metodolojik ilkeleri
olan “kurucu akılcılık” ve “toplumculuk”la
gayet tutarlıdır. “Kurucu akılcılık”ı, solu
toplumsal mühendisliğin hararetli bir taraf-
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tarı yapar, onu bütün bir toplumu kendi soyut ilkelerinin öngördüğü kalıba dökmek
için “cebir politikası”na başvurmaya iter.
Böyle olduğu ölçüde de kendi projesine uygun işlemeyen bireysel özgürlük ve
kendiliğinden-likle başı hoş değildir.
Sol ahlâk toplumcudur, komüniteden
hareket eder, bireyciliğe karşıdır. Solcular
temel “değer birimi” olarak bireyi değil, kollektiviteyi -özelikle ve öncelikle “işçi sınıfı”nı,
bazen “toplum”u- görür; kişinin kolektif
kimliğinden bağımsız olarak -birey insan
olarak- değer sahibi olduğunu ya kabul
etmez ya da bireyin değerini küçümserler.
Bireysel sorumluluk yerine toplumsal ödev
ve sorumluluğa inanırlar. Sol siyasetin önceliği “toplum”un veya kollektif grubun (özellikle de solun gözde sınıfının) “iyiliği”dir. Bu
anlayışta bireyler toplu varoluşun kurucu ve
aslî öğeleri olmak yerine, onun tarafından
belirlenenen ikincil birer veri olarak görüldükleri için, birinci öncelik bir bütün olarak
toplumun tanzim edilmesindedir.
Toplumun otorite eliyle tanzimi ise ancak
bireysel tercihlerden ve tarihsel tecrübeden
bağımsız bir “sosyalist aklın” rehberliği ile
gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda, sol düşüncede bireysel haklar, liyakat ve hak edişlerin
pek yeri yoktur; çünkü, esas olan toplumun
toptan iyiliğini sağlamaktır. Bu nedenle, sol,
belli bir toplumda –hatta dünyada- üretilen
bütün değerleri duruma göre toplumun veya
insanlığın ortak mal varlığı olarak görür ve
kendi “adalet” ilkesine göre cebir yoluyla dağıtmaya yönelir.
Solun dağıtımcılığının temelinde, bir
toplumda çeşitli aktörler tarafından üretilmiş
değerleri toplumun kollektif varlığı olarak
görmesi yatmaktadır. Bu anlayışta, üretilmiş
değerler onları üretenlerden bağımsızdır.
Ayrıca, sol, daha da temelde, iktisadî mal ve
hizmetleri neredeyse “üretilmiş olmayan”,

Tanrı-vergisi bir “nimetler havuzu” olarak
görür. Bu nedenledir ki, iktisadî değerleri
onları üretenlerden bağımsız “ortak mal”
olarak görmek suretiyle, iktisadî aktörlerin
ürettikleri değerler üzerinde herhangi bir hak
iddia ede-meyeceklerini zımnen kabul eder.
Hatta, solcular, genellikle, kişilerin doğal
yetenek ve istidatlarının bile sahibi olmadıklarını düşünürler. Bundan dolayı, sol, radikal
biçimde “yeniden-dağıtım”cıdır ve, tabiatıyla,
iktisadî özgürlüklere ve piyasa ekonomisine
de karşıdır.

2. Eşitlikçilik
“Adil dağıtım”ın esasını ise eşitlikçiliktir.
Gerçi, sol düşüncenin kimi türlerinde “ihtiyaç” da bir dağıtım ilkesi olarak kabul edilmektedir, ama bu nokta sol tasavurun ana
niteliğini belirlemede önemli bir fark yaratmamaktadır. Çünkü, solcular “ihtiyaçlar”ı bireylerin tercih ve işlemlerinden bağımsız,
“objektif” bir durum olarak gördüklerinden,
bütün insanların ihtiyaçları bakımından da
eşit olduğunu varsayarlar.
Solun eşitlikçiliğinin hedefi aslında “eşitlik” değildir. Çünkü, eşitlik prosedürel bir ilkedir ve herkese eşit muamele edilmesini ve
insanlar arasında keyfî ayrım yapılmamasını
gerektirir. Oysa “eşitleştirmecilik” özcü bir
ilkedir ve durumların eşitlenmesini buyurur.
Bu nedenle, eşitleştirmecilik çoğu kere eşitlikten ayrılmayı, yani ayrım yapmayı gerektirir. Sol sadece sosyal nedenlerden değil,
hatta doğal nedenlerden ileri gelen eşitsizlikleri bile bertaraf etmek ister. Yerleşik kurum ve pratikler ile onları ayakta tutan inanç
ve anlayışları sürekli olarak sorgulamak ve
kendi projesinin amaçlarına uygun düşmedikleri ölçüde onları altüst etmek veya yıkmak solun eşitleştirmeciliğinin özelliklerindendir. Solun bu noktada komünist tecrübeden farklı olduğu yön, amacından ziyade
yöntemindedir, o da kısmen: Toplumda hiç
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bir eşitsizlik kal-mamalıdır, ama eşiksizlikler
bir kerede ve toptan baskı ile değil, “zamana
yayılmış” cebir ile adım adım giderilmelidir.
Solun eşitlikçiliğini “eşitleştirmecilik” olarak nitelendirmeyi haklı kılan iki yönü vardır: Tesviyecilik ve standartlaştırma. Liberal
eşitlik ilkesinden tamamen farklı olan eşitleştirmecilik tutkusu, çabalarından, “hak-ediş”lerinden veya “liyakat”larınden bağımsız olarak
herkesin durumunu eşitleştirmeyi öngörür.
Başka bir anlatımla, bu bir “eşit muamele”
değil, bir “mutlak eşitlik” ilkesidir. Bu da
“aşağıdaki”ni yukarı, “yukarıdaki”ni ise aşağı
çekmeyi gerektiren bir strateji –yani,
tesviyecilik (levelling)- anlamına gelmektedir.
Bu strateji başka bir yönüyle standartlaştırmayı gerektirmektedir. Standartlaştırma mantığı, farklılık ve çeşitliliği mutlak
bir kötülük olarak görür. Oysa standartlaşan
toplum yaratıcılığın ve bireyselliğin dışlanmasına yol açar.

3. Devletçilik
Farklı biçimlerde temellendirilse de “kamusalın önceliği” sol ideolojilerin karakteristik
bir özelliğidir; hepsi de “kamusal insan”a ve
kamusal faaliyete “doğal haklara sahip bireyler” karşısında üstünlük tanır. Kimi sol
yorumlarda, kamusalın öncelik ve üstünlüğü
esas olmak şartıyla, sivil özgürlüklere bir ölçüde değer verilse de, genelde, sol, bireylerin
toplumdan önce ve ondan bağımsız birtakım
doğal, devredilmez haklara sahip bulunduğu
fikrine yabancıdır. Sol, kamusal yoldan kararlaştırılan kararların bireysel tercihlere ahlâkî bakımdan üstün olduğuna ve dolayısıyla
“kendi çıkarını güden” bireyin ahlâken kınanmayı hak ettiğine inanır.
Toplumsalcılık ve eşitleştirmeciliğin ikisi
de “kamusal”ın önceliğine, hatta üstünlüğüne dayanan, devletçi siyasetleri zorunlu kılar. Esasen solculuk devlet-merkezli bir ide110

olojidir, hatta bazı solculuk türlerinde bu
yönelim devlete tapınma derecesine varır.
Toplumu yeni baştan kurmak, insanı yeniden yaratmak, değerleri yeniden dağıtmak,
insanlar arasındaki her türlü farkı kaldırıp
onları standardize etmek ancak devlet gücü
sayesinde mümkün olabilir. Solun devletçiliğinin arkasında paternalist bir anlayış vardır,
bu anlayış kişinin –“yanlış bilinç” gibi nedenlerle- kendisi için iyi olanı bilemeyeceği
ve toplum veya devletin onu “iyi” istikamete
sokmaya hakkı olduğunu kabul eder. Bunun
pratik anlamı, cebir siyaseti, yani politik
devletçiliktir. Solun “dağıtımcılık”ının temelinde yatan nedenlerden biri de budur.
Solun devletçiliği, şüphesiz, aynı zamanda
iktisadîdir de. Mülkiyet haklarını kabul eden
ve “kişisel çıkar” saikiyle işleyen piyasanın insan karşıtı olduğu solun en derin inançları
arasında yer alır. Sol için mülkiyet bu dünyadaki en temel kötülüktür, o bütün kötülüklerin anasıdır. Kişinin önce kendisini düşünmesi ise, insanoğlunun dünya üzerinde
var kalabilmesinin kaçınılmaz bir temeli, başkalarını düşünebilmenin de zorunlu ön şartı
olarak değil, fakat bizatihi başkalarının
kötülüğünü istemek olarak görülür. Öte
yandan, eşitleştirmeci “adalet”in devletçilikten başka gerçekleştirme aracı da olamazdı.

4. Özgürlükten Kaçış
Sol söylemde “özgürlük”ten çokça söz edilmesine rağmen, “özgürlükten kaçış”ı solu tanımlayan unsurlar arasında göstermemiz
şaşırtıcı sayılmamalıdır. Solcular gerçi özgürlükten söz ederler, ama bununla bir tür
“özgürlüğe zorlanma”yı anlatmak isterler. Ayrıca, solcu özgürlüğün öznesi de birey değildir. Yani, özgürlük adına var olan, sol projenin komüniteryen amaçlarının izin verdiği
ölçüde ve bu amaçlara yönlendirilmiş bir
irade manipülasyonudur. Solcular özgürlük
yerine -kolektif amaçlara adanmış irade tara-
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fından- yönlendirilmeyi ve kolekiviteye bağımlılığı; ahlâkî sorumluluk yerine kollektif
ödevi savunurlar. Kardeşlik ve dayanışmadan
kastettikleri de, aslında, gönüllülüğe dayanan
bir erdem değil, tersine, cebrî bir “kardeşleştirme” ve “dayanıştırma”dır.
Sol hareketler yürürlükteki düzene muhalif oldukları yerlerde ateşli bir özgürlük söylemi tuttururlar ve bu zaman zaman baskıcı
düzenlerin özgürlük yönünde dönüşümüne
katkıda da bulunabilir. Ama solcuların “özgürlük” dediği şeyin, bildik anlamda özgürlükle pek az ilişkisi vardır. Bir kere, onların
kastettikleri, bireysel özgürlükten çok, belli
bir toplumsal sınıfın veya sınıfların diğer sınıflar karşısında en azından kayırılmasıdır.
Ayrıca, bu politik manevrayı mümkün kılacak ek bir kavramsal çabaya gerek vardır ki,
bu da “özgürlük”ün kendisinin yeniden tanımlanmasıdır. Bu yeniden tanımlanan “özgürlük” ise bireylerin kendilerini belirlemelerini mümkün kılacak keyfi-haricî müdahalelerden azade olmaktan tamamen farklı olarak, kişi ve grupların siyasten olanaklarla
veya avantajlarla donatılması anlamına gelmektedir.
Bu strateji ise, çoğu zaman, bireysel bir
durum olarak kendi başına özgürlüğün değerinin inkârıyla sonuçlanmaktadır. Nitekim,
belli bir toplumsal grubu avantajlı kılma politikası sadece başka kişi ve grupların özgürlüklerine ağır maliyetler yüklemekle kalmaz,
aynı zamanda, kayırılan grubun bildik sivil
özgürlükleri konusunda da bir kayıtsızlığı
beraberinde getirir. O kadar ki, solcuların
büyükçe bir kısmı, “refah” dağıtan rejimlerin
baskıcılığına karşı çıkmakta isteksizdir.
Hatta, zaman zaman, kendilerine avantaj
veya imkân sağlanmamış olması durumunda
bireylerin bildik anlamda özgürlüğünün –ki
ona “biçimsel özgürlük” diyorlar- hiçbir değeri olmadığını söyleyecek kadar ileri giderler. Tersinden söylersek, bireylerin veya

grupların avantajlarla donatılmış olması şartıyla, onların özgürlüksüz bırakılmış olmalarının bir önemi olmadığını düşünürler.
Bireyciliğe karşı olmasının doğal sonuçlarından biri olarak, sol, birey hakları olarak
evrensel insan haklarını savunmakta isteksizdir. Gerçi, sol, liberal-demokratik ülkelerde
genellikle bir kısım insan haklarını savunmaktadır; ancak, bu savunmada –mülkiyet,
girişim ve sözleşme özgürlükleri gibi- “iktisadî özgürlükler” ve bazen da din özgürlükleri
yer almadığı gibi; söz konusu savunma her
zaman “insan hakları”nın kendi başına bir
değer olduğunu kabul etmek anlamına da
gelmemektedir. Bu, çoğu zaman, ya taktik
bir meseledir ya da kendisini koruma ve kayırma saikinin sonucudur. Solun insan haklarına ilke olarak bağlı olmadığı, komünist
tecrübenin çöküşünden önceki dönemde,
çoğu solcunun insan hakları savunusunu komünist totaliteryenizmlerin mağdurlarına
teşmil etmeye yanaşmamış olmasından da
zaten biliniyordu.

III. PSİKOLOJİ
Solculuğun karakteristik özelliklerinden biri
de onun psikolojisidir. Solculuğun psikolojisine göre, “sol” bütün toplumsal ve siyasal
“iyi”leri temsil eden ve her türlü değerli insanî amacı kapsayan ideolojik tutumların
adıdır. Buna karşılık, sol olmama, ama özellikle de sol karşıtlığı, bu iyilerin karşısında
yer alan her şeyi kucaklamak demektir. Pek
çok solcunun yürekten bir şekilde “ya sosyalizm ya da barbarlık” sloganı atmaları bu çerçevede anlamlı hâle gelmektedir. Kanaatimce, bu nokta, “sol”un ne olduğunu anlamakta en az onun önerdiği programın içeriği
kadar önemlidir.
Solun “dili” bu konuda oldukça öğreticidir. “Aydınlanmacı” solun dili, paradoksal
biçimde, din diline benzemektedir. Bu dilin
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baskın özelliklerinden biri, solcu olmayı bir
tür “müm’min-i kamil” olmak gibi göstermesidir. Solun sadece “sıradan” taraftarlarının değil, ideologlarının, hatta akademisyenlerinin dilinde bile ilk dikkati çeken özellik, “sol” sıfatının bir tür kutsallık şifresi olarak işlev görmesidir. Solcuların dilinde, bir
hareketi, partiyi veya politikayı “sol” olarak
nitelemek, onun tanımı gereği “doğru”,
“haklı” ve “adil” olduğunu söylemek demektir. Onun için, sol bir pozisyon, tutum veya
eylemin neden doğru veya haklı –kendi
gözde deyimleriyle: “toplumun yararına”olduğunu göstermeye çalışmak gerekmez;
onun öznesinin “sol” olması haklı olması için
kendi başına yeterlidir. Bu kutsal doğrunun
bir kere seslendirilmesi, her iyi insanın otomatik olarak ona bağlanması için yeterlidir.
Eğer böyle olmuyorsa, patolojik bir durumla
karşı karşıyayız demektir. Nitekim, çoğu
solcu için solcu olmamak kusurlu veya
“özürlü” olmak gibi bir şeydir. Hatta “solcu
olmayan aydın olamaz.” Adalet ve hakkaniyetten yana olan, toplumun iyiliğini düşünen, vicdanlı, insaflı ve erdemli her insan –ve
tabiî “aydın” da- tanımı gereği solcudur; bir
kişi eğer solcu değilse, bütün bu insanî hasletlerden nasibini almamış olduğu için olmalıdır.
Bu psikoloji yüzündendir ki, solcular genellikle, muhalifleriyle “tartışırken” fikirlere
ve argümanlara değil; duygu açıklamalarına,
kalıp yargılara ve ateşli sloganlara bel bağlarlar. Onun için, solculukta önemli ölçüde
fundamentalist bir unsur vardır. Genel olarak, solcu, kendi pozisyonunun tanımı gereği doğru olduğuna şeksiz şüphesiz inandığı
için, en çok ister göründüğü şeyi -tartışmayıbile gerçekte istemez. “Tartışırken”, muhatabının fikrine genellikle fikirle değil, kendisinin daha hayırhah saiklerle hareket ettiğini
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ve muarızının bencil, insafsız, vicdansız....
olduğunu –veya bu anlama gelecek sözlerisöyleyerek karşılık verir. Meselâ, kamu politikalarını bir solcuyla tartışmak neredeyse
imkânsızdır; çünkü belli bir kamu politikasının “kamu iyiliği”ne gerçekten hizmet edip
etmediğini olgularla sınamak tipik bir solcunun pek aklına gelmez; onun için önemli
olan, izlenecek politikanın solun peşin hükümlerine veya sol hurafelere uygun olup
olmadığıdır.
Bu nedenle, solun başka ideolojik pozisyonlarla karşı karşıya gelmesi, dışarıdan bakanların zannettiği gibi, düşüncelerin ve farklı
(meşru) çıkarların karşı karşıya gelmesi değil,
fakat “iyi” ile “kötü”nün, melekle şeytanın
karşı karşıya gelmesidir. Dolayısıyla, solun
muhalifleriyle ilişkisi kendisi açısından fikrî
bir ihtilaf ve tartışmadan çok, bir savaştır.
Sol bir ilke adına yapılan kötülüklerin, işlenen suçların solculuğa halel getirdiğine solcuları ikna etmek neredeyse imkânsızdır.
Bunun böyle olduğu tarihsel olarak da görülmüştür. Çoğu solcu-sosyalist yazarın eski
Sovyetler Birliği ve uydularındaki komünist
tecrübe hakkında kullandığı üslup bunun
açık bir örneğidir. Onlar bu tecrübenin bazı
sonuçlarını onaylamaz göründükleri yerde
bile onu “kahramanca” bir girişim olarak
nitelemekten geri durmazlar; komünizmin
insanlık üzerindeki “deneyleri”den söz ederken çoğu solcu hiç bir infial duygusuna
kapıl-maz. Çünkü onlar insanlığın dünyasını
sol projelerin bir tür olağan laboratuarı olarak görürler. Keza, Sovyetik sistemlerin pratiği-ni, sebep olduğu insanî maliyetler (bunu
hayat, hürriyet ve mutluluklarıyla ödeyen insanlar) açısından değerlendirmeyi, “ya sosyalizm ya barbarlık” diyen solcular akıllarına
bile getirmemişlerdir.

libe ral düşünce

Sol ve Halk
Bekir Berat Özipek*

İnsanlık tarihi bir anlamda garip aşkların tarihidir. Karşılığı olmayan, muhatabı bir hayal olan, kavuşmanın mümkün olmadığı
veya sapkınlık olarak kınanan aşklar hep olagelmiştir. Kimi zaman hissedilen bir duygu
yoğunlaşmasının aşk sanıldığı durumlar da
vardır; ki bu durumlar bazen trajik sonuçlar
da doğurmuşlardır. Tıpkı Türkiye solunun
halka karşı duyduğunu sandığı “aşk” gibi.

“Ümitsiz Bir Aşka Düştüm,
Ağlarım Ben Halime”
Ülkemizde sol, merkezinden radikaline kadar
geniş bir çizgide yıllardır halka “ilân-ı aşk”
eder. Onun hayaliyle yanıp tutuşur, ideolojisinin merkezine onu alır, partisine onun adını
verir, ama ona kavuşmayı bir türlü başa-ramaz. Karşılıksız bir aşkın trajedisidir söz
konusu olan…
Oysa onlar, halka karşı aşklarını dile getirirken hatırı sayılır bir literatür oluşturmuşlardır. Onun türkülerini dinlerler, deyişlerini,
semahlarını söylerler, halay çekerler, zılgıt
çekerler. Ama bu da onları halka yaklaştırmaya yetmez; çünkü bütün bu türküler,
bütün bu elagözlüler, onların ağzında garip
bir

*

Yard. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Ünv., İİBF, Kamu
Yönetimi Bölümü.

biçimde başkalaşmaya uğrar. Nasıldır bilinmez ama halk da bunu hemen fark eder ve
kendi türkülerini onlardan duyduğunda
derhal kulaklarını tıkar. Halk, Ruhi Su’yu
değil, Neşet Ertaş’ı dinlemeyi tercih eder. En
“ilkeli” (!) ve en “devrimci”(!) grupların ve
türkücülerin kasetleri en az satarken, Ahmet
Kaya gibi “arabeske kayan” sanatçıların kasetlerinin satışı artar. Ama yine de bunların
hiçbirinin satışı İbrahim Tatlıses’inkine ulaşamaz. Toplum her nedense “toplumsal
içerikli”, yani içeriği kendisi ile ilgisi olan
“özgün yapıtlar”dan hazzetmez.

“Seni Bu Hâlinle Sevemiyorum”
Onlar, gerçekte varolmayan, muhayyel bir
“halkın dostları”dırlar; somut, yaşayan, nefes
alıp veren halkın değil. Millî maçlardan dolayı sevinen ve üzülen, ramazanda oruç tutan, arabesk dinleyen ve her seferinde inatla
sağ partilere yüzde yetmiş oy veren halkı
sevmezler. Halk başka bir şeydir. Adına mücadele edilir, adına hüküm verilir ve infaz
yapılır; ama o ortada yoktur. “Senin için öldük ey halkım unutma bizi” derler, ama halk
onları hatırlamak bile istemez. Aslında bu
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halkın, Gorki’nin Ana’sında tasvir edilen halk
olmadığının farkındadırlar, Yaşar Kemal
veya Fakir Baykurt’un çizdiği köylü karikatürünün inandırıcı olmadığının da. İşte aşka
nefret de burada sızmaya başlar. Halk kendi
çıkarlarının, yani onların “halkın çıkarları”
olarak belirlediği şeylerin bilincinde de değildir ve olmaya da niyeti yoktur. Bu yüzden, Aziz Nesin’in “saptama”sıyla, “yüzde
altmışı aptaldır”.

“Sana Öyle Hasretim ki,
Bir Çabam Yok Varam Diye”
Kısacası, halka karşı duydukları platonik aşkın karşılığını hiçbir zaman alamazlar ve aslında almak da istemezler. Çünkü bilinç düzeyine aşk olarak yansıyan bu duygu yoğunlaşmasının gerisinde, yani bilinçaltında nefret
vardır. Söylem düzeyinde mahkûm ettikleri
elitizm içlerindedir. “İdeal sosyalizm” ile “reel sosyalizm” ayırımına benzer biçimde,
halkın da reel olanını değil ideal olanını sever-ler. Yani, aslında, halkı sevmezler. Popülizm de onların kullanımında siyaset literatürün-dekinden farklı bir anlam kazanmış ve
halkın değerlerini, tercihlerini, taleplerini
dikkate almakla eşdeğer tutulmuştur. Bunu
yapan da, eğer “bilimsel perspektifini yitirmiş” veya “aymaz” değilse, oportünist bir
“kitle kuyrukçusu”dur. Harbi delikanlı literatüründe bir kız için arkadaşlarını satan bu
tipler, onların literatüründe kitle için ilkelerini
satan tiplere karşılık gelir. Kitleler bugün
onları anlayamamaktadırlar, çünkü “yanlış
bilinç” içindedirler; ama bir gün onlara şükredeceklerdir.

“Biliyorum, bir gün beni sevdiğini anlayacaksın”
Dolayısıyla, yapılması gereken, onları zorla
kurtarmaktır. İşte bu noktada sol, Halk Partili büyükleriyle yalnız marjinalliği paylaşmaz; terörü veya daha az itici bir ifadeyle,
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“devrimci şiddet”i de paylaşır. Kendi hâline
bırakıldığında veya ideolojik propaganda
sürecinde halk bilinçlenmiyorsa, onu eylemle
propaganda yoluyla “eğitmek” ve “safını
belirlemesine yardımcı olmak” gerekir.
Çünkü kader, pardon, tarihsel determinizm
bu aşkı onlara yazmıştır. Maşuk nazlanıyorsa
aşık dediğin onu kolundan tutup götürmeyi
de bilmelidir. Bazı sevilenler şikâyet ediyor
görünseler de, böyle mert ve sert bir
muamele beklerler. Bu süreçte, şiddeti
kullanma görevini sol Kemalistler devlete
havale ederken, sosyalist solun bir bölümü
her şeyi devletten beklememeyi tercih eder.

“Biz Ayrı Dünyaların İnsanlarıyız”
Yoksa Türk filmlerindeki zengin kız ve yoksul erkek çelişkisinin bu sorunla bir ilişkisi
mi vardır? Aslında evet, ama solun hiç de
görmek istemeyeceği türden bir ilişki… Ülkemizde sol bu imkânsız aşkta garip bir biçimde “zengin”i temsil eder. Gecekondulara
doluşan yoksul yığınların, çember sakallıların
Sultanbeylisi’nin halkı değil; Şişli ve Bebek’in, Çankaya veya Kavaklıdere’nin, Konak ve Bornova’nın “aydınlık Türkiye’yi
temsil eden ve alım gücü yerinde” halkı onlara oy verir. Konserlerine onlar veya çocukları gider, kitaplarını onlar satın alır. Sol
da bu halkla birlikteyken ötekini, yani ideal
halkı hayal eder.
Kısacası duygusal ihanetlerle, çatışmalarla
dolu mutsuz bir birlikteliği yaşamı boyunca
sürdürür bizim sol. Hırçınlığı biraz da bundandır. Peki hem kendisine, hem de topluma
acı veren bu duygularıyla niye yüzleşmez,
reel halkı niye sevmez bu sol? Çünkü aşk ve
nefretten oluşan bu duygusal çelişkinin ardında sınıfsal bir çelişki vardır.
Hem zaten çağdaş aşklar eskiler gibi
“özdeksel (maddî) bir temelden yoksun” da
değildir. Bu, eşyanın, insanın, ideolojinin ve
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bu arada solun da tabiatına aykırıdır. Tıpkı
Damdaki Kemancı’nın şu sözlerinde somutlaştığı gibi: “bir kuş balığa aşık olabilir; ama
bunlar yuvalarını nereye kurabilirler?”
Böyle bir yazının bitişini, Halk Partisi
döneminden kalma deha ürünü bir cümleyle

yapmak anlamlı olacaktır: “millet plajları
doldurdu, halk denize giremiyor”… Plajların
ayaktakımı tarafından istila edilmesi sebebiyle buralara gidemeyen seçkin insanların
yaşadığı “dram”ı anlatan bu söz, soldaki
şizofrenik aşka da ışık tutmuyor mu?
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Muhafazakârlık
Bekir Berat Özipek
Muhafazakâlık Türkiye’de hiçbir zaman felsefî kabul görememiş
bir yaklaşım olagelmiştir. Oysa, dünyanın gelişmiş ülkelerine ve
istikrarlı demokrasilerine bakıldığında muhafazakârlığın hem
felsefî-ideolojik bir yaklaşım hem de demokratik siyasetin ana
kanatlarından biri olarak çok önemli bir rol oynadığı
görülmektedir. Türkiye’nin fikir ve siyaset hayatında dengelerin
yerine oturması için muhafazakârlığın daha iyi ve daha çok
tanınmasına ihtiyaç vardır
Elinizdeki bu kitap muhafazakârlık hakkında şimdiye kadar
ülkemizde yazılmış ve yayınlanmış en önemli eser olarak size
ulaşmaktadır.

kitaplığınızda özgürlüğe yer açın...
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Eski Düzenin Şampiyonu: Karl Polanyi’nin
Büyük Dönüşüm’deki Otoriteryenizmi*

F. Michael Kunz**

“Sosyalizmin gerçekleştirilmesinin önündeki engelleri aşındıran, tam da, enternasyonalizmin ve
demokrasinin unsurlarıydı...Solun sosyalistleri gittikçe daha fazla Sağın sosyalistlerine yaklaştı. Sağın
ve solun anti-kapitalist güçlerinin birleşmesi – radikal ve muhafazakâr sosyalizmin kaynaşması...”
F. A. Hayek

İkinci Dünya Savaşı etrafındaki yıllar, büyük
korkuların zamanıydı ve bu korkular büyük
umutlara yol verdi. Karl Polanyi’nin bu
korku ve ümit ortamında yazılan The Great
Transformation’ı (Büyük Dönüşüm1) yazının
ekonomi ve topluma olan inancının birikimine delalet etmekteydi. Bu yazarın hedefi, Polanyi’nin kitabındaki fikirleri eleştirel bir
bakışla gözden geçirmektir. Polanyi’nin piyasa, toplum ve liberalizmle ilgili görüşleri
tetkik edilecektir. Kitapta ideolojinin ifade
ediliş biçimi de tetkik edilecek bir mevzudur,
çünkü kitabın tonu kitabın amacına ışık tutmaktadır.

İdeoloji
The Great Transformation’ın ihmal edileme* *

Michigan State Üniversitesi James Madison Koleji
iktisat bölümü master öğrencisi.
1
Büyük Dönüşüm, Çev: Ayşe Buğra, İstanbul: İletişim Yayınları, 2002.

yecek bir cephesi, (kitabın) ideolojisi ve ideolojik tonudur. Polanyi’nin kendisi belirgin
ve çoğu zaman radikal bir ideoloji inşa ettiği
için, ideolojiyle ilgili kelime seçimi (ideolojinin ifade ediliş biçimi) belirli bir meseleyle
ilgili delilin algılanmasını veya bir eserin
okuyucularını kazanmadaki (etkilemedeki)
başarı derecesini etkiler. Siyasal ekonomi çalışmalarında ideolojiyi kullanan bir yazar
Robert Higgs’dir. R. Higgs işaret etmektedir ki, ifadedeki “bayrak sözler”, “gölgesinde
inananların toplandığı semantik sancaklar
olarak hizmet görürler ve analizciye ideolojik
ifadenin kullanımda (kullanılıyor) olabileceğini işaret ederler” (Higgs, 49-51). Bayrak
kelimeler daha azametli ilkelerin kestirmeden
ifadesi işlevini görürler, fakat aynı zamanda
muhalefeti alarma geçirmeye de hizmet edebilirler. Polanyi, gerçekte, her iki görevi de
yerine getiren ifadeler kullanmaktadır. Meselâ, Polanyi’nin dilinde, İngiltere’de piyasa
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“Şeytansı Değirmen” –fakirlere zarar veren
güçlerin bileşimi– olmaktadır. Elastik ve
heyecanları/hisleri tahrik eden ifadelerin
kullanılması da yazarın ve kitabın ideolojisine ışık tutmaktadır. İşte dikkate değer
başka bir örnek: “Kendi kendini düzenleyen
piyasanın (piyasa fikrinin) zatî/aslî saçmalığı
en sonunda toplumu tahrip etti” (Polanyi,
145). Muhalifini küçültmek/kötülemek gerçekle-re/olgulara dayalı bir mütalâadan çok
daha az ikna edicidir. Nihayetinde, bayrak
kelimeler ve elastikî ifadeler, özellikle üç yüz
sayfadan daha hacimli bir eserde, aşırıya kaçırılır-sa, okuyucu üzerinde kesinlikle daha
tesirli olacaktır. Bu yüzden, soru, Büyük Dönü-şüm’ün, belirli bir dava için polemik yapan bir kitap mı, yoksa bir yeni akademik
teori geliştiren bir kitap mı, veya her ikisini
de bir ölçüde yapan bir kitap mı olduğudur.

Toplum, İnsan Tabiatı ve İktisat İlmi
Şüphe yok ki, Polanyi’nin piyasaya itirazı insanlığın şimdiye kadarki tarihinden -Homo
Sapienslerin yakın zamanlara kadar hiçbir vakit bir pür piyasa ekonomisinde yaşamamış
olmasından– gelmektedir. Polanyi, Polenezya kabile toplumlarından Mısır ve Roma’ya
kadar toplumlara bakmakta ve kendi kendini
düzenleyen piyasa ekonomisinin yaşandığına
dair bir tek örnek dahi bul(a)mamaktadır.
İlişkiler “simetri ve merkezîlik” kadar
“mütekabiliyet
ve
yeniden
dağıtım”
tarafından
da
şekillendirilmektedir(48).
Polanyi’ye göre kâr motifi değil sosyal
ihtiyaçlar mütekabiliyet içinde mübadeleyi
dikte etti. Kabile toplumları kabile reisini
zenginliğin toplayıcısı ve yeniden dağıtıcısı
olarak kullandı, imparatorluklar geniş
bürokrasileri zenginliklerini toplamak ve tahsis etmek için istihdam etti. Piyasanın içiçe
geçmiş ağları değil, sosyal yükümlülük, toplumda insanları birbirine bağlayan yapıştırıcıydı. Balık avcılığı yapan her köy, simetrik

olarak, ticaret yapmak için bir kara (denizden uzak) köyüne sahipti (böyle bir köyle
ilişkideydi). Klasik iktisatçılar insanın ilk tabiatının “takas, trampa, mübadele yapmaya”
meyilli olduğunu ileri sürdükleri için
Polanyi’nin saldırısına hedef olur ve bu saldırısı Polanyi’yi iş bölümünün piyasaya yol vereceği yolundaki ilkeyi “bir safsata” ve “hemen hemen tamamiyle uydurma” diye adlandırmaya iter (44-45). Böylece, piyasa
konseptlerinin, insanliğın ilkelerinin altını
oyarken, klasiklerin bu temelsiz iddiaları günümüz ekonomisinin ve toplumun can sıkıcı
şekilde dayandığı temel olarak hizmet görür.
Ekonomik liberalizmin temel iddialarına saldırlar, insanlığın tabiatı göz önüne alındığında, (liberal) teorinin onların piyasa yoluyla
yaşadığı yolundaki mütalâasının altını oyar.
Buna karşın, Polanyi’nin insan tabiatıyla
ilgili iddiaları şüphe götürmez(tartışılamaz).
Hem liberaller hem Polanyi esas itibariyle
insan tabiatının (bir şekilde) barışçı olduğunu kabul ederler: ya sosyal bir ağ aracılığıyla dağıtarak veya ticaret yaparak. İnsanlık
tarihindeki dehşet verici olaylar görmezden
gelinir. Bu, The Great Transformation’in yazıldığı II. Dünya Savaşı sonrası ortamdaki
iklim dikkate alındığında bilhassa tuhaf bir
durumdur. Moğol imparatorluğunun sosyal
yapısı -fetih, yağmacılık, yeniden fetihMoğollorın göçebe hayat tarzından yararlanmış olmasına rağmen, ihmal edilmektedir.
Üre-tim, toplum ve dağıtım gibi meseleleri
sarmalayan, muhafaza edilmiş tarihî yazılı ve
sözlü geleneklerin nisbî eksikliğinden dolayı
pre(post-) modern dünya hakkında pek az
şey bilindiği söylenebilir. İnsanın “ilkel” tabiatı hakkında yapılabilecek araştırmaların
belirli sınırları vardır. Polanyi, günlük ilişkilerle ilgili bu bilgi yokluğundan, antik toplumlarda (ilkel/daha önceki insanların) ekonomilerinin bir “hakkında kayıt bulunmayan
....zaman-mesafe-kişi-sistemi”
olduğunu
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söyleyerek sıyrılır(50). Mamafih, tam da bu
bilgi eksikliği (handikapı) Polanyi’nin analizinde gömülü olan problemdir. Polanyi’nin
mevcudiyetini itiraf ettiği iş bölümü, tamamen, gerçekten ilkel bir dünyada vazifelerin
taksimidir. Mamafih, toplumlar gelişmeye
başlayınca, iş bölümü için enformasyon
(bilgi) ihtiyaçları artar -buğday yetiştirenler
fırıncı olurken fizikî süreçlerle ilgili bilgi ihtiyacı artar. Çeşitli görevlerin koordine edilmesi –ki eskiden köyden bir yaşlının köyün
insanlarını işlere taksim etmesine yol açmıştımevcut dünyada farklı, dinamik bir süreci
gerektirir. Dünya artık tecrit edilmiş köylerin
ve abide inşâ edici imparatorlukların dünyası
değildir; şimdi, büyük kalabalıkların, kolay
iletişimin ve yüksek dereceli uzmanlaşmanın
dünyasıdır.

Tartışma Metotları: Hindistan
Polanyi’nin kendi iktisat anlayışını nasıl
savunduğunun tesirli bir örneği, onun
kolon-yal sömürüye bakışıdır. Polanyi tartışmayı sömürü kavramının problemli olduğuna işaret ederek başlatır. Sömürünün ekonomik ta-nımı “mübadele oranlarında daimî
yetersizlik” olabilir; Polanyi’nin kendisi bunun her zaman varolduğundan şüphe etmiştir
(Po-lanyi, 159). Polanyi “kültürel dejenerasyon”un adâletsizliğin daha yararlı bir
göstergesi olduğunu ima eder. Ne var ki, bu
tanımın kendisi de çeşitli problemler yaratır:
Kültürel dejenerasyon son derece sübjektif
bir anlam kazanabilir. Polonyi’nin yaptığı
gibi, dejenerasyon temel sosyal müesseselerin bertaraf edilmesini kapsayabilir. Birçok
kimse Hindistan’ın kast sistemini –bilhassa
dokunulmazlara- çok keyfî mahiyetli ve devrini çoktan tamamlamış bir kurum olarak
görür.
Dahası, Hindistan’da adâletsizliği sona
erdirme çabası, Batı’da eğitim görmüş Ghandi zamanında zirveye ulaştı. Ghandi’nin

ikiyüzlü İngiliz işgalcilerine ve yerli sosyal
kurumlara karşı Batı’nın adalet standartlarını
uygulaması en azından BJP’ye karşı kültürel
dejenerasyondur. Ancak, Polanyi’ye göre,
Batı’nın piyasa kurumu, özellikle “bir piyasa
ekonomisi tamamiyle farklı biçimde organize
olmuş bir topluma yamandığı zaman”, suçlanması gereken şeydir (ibid).
Polanyi, piyasayı, geleneksel olarak piyasa
taraftarı bir ülkede mevcut olduğu zaman
dahi, eleştirirken, bir muhtemel liberal cevap,
yerli halklara piyasayı empoze etmenin hiçbir
şekilde piyasa olmadığıdır. Bu geçişin/intikalin ayrıntıları, yerlilerin toprak üzerindeki
haklarına nasıl riayet edileceği… bunların
hepsi kolonileştirmenin lehine çarpıtılmışa
benzemektedir.
Liberale
göre,
bu,
liberalizmin
beyaz
postunu
giyen
merkantalizm kurdudur.
Polanyi Hindistan’daki ve geleneksel
toplumlardaki açlıktan piyasayı sorumlu tutar. İddia eder ki, “son elli yıldaki kıtlıkların
fiilî kaynağı, mahallî gelir yetersizliğiyle birleşmiş şekilde, tahılın serbestçe pazarlanmasıydı” (Polanyi 160). Polanyi, tahıl üretimi
yetersiz kalırken, yardım için kullanılabilecek
bir demir yolu sisteminin, maddî ihtiyaçları
karşılamaya yeterli olacağını ekler (ibid). Ancak, bu olmadı, çünkü yeni organizasyon
köylüler için kaynak yokluğunun hesabını
vermedi. Eski köy araçlarının yerini alan
“yeni piyasa organizasyonu” suçlanmalıdır;
“merhametsiz” East India Company bile kıtlık yardımı –rekabetle gelmeyen yardımsağlamıştır (ibid). Polanyi bu hikâyeyi sağlam delile dayandırmakta başarısız olmaktadır. Çizilen Hindistan alt kıtası resmi hiçbir
rakam, istatistik, figür ihtiva etmemektedir.
İklimin kıtlığı etkileyen faktörlerden biri olmadığını söylerken, tabiatla ilgili sebeplerin
etkili olmadığını ispatlayamamaktadır. Birçok faktör -doğum oranlarında bir patlama,
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toprağın tedrîcen aşırı vergilendirilmesi, iklim
değişikliğinin başlaması- açlıkları izah
edebilir. Köy stok yapsa da yapmasa da, tahıl
üretiminde başarısızlık ortaya çıktığı vakit,
bu, organizasyon ne olursa olsun, yaralar
açar. En muhtemeli, biraz önce ele alınan
meselelerde çok az data mevcut olduğundan,
gerçekten bir sonuca ulaşılıp ulaşılamayacağı
sorusunun yükseltilmesidir. Mamafih, ikinci
bakışta, bütün paragrafın bir dizi varsayıma
dayandığı görülür; paragraf koroyu tekrar
etmektedir. Kitaptaki bu yere gelindiğinde
Polanyi tezini destekleyen delili sunmuştur ve
okuyucunun artık Po-lanyi’nın piyasa hakkında söylediği şeyleri Hindistan’a uygulaması beklenmektedir. Böylece, piyasa şeytanı
çirkin başını tekrar yükseltir ve Hindistan
halkını vurmaya başlar.

Hayalî Mallar
Polanyi, toprak, emek ve paranın mallar olarak tanımlanmasının, piyasa tarafından kendi
varlığına zemin teşkil etmek için yaratılmış
bir hayal olduğunu ileri sürer. Polanyi, toprak yaratılamayacağından, emek kişilerin yapısına gömülü bir güç olduğundan ve para
yalnızca bir mübadele aleti/aracı (token) olduğundan, bu kaynakları mal muamelesine
tâbi tutmanın sadece hayalî olmakla kalmadığını, aynı zamanda tahrip edici olduğunu
söyler (Polanyi 72-73). Mamafih, tecrübe bu
görüşü doğrulamakta mıdır? Polanyi’nin bizzat kendisi Sovyetler Birliği’nin, toprakta,
“piyasa ekonomisinin kooperatif mallarıyla
bastırılarak” toprağın mal olmaktan çıkarıldığı toplumların bir örneği olduğunu zikretmektedir. Ancak, buna rağmen, Sovyetler
Birliği kendini beslemede ve toprağı verimli
hale getirmede çok sıkıntı çekmiştir. Verimli
topraklara sahip olmasına rağmen, Sovyet
tecrübesi karamsarlık verici bir başarısızlıktı.

Yeniden Gözden Geçirilmiş Liberalizm
Polanyi, delillere sahip olmasına rağmen, liberalizmin toplumsal etkileri konusunda bir
mütalâada bulunmaz. Kendini liberalizmden
“koruyan” toplum temaları Polanyi’nin eserinde tekrar tekrar belirir. Ancak, Polanyi sıradan halkın, işçilerin -ki Polanyi bunların
liberal sistemde hep kaybettiklerini ve tam
anti-liberal olduklarını kabul eder- liberalizmin bazı prensiplerini benimsemiş olabileceklerini asla düşünmez. Liberal/ liberteryen
Thomas Paine’in, İnsan Hakları adlı broşürü
bir köye ulaştığında sebep olduğu reaksiyontek bir nüsha bir isyana sebep oldu(93). Liberal metinleri Büyük Britanya’nın dışında
tutan paternalist felsefe aynı zamanda oy
hakkını da zenginlerle sınırlı tuttu. Polanyi,
“İngiltere’de demokratik hareket siyasî sahada sınırlanmıştı” demektedir(22). Gerçekten bu hareket kök tutsa ne olurdu? Kitleler sosyalizme ve İşçi Partisine mi yönelirdi
yoksa Gladstone liberalizminin bir türü mü
döneme hâkim olurdu? Polanyi kendisini
toplumun idaresinde tam olarak ifade etmeye muktedir olmayan liberalizm tarafından gerçekleştirilen değişiklikleri görmeyi
ihmal etmektedir. Belki de güya toplumu ilkel insan zamanında ve sonrasında yönettiği
varsayılan mütekabiliyet ve yeniden dağıtım
ilkeleri artık hüküm sürmemektedir. Liberal
ilerleme ve özgürlük altında eşitlik Polanyi
tarafından reddedilmektedir. İmtiyazların
ortadan kaldırılması –endüstri, işçi ve asiller
için koruma olmaması- ve toplumdaki bir
fraksiyonun diğerinin zenginliğini ele geçirme
teşebbüsünün sona erdirilmesi- liberalizmin
bir hedefi- Polanyi’nin düşüncesine aykırıdır.

Toplum ve Tanrı
Polanyi’nin toplumun temel işleyiş ilkelerinin kâşifi olarak işaret ettiği bir aktivist Robert Owen’dır. Polanyi’nin rolü Owen’ın
fikirlerini sunmaktır; fakat Polanyi’nin Owen’a
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aşırı pozitif muamelesi eleştirel bir tetkik
sağlamamaktadır- ki böyle bir tetkik Polanyi’nin tezinin Owen’ın analizi üzerinde daha
fazla odaklanmasına müsaade etmiş olacaktı.
Owen’ın fikirlerinin esası, Polanyi’nin işaret
ettiği gibi, şudur: “toplum hakikî olduğu
için insan en nihayetinde ona tâbi
olmalıdır”(128). Bu varsayımın bir erdemi
vardır; zira sosyal âdetler, tarzlar, davranışlar
muhakkak ki bireyleri belirli biçimlerde
davran-maya itecek şekilde etkiler; bir
çıplaklar kam-pıyla şirket merkezlerini kıyaslayın.
Owen
geleneksel
toplumu
“Hiristiyanlıktan uzaklaşmakla suçladı”,
çünkü o toplum ahlâkî sorumluluğu topluma
değil bireye vermiş ve toplum yerine bireye
vurgu yapmıştı (ibid). Polanyi, Owen’ın bu
yanını zikrederken, onu, Owen’ın sosyo-politik ve ekonomik organizasyon teorilerini
araştırdığından daha az araştırır. Din, ister
müslüman İran’daki gibi bir teokraside, ister
pagan Keltler gibi bir eski kabilede, ister
ABD gibi (post)mo-derniteyle uğraşan/yaşayan bir endüstriyel ülkede olsun,
toplum üzerinde büyük bir güce sahiptir.
Gerçekte, dinin fikirleri inananlar ve sosyal
kurumlar üzerinde etkili olur ve bu yüzden
tetkik edilmeleri gerekir. Po-lanyi gibi bir
hümanistin bu insanlığın- gerçek veya hayalîbir kısmını ihmali analizin derinliğini, çarelerin geçerliliğini ve toplum için yararlılığını
azaltacaktır.
Dinin sosyal ve ekonomik veçheleri ihmal
edilemez. Polanyi, bilhasssa Speenhauland
hakkında yazdığında, dinî kurumlara atıfta
bulunur. Ancak, bütün olarak bakıldığında,
dinî ve teolojik fikirlerin tesiri Polanyi’nin
analizinde ihmal edilir. İngiltere’de teolojik
karışım, VIII. Henry’nin reformlarından
sonra Katolik ve Kalvinist doktrinleri bağdaştırarak, âdetleri ve tarzları mutlaka etkilemiştir. Kalvinist ilkeler, Max Weber’in
“Protestan İş Ahlâkı” ifadesinde kanıtlandığı

gibi, zenginliğe sempatiyle bakan duygularla
birleştirilir. Mimberden maddî başarının
teşvik edilmesi ve piyasa taraftarı ve aynı
zamanda hayır faaliyetleri taraftarı tarzların
yayılması toplumu etkiler. Buna zıt şekilde,
Avrupa’nın Katolikliğin baskın olduğu kesimlerinde böyle bir ahlâk anlayışı teşvik görmeyebilir, daha ziyade maddî başarı hor
görülür. Dinin belli davranış tipleri için sağladığı meşruiyet etkili bir motivasyondur. Bu
ilkeler bir sosyal felsefe değildi, fakat, bağlıları için, kudretli bir yaratıcıdan gelen değiştirilemez bir doktrindi. Hristiyanlığı sosyal
bir güç –meşru davranış için ahlâkî bir kodolarak kullanmayı reddederek Owen güçlü
bir aracı (ortadan) kaldırdı. Dinlerin
güzelliği şudur: Dinler hem birey hem toplum üzerinde etkili olur. Hristiyanlıkta
seküler olan kendi kulvarında çalışırken/işlerken İslam seküler olanla dinî olan
arasında bir hatta sahip olmama eğiliminde
görünmektedir. Toplum genellikle dini izler,
fakat din son bir çare (müracaat) olarak kişiye dinin yolunu izletme gücüne sahiptir;
çünkü, herkesin kötü olması “senin” de kötü
olman gerektiğini göstermez. 1860’larda
köleliğe karşı savaşa, veya, 1960’larda, sivil
haklar için, bu tür şeylere sempatiyle bakmayan kuvvetli sosyal güçlere rağmen, mücadele eden, dinden ilham almış kimselerin etkili gücü toplu-mun davranışını her zaman
belirlemez. Dinle ilgili tartışma, ister ekonomik ister başka türlü olsun, davranışın bireysel ve sosyal motivasyonlara sahip olabileceğini gösterir.

Demokrasi
Polanyi, zamanımızda demokrasiye duyulan
aşktan yararlanmak istemektedir. Polanyi,
demokrasiyi, demokrasiyle piyasayı karşılıklı
anti-tezler hâline getirecek şekilde kullanmakta ve liberalleri demokrasi ile tenkit etmektedir. “Demokrasinin kapitalizm için bir
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tehdit/tehlike teşkil ettiği yolundaki kanaatini ifade etmeyen/dışa vurmayan bir tek militan liberal yoktu” (Polanyi 226). “Militan”
teriminin kullanımı, liberalleri, iktidar arayışlarında gerçekten militan olan komünistler
ve faşistlerle aynı arenaya/kefeye koymaktadır. Bu tasvirde şiddete karşı olmakla ve iktidarın yozlaşabilirliğiyle ilgili liberal fikirler
yer almamaktadır. Popüler demokrasi, hakikî
biçiminde, çoğu insanın değerli addettiği
şeylere bir tehdittir. En nihayetinde, kitleler
tek ses olarak yönettiğinde, iktidar %50’nin
elinde olduğunda, iktidar sahipleri kendi
amaçları doğrultusunda mülkiyeti gaspedebilir, büyük işletmeleri parçalayabilir,
insanları uydurma suçlardan mahkûm edebilir, etnik azınlıkları belli mesleklerden dışlayabilir ve arzu edilmeyen şeyleri yapabilir.
Polan-yi’nin çarpıtmasının tersine, “rıza ile
yönetim”, temsil ve demokrasinin gücü üzerine sınırlar yerleştirme gibi liberal fikirlerin/kon-septlerin fonksiyonel/işler olduğu görülmüş-tür. Polanyi sosyalizmi üretim araçlarına devletin sâhip olması biçiminde tanımlama-mak-tadır; O’na göre sosyalizm “kendi
kendini düzenleyen piyasayı, (onu) bilinçli
olarak gerçekten demokratik bir topluma
ikincil kılarak aşar(üstündür)” (Polanyi 234).
Liberaller bir piyasanın gerçekten demokratik
bir toplum olduğunu söyleyerek cevap
verecektir. Polan-yi’nin bu selim-akla- ters
iddiasını cevaplamak için (militan veya uysal)
klasik liberaller, arz ve talep mekanizmasıyla
oylamaya, en çok arzu edilen faydanın
hesaplanması yoluyla tüketici tercihlerine ve
sonuçlara gönderme yaparlar. En popüler
taleplere hizmet edenlere, kamu ofisleri
yerine, kâr verilir. Kararlar, kol-lektif olmasalar da, insanların ne istediği anlamında,
topludur. Mamafih, en fazla merkezîleştirilmiş ekonomilerde, ortak fikri paylaşmayan
kimse karnını doyuramaz.

Modernitenin İstikameti
Feraset yeteneğine sahip olmaksızın, Polanyi, hakikati incelemek için Sovyetler
Birliği’nin planlanmış imajının ötesine
geçmez. Bunun sebebi, Sovyet modeline kapitalizmin bir alternatifi olarak sempati
duyması olabilir. Mamafih, bazı muhteşem
yanlış telaffuzlar da yapmaktadır. “İlk Rus
devriminin (1918)”, Rusya’da 1789’un
prensiplerini
gerçekleştirerek,
“mutlakiyetçiliğin, feodal toprak düzeninin
ve ırksal tahakkümün tahrip edilmesini başardığını” iddia eder. Fakat, halkın Lenin’i
izlemesinin sebebi, Lenin’in barış, toprak ve
ekmek vaatleriydi. Bolşevikler feodal toprak
düzeninin yerine devletin toprağa sahip olduğu bir düzeni yerleştirdi ve ırksal tahakküm bu tiranlığı izledi. Polan-yi, “Büyük Yalanı” etrafa yaymakta, 1930’lar ve sonrasında
ortaya çıkan çok sayıdaki gazetecilik çalışmasına,
komünist
tahakkümün
delillendirilmesine ve 1930’ların kendisinin
gözlediği yıllar olmasına rağmen, “Büyük
Yalanı” yaymakta bir rol üstlenmektedir.
“Ukrayna’lı anti-sovyet sabotajcıları” kınayarak Stalin’in tasfiyeleri esnasında kollektivizasyona karşı direnen, nisbeten daha iyi
durumdaki Rus köylüleri olan Kulakların
bastırılmasını örtmektedir (Polanyi 238). Bu
bastırmanın delilleri, Alexsandr Nekrich’in
The Punished Peoples (Cezalandırılmış Halklar)
gibi, muhaliflerin eserleri yoluyla Rusya’nın
dışına taşınmıştır. Öyle anlaşılıyor ki, Polanyi
Sovyet tecrübesinin yalnız balayı kısmını görmüş, fakat illüzyonun Molotov-Ribbentrop
paktı altında çatırdayışını farketmemiştir.

Liberalizm: Daha Derin Bir Bakış
Liberalizmde Polanyi’nin ele almadığı birkaç
unsur vardır. En başta Locke ve Paine’in
haklara dayalı bir teoriyle yaptıkları katkılar
görmektedir. Bu, insanlık tarihinin tetkik
edilmesinden veya modern felsefî düşünce
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tarzından üniversel prensiplerin bulunması
ve bu prensiplerin hayata uygulanması gerektiğidir. Hayat, hürriyet, mülkiyet ve benzerleri, toplum müsaade etse de etmese de,
insanların malik olduğu haklardır. İnsan
hakları ideali bu fikirleri içinde barındırır.
Polanyi piyasanın çalışmadığını (işe yaramadığını) ve çalışmayacağını (işe yaramayacağını) ileri sürerken, doğrudan doğruya bu
konseptlere saldırmamaktadır. Polanyi liberal
ekonomiyi kendi kendini düzenleyen bir vizyon olarak resmetmektedir; oysa, yalnızca
çok heyecanlı liberteryenler bunu iddia edecektir. Adam Smith eğitimde, alt yapıda ve
kamusal iyide bir hükümete ihtiyaç olduğunu söyler. Milton Friedman para arzı üzerinde belli bir hükümet kontrolünü savunur.
Polanyi’nin söylediği kadar ileri giden, belki
de, yalnızca, hükümeti küçümseyen tavrıyla,
Avusturya İktisat Okulu’dur. Fakat, hakikatte, her ikisi de analizde birbirine yakındır;
Avusturya İktisat Okulu mensupları sosyal
güçlerin ticareti ve ekonomiyi nasıl yarattığına bakar. Kapitalizmin çökmesinde Savaş
Sonrası dönemin özellikleri ihmal edilir.
Hükümetlerin Dünya Savaşı’nı enflasyon
yoluyla finanse etmiş olması gerçeği savaş
sonrası istikrara katkıda bulunmadı. Tarifeler, sosyal koruma için değil Birinci Dünya
Savaşı’nı kaybetmiş ülkelerin ucuz mallarını
muzaffer ülkelerin dışında tutmak için dizayn edildiğinden, problemi ağırlaştırdı. Alman-ya’ya yüklenen ve ihracat yoluyla karşılana-bilecek olan tazminatın ağır şartlarıyla
birleştiğinde, kapitalist sistemin çökmesi, liberal açıklık politikasından değil intikam arzusun-dan doğdu/çıktı. Son olarak, Antik
İmparatorlukların ekonomilerini merkezîleştirebil-melerinin, kabile toplumlarının yeniden dağıtım yapabilmesinin ve modern toplumun bunları yapamayacak olmasının sebebi toplumun sahip olduğu komplekslik(karmaşık-lık) derecesidir. Polanyi’nin bu
karmaşıklığı toplumun regülasyona ihtiyaç

duymasının gerekçesi olarak göstermesine
karşın, regü-lasyoncu organın- hükümetin/devletin- ancak sınırlı bir bilgiye sahip
olabileceği ve sınırlı bir bilgiyi işleyebileceği
gerçeği(olgusu) hükümetin etkililiğini sınırlar. Piyasa başarısızlığı yeni bir şey değildirbelki de liberal ütopik vaatlerin başarısızlığı.
Ancak, müdahaleci cevabın - piyasayı düzeltmek için hükümeti kullanmak- kendisi
yeni bir terim yaratmıştır -hükümet başarısızlığı. Her iki bakış da ütopiktir.

Özgürlük ve Karmaşık Toplum
Polanyi toplumun ekonominin üstünde yer
aldığı bir gelecek tavsiye etmektedir. Sosyal
hayatı arz ve talep değil hayat belirlemelidir.
Sorulması gereken, “Toplum, toplumun
mensupları üzerine empoze edilen bir kalıp
ise, toplum nasıl gelişecek/evrilecek?” sorusudur. Liberal bir dünyada devlet, zoru,
kültür empoze etmek için kullanmamalıdır.
Sivil toplum -devletten farklı ama devleti etkile-yen bir alan- fikri liberal cevaptır. Bu
sivil toplum kendiliğinden evrilir ve sivil
toplum içinde eski kurumlar ıskartaya
çıkartılır ve değişim tarafından yaratılan
boşluklar
yeni
kurumlar
tarafından
doldurulur.
Polanyi
piyasanın
kendiliğindenliğini reddeder, peki ya
toplumdan ne haber? Polanyi der ki, “içinde
iktidar ve zorlamanın olmadığı bir toplum
da, zorun hiç fonksiyonunun olmadığı bir
dünya da mümkün değildir” (257). Belki de
liberal dünya ekonominin toplumun üzerine
yerleştirildiği bir dünya değildir, fakat her
ikisinin de gözaltında olduğu (scrutiny) bir
dünyadır. Performansı (iyi) olmayan şirketler ve sosyal kurumlar kaybolup gider. Polanyi haklardan bahsetmesine rağmen, Polanyi’nin felsefesinin nihaî hedefi bütün
iktidarın toplum adı verilen bir kurumda
(kurumun elinde) toplanmasıdır. Bu, bir
“Volksgemeinschaft”, bir “halk (people’s)
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(halkların ‘peoples’) topluluğu” olabilirdi ve
böyle bir toplulukta, Hayek’in üzüntüyle
işaret ettiği gibi, “birey hiçbir hakka sahip
değildir; bireyin sadece görevleri vardır”.

Sonuç
Polanyi kitabında klasik iktisat anlayışının
temellerini berhava etmeye çalışan argümanlar ileri sürmektedir. Bu argümanların özü
şudur: İlkel insan, köy hayatında, takas,
trampa yapmamış ve kâr etmemiştir. Polanyi
iddia etmektedir ki, sosyal faktörler dünyayı
çalıştırmaktadır(çalışır yapmaktadır). Dahası,
ekonomi, sosyal faktörlerden türeyen sosyal
yerleşikliğin bir ürünüdür. Polanyi, istatistikî
verilerin ve delillerin nâmevcudiyetine rağmen, Hindistan’daki kıtlıktan piyasa sisteminin gelişini sorumlu tutmaktadır. Liberal yazar Thomas Paine’in eserlerinin bir isyana
sebebiyet verdiğini zikretmesine rağmen,
bunun piyasa güçleri için esaslı bir değişiklik
olabileceğini düşünmekten vazgeçmez. Liberalizmin kendisi, Polanyi’nin iddia ettiği
gibi, kendi kendini düzenleyen piyasanın
tam bir savunucusu olmamış olabilir ve kendisi de bir teori olarak gelişmiştir. Polanyi,
SSCB örneğiyle, Rus Devrimi’nde insanlığın
en yüksek ideallerinin gerçekleştirilmiş olduğunu savunmanın ötesine geçer, aktif şekilde
Stalin’in tasfiyelerinde öldürülen Ukrayna
köylülerinin gerçekte faşist sabotajcılar oldukları yolundaki Stalinist propagandayı teşvik eder. Topluma gelince, Polanyi kurumlar
yaratmak için güç kullanmama liberal idealini reddetmektedir. Hristiyanlık idealleri,
Robert Owen’ın felsefesine dayanarak, Polanyi tarafından, moda dışı olarak sunulmaktadır. Trajik bir şekilde, kiliseyi yeniden
canlandırarak (reinvigorating) ve insanî endi-şelere (concerns) başvurarak, Polanyi,
programı için bir temel yaratabilirdi, fakat
Owen’ın yarı Nitzscheciliği bu ittifakın
önüne geçmektedir. Çalışması boyunca ve

oku-yucularını kazanmak için Polanyi özgürlüğe samimî olmayan övgüler (lip service) yapmaktadır. Ancak, Polanyi’nin güvenilirliği, Sovyetler Birliği’yle ilgili ihanetkâr
ifadelerinin gösterdiği gibi, sarsılmaktadır.
İdeolojiye dönersek, Polanyi ideolojik etiketlerin kon-septleri ifade etmede rol oynadığı bir dizi iddiada bulunmaktadır. Sovyet
ilkelerini gözü kapalı kabul edişinin sebebi
toplumun uğruna mücadele ettiği şeyi, piyasanın üstünlüğünün reddini tecessüm ettirmesi olabilir. Ancak, Polanyi’nin eseri neye
dayanmaktadır? Piyasanın mevcut olmaması
durumunun sadece birkaç örnek için mevcut
olduğunu, diğer durumlar için var olmadığını gösteren istatistikler gibi, iddialarını
destekleyen sayılar sağlamamaktadır. İnsanın
tabiatıyla ilgili tezleri, iyi referanslandırılmış
olmasına rağmen, toplumun ikinci el tavsifleridir. Gerçekten, insanlığın tabiatındaki/mahiyetindeki muhtemel bir değişme,
belki de, insanın belirli bir zaman diliminde
belirli bir şekilde davranmış olmasının şimdi
öyle davranması gerektiği anlamına gelmediğiyle ilgili tartışmaları açarak, argümanı
daha komplike(kar-maşık) hâle getirecektir.
Toplumla ilgili tartışma Polanyi’nin performansının iyi olduğu yerdir- toplum kesinlikle mevcuttur. Ancak, sonra topluma toplumun üyeleri üzerinde kontrole sahip olması gerektiğini söyleyerek (bireyler) dış(ı)
(bir) değer atfetmek ve gönüllülüğe dayanan, kendiliğinden kurumların olamayacağını söylemek onun münazarasında (debate)
seçilen bir yol değildir. Bu eleştiriler dikkate
alındığında Polanyi’nin eseri tutarsız, en
azından tartışmaya açık görünmektedir.
Problem yalnızca bir delil, sayılar ve usûl
problemi değildir, fakat Polanyi’nin toplumun kendisinin karakterini temelden yanlış
değerlendirmesidir. Liberallerin özgürlük,
tercih ve demokrasi ve doğal haklar kavrayışı
Polanyi’nin tezinde önemli bir yer işgal etmemektedir. Ekonomiyi kim(ler)in idare
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edeceğinin tetkik edilmesi de- ekonomiyi
idare etmek için gerekli bilgiye hükümet sahip olmayabilir. Polanyi, maalesef, toplumu
yaratmak için şiddet kullanmaya teşne görünmektedir. Ancak, problem zorun akıllıca/bilgece kullanılmasında değil, daha ziyade sonuçlarındadır/etkilerindedir. Zor, ona
mutlak olarak sahip olanları yozlaştıran nihaî
uyuşturucudur/ilâçtır. Lord Acton’ın insan
tabiatıyla ilgili feraseti belki de Polan-yi’nin
sosyoloji ve antropolojiye saldırılarından
daha açıklayıcıdır/ilham vericidir. Polan-yi,
sonunda, bu yazının başına alınan epigramda Hayek tarafından tasvir edilen
fenomeni
doğrular
gözükmektedir.
Gelenekselcilik ve radikalizmin karışımı daha
da tehlikeli bir faşizm yaratmaya hizmet
eder. Bütün faktörler olduğu gibi masaya
yatırıldıktan
sonra,
Polanyi
yalnızca

ütopyanizm günahıyla suçlu değildir, fakat,
toplumu kendi tasavvuruna göre veya
idealize edilmiş bir sosyalist geçmişe göre
yeniden yaratma peşinde koşan Sol kanat
faşizmiyle suçludur. Piyasa sisteminin
devamı- ki bu Polanyi’nin imkânsız
olduğunu düşündüğü bir şeydir- Polanyi’nin savunduğu herşeyi yalanlayan çarpıcı
bir karşı örnektir. İstikbal geçmişin zorla
yeniden yaratılmasında değil, devamlı
değişen kendiliğinden gelecekte yatmaktadır.
* “Champion of the Old Order: The Authoritarianism of Karl Polanyi in The Great
Transformation”,
www.msu.edu/user/kunzfran/Polanyi.htm
Çeviren: Atilla Yayla

Türkiye’nin Hâlleri
Murat Belge
Yıllardır Türkiye’deki fikir hayatının zirve isimlerinden biri olmayı başaran,
doğru bildiğini şartlar ne olursa olsun savunmaktan geri kalmayıp, her zaman
yeni ufuklara açılmaya, analitik olmaya çalışan değerli fikir adamı Murat Belge
Türkiye’nin Hâlleri ile yeniden okuyucularıyla buluşuyor. Yazarın muhtelif
yerlerde yayınlanmış makalelerinin bir araya getirilmesiyle oluşan bu eserde,
ağırlıklı olarak, Türkiye'nin toplumsal ve siyasî bunalımları üzerine yapılan
özgün değerlendirmelere yer verilmekte, Türkiye'deki antidemokratik ve antiözgürlükçü zihniyetin çeşitli alanlardaki tezahürleri yetkin biçimde tahlil ve
teşhir edilmektedir.

Kitaplığınızda Özgürlüğe Yer Açın...
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Noam Chomsky’nin Maskesini
Düşürmek*

Keith Windschuttle**

İncil’de riyakarın çok bilinen bir tarifi vardır. Bu tarife göre riyakar, başkalarına uyguladığı
standartları kendisine uygulamayı reddeden kimsedir. Bu kritere göre, Terörle Savaş hakkındaki tüm
açıklamalar ve tartışmalar istisnasız saf (pure) riyakarlıkdır. Kimse bunu anlayabilir mi? Hayır,
anlayamaz.
Noam Chomsky, “Güç ve Terör”, 2003

Noam Chomsky New York ve Washington’daki El Kaide terörist saldırılarını
rasyonelleştirmekte
en
göze
çarpan
Amerikan düşünürüdür. O’na göre kayıp sayısı Birleşik Devletler’in dış politikasının
“çok daha aşırı terörizminin” Üçüncü Dünyadaki kurbanlarının listesiyle karşılaştırıldığında çok küçüktür. Yaygın kanıya yöneltilmiş kasıtlı tahri-ğine rağmen, bu görüş
Chomsky’nin kendi taraftarları arasında çok
büyük kabul görmüştür. Chomsky, akademik ve entellektüel solda hiçbir zaman bugün olduğu kadar popüler olmamıştır.
11 Eylül 2001’den bu yana kendisiyle yapılan yayımlanmış söyleşilerden oluşan iki
kitabının her ikisi de doğruca en çok satanlar
**

Felsefeci-Yazar.

listesine girmiştir. Şimdi bu kitaplardan biri
sanatsal film piyasasında iyi iş yapan Güç ve
Terör (Power and Terror) adlı bir film hâline
getirildi. Mart 2002’de filmin yönetmeni
John Junkerman, Chomsky ile birlikte University of California, Berkeley’e gitti. Beş
günlük bu gezi boyunca Chomsky toplamda
5000’den az olmayan bir dinleyici topluluğuna beş siyasal konuşma yaptı.
Bu arada, dünya çapındaki liberal haberler medyası, Amerika’nın terörist saldırılara
verdiği yanıta muhalif en önde gelen entelektüel olarak Chomsky ile sayısız söyleşi için
ona ulaşmaya çalışmıştır. Gazete makaleleri
rutin olarak söze okuyucularına Chomsky’nin
muhteşem entelektüel statüsünü hatırlatarak
başlamaktadır. İngiliz günlük gazetesi The
Guardian’da yayımlanan “Bir Milletin
Vicdanı” başlıklı biyografi yazısında şöyle
deniliyordu: Chomsky insanî bilimlerde en
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çok alıntı yapılan on kaynaktan biri olarak
Marx, Shakespeare ve İncil’le aynı sıradadır
ve bu on kaynağın yazarları arasında hayatta
olan tek kişidir. New York Times’a göre ise
‘hayattaki en önemli entelektüel’ olduğu bile
söylenebilir.

ğunu kendi lisanında bile anlamak yeterince
zor iken tercüme bu anlaşılmazlığı bir de
prestij nişanesi düzeyine yüceltmiştir. Bu felsefeler insanî bilimleri hem epistemoloji hem
de ahlak felsefesi alanlarında relativizme
boğmuştur.

Chomsky esasen linguistik alanında kazandığı bu statüsünü Amerikan solunun önder sesi olma amacı doğrultusunda kullandı.
O sadece bir sözcü değildir. Geride kalan 40
yıl boyunca, O’nun kendi duruşu, solcu siyasetin bizatihi şekillendirilmesinde önemli rol
oynamıştır. Bugün, aktörler, rock müzik yıldızları ve protestocu öğrenciler kameralar
önünde Amerikan karşıtı sloganlar attıklarında sıklıkla Chomsky’nin hacimli külliyatından yarım yamalak öğrendikleri fikirleri ifade
etmektedirler.

Buna karşın Chomsky, kendine ait kayda
değer bir siyaset teorisi üretmemiştir. O bir
relativist de değildir. Chomsky, insan ilişkileri üzerine bilgi ve doğrunun aranmasını ve
basit, evrensel bir ahlâkî ilkeler dizesinin geliştirilmesini savunur. Dahası, O’nun siyasal
yazıları uzman bir kitle yerine genel bir okuyucu kitlesine hitap edecek şekilde çok
açıktır. Chomsky iddialarını bir takım
esoterik -sadece o felsefî lisânı kullananların
anlayacağı- kavramsal araçlara başvurarak
değil, açık, görünüşte kesinlik taşıyan delillere dayanarak savunur. Bu nedenle,
Chomsky’nin bugünkü öneminin nedeni son
zamanlarda entellek-tüel moda olmuş şeylerde değil fakat daha uzun tarihe sahip
başka bir şeyde aranmalıdır. Chomsky
1960’lar Yeni Sol’unun en ön-de gelen entelektüel kalıntısıdır. Bir çok şekilde Yeni Sol
ve bu düşüncenin Amerika nefreti O’nun
şahsında en ideal tarifini bulmuştur.
Chomsky Amerika’nın gerek iç gerekse de
dış politikalarıyla faşizm düzeyine indiğine
inanmaktadır. 1960’lardaki en ünlü kitabı
olan Amerikan Gücü ve Yeni Mandarinler’de
(American Power and the New Man-darins)
Chomsky Amerika’nın ihtiyaç duyduğu şeyin
“bir tür denazifikasyon” olduğunu söylemiştir.

Bu nedenle, Chomsky’nin fikirlerini incelemek çağdaş radikalizmin kafa yapısının
özünü ve özellikle de bugün akademi ve sanat çevrelerinde bu kadar çok hüküm süren
türünü incelemektir.
Chomsky, adını, Vietnam Savaşı karşıtı
biri olarak duyurduğu 1960’ların ortalarından
bu yana meşhur bir radikal olmuştur.
Kamboçya’daki Pol Pot rejimini savunması
nedeniyle geç 1970’ler ve 1980’lerde çekiciliğini biraz kaybetmiş olmasına rağmen,
Chomsky, 11 Eylül’ü ününü yeniden tesis etmek ve hatta önceki etkisi ve statüsünün de
ötesine geçmek için iyi kullanmıştır.
Chomsky bugün 74 yaşında, Amerika ve
dünyanın büyük bir kısmındaki entelektüel
solun duayenidir.
Bununla birlikte, Chomsky, geleneksel olmayan (unconventional) bir akademik radikaldir. Geride kalan 30 yıl içinde insanî bilimlerde sol, yüksek teoriye (high theory) ve
özellikle de Almanya ve Fransa’da ortaya çıkan neo-Marksist, feminist ve postmodernist
felsefelere vurulmuştur. Bu materyalin ço128

Chomsky’e göre, 1960’lardaki tüm büyük
güçler içerisinde, Amerika kınanmayı en
fazla hakedendi. Onun liberal demokrasi ilkeleri düzmece; demokrasisi “dört yıllık bir
diktatörlük” ve serbest piyasalara bağlılığı da
iş dünyasının çıkarlarını korumak için sadece
bir aldatmacaydı. Amerika’nın dış politikası
kesinlikle şeytancaydı. O dönemde Chomsky
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Amerika’nın tüm objektif standartlarla, dünyadaki en saldırgan güç; barışa, ulusal selfdeterminasyona ve uluslararası işbirliğine en
büyük tehdit olduğunu yazmıştır.
Bir savaş karşıtı eylemcisi olarak Chomsky,
Norman Mailer’in de Gecenin Orduları
(Armies of the Night) adlı eserinde yücelttiği,
Pentagon çevresinde bir insan zinciri
oluşturmayı amaçlayan teşebbüsü de içeren
çok konuşulmuş gösterilerin bazılarına katılmış-tır. Chomsky Pentagon’daki eylemi
“on binlerce genç insanın bu dünya üzerindeki en çirkin kurum olduğuna inandıklarıilâve etmeliyim ki ben de aynı fikirdeyimşeyi kuşatması” olarak tarif etmiştir.
O dönemde bu tür Amerikan karşıtlığı
solda oldukça yaygın olmakla birlikte Chomsky’i kalabalıktan farklı kılan iki şey vardır.
Chomsky ciddî ölçüde üne sahip bir bilim
adamıydı ve, aynı zamanda, öğrenci tabanlı
Yeni Solun otoriteryenizm karşıtlığı ile aynı
çizgideydi.
Aynı dönemde, geleneksel sol ya Komünist Parti taraftarı olan ya da Joseph Stalin ve
onun izleyicilerine karşıt ve fakat hâlen Lenin ve Bolşevizmi onaylayan Troçkistlerden
oluşan yaşlı kuşak Marksistlerin hâkimiyeti
altındaydı. Her iki durumda da yeni ortaya
çıkmakta olan radikal öğrenci kuşağı bu iki
grubu Rus Devrimi’ne ve onun doğu Avrupa’da yarattığı baskıcı rejimlere olan desteklerinden ötürü tavizkâr olarak görmüştür.
Chomsky’nin kendisi öğrenci kuşağının
bir üyesi değildi -1968 yılında O, 40 yaşında
tenürlü bir profesördü- fakat parti üyeliğinin
veya başka hiçbir formel siyasal bağlılığının
olmayışı O’nu Eski Sol’la olabilecek herhangi
bir bağlantıdan özgür kılıyordu. Daha ziyade, O’nun anarşizm veya kendisinin “liberteryen sosyalizm” dediği şeyi takipçiliği Yeni
Sol’un manzarasını şekillendirmekte büyük
rol oynamıştır.

Amerikan Gücü ve Yeni Mandarinler adlı
kitabı, Karl Marx tarafından desteklenen sosyalizm versiyonunun devlet gücünü işçilere
değil, Komünist Parti’nin kendi elit kadrolarına transfer edeceğini tahmin eden 19.
yüzyıl anarşisti Mikhail Bakunin’i haklı bularak alıntılar.
Bolşevizm karşıtlığına rağmen, Chomsky,
sosyalist devrimin bir destekleyicisi olarak
kalmıştır. O “gerçek bir sosyal devrimin”
kitleleri dönüştüreceğini ve böylece onların
ikti-darı kendi ellerine alıp kurumları kendi
başlarına işletmelerini mümkün kılacağını ileri
sür-müştür. Chomsky’nin gerçek hayattan
gözde siyasal modeli, 1936-37 yıllarında
İspanyol Sivil Savaşı sırasında Barcelona’da
varolan kısa ömürlü anarşist kurtarılmış bölgedir.
1960’larda “öğrenci iktidarı (power)” için
varolan talep bu tür siyasal düşüncenin bir sonucuydu. Bu düşünce tarzı, Yeni Sol’un
kendisini,
komünist
dünyanın
totaliteryenizmi ile lekelenmemiş, daha saf bir
radikalizm şekli icat ettiğine inandırmasını
sağlamıştır.
Bununla beraber, prensipte komünizmi
tüm aşağılamalarına rağmen, uluslararası siyasetin gerçek dünyasına gelindiğinde
Chomsky’nin oldukça ortodoks sayılabilecek
bir sosyalist devrimciler topluluğunu onayladığı görülmüştür. Bunların arasında Küba’da
komünizmin mimarları olana Fidel Castro ve
Che Guevera’nın yanısıra Mao Tse-tung ve
Çin komünist devletinin kurucuları gelmektedir. Chomsky 1967 yılında New York’taki
bir foruma “insan Çin’de gerçekten taktire
değer bir çok şey bulabilir” demiştir. O,
Çinlilerin kendisinin liberteryen sosyalist ilkelerine uygun bir yol boyunca oldukça mesafe kat ettiklerine inanmaktadır:
Çin yerel düzeyde çok ilginç ve pozitif şeylerin olduğu yeni toplumun önemli bir örneğidir.
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Çin’de kolektifleştirme (collectivisation) ve komünleştirme (communization) büyük bir bölümü gerçekten kitlesel katılım temelinde olmuştur. Bu kitlesel katılım köylüler arasında bunu
mümkün kılacak anlayış düzeyine ulaşıldıktan
sonra gerçekleşmiştir.
Chomsky, Mao Tse-tung’un “göreli olarak yaşanabilir” ve “âdil toplum”u olarak
adlandırdığı şeyin bu onayını sunduğunda,
insanlık tarihindeki en büyük kıtlık olan
1958-62 büyük Çin kıtlığının üzerinden sadece beş yıl geçtiğinin muhtemelen farkında
değildi. Chomsky, toplam 30 milyon ölü sayısıyla insanlığın yaşadığı en büyük felâketlerden biri olan bu kıtlığın ana nedeninin,
kendisinin onayladığı bu kolektifleştirme olduğunu bil-miyordu. Bunun nedeni ise, bu
kıtlığa ilişkin tüm hikâyenin ortaya çıkması
için bir 20 yıl daha beklemek gerekecek olmasıydı.
Bununla beraber, O, kendi siyasal ilkelerinin iddia ettiği kadar totaliterizmden bağışık olsaydı, 1930’larda kendi nüfusu tarımsal
ürün yokluğu ve kıtlıktan muzdaripken, o
dönemde, ziraî ve sınaî üretim istatistiklerini
şişirdiği [Chomsky’nin Çin’i övdüğü dönemde ç.n.] artık yaygın olarak bilinen SSCB’deki
komünizmin (seceresi? Track record)
geçmişi bu anarşisti Rusların Çin’deki
muadillerinin
(counterparts)
iddiaları
karşısında daha şüpheci olmaya sevk etmeliydi.
Aslında, Chomsky komünist rejimlerin
kendi ülkelerinin halklarına rutin olarak uyguladıkları şiddetin derecesinin gayet farkındaydı. Chomsky, 1967 New York forumunda, komünistler iktidara gelir gelmez vuku
bulan, hem Çin’deki hem de ‘Kuzey
Vietnam’daki toprak beylerinin toplu katlini’
kabul etmiştir. Bununla beraber, O’nun ana
gayesi bu şiddeti, özellikle de o dönemde
Güney Vietnam’ın kontrolünü ele geçirmeye
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çalışan Ulusal Kurtuluş Cephesi, UKC (National Liberation Front, NFL) tarafından
uygulanan
şiddeti
rasyonelleştirmekti.
Chomsky bir pasifist olmadığını açığa vurmuştur.
Ben bu kadar korkunç olduğu için mutlak
bir şekilde UKC terörünü lânetleyebileceğimiz
fikrini kabul etmiyorum. Sanırım, her ne kadar
kulağa çirkin gelse de, karşılaştırmalı maliyetler
sorularını sormalıyız. Ve eğer bu konuda bir
ahlâkî tavır alacaksak –ki ben almamız gerektiğini düşünüyorum- hem terör kullanmanın
hem de kullanmamanın sonuçlarının ne olduğunu sormalıyız. Eğer terör kullanmamanın sonuçları Vietnamlı köylülerin Filipinli köylülerin durumunda yaşamaya devam edecek olması
şeklinde olsaydı, o zaman, bana göre, terör kullanımı meşrulaşırdı.
Güneydoğu Asya’daki komünist iktidara
gelişleri karakterize eden şiddet girdabını
desteklemeye kendini kaptıran sadece Chomsky
değildir. 1960’lar Yeni Sol’unun hemen
hemen tamamı aynı yolu takip etmiş,
Amerikan tarafına karşı çıkıp Ho Chi Minh
ve Viet Kong’u romantik kahramanlar hâline
getirmişlerdir.
1975’de Khmer Rouge Kamboçya’yı ele
geçirdiğinde bunu hem Chomsky hem de
Yeni Sol memnuniyetle karşılamıştır. Ve hemen akabinde cereyan eden sıra dışı olayın –
yaygın öldürmeler haberlerinin eşlik ettiği
başkent Phnom Penh’in tamamıyla boşaltılması- haberleri ulaştığında, Chomsky Çin’de
ve Vietnam’daki terör için sağladığı rasyonelleştirmelere benzer bir rasyonelleştirmeyi
sunmuştur: Bir miktar şiddet kullanılmış olabilir; fakat bu, rejim değişimi ve sosyal
devrim şartları göz önüne alındığında, anlaşıla-bilir bir şeydir.
Bilgi azlığına rağmen, Chomsky 1977’de
yazdığı bir makalede savaş sonrası Kamboçya’sının II. Dünya Savaşı’nın sonunda
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kurtuluştan sonraki birkaç ay içerisinde binlerce düşman işbirlikçisinin katledildiği
Fransa’ya muhtemelen benzer olduğunu
ifade etmiştir. O’na göre, bu beklenecek bir
şey ve Pol Pot’un yeni hükümetinin pozitif
ürünleri için ödenecek küçük bir fiyattır.
Chomsky, “Amerika’nın Kamboçya üzerindeki yıkıcı etkisinin ve Kamboçya’lı devrimcilerin onu alt etmekteki başarısının, onların
programlarının ve siyasalarının oldukça
olumlu bir resmini vererek, dikkatli bir şekilde belgeleyen bir çalışmasını sunan” Gareth
Porter ve George Hildebrand adlarında iki sol
eğilimli Amerikan yazarının kitabına referans
vermiştir.
Bununla beraber, aynı dönemde Kamboçya üzerine yayınlanmış ve çok farklı bir
çizgi izleyen iki diğer eser vardır. Amerikan
yazarlar John Barron ve Anthony Paul eserlerini Bir Mülayim Toprağın Katli (Murder of
a Gentle Land) olarak adlandırmış ve Pol Pot
rejimini soykırıma denk gelecek toplu katliamlar gerçekleştirmekle suçlamışlardır. Francois
Ponchaud’un Kamboçya Yıl Sıfır’ı da (Cambodia Year Zero) bu suçlamayı tekrar etmiştir.
Chomsky her iki kitabı da, bir çok gazete
makalesiyle birlikte, The Nation’ın Haziran
1977 sayısında eleştirmiştir. Chomsky bu
eserleri komünizm karşıtı propagandanın
çok ötesine gidememekle suçlamıştır. New
York Times Magazine’deki ve Christian
Science Monitor’daki makaleler 7,8 milyonluk
toplam nüfusta ölü sayısının 1 ile 2 milyon
kişi arasında olduğunu ileri sürmüştür.
Chomsky [bu dergilerin verdiği] toplam ölü
sayısını alaya almış ve bazılarının kuşkulu olduğunu gösterdiği bilgi kaynaklarını da eleştirmiştir. [Dahası] Kamboçya kırsalında
zorla çalıştır-maya dair meşhur bir fotoğrafın
aslında sahte olduğunu ileri sürmüştür.
Chomsky, Barron ve Paul’ün kitabını kısmen her ikisi de komünizm karşıtı yayın-

larıyla ünlü olan Reader’s Digest tarafından
yayınlanmış ve Wall Street Journal’ın ön
sayfasında tanıtılmış olmasından ötürü; kısmen de, Kamboçya’da bulunmuş ve fakat
hiçbir infaza tanık olmamış gazetecilerin görüş-lerine yer vermemelerinden ötürü reddet-miştir.
Ponchaud’un kitabını göz ardı etmek
daha zordur. Kitap, yazarın 1965’den
Phnom Penh’in ele geçirilmesine değin
Kamboçya’daki kişisel tecrübesine, mültecilerle yapılan geniş mülakatlara ve Kamboçya
Radyosu’nun haberlerine dayanmaktadır.
Dahası, kitap Chomsky’nin kendisinin de
sıklıkla yazdığı bir yayın olan New York
Review of Books’da sol eğilimli bir yazar tarafından
olumlu
bir
eleştiri
almıştır.
Chomsky’nin stratejisi Poncha-ud’un kitabını
mülteci şahitliklerinin güvenilirliğini sorgulayarak yıpratmak olmuştur. Ponchaud’un
mültecilerin kendisine Khemer Rouge’un
ellerinde kendilerine uygulanan muamelenin
barbarlığı hak-kında anlattıklarının tüyler ürpertici bir tarifini verdiğini kabul ettikten
sonra, Chomsky, “mülteci tanıklıklarının aşırı
güvenilmezliği” hakkında dikkatli olmamız
gerektiğini söylemiştir:
Mülteciler yabancı güçlerin acımasına sığınmış korkmuş ve savunmasız kimselerdir.
Onlar, doğal olarak, kendilerini sorgulayan
kişilerin duymak istediklerine inandıkları şeyleri
söylemeye eğilimlidirler. Mültecilerin ifadeleri
ciddî bir şekilde değerlendirilmekle birlikte, [bu
ifadelere karşı] dikkatli ve şüpheci olunmalıdır.
Spesifik olarak, Batılılar ve Taylandlılar tarafından sorgulanan mülteciler, Kamboçyalı devrimcilerce gerçekleştirilen zulmü nakletmekte içkin (vested) bir çıkara sahiptirler. Bu, hiçbir
ciddî muhabirin hesaba katmayı ihmal edemeyeceği açık bir gerçektir.
Chomsky bu eleştirisini uzun zamandır
işbirliği içinde olduğu Edward S. Herman’la
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birlikte 1980’de kaleme aldığı Afetin Ardından (After the Cataclysm) adlı eserde genişletmiştir. Görünüşte, Vietnam, Laos ve
Kamboçya üzerine olmakla birlikte eserin
içeriğinin büyük bir bölümü Chomsky’nin
Pol Pot rejimi hakkındaki tavrının bir savunusundan ibarettir. Bu dönem itibarıyla,
Chomsky vahim bir şeylerin olduğunun farkındadır. [Nitekim] Chomsky, “Kamboçya’daki zulüm ciddî boyutlarda ve çoğu kez
de tüyler ürperticidir” demiştir. “Savaşın bir
şiddet, katliam ve baskı patlamasıyla izlendiğine dair şüpheye çok az yer vardır.”
Bununla beraber, Chomsky, ölü sayısının 1
milyonun üzerine çıkmış olabileceği önermesiyle dalga geçmiş ve Senatör McGovern’ın
“açık bir soykırım vakıası” olarak nitelediği
şeyin durdurulması için yaptığı askerî müdahale çağrısına hücum etmiştir.
Bunun yerine, Chomsky, Pol Pot rejimi
adına özür dileyen yazarlar hakkında övgüyle
söz etmiştir. Chomsky, bu yazarların, Phnom
Penh’den
nüfusun
zorunlu
göçünü
muhtemelen 1976 yılı pirinç hasatında yaşanan başarısızlığın zorunlu kıldığı şeklindeki
analizlerine olumlu referans vermiştir.
Chomsky, eğer bu doğruysa, “yapıldığı dönemde içerdiği vahşet nedeniyle yaygın olarak
kınanan Phnom Penh boşaltması aslında belki
de pek çok hayat kurtarmıştır” şeklinde
yazmıştır. Chomsky, soykırım suçlamasını
reddetmiştir.
Kamboçya’daki ölümler devlet tarafından
organize edilmiş sistemli katliam ve aç bırakmanın sonucu değil, daha ziyade, büyük
oranda köylülerin intikamına, hükümet kontrolü dışındaki başı bozuk askerî birliklere, Amerikan savaşının doğrudan sonucu olan açlık ve
hastalığa ve bunun gibi diğer faktörlere atfedilebilir.
Afetin Ardından, mülteci tanıklıklarının
çok daha genişletilmiş bir eleştirisini sundu.
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Chomsky, [daha sonra] kendisi Mao’cu Melbourne Journal of Politics’de yazan, o dönemde Avustralyalı bir yüksek lisans öğrencisi ve
Pol Pot rejiminin savunucusu olan Ben
Kiernan’ın, 1977 yılındaki orijinal kaynağı
olduğunu açıklamıştır. Bununla birlikte,
Chomsky’nin okuyucularına söylemeyi ihmal
ettiği şey, Afetin Ardından’ın yayınlandığı yıl
olan 1980’in çok öncesinde Kiernan’ın kendi
duruşunu değiştirdiğini duyurmuş olduğudur.
Kiernan 1978 ve 1979’un büyük bir bölümünü Tayland’ın içindeki kamplarda 500
Kamboçyalı mülteciyle mülakatlar yaparak
geçirmiştir. Mülteciler, O’nu, kendisine doğruyu söyledikleri hususunda ikna etmişlerdir.
Kiernan aynı amanda Vietnamlılarca yeni
kurulmuş olan rejimden büyük miktarda
deliller elde etmiştir. Tüm bunlar O’nu İlgili
Asyalı Bilim Adamları Bülteni’inde (The Bulletin of Concerned Asian Scholars) 1979
yılında bir mea culpa yazmaya sevk etti. Bu
dergi, Chomsky tarafından sıkça referans verilen sol eğilimli bir dergi olması nedeniyle,
Kiernan’ın
Kanıtların Pol Pot’un liderlik ettiği devrimci hareketin şovenist bir bölümü tarafından
halka karşı sistemli bir şekilde şiddet uyguladığını açıkça işaret ettiği hakkında şüpheye mahal
yoktur.
şeklinde yazdığından [Chomsky’nin] haberi
olmalıydı. Fakat Afetin Ardından’da Chomsky
bu durumdan hiç bahsetmemektedir.
Kiernan daha sonra, şimdi yaygın olarak
kayıtlı tarihin en dehşet verici bölümlerinden
birinin en yetkin analizi olarak kabul edilen,
Pol Pot Rejimi: Khmer Rouge Yönetiminde
1975-1979 Irk, Güç ve Soykırım (The Pol Pot
Regime: Race, Power and Genocide under the
Khmer Rouge 1975-1979) adlı eseri yazmaya
devam etti. Phnom Penh’in 1975’de boşaltılmasında, on binlerce insan ölmüştü. Kamu
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hizmetlileri, öğretmenler, entelektüeller ve
sanatçıları da içine alan orta sınıfın neredeyse
tamamı kasten hedef alınmış ve öldürülmüştü. Toplam sayıları 70.000 olan Budist
rahiplerin en az 68.000’i infaz edildi. Şehirli
Çin’lilerin [ise] yüzde ellisi katledildi.
Kiernan, Nisan 1975’le Vietnamlıların işgalinin rejime son verdiği Ocak 1979 arasındaki toplam ölü sayısının 1.67 milyon kişiyle
7.89 milyonluk toplam nüfusun % 21’i civarında olduğunu iddia eder. Bu, oransal olarak, sadece modern zamanlarda değil belki
de tüm tarihte, bir yönetimin kendi nüfusuna uyguladığı en büyük toplu katliamdır.
Chomsky, bu rejimin en prestijli ve en ısrarlı Batılı savunucusu idi. Pol Pot’un kendi
halkına karşı bir soykırım gerçekleştirdiğini
Rıza Üretmek (Manufacturing Consent) adlı
eserlerinde kabul etmek zorunda kaldıkları
1988 yılı kadar geç bir dönemde bile,
Chomsky ve Herman hala hikayeyi ilk aktaran gazetecileri ve yazarları reddetmekle haklı
olduklarında ısrar etmişlerdir. 1979 yılın-daki
Vietnam işgaliyle ortaya çıkan kanıtların,
kendilerinin 1977 yılında eleştirdikleri
haberleri geriye dönük olarak haklılaştırmadığını ileri sürmüşlerdir. Bütün bunları başlatan olduğunu iddia ettikleri Birleşik Devletler’in suçun büyük oranını taşıdığı fikrinden halen geri adım atmamışlardır. Kısacası,
Chomsky hala Kamboçya hakkında ne kadar
yanılmış olduğunu kabul etmeyi reddediyordu.
Chomsky, bu davranış kalıbında bugüne
değin ısrarcı olmuştur. 11 Eylül’e cevap olarak, teröristlerin yaptıkları ne kadar dehşet
verici olursa olsun, Birleşik Devletler’in daha
kötüsünü yaptığını ileri sürmüştür. Pozisyonunu tıpkı Pol Pot rejimini savunurken kullandığı gibi ampirik olarak seçici ve ahlâkî
olarak iki yüzlüce kanıtlar ve argümanlar

kullanarak desteklemiştir. 12 Eylül 2001’de
Chomsky şöyle yazmıştır:
Bu terörist saldırılar büyük bir vahşettir.
[Ancak] ölçek olarak diğer pek çok vahşiliğin seviyesine çıkamazlar, örneğin, Clinton’un hiçbir
inanılır zemini olmadan Sudan’ı bombalayıp
ecza malzemelerinin yarısını yok edip bilinmeyen sayıda insanı öldürmesi.
Bu Sudan olayı Hartum’daki Al-Shifa ilaç
fabrikasına düzenlenmiş bir Amerikan füze
saldırısıydı. CIA bu fabrikada Iraklı bilim
adamlarının Irak’taki Saddam rejimi tarafından saklanan kimyasal silahlarda kullanılmak
üzere VX sinir gazı ürettiklerinden şüpheleniyordu. Füze, masum insanların hayatlarının kaybını minimuma indirmek için işçilerin orada olmadığı gece vaktinde ateşlendi.
Fabrika [yerleşim bölgesi dışında] endüstriyel bir bölgede yer almaktaydı ve saldırı neticesinde belirgin tek kayıp gece bekçisiydi.
Böyle çirkin bir karşılaştırma yapmaktan
ötürü Chomsky eleştirileri üzerine çekerken,
kısa zamanda kendi savunmasını yapma fırsatını bulmuştur. Chomsky, salon.com’dan
bir muhabire Hartum’da “bilinmeyen” sayıda kayıptan ziyade, şimdi, New York ve
Washington’da ölenlerden çok daha fazla sayıda Sudanlı kurbanın olduğunu gösteren
güvenilir istatistiklere sahip olduğunu söylemiştir: Sudan’daki Alman Büyükelçiliği ve
İnsan Haklarını İzleme (Human Rights Watch)
Derneği’nce yapılan hesaplamalara göre bu
tek bombalama muhtemelen on binlerce
kişinin ölümüne yol açmıştır. Bununla
birlikte, bu iddia kısa sürede şüpheli duruma
düşmüştür. Chomsky’nin iki kaynağından
biri olan İnsan Haklarını İzleme Derneği
ertesi hafta salon.com’a kendilerinin böyle
bir rakamı ortaya koymadıklarını ifade eden
bir yazı göndermiştir. Derneğin iletişim
direktörü, “Gerçek şu ki, İnsan Haklarını
İzleme Derneği Sudan’daki Amerikan
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bombardıma-nının sonucu olarak ortaya çıkan sivil kayıplar hakkında bir araştırma
yapmamıştır ve alanda dikkatli ve kapsayıcı
bir araştırma yap-madan da böyle bir değerlendirme yapmayız” demiştir.
Chomsky’nin ikinci kaynağı da mesele
hakkında bir araştırma yapmış değildir. Bu
kaynak, 1996 ile 2000 yılları arasında Almanya’nın Sudan Büyükelçiliği’ni yapmış
Werner Daum’dur. [Daum’un yazısı] Harvard International Review’in Yaz 2001
sayısında yayınlanmıştır. Meslekî kariyerine
rağ-men Daum’un makalesi diplomatik olmanın dışında her şey olabilir.
Bu makale, Amerika’nın uluslararası insan
hakları geçmişini eleştiren, 1980’lerdeki
İran-Irak savaşı için Amerika’yı suçlayan,
onu Irak’ın Kürtleri zehirli gazla öldürmesini
göz ardı etmekle itham eden, 1991 sonrasındaki ekonomik yaptırımlarla sözde
600.000 Iraklı çocuğun ölümünden sorumlu
tutan, Amerikan karşıtı bir taşlamadır. Bununla birlikte, Daum’un Hartum bombardımanındaki kayıp miktarı hakkındaki yorumları Chomsky’nin ima ettiği kadar kesin
değildir. Daum şöyle yazmıştır:
Bu fakir Afrika ülkesinde Al-Shifa fabrikasının imha edilmesi neticesinde kaç kişinin öldüğünü tespit etmek güçtür, ancak on ile otuz
bin (several tens of thousands) arasında bir rakam akla yatan bir tahmindir. Fabrika, Dünya
Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization) listesindeki temel ilâçların bir kısmını
üretiyordu. [Bu tesis] Sudan pazarındaki bazı
ilâçların % 20 ile 60’ını ve damar sıvılarının
(intravenous
liquids)
%
100’ünü
karşılamaktaydı. Bu ilâçların ithalleriyle ikame
edilmesi üç aydan fazla zaman almıştır.
Şimdi, Daum’un bu “tahmin”inin herhangi bir şekilde “akla yatkın” olduğu iddiasını ciddîye almak güçtür. Fabrikanın imhası
ile onun ürünlerinin ithallerle ikame edilmesi
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arasında üç aylık bir boşluğun olduğunu
söylemektedir. Bu zaman dilimi ecza malzeme-lerini göndermek için akıl almaz
derecede uzun bir ara gibi görünmektedir.
Ancak, doğru olduğunu kabul etsek bile, bu
kadar kısa bir süre içinde 10 ile 30 bin
arasında kişinin ölebilecek olduğunu öne
sürmek hayalciliktir. Eğer öyle olsaydı,
Sudanlılar, SARS patlamasını bile gölgede
bırakacak düzeyde açıkça görülebilecek bir
tıbbî krize boğulmuş olmalıydı. Fakat,
Alman Büyükelçisi’nden başka, bölgedeki
kimsenin böyle bir şeyden haberi yoktur.
Oxfam, Medecins Sans Frontieres ve
Norwegian People’s Aid gibi, bölgede uzun
zamandır faaliyetlerini sürdüren birkaç Batılı
yardım kuruluşunun Sudan’daki faaliyet raporlarıyla ilgili bir internet araştırması yapan
herhangi bir kimse o dönemde ölüm oranlarında sıra dışı bir artışın olduğuna ilişkin
hiçbir kanıt bulamaz. Bunun yerine, bu kuruluşların ana kaygısı, tıpkı o gün olduğu
gibi, bugün de, Hartum’daki Müslüman
Marksist hükümetin nasıl olup da ülkenin
güneyindeki Hıristiyan düşmanlarının hastanelerini bombalayarak bir sivil savaş sürdürdüğü olmuştur.
On binlerce Sudanlı’nın üç ay içinde ecza
malzemeleri kıtlığından ölebilecek olduğu
fikri kendi başına yeterince akla yatkın değildir (implausible). Bunun hiçbir yardım örgütü tarafından fark edilip şikâyet edilmeden
olabileceği [ise] basitçe inanılmazdır.
Böylece, Chomsky’nin 11 Eylül saldırılarını rasyonelleştirmesi her parçasıyla O’nun
Pol Pot savunusu ve Kamboçya soykırımını
yanlış tahlil edişi kadar hilekârcadır.
Chomsky, 1967 Şubatında New York
Review of Books’da yayınlanan meşhur bir
makalesinde “Doğruyu söylemek ve yalanları
ortaya çıkarmak entelektüellerin görevidir.”
diye yazmıştır. Bu sadece iyi ortaya konulmuş

libe ral düşünce
ve hatırda kalacak bir söz değil, aynı zamanda
Chomsky’nin ana hedefinin iyi bir
göstergesiydi. Chomsky’nin yetişkin hayatının
çoğu, görevlerini yerine getirmediklerini iddia
ettiği
entelektüellerin
eleştirilmesiyle
geçmiştir.
Amerikan Gücü ve Yeni Mandarinler’in
temel argümanı beşerî ve sosyal bilimlerin
yeni bir tür entelektüeller grubu tarafından
ele geçirildiğidir. [Bu yeni entelektüeller],
verili fikri sorgulayan Sokrates tarzı özgür
düşünürler olarak hareket etmek yerine askerî-endüstriyel devletin hizmetkârları olarak
mesleklerine ihanet etmişlerdir. Chomsky,
bu yeni mandarin sınıfın çıkarlarının Birleşik
Devletler’i bir emperyalist güç hâline soktuğunu iddia etmiştir. Yeni mandarinlerin ideolojisi, “anavatanın diğergamlığı (benevolence) ve onun dünya düzeni vizyonunun
doğruluğu hakkında ikna olmuş ve kendisinin
de refahlarını yönlendireceği geri kalmış
insanların gerçek çıkarlarını anladığına inanan
koloni
memurunun
zihniyetini”
yansıtmaktadır. Chomsky en suçlu gördüğü
akademik alanlar arasında psikoloji, sosyoloji,
sistem analizi ve siyaset bilimini saymış ve
aralarında
Har-vard’dan
Samuel
Huntington’ın da bulunduğu, bu alanların
önde gelen uygulayıcılarından bazılarını [bu
yeni mandarin sınıfının]en kötü örnekleri
arasında zikretmiştir. O’na göre, Vietnam
Savaşı yeni mandarinler tarafından tasarlanmış ve yürütülmüştür.
Kendi başına, Chomsky’nin akademik
eğitim almış yeni tip bir resmî görevli [sınıfının] ortaya çıkışını tespit etmiş olması ne
orijinal ne de radikal bir şeydir. Aynı olgu
hakkındaki benzer eleştiriler hem Batı hem
de Doğu Avrupa’da belli bir süre yapılmıştır.
Chomsky’nin eleştirisinin büyük bir kısmı
1940’larda siyaset yelpazesinin öbür ucundan bir kitapta -refah devletinin sosyal mühendislerini Batı özgürlüğüne en büyük iç

tehdit olarak tespit eden Friedrich von
Hayek’in Kölelik Yolu (The Road to Serfdom)
adlı eseri- öncelenmiştir. Chomsky,
“(P)ost-endüstriyel” toplumumuzu yönetme
ve Amerikan süper gücü tarafından domine
edilmiş uluslararası toplumu örgütleme bilgi ve
tekniğine sahip olma iddiasındaki refah devleti
entelektüelleri arasında tehlikeli eğilimler mevcuttur.
şeklinde yazarak aynı fikrin solcu bir versiyonunu sunmuştur. Tam da bu eleştiriyi
yaptığı sırada, daha büyük bir ölçekte,
Chomsky’nin kendisi sosyal mühendislik
oyununu oynuyordu. Müteakip terör ve kitlesel katliama rağmen Çin ve Vietnam tarımlarının kolektifleştirme ve komünleştirme”lerine 1967’de verdiği destekte de işaret ettiği
gibi,
Chomsky,
[daima]
geleneksel
toplumların hesaplanmış (calculated) bir yeniden yapılandırmasını arzulamıştır. Asya’da
devrimci değişim savunusuyla, Chomsky,
uluslararası düzenin de yeniden yapılandırılma-sında bir rol oynamaya çalışmıştır.
Böylece, siyaset yelpazesinde kendi eleştirdiği akademisyenlerden çok daha solda bir
yer işgal etmek ve daha bürokratik metotlar
yerine kan akmasını tercih etmesinin dışında,
Chomsky aşağıladığı yeni mandarinlerin bizatihi simgesi olmuştur.
Esasen, O, bu türün önde gelen örneklerinden biridir. Bu zamana değin Birleşik
Devletler’in askerî olarak yenilmediğini kesin
olarak ortaya koyacak kadar Vietnam Savaşı
analizi yapılmıştır. Güney Vietnam, savaşın
evdeki maliyeti neticesinde kaderine terkedilmiştir. Chomsky gibi radikal entelektüellerin 1960’ların öğrenci kuşağını savaşa muhalefet etmeye ikna etmekteki etkisi bu siyasal maliyetlerin katlanılamaz hale gelmesinde
çok büyük rol oynamıştır.
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Bununla beraber, ortaya çıkmasında paylarının olduğu sonuç, 1960’ların davranışçı
bilimlerinden doğabilecek herhangi bir bürokratik sonuçtan çok daha kötüdür. Şu anki
avantajlı bakış noktamızdan, biz bugün
Chomsky’nin 1967’de Vietnam’daki devrimci terör ile Filipinler’de özel teşebbüs tarımcılığının devamı arasında ortaya koyduğu
tercihin uzun dönemli sonuçlarını görebilmekteyiz.
Sonuçlar tamamıyla ikincisinin lehinedir.
2001’de Filipinler’de kişi başına düşen ortalama GSMH 4.000 $’dır. Aynı zamanda,
Vietnam’daki 25 yıllık devrim sadece 2.100
$ ile bunun yarısı kadar bir zenginlik üretmiştir. Bu dönüşümde büyük roller oynamış
Vietnamlılar bile şimdi bu sonuçtan hoşnutsuzdurlar. Viet Kong eski generali Pham
Xuan An 1999’da şöyle demiştir: “Yirmi,
otuz yıl evvelki ‘kurtuluş’ üzerine yapılan tüm
bu konuşmalar, tüm bu entrikalar, tüm bu
cesetler, acımasız ve paternalist, yarım
[yamalak] eğitimli (half-educated) bir
teorisyenler çetesi tarafından yönetilen bu
güçsüz [ve] çökmüş ülkeyi yarattı.”
Bu “yarım yamalak eğitimli teorisyenler”,
Chomsky ve taraftarlarının başarısını bu kadar çok arzuladıkları ve iş başına getirmek
için bu denli çalıştıkları yeni mandarinlerin
ta kendileriydi.
Sosyal bilimciler ve bürokratların yanı sıra
entilijansiyanın Chomsky’nin uzun süreli
düşman olduğu diğer temsilcileri haber
medyasında çalışan insanlardır.
[Takip ettiği] siyaset onu meşhur yapmasına rağmen, Chomsky siyaset teorisine hatırı sayılır bir katkı yapmamıştır. Siyasal kitaplarının hemen tamamı kısa makaleler,
mülâkatlar, konuşmalar ve carî olaylar hakkındaki gazete fikir yazılarının toplanmasından oluşmaktadır. Daha kapsamlı bir analiz
doğrultusunda yaptığı bir teşebbüs 1988 yı136

lında Edward S. Herman ile ürettiği Rıza
Üretmek: Kitlesel Medyanın Siyasal Ekonomisi
(Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media) adlı eserdir. Bununla
beraber, bu kitap Chomsky’nin takipçileri
için bir hayal kırıklığı olmuş olmalıdır.
Medya çalışmaları, haber medyasının demokratik sistemin dördüncü kolu olduğu
şeklindeki geleneksel savunulardan radikal
post-modernist teorisyenler tarafından üretilen anlaşılması güç (arcane) kültürel analizlere [değin pek çok farklı perspektifi] içine
alan çok büyük bir alandır. Chomsky ve
Herman bu alanı hazmettiklerine dair hiçbir
işaret vermemiştir.
Bunun yerine, bu eser, 1930’larda [çıkan]
eski bir Marksist bildiriyi çağrıştıran kaba bir
analiz sunar. Giriş bölümünün dışında kitabın büyük bölümü en basit şekliyle yazarların orta Amerika (El Salvador, Guatemala ve
Nikaragua) ve güney-doğu Asya’ya (Vietnam, Laos ve Kamboçya) ilişkin medya haberlerini eleştiren yayınlanmış yazılarının bir
yeniden harmanlanmasından ve 1981’de Papayı öldürmeye dönük KGB-Bulgar entrikasını anlatan ilâve bir bölümden ibarettir.
Kitlesel medyanın rolünü açıklamak için
Chomsky ve Herman kendilerinin [geliştirdiği] “propaganda modeli”ni sunarlar. Bu
modele göre medyanın rolü,
Eğlendirmek, bilgilendirmek ve toplumun
kurumsal yapılarına entegre edecek davranış
kuralları, inanç ve değerlerle bireyleri donatmaktır. Zenginliğin [sayılı ellerde] yoğunlaştığı
ve sınıf çıkarlarının büyük çatışmalarının yaşandığı bir dünyada bu rolü yerine getirebilmek
sistematik propagandayı gerektirir.
Onlara göre, bu [saptama], medya ister
liberal demokrasilerde isterse de totaliter rejimlerde faaliyet göstersin, geçerlidir. Tek fark
şudur ki, komünist ve diğer otoriter
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toplumlarda medyanın hâkim elitin bir aracı
olduğu herkesçe bilinen bir şeydir. Buna karşın, kapitalist toplumlarda bu gerçek, medya
[kuruluşları] “aktif bir şekilde rekabet ettiği,
dönem dönem iş dünyasına ve hükümete
yüklenip onların yanlışlarını ortaya çıkardıkları, ve kendilerini ateşli bir şekilde ifade özgürlüğü-nün ve toplumun genel çıkarının
sözcüleri olarak resmettikleri için gizlenmiştir.”
Chomsky ve Herman iddia etmektedirler
ki, otoriteye dönük bu yüklenmeler daima
sınırlıdır ve ifade özgürlüğü iddiaları ekonomiye hâkim olan ayrıcalıklı grupların
ekonomik ve siyasal ajandalarını arkasında
tesis edecekleri bir duman perdesidir.
Onlar, medyanın tamamının büyük şirketler tarafından sahip olunduğunu ve bunların gelirlerini büyük ulusal reklâmcılara
borçlu olduklarını kaydeder. Haberlerin
çoğu, çokuluslu büyük haber ajansları tarafından üretilmekte ve haddini aşan tüm gazete veya televizyon kanalları tam da bu
amaçla kurulmuş olan kapitalizm yanlısı
enstitüler tarafından mektup, dilekçe, dava
ve konuşma bombardımanına tutulur.
Bununla birlikte, [Chomsky ve Herman’ın]
analizlerinde noksan olan iki aşikar nokta
mevcuttur: Gazetecilerin rolü ve medya
tüketicisinin tercihleri. Yazarlar hiçbir yerde,
gazetecilerin ve diğer haber üreticilerinin
nasıl dünyayı kendi gördükleri şekilde
aktarma
özgürlüklerini
kullandıklarına
inanma noktasına geldiklerini açıklamamaktadırlar. Chomsky ve Herman, basitçe, bu
insanların dünyayı kapitalizm yanlısı ideolojik lenslerle görme doğrultusunda şartlandırılmış olduklarını ileri sürmektedirler.
Ne de, yazarlar, niçin her gün milyonlarca
sıradan insanın gazete almak ve [alıcılarını]
radyo ve televizyon programlarına ayarlamak
doğrultusunda özgür tercihlerini kullandıkla-

rının analizine teşebbüs etmektedirler.
Chomsky ve Herman, niçin okuyucuların ve
izleyicilerin kapitalist medya patronlarının
dünya görüşlerini kabul etmeye hevesli olduklarını açıklayamamakta ve medya tüketicilerinin zevkleri hususunda hiçbir açıklama
sunamamaktadırlar.
Bu gazetecilerin ve izleyicilerin kolayca
yönlendirilebilen, güçlülerin ideolojik enayisi
olduğu görüşü sadece Chomsky ve Herman’ın kendi yapımları olan bir fantazi
değildir. O, aynı zamanda, kendi siyasetlerini
paylaşmayan herkese dönük küstah ve patronize edici bir aşağılamayı açığa çıkaran bir
duruştur. Bu bakış açısındaki içkin kibir
1989 yılındaki bir konferansta Chomsky ile
kendisine soru soran bir kişi arasındaki şu fikir alışverişinde açığa vurulmuştur. (Chomsky
tarafından Gücü Anlamak, [Understanding
Power] 2002’de yayınlanmıştır):
Adam: Gazeteciler hakkında gördüğüm tek
şey, onların, esasen, narsistik ve ortanın solunda
olmalarıdır.
Chomsky: Bak, insanların “merkezin solu”
dediği şey hiçbir şey ifade etmiyor. Bu onların
geleneksel liberaller oldukları anlamına gelir ve
geleneksel liberaller oldukça devlet eksenlidir ve
genellikle özel güce adanmışlardır.
Kısaca, Chomsky sadece kendisi ve onun
radikal perspektifini paylaşanların diğer herkesi sistemin kölesi olarak tutan illüzyonların
üzerine çıkabilme yeteneğine sahip olduğuna
inanmaktadır. Sadece O, şeyleri gerçekten
oldukları gibi görebilir.
Avrupa Aydınlanması’ndan beri bir çok
önde gelen entelektüel kendilerini laik İsamisali figürler, karanlık ve yozlaşan bir dünyada ışık saçan yalnız fenerler olarak sunmuşlardır. Bu, öğrenciler ve geç ergenlik
dönemlerindeki diğer idealist gençler arasın-
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dan kendilerine destekçiler kazandırmaya dönük bir taktiktir.
Bu olgu, takipçilerin kolaylıkla özümseyebilecekleri, karmaşık olmayan bir ahlâk
anlayışıyla eşlik edildiğinde en başarılı örneklerini verir. 11 Eylül üzerine yaptığı değerlendirmelerde Chomsky, görünürde doğrudan ve basit olan kendi ahlâk ilkelerini
vurgulamıştır. Chomsky, terörist saldırılara
dönük reaksiyonlar “en temel ahlâkî standartlara uymalıdır: Spesifik olarak, eğer bir
eylem bizim için doğruysa, aynı eylem başkaları için de doğrudur; eğer bir eylem başkaları için yanlışsa bizim için de yanlıştır”
demiştir.
Maalesef, tıpkı entelektüelin doğruyu
söyleyip yalanları ortaya çıkarması sorumlulu-ğunu ilân edişinde olduğu gibi, Chomsky,
sürekli bir şekilde, kendi standartlarına uymakta başarısızlık sergilemiştir. Chomsky’nin
son zamanlardaki en kışkırtıcı talepleri
arasında Amerikan siyasî ve askerî
liderlerinin savaş suçlusu olarak yargılanması
yer alır. Bunu sıklıkla Birleşik Devletler’in
düşmanlarına uyguladığı standartları kendisine uygulamaması bağlamında ifade etmiştir.
Örneğin, Amerika, Almanya ve Japonya’nın sağ kalan II. Dünya Savaşı liderlerini
yargılamış ve infaz etmiş; ancak, Japonya’ya
atom bombasını atarak “savaş suçu” işleyen
kendi personelini yargılamamıştır. Chomsky’e
göre, Amerika’nın Kore Savaşı sırasında
barajları bombalaması, “büyük bir savaş
suçudur... tıpkı ırkçı fanatiklik gibi”. Fakat
bu eylem anavatanda övülmüştür. “Bu
[barajların bombalanması ç.n.], Alman
liderleri bunun çok daha azını yaptıkları için
asmalarının üzerinden birkaç sene sonraydı.”
O’na göre, en kötü carî örnek Amerika’nın İsrail’e verdiği destektir:
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İsrail’in yaptığı her şey, bu Birleşik Devletler’in ve İsrail’in [birlikte] yaptığı anlamına
gelir ki, illegaldir,ve esasen, bir savaş suçudur.
Yaptıkları şeylerin çoğunu “ağır suçlar” (grave
breaches) olarak tanımlamışlardır, yani, ciddî
savaş suçları. Bu demektir ki, Birleşik Devletler
ve İsrail lider kadrosu yargılanmalıdır.
Bununla birlikte, Chomsky’nin ahlâkî
perspektifi tamamıyla tek yönlüdür. Komünist yönetimler altındaki Çin, Vietnam ve
Kamboçya gibi [kendi] desteklediği rejimlerin işledikleri suçlar ne kadar ağır olursa olsun Chomsky asla onların liderlerinin yakalanıp savaş suçlarından ötürü yargılanmalarını talep etmemiştir. Bunun yerine, O, bu
rejimleri uzun yıllar özellikle seçilmiş, aldatıcı ve bazen de icat edilmiş olduğunu fark
etmiş olması gereken delillere dayanarak
elinden gelen en iyi şekilde savunmuştur.
Esasen, Pol Pot yakalanmış ve bir Batı
mahkemesinde
yargılanmış
olsaydı,
Chomsky’nin yazıları savunma tarafı için şahit olarak kullanılabilirdi. Aynı şey Usame
bin Ladin’e olsaydı, Chomsky’nin en son
kitabında yer alan –“hemen her suçun, sokaktaki bir suç, bir savaş, her ne olursa olsun, genellikle gerisinde meşruiyet unsurları
içeren bir şey vardır”- şeklindeki ahlâkî rasyonelleştirmeler daha hafif bir ceza talebi
için kullanılabilirdi.
Bu tür iki yüzlü ahlâk anlayışı, Amerikan
liderliğindeki koalisyonun Irak’a karşı açtığı
savaşın sol eğilimli muhaliflerinin dünya çapındaki protestoları için bir model sunmuştur. Sol, Saddam Hüseyin rejimi tarafından
yürütülen devlet terörünün en cani eylemlerini hoş görmeye istekliyken Batılı demokratik hükümetlerin hem kendi güvenlikleri
hem de Irak halkının özgürleştirilmesi için
müdahalesine düşmanlığında taviz vermez
bir çizgidedir. Bu riyakarlığın daniskasıdır.

libe ral düşünce
Bu yaşlanmakta olan eylemcinin uzun siyasal tarihi göstermektedir ki, bu türden çifte
standartlar tüm kariyerini karakterize etmektedir.

darindir. Kamboçya ve Sudan hakkında olduğu gibi, kusurlu bir şekilde sorumsuz yanlış yargılarda bulunduğu ortaya çıktığında,
Chomsky, yanıldığını asla kabul etmemiştir.

Chomsky kendisini bir liberteryen ve
anarşist olarak ilân etmiş fakat aynı zamanda
insanlık tarihindeki en otoriter ve cani rejimlerin bazılarını savunmuştur. O’nun siyaset
felsefesi güya baskılanmış ve angarya altında
ezilen
kitleleri
güçlendirmek
üzerine
temellenmiştir; fakat öte yandan, O, ayrıcalıklı ve güçlülerin cahil enayileri olarak gördüğü sıradan insanlara aşağılamayla bakar.
Chomsky, entelektüelin görevini doğruyu
söylemek ve yalanları ortaya çıkarmak olarak
tanımlamış, fakat, taktir ettiği rejimleri gerçeği saklayıp yanlışlıklar işleyerek desteklemiştir. O, evrensel ahlâkî ilkeleri onaylamış,
fakat, kendi siyasal gözdelerinin suçlarını
rasyonelleştirmeye devam ederken, bu ilkeleri sadece Batılı liberal demokrasilere uygulamıştır. O man-darinleri reddeden bir man-

Bugün, Chomsky’nin riyakarlığı, yayılması için çok emek sarf ettiği sol eğilimli siyasal eylemciliğin içine battığı üzücü derinliği gözler önüne en çok seren ölçü olarak
ayakta durmaktadır.

Notlar:
1- Noam Chomsky, September 11 (New
York: Seven Stories Press, 2002); Noam
Chosky, Power and Terror: Post 9/11 Talks
and Interviews, ed. John Junkerman and
Takei Masakazu (New York: Seven Stories
Press, 2003).
* Policy, Vol: 19, No:2, Winter 2003.
Çeviren: Bican Şahin

Batılılaşma Korkusu
İhsan D. Dağı
Toplumsal denetimin söylemsel bir aygıtı olarak kullanılan geleneksel Batılılaşma
modeli çöktü; Avrupa Birliği sürecinde Batılılaşma, toplumun devleti denetlediği
demokratikleştirici bir işlev ve içerik kazandı. Batılılaşma, ilk kez, ‘toplumsal ve
ekonomik dinamiklerin’ üzerinde yeniden inşa edilerek normal akışına kavuşuyor,
toplumsallaşıyor; baş aşağı durmaktan kurtulup ayakları üzerinde duruyor.
Sivilleşmenin ve demokratikleşmenin AB üyeliği sürecinde mümkün olabileceğini
kavrayan toplumsal kesimler ‘yeni Batıcılar’ olarak beliriyor. ‘Eski seçkinci Batıcılar’ ise
korkuyor; Batı’dan ve Batılılaşmadan, demokratikleşmeden, küreselleşmeden, insan
haklarından, hukuk devletinden… Bu, bir özgürlük korkusu…

Bu kitap, devletçi seçkinlerin yeni ‘Batılılaşma korkusu’nu anlatıyor...

kitaplığınızda özgürlüğe yer açın...
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Devletçi Zihniyet ve Piyasa Ekonomisi
Atilla Yayla
Türkiye'de devletçi zihniyet sanıldığından çok daha köklü, yaygın ve derin. Bu ülkenin kültürel
toprakları devletçi zihniyetin yeşermesine ve gelişmesine çok müsait bir zemin teşkil ediyor. İnsanlar sağdan veya soldan, dindarlıktan veya ateistlikten, köylülükten veya şehirlilikten, geleneksellikten veya modernlikten, nereden ama nereden kalkarlarsa kalksınlar, sanki bir kadermiş
gibi, sonunda devletçi zihniyetin bir türünde kendilerini buluyorlar. Devletçi zihniyeti ciddî anlamda ve sadece felsefî bakımdan değil ama küçük büyük günlük sonuçları bakımından da reddeden sorgulayan zihinler pek az. Devletçi Zihniyet ve Piyasa Ekonomisi'nde İslâmcı, sosyal demokrat, sosyalist devletçilerin argümanlarından bazılarını ele alıyor. Neden yanlış olduklarını ve hangi zararlı sonuçlara yol verebileceklerini tartışıyor. Piyasa ekonomisiyle aynı anlamda kullandığı
kapitalizmi ahlâkî, mantıkî ve faydacı gerekçelerle savunuyor. Aydınların kollektizim saplantısının kaynaklarını ayrıştırmaya ve sonuçlarını sergilemeye gayret ediyor. İstisnaî bir yazar ve istisnaî bir kitap.

İslam ve Liberalizm
Mustafa Erdoğan
Liberalizmin entellektüel gücü ve temel insani problemlerin bazılarına getirdiği
çözümlerin haklılık ve işlerliği gitgide daha fazla kabul görmektedir. Buna karşılık eskiden
beridir varolan itiraz veya eleştiriler yeniden gündeme getirilmektedir.
Şüphesiz, çok önemli bir konu evrensel değerler içeren liberalizmin mahalli olgu ve
değerlerle olan ilişkisi ve uyuşma veya çatışma derecesidir. Bu çerçevede özellikle
liberalizm ile İslam ilişkisi çeşitli çevrelerde sorgulanmaktadır. Liberte’nin okuyucuya
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sunmaktan gurur duyduğu ‘İslam ve Liberalizm: Bir Deneme’, bu konuda ülkemizde
şimdiye kadar yazılmış en özgün çalışmalardan biridir.

kitaplığınızda özgürlüğe yer açın...
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İdeolojinin Bedelini Hesap Etmek*

Thomas F. Bertonneau**

Hitler rejiminin ve ölüm kamplarının ifşâ
edilmesi dur durak bilmeksizin devam ediyor. Yeni ifşâlar, düzenli biçimde, patırtı gürül-tüyle yapılıyor. 1918’de Rusya’da
başlayıp dünyanın dört bir köşesine hızla
yayılan, çok uzun ömürlü olan ve çok daha
fazla sayıda insanı etkileyen Marksist terörle,
çağdaş ahlâk anlayışı daha az ilgilenmekte;
hatta çağdaş ahlâk tasavvuru bilerek ve
isteyerek Marksist terörle yüzleşmekten
kaçınmaktadır. Lenin ilk Gulag’ı, 1919 gibi
erken bir tarihte ve eski bir manastırı
kullanarak Solovetsky adalarında kurdu. Çok
geçmeden, siyasî tutuklular bu ilk Gulag’da
işkenceye maruz bırakılmaya ve öldürülmeye
başlandı. Leninist, Sta-linist, Maoist ve
Khmer Rouge’cu baskı biçimleri, açıkça,
solun ideologları için bir skandaldır. Sol ideologlar, bir işçiler cenneti kurma idealine
sımsıkı bağlı kalmaya devam etmeye ve bunun gerçekleştirilmesi yolunda yapılan tüm
kötülükleri mazur görmeye hâlâ isteklidir.
Komünizmin Kara Kitabı’nı okumanın yaratacağı şok tedavisine en çok ihtiyacı olanlar,
bu yüzden, gayretli bir şekilde, bu kitabı ya
hiç umursamayacak ya da önemsiz gösterecektir. Nitekim, The New York

**

Karşılaştırmalı edebiyat uzmanı-Yazar.

Times’da ve başka yerlerde yayınlanmış bazı
değerlendirme yazılarında bu yapılmıştır.
Kara Kitap’ı yazan ve Stéphan Courtois’in
başını çektiği bilginler takımında yer
alanların bizzat kendileri eski komünistlerdir
ve solla bağlarını kesmiş değildir. Bu,
ortodox solcuları daha da kızdıracaktır.
Mamafih, hiç kimsenin yanılmasına izin
vermeyelim: Solz-henitsyn’in The Red
Wheel’i (Kırmızı Tekerlek) ile birlikte
Courtois’in Kara Kitap’ı 20. yüzyıl sonunun
en büyük yayıncılık olayıdır ve 20. yüzyılda
dünya üzerinde kendi eşitlikçi cennetlerini
yaratmakta kararlı Marksist fa-natikler
tarafından yaratılmış perişanlığın net bir
fotoğrafını görmek isteyen herkes için
okunması zorunlu bir kitaptır.
Öncüller, Kara Kitap’ın gelişinin işaretini
vermişti. Emin olmak için; George Orwell’in
Homage to Catalonia’sı (1940) (Catalonia’ya
İthaf) ve Arthur Koestler’in The God that
Failed’i (1950) (Başarısızlığa Uğrayan Tanrı)
hemen akla gelir. Seçkin ve saygın bilim adamı Robert Conquest, Sovyet acımasızlığının
tarihini 1960’lardan beri titiz şekilde ve
belgeli olarak tam bir netlikle yazmaktaydı.
Ve elbette Solzhenitsyn’nin şevkli örneği var.
Buna rağmen, Courtois ‘in söylediği gibi,
Kara Kitap 20. yüzyılda bütün Marksist
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rejimler tarafından kendi vatandaşlarına ve
diğer insanlara karşı işlenen suçların hepsinin
ilk düzenli kaydıdır. Bu kaydı lüzumlu yapan
şey ise, “Komünizmin suçlarının hem tarihî
hem de ahlâkî bakış açılarından henüz âdil ve
makul bir değerlendirmesinin yapılmamış olması” gerçeğidir (Courtois’in “İnanılması
güç bir şekilde” diye eklediği gibi.). Kara
Kitap, bu nedenle, “Komünist yönetimlerin
dünyanın hem merkezî yerlerindeki hem de
en uzak bölgelerindeki suçlarının boyutları
üzerinde odaklanarak Komünizmi inceleyen
ilk girişimlerden biri ”dir.
Bu suçları rasyonelleştirmek isteyen bazı
kimselerin komünist teori ile onun uygulaması arasındaki sözde ayrım hakkında söz etmekten hoşlanmalarına rağmen, “muazzam
çaplı bir baskı uygulayan, devlet destekli bir
terör dönemi yaratan, komünizmin ta
kendisiydi.” Ve bu sadece Rusya’da olmadı.
Cour-tois suçun, “komünist sistemin varolduğu her yerdeki özelliği olduğunu” söylemektedir. Ancak, katliamlar uzunca bir süre,
toplum
için hayırhah düşüncelere sahip
olanlar tarafından inkâr edilmiştir. Sol tarafından işlenen suçlardan söz edilmesi siyasî
olarak doğru değildir (politically incorrect).
İnsanın içini karartan deliller toplamanın ardındaki bir diğer güdü, “kurbanlarının hafızalarını bile silmeye çalışan korkunç bir
makinanın masum ve dürüst kurbanlarından”
bahsetme “ahlakî zorunluluğu”nu yerine
getirmektir. Kara Kitap, editörün, çağdaş
Fransız hukukuna atıf yaparak, soykırımı
dahil insanlığa karşı işlenmiş suçlar adını
verdiği şeylerden ülke ülke bahsederek bu
doğrultuda bir adım atmaktadır.
Nikolas Werth, Kara Kitap’ın oldukça
uzun Birinci Bölüm’ünü yazmıştır. “Kendi
İnsanlarına Karşı Bir Devlet: Sovyetler Birliği’nde Şiddet, Baskı ve Terör” isimli bu
bölüm Sovyet suçlarının bir kaydıdır.
Nikolas efsaneleri ortadan kaldırmakla işe
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başlamıştır. Lenin ve Bolşevikler Rusya’da
halk deste-ğiyle iktidara gelmediler; aksine,
iktidar yollarını cinayetle açtılar ve zayıf, ama
meşru bir hükümeti bir hükümet darbesiyle
(coup d’état) alaşağı ettiler. Lenin Rus ordusundaki çöküşten yararlandı ve Alman generallerin desteğiyle hareket etti. Bu generaller,
onun özel bir tren içerisinde Petrograd’a dönü-şünü ayarlamıştı. Werth’in yoğun bir şekilde alıntıladığı darbenin (coup) dili kendi
karakterini ortaya koymakta ve ardından ne
geleceğinin işaretini vermektedir.
Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle, önceki
hükümetin ve muhalefet partilerinin bütün
üyeleri aniden “şüpheli” ve “halk düşmanı”
oldular ve hapsedilme, sorgulanma ve idama
maruz kaldılar. “Burjuva” olarak kategorize
edilebilecek herkes aynı şeyi yaşadı. Lenin’in
talimatları altında Cheka’yı organize eden
Dzerzhinsky şunu deklare etti: “Adâlet diye
bir meselemiz yok.” Sadece iktidar önemliydi. Toprak sahibi çiftçilerin devrim yönetimine karşı direnişlerine cevaben, herhangi
bir dikkafalı itaatsizin “acımaksızın ezilmesini” Lenin’in bizzat kendisi emredecekti.
Zinoviev soğukkanlılıkla şu muhakemeyi geliştirdi: “Düşmanlarımızdan kurtulmak için
kendi sosyalist terörümüzü yaratmak zorunda kalacağız.” Werth, iç savaş sırasında
en önemli eylemin “iç cephe”de gerçekleştiğini yazar. 1918 ile 1922’deki Wrangel yenilgisi arasında Cheka ve diğer parti organları, muhaliflerin ceza niyetiyle topyekün
ortadan kaldırılmalarıyla meşgul oldu. Werth
bu konuda sayısal veri sağlar: Kharkiv’de
(1919), 2000-3000 idam; Rostov-on-Don’da
(1920), 1000; Odessa’da (1921), 1500-3000.
Ve sonsuz bir şekilde bu böyle devam eder.
İsyan bölgesi olarak adlandırılan Tambov’da,
General Tukhachevsky, bir orman içerisinde
gizlenen “haydutlar”a karşı zehirli gaz
kullandı. Werth’in titiz dökümantasyonu,
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Dan-te’nin Inferno’suna benzer modern bir
girişimle başlar.
Takviye edilmiş rejim bu tür ad hoc muameleleri askıya almadı, müesseseleştirdi.
Dzerzhinsky’nin Cheka’sı GPU oldu. (Bu,
sonra NKVD’ye ve daha sonra da KGB’ye
dönüştü.) Stalin yönetimi altında, bu müessese Lenin’in kırsal kesimdeki toprak sahibi
çiftçilere yönelik şiddetli zulumünü tekrarladı ve tutukluların aslında ölümüne çalıştırıldığı zorlama işçi kampları sistemi gelişmeye başladı. Ukrayna’daki (1932-33) ve
Rusya’nın yakın bölgelerindeki planlı kıtlık
“neredeyse 6 milyon” insanın ölümüne neden oldu. Buna ilave olarak 700.000 kişiyi
yok eden Büyük Terör’ün (1936-38) kitlesel
tutuklamaları ve parti tasfiyeleri kıtlığın hemen ardından geldi. Werth “şiddet döngüsü”nün “S.S.C.B’de sıradan bir durum olduğunu” ve gerçekten, o ulusun “sosyal tarihinin kalbinde yattığını” ifade eder: “Sovyet
tarihinin ilk 35 yılının kısa ve genel bir tasviri, toplumun siyasî olarak kontrol edilmesinin bir aracı olarak aşırı şiddetin sürekliliğini gösterir.”
Courtois ve ortak-yazar Jean-Louis
Panné, Lenin’in, bu şiddeti Beyazları yenmeden önce sahnelemeye başladığını Kara
Kitap’ın “Komintern Eylemde” adlı İkinci
Bölüm’ünde ispat ederler. Lenin, “sömürücülerin, kapitalistlerin, büyük toprak sahiplerinin ve onların uşaklarının direnişini kırmak
amacıyla katı, amansız ve kararlı şiddet”
kullanması için Macar Sovyet lideri Béla
Kun’u teşvik etti. Bu 1919’daydı. Macaristan’daki Sovyet başarısızlığından sonra, Kun
Moskova’ya sığındı; 1921’e gelindiğinde,
Komin-tern’in
bir
memuru
olarak,
Saxony’deki bir işçi ayaklanmasını kışkırtma
girişiminde bulunan ajanlardan sorumluydu.
Bu tarzda diğer bir girişim iki yıl sonra gerçekleşti. 1918 ve 1920 arasında S.S.C.B.
Estonya üzerinde doğrudan Kızıl Ordu işga-

lini de içeren büyük bir baskı uyguladı.
Estonyalılar işgalcileri yendi. Buna rağmen
Sovyetler “ele geçirdikleri bölgelerde çoktan
birkaç katliam gerçekleştirmişlerdi.”
Courtois ve Panné, S.S.C.B.’nin 1920’ler
Çin’ine, 1930’lar İspanya’sına ve daha az bilinen, 1930’lar ve 1940’lar Fransa’sına doğrudan müdahalelerini detaylı bir şekilde
gösterir. Louis Aragon ve Maurice Thorez
(her ikisi de itici karakterlerdir) gibi Fransız
Komünistler büyük bir hevesle Moskova ile
işbirliği yaptılar ve ölümcül kargaşayı kolaylaştırdılar. Meselâ, Stalin’in “Troçkistler”i
arayıp yakalamasında işbirliği yaptılar ve
kurbanları “bir Bessarabian (=Güney Rusyalı)Yahudi” ya da “bir yabancı Yahudi” diye
ihbar ederek “Troçkizm”le Yahudiliğin eşdeğer olduğunu düşündüler. Bahsi geçen ihbarlar, Gestapo insanları güzel Fransa’dan
(la belle France) Dachau’ya sınırdışı etmekle
meşgulken Alman hâkimiyeti sırasındaydı.
Troçki’nin kendisi 1940’da Meksika’da kurban
düştü. Whittaker Chambers’ın Witness (Tanık)
eserinin okuyucuları yazarın NKVD’nin bu
zaman süresinde Birleşik Devletler’de
cinayetlere varan suçlar işlediğine dâir mâkul
iddialarını hatırlayacaktır.
Polonya acı çekti. Sovyet cellatları Polonya Ordusu’ndan yakalanan 4000 kadar
subayı, entellektüel ve siyasî şahsiyetlerle
birlikte 1940 yılında Katyn Wood’da öldürdü.
Kara
Kitap
yazarı
Andrzej
Paczkowsky, “Diğer Avrupa: Komünizmin
Kurbanı” isimli Üçüncü Bölüm’de, savaş
sonrası Polonya tarihinin seçici baskı tarafından izlenen yaygın kitle terörü dönemi
olarak tasvir edilebileceğinden söz eder. Yunanistan acı çekti. Balkan devletleri acı çekti.
Kara Kitap’ın Jean-Louis Margolin ve
Pierre Rigoulot tarafından yazılan Dördüncü
Bölüm’ü “Asya’da Komünizm:Yeniden Eğitim ve Katliam Arasında” konusunu işler.
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Siz bu sayfaları Lenin’in acımasızlık temasının değişik bir biçimi olarak isimlendirin.
1927-31 yıllarında, “Çin Sovyetlerince uygulanan terörün” Stalinist Büyük Terör’den
“daha önce meydana geldiğini” öğreniyoruz;
yaklaşık 200.000 insanın ölümüne neden
olmuş bir tasfiyedir bu. Çin’in 1949 yılından
başlayarak kırsal kesimlerdeki tarımı kollektifleştirmesi, S.S.C.B.’deki gibi, kaba
kuvvetle ve milyonları öldüren kaçınılmaz
kılınmış planlı kıtlığın zorlaması altında gerçekleşti-rildi. Daha büyük bir kasıtlı açlık İleriye Doğru Büyük Sıçrama (Great Leap
Forward) (1959-61) ile birlikte açığa çıktı.
Margolin ölü sayısını 20 ila 45 milyon arasında tahmin eder. Mao kendi laogai sisteminde gulagları kopyaladı. Bu sistem bugün
Çin ekonomisine köle işçiler sağlar. Rigoulot
da, Stalin’in yardımıyla, Kim II Sung’ca Kuzey Kore’de sebep olunan kanlı kargaşayı
belgelerle sunar. Burada, S.S.C.B tarihinin
işareti olan şiddet döngülerini küçük ölçekte
görürüz. Galip bir Parti rakiplerini katleder,
sonra kendine döner ve kendi içindeki
“Troçkist” kimseleri katleder. Daha sonra
tekrar dışarıya döner ve insanlara terörist
kontrolün en yüksek derecelerini dayatır.
Ayrıca, kendilerini kızdıran ve eleştiren yabancılara suikast yapmak için yurtdışına
ajanlar gönderir. 1987’nin sonlarında, bir
Kuzey Kore casusu, (Güney) Korean Air
Lines’a (Kore Hava Yolları) ait bir jete
bomba yerleştirdi ve onu havada patlattı,
115 kişi öldü.
Komünizmin suçları acımaksızın Arnavutluk’da, Yugoslavya’da, Laos’da, Kamboçya’da, Etiyopya’da, Mozambik’de, Küba’da,
Nikaragua’da, Afganistan’da devam ettiği
için, birkaç yüz sayfadan sonra, okuyucu
ibrenin bu konulara takılıp kaldığını
düşünürse mazur görülmesi gerekir.
Kara Kitap’ın dökümantasyonunun kaynağı mükemmeldir: Sovyet bürokrasi meka144

nizmasının inanılmaz şiddetinin yine kendisi
tarafından tutulmuş titiz kayıtları. Şayet,
Asya Komünizminin kitaptaki tasvirleri benzer bir kendini ele veren kanıttan yoksunsa,
yine de onlarla ilgili yazılar gerçekçi ve iyi
desteklenmiş bir temele sahiptir ve bunların
yan-lışlanamaz
olduğu
görülmektedir.
Courtois’in basitçe “Neden?” başlıklı “Son
Söz”ü (Epi-logue), Giriş (Introduction) kısmında çoktan sormuş olduğu Komünist teori ve pratik arasındaki bağ sorunsalına geri
döner. Burada bizler, (örneğin) Marx’ın şahsen kendi devrim düşüncesinin merkezine
şiddeti yerleştir-mediği iddiasındaki birkaç
tuhaf tartışmayla karşılaşırız. Fakat The
Communist Manifesto (Komünist Manifesto)
burjuva sınıfının yok-edilmesi için açık bir
çağrı değilse nedir? Bu-nunla birlikte, kendi
hayatında Komünist ha-reketin lideri olarak
Marx’ın çalışma tarzı, ideolojik saflığa yönelik o tutkuyu ve açıkça doktrinsel farklılığa
karşı o hoşgörüsüzlüğü- Courtois bunu, Lenin’in kişiliğinin lüzumlu bir parçası olarak
tanımlar- bütün çıplaklığıyla gösterir. Marx
ve Lenin arasındaki fark, Marx’ın hiçbir zaman kayda değer bir iktidar pozisyonunda
bulunamamış olmasıydı. Lenin bulundu ve
Marx’ın sınıf savaşına dayanan devrim teorisini hemen uygulamaya koyuldu. “Marksist
dünya görüşünün mutlak doğruluğuna
inanmış olarak”, der Courtois, “Bolşevikler
teorilerinin tahayyülüne göre toplumu yeniden şekillendirmeyi deneyerek ve teoride deliklerin açıldığını gösteren kişileri susturarak
politikalarının her günkü parçasında terör
uyguladılar.”
Courtois, önceki sayfalarda ele alınan ve
Intercollegiate Review okuyucularının âşinası
olduğu analitik konulara geri döner. Komünizm siyasî mesihçiliğin bir biçimidir; kökeninde reel dünyayı hor görme vardır; devrim, eskinin yerine geçen ve her parçası çok
önemli görülen teoriye uyan bir dünya ya-
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ratmayı amaçlar; rakipler önce düşmanlar ve
sonunda da suçlular olur; bu onların yok
edilmesini makulleştiren bir kategoridir.
Martin Malia, bir kez, Komünist zihniyette
terimlerin nesnelere önceliğine işaret etti.
Courtois de bunu yapar: “Dilin manipülasyonu, bilhassa kelimeleri temsil ettikleri
varsayılan gerçekle bağını koparmak,
Leniniz-min
çok
önemli
karakteristiklerinden biriydi.” Bu bakımdan,
Batılı entellektüellerin yapı çözücülüğünün
(deconstruction) epistemolojisi hakkındaki
heyecanlarını sınıf savaşının ırk terimleriyle
yeniden yazılması olarak düşünmek mazur
görülebilir. Birileri, dilin gerçekle bağını koparır; diğerleri dünyayı zalimlere ve mazlumlara böler ve ilkine durmaksızın çamur

atar. İnsanın dünyayı inkâr ve nâhoş öfke
ikiz
yetenekleri
asla
yok
olmaz.
Dostoyevsky’nin The Devils’da (Şeytanlar) ve
Conrad’ın Under Western Eyes’da (Batılı
Gözler Altında) olması muhtemel gördüğü
şey, trajik bir şekilde geldi geçti. Kara Kitap
bu yazar-kâhinler akılda tutularak okunmalı.
Onun kasvetli sayfalarında, bütün yüzünü
daha henüz göstermiş olan, aramızdaki bir
kötülükle yüzleşiriz.
“Counting the Costs of Ideology”, The Intercollegiate Review, Fall/Spring, 2000-2001
*

Çeviren: Zafer Yılmaz

Türkiye’nin Dönüşümü ve Amerikan Politikası
Morton Abramowitz
“Morton Abramowitz ve diğer katkıda bulunanlar, büyük bir değişim gerçekleştirmeye çalışan bir
ülke hakkında ustalıkla yazılmış, bilgi dolu ve yetkin bir kitap ortaya çıkardılar. Kitapta, Türkiye'nin iç
ve dış dünyası ile Türk-Amerikan ilişkilerinin değişik boyutları büyük bir vukuf ve maharetle anlatılmış,
Abramowitz, bu ülkeyi en iyi yorumlayan uzmanlardan bazılarını bir araya getirmiş. Yorumları
dengeli, hükümleri isabetli bir kitap.”
Profesör Fouad Ajami
The Johns Hopkins School of Advanced International Studies
“Türkiye hak ettiği ilgiyi ender olarak gören eksen ülkelerden biri. Türkiye'nin Değişimi ve Amerikan
Politikası, bu alandaki ihtiyacı büyük ölçüde karşılamaktadır. Amerikalı ve Türk uzmanlar bir araya
gelerek, Türkiye'nin nereden gelip, bugüne dek ne kadar yol katettiğini ve gitmesi gereken daha ne
kadar yol olduğunu ele almayı ihmal etmeyen bir eser ürettiler. Kitap, Türkiye'nin iç sorunlarını ele
alırken sempatik olmayı ve aynı zamanda bu konular hakkında sağlam hükümler verebilmeyi
becermiştir. Amerika'nın Türkiye ile kurduğu karmaşık bağları değerlendiriken de aynı biçimde titiz ve
dürüsttür.”
Richard N Haass
The Brooking Institution, Dış Politika Çalışmaları Direktörü ve Başkan Yardımcısı
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Gidemeyenlerin Ülkesi
Gülay Göktürk
En fazla dikkat ettiğim şey, kendi kendimi sansür etmemekti.
Düşünce özgürlüğünü de kapsadığına inandığımdan, "sağlamcı"
bir yol izlemek yerine sık sık risk aldım; genel kabul görmese de
bana doğru gelenleri yazmaktan geri durmadım. Eğer yanlışsa,
zaten zaman içinde elenip gider, kimseye bir zarar vermezdi.
Ama doğruysa? İçimde saklamam yazık olmaz mıydı?

Özel Hayatlar
Gülay Göktürk

Nasıl yönetileceğimizi tartışmaktan, nasıl yaşayacağımıza kafa
yoramıyoruz.
Özel hayatlarda yaşanacak bir "glasnost"un, politik sistemlerde
yaşanacak glasnosttan çok daha büyük bir devrim olacağını
göremiyoruz.
Ama hâlâ geç kalmış sayılmayız. Şimdi eskisinden farklı olarak,
hem biz kadınlar kamusal alanda eskisi gibi çaylak değiliz ve
orada biriktirdiğimiz tecrübeleri özel hayatlarımıza aktarma
olanağımız varken hem de artık kamusal alanda başarı peşinde
koşmaktan tıknefes olmuş erkekler ruhen "eve dönüş" sürecine
giriyor; özel hayatı yeniden keşfedip, tarihi ihmalinin acısını
çıkarırcasına özel ilişkilere eğiliyor.
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Karanlıkta Dans*

The Economist

Sovyetler Birliği, 1980’lerde iktisadî bakımdan zora düştü ve soğuk savaşı kaybetti. Fakat, fikirler alanında çok daha önceden iflas
etmişti. Sovyet İmparatorluğu ile Batılı rakipleri arasındaki Sovyet çöküşünden önce
gelen propaganda savaşı David Coute’nin
kültürel tarihle ilgili dikkate değer kitabının
konusudur (The Dancer Defects: The Struggle
for Cultural Supremacy During The Cold
War, Oxford Univesity Press, 2003).
Geriye bakıldığında, soğuk savaşın son on
yılındaki fakir, hâlsiz Sovyetler Birliği’nin
kendisiyle böbürlenebileceği bir şeyinin olduğunu hayal etmek dahi zor. Fakat Rus
devriminin ardından gelen heyecan verici
yıllarda, 1930’ların ekonomik sefaleti boyunca Hitler’e karşı mücadelede ve savaş
sonrası Avrupa’sının kalıntılarında işler çok
farklıydı. Birçok kimsenin nazarında, komünizm Rusya’ya okuma yazma ve endüstrileşme, Avrupa’ya ise Nazizme karşı zafer getirmişti; buna karşılık kapitalizm savaşın peşinden gelen global çöküşten sorumluydu.
Bertolt Brecht’ten Charlie Chaplin’e birçok parlak isim McCarthy’nin 1950’lerdeki
cadı avcılığı yüzünden Amerika’dan göç etmek suretiyle (vote with feet) tercihlerini
yaptılar. Sovyet plancılarının yüksek kültüre
verdiği maddî manevî destek bazen Batılı

toplumların sağlamaya istekli oldukları desteğin çok çok üstündeydi.
Bu ortam içinde, Amerika’nın ve Batı’nın
kapitalizminin çok sayıda insana sempatik
gösterilmesi çok zordu; bu insanların çoğu
için, tam tersine, Sovyetler Birliği ve Sosyalizm daha çekiciydi. D. Coute’nin kitabı sanat, müzik, film ve dramadaki muharebe sahalarında görülen durumları anlatmaktadır.
D. Coute, sahne sahne, iki tarafın gülünç,
çoktan unutulmuş propaganda savaşını sergilemektedir.
Paradokslar bol. En büyük paradoks
şuydu: Sovyetler Birliği, (diğer alanlarda)
çürütücü bir katılığı muhafaza ederken, yaratıcı görünme arzusuyla, hem övüngen/palavracı hem gizli/kapaklıydı. Antikomünist histerinin doruğa ulaştığı zamanlarda bile, Amerika, demir perde ardındaki
monolitik tota-literyen güçten çok daha açık,
dinamik ve esnek bir toplumdu. Amerika’nın
propaganda savaşının yalnızca para kasasına
dokunmaya ve CIA parasının şurada burada
kullanılmasına ihtiyacı vardı: Bir yayıncı bulabilen her yazar, bir yapımcı bulabilen her
oyuncu, her galeri sahibi, her sanat şirketi
müdürü, her editör, yalnızca kendi davranış
özgürlükleri sayesinde fikirler mücadelesinde
birer kahramandı.
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Tersine, Sovyetler Birliği’nde kültür merkez komitesinin ve Politbüro’nun işiydi. Ne
çeşit modern sanata izin verilmeliydi? Caz
müziği kötü müydü? Hangi yabancı oyunlar
sahnelenmeliydi? Batıda sorulması hayal bile
edilemeyen bu sorular(ın konuları) (Sovyetler Birliği’nde) devlet meseleleriydi. Nikita
Khruschev, mahut cahillik ve zevksizlik anında, 1962’de, Moskova’daki Manezh galerisine yaptığı bir ziyaret esnasında, modern resmi kınayınca bu pek çok insanın mesleğini
mahvederek Sovyet Sanatının geleceğini değiştirdi. Richard Nixon veya Herald Macmillan’ın modern sanat hakkında düşünmüş
veya düşünmemiş olabileceği şey tuvalde bir
çizgi bile olamazdı.
Bütün kumanda ekonomilerinde olduğu
gibi plâncıların hata yapmalarının çok kolay
ve bu hataları düzeltmenin çok zor olduğu
görüldü. Sovyet kültür bürokratları gençlerin müzik zevkini yanlış anladı. Sonuç olarak, Rock müzik devletin güvelirliğini ve sadakat üretme gücünü çözen bir faktör oldu.
Sonunda, Sovyetlerin her yerde her şeyi
kontrol etme yolundaki iç güdüsel arzusu,
her hakikî teşebbüsün, Sovyet ideolojisinin
istemediği kadar meşhur olmasını sağladı.
Bu ikincisi bir paradoks yaratmaktadır.
Sovyet sisteminin sözüm ona devrimcileri
aslında ultra mufazakârdı. Onlar, gerçekçi
sanatı (uygun şeylerin münasip resimlerini),
geleneksel yorumlu klâsik müziğin standart
bir ahlâkı yükselten iyi, sağlam hikayelerini
sevdiler. Victoria dönemi insanları bu havayı
severdi. Tam tersine, Amerikalılar, bütün
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yerli ve dürüst içgüdüler için, ifade özgürlüğünün ne demek olduğunu göstermek istediler. Sonunda, kendilerini, Amerikan seçmenlerinin çoğunun esrarengiz ve hatta iğrenç bulmuş olacağı türden avantgart sanatı,
müziği ve edebiyatı destekler buldular.
Bütün dolantılı ferasetlerine, tasvirlerine,
araştırmalarına ve gıpta edilecek perspektifine rağmen D. Coute’nin kitabı dengeli değil. Fransa ve Almanya’daki oyunların muğlaklığını sıradan okuyucu için çok detaylı sayılacak şekilde anlatmakta fakat Afrika, Asya
ve Latin Amerika’dakilere ilaveten İtalya, İskandinavya, Japonya ve Yugoslavya gibi soğuk savaş alanlarını ihmal etmektedir. Yayın
alanındaki mücadeleyi ihmal etmektedir; ki
bu alanda, her iki taraf da, açık propagandadan, gizli/el altından eğip bükmeye kadar
uzanan şeyler yapan radyo istasyonlarına
muazzam miktarda zaman, enerji ve para
harcamıştır.
Yine de, hem küçük resimler hem büyük
resim açısından sonuç hâlâ çok iyidir. Yazarın, Sovyetler Birliği’nin Amerika’da habis
sağ eğilimlilerle cesur solcular arasındaki iç
mücadelede sunulan neredeyse hayalî sahte
“soğuk savaş çalışmaları” akademik disiplinine karşı sert polemiği bile bu kitabı alınmaya değer kılmaktadır.
* “Soviet Cultural History: Dancing in The
Dark”, The Economist, September 27th, 2003.
Çeviren: Atilla Yayla
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Sinan Çetin ile Özgürlük, Sosyalizm ve
Kapitalizm Üzerine…

Atilla Yayla*

Merhaba Sinan. İstersen şununla başlayalım,
Türkiye’de sevildiği kadar nefret edilen, seveni
olduğu kadar nefret edeni olan bir isim olarak
biliniyorsun. Bu, olayların tabiî akışının getirdiği bir şey mi yoksa bunun böyle olması özel bir
gayret mi sarf ediyorsun?
Aslında eskisi kadar nefret edildiğimi sanmıyorum. Eskiden daha çok nefret ediliyordum.
O zaman iyiye doğru gidiş var. Öyle mi?
Yoo. Ya seviliyor ya da nefret ediliyor olma, bir insanın kendini açıklamasında kriter
değildir. Kendi dışındaki insanların fikirlerinin kişi için fazla bir önemi yoktur. İnsanın
kendi kendisiyle ilgili fikrinin daha çok
önemi vardır. O yüzden, benim seviliyor yahut
nefret
ediliyor
olmam
beni
ilgilendirmiyor.
Belki de aynı durumdaki birçok insanın başına gelen şey bu, yani, toplumda çok tanınan
kimselerin sevenleri kadar sevmeyenleri de oluyor.
Yani, bir kere yaptığın iş senden çıktıktan
sonra kalabalıklara yayılıyor. Kalabalıkların

*

Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, İİBF, Öğretim Üyesi.

bir birey hakkındaki fikri genellikle ya sevgi
ya da nefret düzeyindedir. Kalabalıkların düzeyini konuşacaksak zaten bu röportajı yapmayalım. Kalabalıkların sadece benim hakkımdaki fikri değil, genel anlamda herhangi
bir şey hakkındaki fikri de beni ilgilendirmiyor. Kalabalıkların da, insanlığın önünde
duran, yaratıcı insanın, zekanın, aklın,
mantığın, her şeyin önünde duran bir engel
olduğunu düşünüyorum. Yani, “başkaları
cehennemdir”. İnsanlığın insanlıktan daha
güçlü düşmanı, akrebi, yengeci, canavarı, bir
şeyi yok. Kalabalıklar düşünmez. İnsanlığın
kendisinin toplu bir kavram olarak var
olduğunu ve bunun aslında güzel bir şey
olduğunu zannetmemize rağmen, kapısını
açıp içeri girince bunun aslında çok çirkin bir
şey olduğunu da görebiliriz. Çünkü “insanlık” bir şey yaratmaz, “insan” yaratır. İnsanlık ya karşı çıkar, ya küçümser ya da tüketir.
Bildiğim kadarıyla kollektivist sol bir geçmişten geliyorsun. Senin durumunda olan epeyce
insan var Türkiye’de; kollektivist sol veya sağ
geçmişten gelen ama zamanın belirli bir noktasında paradigmasını değiştiren. Acaba senin
için kırılma noktası ne oldu? Bu kırılma noktasının ortaya çıkmasında okumaların mı etkili
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oldu, tecrübelerin mi etkili oldu, yoksa o sosyal
olayların birikiminin bir patlaması mıydı? Fark
edebiliyor musun geriye dönüp baktığında?
Bence bu kollektivizm insanın yakasını
sadece gençlikte değil yaşlılıkta da, yani yaşarken bırakmıyor. Yani, insanın gençken
daha kollektivist olmasının nedeni gençken
hiçbir şey yaratmaması. Hem hiçbir şey yaratmayıp, hem de büyük bir kibirle dolaşmak
istiyorsan kollektivist olmak çok iyi bir çözüm. Sen kendin hiçbir şey yaratmamışsın,
üretmemişsin ama paylaşmak istiyorsun.
Yani dünyadan çok şey istiyorsun. Hatta
dünyanın tamamını istiyorsun ve dünya hakkında fikirlerin var. Bir değer yaratmadan,
bir şeyler istiyorsun ama dünya onu sana
vermiyor ve sen bir kollektivist olarak diğer
alamayanlarla buluşup bir bahçede toplanıyorsun. Çünkü, seninle beraber bütün mazlumların kurtarıcısı olma pozisyonu bu bahçede pek revaçta oluyor. Yani, o pozisyonda
kendine gayet güzel bir yer bulabiliyorsun.
Zaten üniversite yıllarımda çevremdeki arkadaşlarımın da çoğunda bunu görüyordum.
Bir biçimde mazlumların kurtarıcısı olma
rolüne soyunmak çok “easy way”di. Çünkü,
daktilo yazmayacaksın, karşıdan karşıya
geçmeyi bilmeyeceksin, kitap okumayacaksın, fotoğraf çekmeyi bilmeyeceksin, ders çalışmayacaksın, mühendis değilsin, doktor
değilsin, elinden hiçbir iş gelmiyor, bir mesleğin yok... Yapacak tek iş şu, dünyanın hâli
üzerine düşünüyorsun ve dünyanın hâli üzerine düşününce kendin gibi kaybetmiş kalabalıkların safına düşüyorsun. Kazanmış bir
kalabalık yoktur. Genellikle kaybetmişlerin
arasında dolaşırsın, bir şeyi yaratmadığın ve
üretmediğin için... Doğal olarak da, “madem
ben bir şey yaratmadım, üretmedim, hiç olmazsa bu kalabalıkları kurtarayım, yöneteyim, onların arasında kendime bir yer edinirim” deyip kalabalıkların arasında “var olmak” yerine “eksik olmama” yöntemini seçi150

yorsun. Kollektivizm aslında son derece çirkin bir metod ve çirkin bir bencillik. Kan ve
gözyaşı dairesi çiziyor. Çünkü, böylece kalabalıkların kurtarıcısı olmak gibi kolay bir rol
üstleniyor, romantik bir heyecanla dolaşıyor
ve kendini orada en çirkin yollar içinde var
ediyorsun. Bu yolun en tehlikeli tarafı; ölme
ve öldürmeyle noktalanması. Kalabalıklar bir
değeri satın almazlar, kalabalıklar bir inancı
satın alırlar ve inanç, ölüm ve öldürme noktasında değer kazanır. Kim ne kadar delikanlıysa, gençliğimizde kim silahla dolaşıyorsa,
o bu derneklerle, kalabalıkların örgütleri
içersinde en yükseğe çıkıyordu.
Kollektivist çizgide yer edinme kültürel bir
olgu mu yoksa insanın tabiatından kaynaklanan temeller de görebiliyor musun? Özellikle de
gençlik yıllarını düşünürsen... Meselâ kültürel
ortam biraz daha dengeli olsaydı gençlerin bu
kadar yüksek oranlarda kollektivist fikirlere kapılması biraz engellenebilir miydi? Yoksa bu bir
çeşit yaşanması gereken doğal bir tecrübe gibi de
görülebilir mi, en azından bazıları için?
Yok. Burada, meselâ tarihsel durum,
Türkiye’de çevrilen kitaplar, seyredilen filmler, o dönemdeki kültürel bombardıman etkili. O günlerin kültürel bombardımanı insana “ben” demesini yasaklayıp, insanın kendisini yaratmasını ayıp sayıyordu. Kendin
için çalışmayı, para için çalışmayı, bir meslek
sahibi olup bu meslekte başarı kazanmak için
çalışmayı suç sayıyordu. İnsanlar bu kadar
kolay “bizci” olmayabilirlerdi. Ama sorun,
suçu o günlerin rüzgarına atıp da kendini rahatlatmak olmamalı. Çünkü, sonuçta ben
hâlâ televizyonu açtığım zaman görüyorum;
bu kollektivist ruh devam ediyor. Çünkü bu
“easy way”. Kollektivist olmak çok kolay bir
yol. Yoksa, oturacaksın, kendini yaratacaksın, bir mesleğin olacak, elinden bir iş gelecek, yazacaksın, çekeceksin, inanacaksın, çalışacaksın, kendini var edeceksin ve bir başarı
kazanacaksın. Halbuki zaten bir başarı kaza-
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nınca bu kollektivistler tarafından suçlanıyorsun ya, o zaman niye suçlanayım ben, kendime göre bu kollektivistlerin arasında,
bunların ininde dolaşırım. O çay benim, bu
kahve senin, masaya sigaralar atılıp, Amerika
aleyhine, iş adamları aleyhine, dünyadaki
bütün yaratıcılar aleyhine konuşarak, kendini
bir güzel uyuştura uyuştura ömrünün sonuna kadar sigara içerek kibirle yaşayabilirsin.
Kollektivizmden kişisel olarak sıyrılma maceranın bir tarihçesi var mı? Yani, belirgin bir
tarih görebiliyor musun dönüp baktığında?
Benim kilometre taşım şu: Bir gün oturup neyi sevip, neyi sevmediğimi alt alta
yazdım. Sevdiklerim şunlardı: Gitar, müzik,
dans, plajlar, güzel kızlar, voleybol, mimarî,
resim, sinema, Hollywood, para kazanmak,
lüks, güzel arabalar, güzel kitaplar... Ben
bunları hayatımda istiyorum dedim. Topladım, iki nokta üst üste koydum, sonuçta çıkan şuydu: Kapitalizm.
Sonra etrafımdaki arkadaşlarımın benden
istediklerine baktım. Açlık, sefalet, sıradanlık, fakirlik... Onlar bunlara değer veriyorlardı. Eşitlik. Öbüründe ise, özgürlük çok
önemliydi. Benim listemde özgürlük vardı,
öbür listede ise eşitlik vardı. Aslında bu listeyi seninle beraber yaparsak çok hoşuna gidebilir. Şöyle tam sayfa neleri seviyorum, neleri
sevmiyorum listesi.
Böyle bir fikrin var mıydı o zamanlar?
Ben Karl Poper’la uyandım aslında.
Karl Poper’la?
Evet,
onun
“Açık
Toplum
ve
Düşmanları”yla
uyandım.
Tarih
hesaplanamaz, gelecek tarih bilinemez,
söylenemez fikri benim birden bire uyanmama
neden oldu. Çünkü, Marx’ın tarihsel
materyalizm fikri o kadar tuhaftı ki, insanın
bütün yaratılışına hakaret içeriyordu. Yani,

sen gelecek toplumdaki insan-ların ne
yaratacağını, ne yapacağını, nasıl bir toplum
oluşturacağını biliyor olabiliyorsun. Yani,
geçmişi bilmişsin geleceği de bilebili-yorsun.
Bir çeşit tanrısal bir role bürünme bu.
Bu ne ukalâlık! Şu anda kroki durumda
Marx. Çünkü, ne Bill Gates’i hesaplayabildi,
ne bilgisayarı hesaplayabildi, ne dünya komünikasyonunun geldiği aşamayı, ne de paranın bütün fakirlikleri çözdüğünü...
Belki şöyle desek daha iyi olur, Marx’ın çağdaşı bir çok yazar, filozof bunu göremedi ama,
Marx’ın geliştirdiğini veya keşfettiğini zannettiği şey medeniyete giden bir yol değildi. Tersine giden bir yoldu. Yahut şunu söyleyeyim: Kapitalizm değil asıl Sovyetler Birliği’nin izlediği yol
barbarlığa giden yoldu. Marx bunu görememişti.
Ben Marx’ın aslında bir medeniyet de istediğini sanmıyorum. Ve onunla ilgili kanaatlerim pek olumlu değil. Marx aslında bir
ütopya da çizmedi. Marx aslında son derece
totaliter bir cehennem çizdi. Yani, Marx’ın
rüyası da güzel değildi. Aslında Marx’ın en
çirkin tarafı rüyasıydı zaten. İnsanların eşit
olması fikri herhangi bir pozitif manayı
içeremez. Ancak bir kabusu içerebilir.
O zaman şu görüşe katılıyorsun herhalde...
Geçenlerde The Economist’te bir inceleme vardı.
Marx, biliyorsun, bin yılın filozofunu seçildi.
Economist de bu konuda genel bir değerlendirme yapıyor, Marx’ın fikirlerinin iktisadî ve
siyasî bir anlamının olmadığını söylüyor. Ama
Marx’ın bir din kurduğunu, bu dinin çok geniş
bir tabanının olduğunu ve bu dinin hâlâ yaşamaya devam ettiğini düşünüyor. Ütopyasını da
göz önünde tutarak bu görüşe katılır mısın yoksa
Marksizme bir din ya da inanç demiyecek misin?
Bir din kurduğu doğru da, o dini kendisinin tamamen orijinal olarak kurduğu yanlış. O din aslında bütün dinlerin devamından
başka bir şey değil. Yeni bir dinden söz
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edilemez. Yani, Marx’ın kurduğu din aslında
İsa’nın sağ yanağımı çevirdim, sağ yanağıma
da vurun ya da elinizde bir simit varsa dağıtın, elinizde bir susam parçası kalsın diyen
dinden öte değil. Sonuç olarak Marx’ın,
dinlerin içinde, dine karşıymış gibi duran,
aslında aydınların kafasını işgal eden bir aydın dini oluşturduğu da söylenebilir. Bu aydın-ların, dine inanmıyorum demelerine
rağmen Marksistim diyerek dindarlaşmalarına kapı açan bir kurtuluş anahtarıydı.
Zannediyorum bu tespit daha iyi oldu, hoş
da oldu. Yani, Marx’ın bir aydın dini kurduğu
yönündeki görüş, özellikle üniversite ortamlarına bakıldığında, çok doğru. Hâlâ bir çok üniversitede Marx’ın görüşlerinin baş köşeyi işgal
ettiği görülüyor. İzin verirsen ben kişisel hayatına bir geri dönüş yapmak istiyorum. Fi tarihinde bir kırılma tekrar kendisini göstermeye
başladı fikir hayatında, herhangi bir şekilde.
Ama bunun bir maliyeti var, kendi kişisel tecrübemden de bildiğim kadarıyla. Keza, başka
arkadaşlardan da duyduğum kadarıyla. Bunun
kişisel maliyeti ne olabilir sana göre? Meselâ
kendi kişisel tecrübemden örnek vermek istersem
bir anda arkadaş grubunun yok olması, buharlaşması. Bana dünyayı kolayca izah etme
imkânı veren bir fikrin, ortadan kaybolması.
Bunlar kolay katlanılan şeyler değil. İki yerden
destek alabilir insan; ilki, kendi kendisinden
destek alabilir. Hem aklını hem de fikir birikimini kullanabilir. İkincisi ise, etrafındaki bazı
insanlar yardımcı olabilir ona. Senin hayatında
böyle bir şey var mı?
Valla, bana destek olan şey mesleğim
oldu. Çünkü, sonuçta bir iş yapıyor olmasaydım gerçekten buna zor dayanırdım. Benim
o yıllardaki en büyük desteğim, sıkıntımı
anlatmak oldu önce. Çok komik ve aslında
insanları güldürecek kadar tuhaf bir
durumdu. Kapitalist olmaya çalışan bir toplumda yaşıyoruz ve bana iş veren reklam
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ajanslarının çoğu sosyalistlerden oluşuyordu.
Kapitalizmin borazanı olduğu söylenen reklam ajansları, reklam verenin reklamını yapmakla görevlendirilmiş arkadaşların neredeyse hepsi sosyalistti. Bir de bu çelişkiyi görerek vicdan azabı içinde yaşıyorlardı. Ben
kapitalizmin solcu hoparlörlerinin bana selam vermekten vazgeçmesiyle birden aç kaldım. O günlerde sinema dünyamız da bir
solculuk dönemindeydi. Ve bana sırtlarını
dönüyorlardı. Açıkçası onların bana sırtlarını
dönmesi beni çok fazla yaralamadı ama,
reklam filmi yönetmeni olarak sosyalist
ajanslarla uğraşmak zorunda kalmak gerçekten insanı güldürecek kadar tuhaf durumlar
yaratıyordu. Ve en çarpıcı tarafı da şuydu, o
günlerde Prenses adlı filmi çektiğim için son
derece çarpıcı telefonlar alıyordum. Evden
dışarı çıktığım za-man başıma şu gelecek bu
gelecek gibi, 1-1,5 sene kadar sürdü o telefonlar. Fakat gördüğün gibi hâlâ yaşıyorum.
Bunları daha somut ve maddî şeyler olduğu
için anlatıyorum. Bana ne yardımcı oldu?
Sonuç olarak kapitalizm değere karşı değer
adaleti üstüne kurulu. Çünkü, yaptığın işin
kalitesiyle, yaptığın işin iyiliğiyle ayakta durabiliyorsun. Kimseye torpil yapmak zorunda değilsin, kimsenin grubu içinde olmak
zorunda değilsin, hiçbir yerde iyi niyetli fikirlerle kendini anlatmak zorunda değilsin.
Yaptığın iş her şeyi anlatıyor. Ben 20 yıldır
sinema dünyasında sadece ve sadece yaptığım işlerle ayakta duruyorum. Televizyonda
yaptığım işleri görüyorlar, sonra gelip bana
film çeker misin diyorlar. Bu çok adaletli bir
şey. Sonra sosyalist arkadaşların da ellerinde
çiçekler, yüzünde gülümsemelerle mecburen
bazı filmleri bana çektirmeye geldikleri oldu.
Neredeyse sana zorla geldik ama, maalesef,
Allah belanı versin, senden başka da kimse
yapamaz bunu, havasında. “Kapitalist alçak”
denilen noktada bir çok film yaptığımı
hatırlıyorum. Yani, o kadar ahlâksızca bir
durumdaydılar ki, kendi reklam verenlerine
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hizmet etmek, kendilerine ihanet etmeyle
noktalanıyordu; hâlâ dünyayı anlamadan,
kör inançla yaşadıkları için. Bu vicdan azapları hâlâ devam ediyor...
Ben kapitalizm meselesine tekrar gelmek istiyorum. Senin söylemine bakıldığı zaman, yani
gerek gündeme gelen mesajlarına gerekse
günlük konuşmalarına bakınca, yine bildiğim
kadarıyla, filmlerindeki fikirlerine bakıldığı
zaman, kapitalizm anlayışının Mises-Rand
çizgisine yakın olduğu görülüyor. Mises’ten ne
kadar haberdarsın bilmiyorum ama, Ayn
Rand’ın düşkünü olduğun malum. Nitekim
Ayn Rand’ın kitaplarının yayınlayıcısı oldun ve
başka projelerinin de olduğunu biliyorum. Ayn
Rand’ın fikirleriyle ne zaman tanıştın ve nereye
kadar Rand’cısın?
Ben Ayn Rand’la Sabahattin Sakman sayesinde tanıştım. Nasıl oldu bilmiyorum, ama,
Sakman’dan duydum bu ismi. Daha sonra
sahaflarda bir yerde adını görüp bir kitabını
aldım. Eski bir kitaptı. Bir solukta okudum
bu kitabı. Deli gibi okudum ve birden bire
kitabı sanki ben yazmışım gibi hissetmeye
başladım. Allah Allah bu kitabı galiba ben
yazdım dedim. Sonra Ayn Rand’ın Türkçe’ye
çevrilen bütün eserlerini buldum. Pınar’ın 2-3
ayrı çevirisini okudum. Sonra We The Living’i okudum, Liberte’nin yayınladığı Ben’i
okudum. Orijinal ismi Anthem miydi?
Evet, Anthem. Ayn Rand çok etkili bir yazar. Şunu itiraf etmek lâzım ki, Ayn Rand’la
tanışıp da etkilenmeyen kişi hemen hemen yok.
Çünkü, Ayn Rand da ilginç bir kişi, sevenleri
de nefret edenleri de var.
Nefret edenleri var mı?
Tabiî, çok nefret edeni var. Fakat, ilginç bir
yazar. İnsanları kollektivizmden kurtarmakta,
zannediyorum, onun kadar etkili olan başka bir
yazar yok. Bugün kendini Ayn Rand’cı olarak
adlandırır mısın?

Adlandırmam. Ben kendimi herhangi bir
şey olarak adlandırmayı Ayn Rand’cılığa da
uygun görmüyorum. Ayn Rand da, herhalde, Ayn Rand’cı olarak hiç kimsenin kendisini adlandırmasını istemezdi. Çünkü zaten
vurgulanan felsefeye aykırı bir şey. Meselâ
ben, hiç kimse Sinan’cı olsun istemem. Ayn
Rand’cı da olmam yani.
Ama, Ayn Rand’ın neredeyse bir tarikatı gibi çalışan takipçileri var. Ve bunlar, bir dinden
insanın atılması gibi kendilerince Ayn Rand
çizgisiyle alâkası kalmamış insanların onlarla
bir ilişkisi kalmadığının ilânını veriyorlar.
Çok saçmalamışlar. O zaman onlar da
kendi kendilerine düşman olmuşlar. Kendi
fikrine düşman bir fikir haline gelmişler.
Böyle saçma şey olur mu? Sonuç olarak, fikrin özü, kendiniz olun ve kendi dünyanızı
yaratın. Şu cümlenin sahibi tarikat kuramaz,
“Yaşamın kendisi dışında bir amacı yoktur.”
Bunu söyleyen bir insan tarikat kuramaz. Yani, yaşamın kendisi dışında bir amacı yoksa
eğer, bir tarikat hiçbir zaman amaç
olmayacağına göre, herkesin kendi hayatını
kurması fikrinin de bir tarikata dönüşmesi
mümkün değildir. Ama, aynı fikirdeki insanların telefonlaşmasında, yazışmasında,
toplanmasında, kahve içmesinde bir mahzur
yoktur. Birbirlerini tarikata hapsediyorlarsa,
Ayn Rand’ın mezarında kemikleri sızlıyordur
herhalde.
Peki, senin karakterine baktığımız zaman,
aslında daima aklı öne çıkartan bir söylemin var
ama, aynı zamanda, benim gözlemleyebildiğim
kadarıyla, son derece hissî tarafları da olan bir
insansın.
Yani,
heyecanlanan,
üzülen,
sinirlenen, hisleriyle zaman zaman hareket edebilen, insanları derhal sevebilen veya derhal nefret edebilen bir tarafın var. Bu karakter Ayn
Rand’ın romanlarındaki karakterin tamamen
dışında bir şeyleri yansıtıyor. Acaba burada Ayn
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Rand’da bir eksiklik yok muydu? Yoksa Ayn
Rand bilinçli olarak mı böyle bir şeyi seçmiştir?
Valla, Ayn Rand’la ilgili böyle bir eleştiriyi genellikle yaparlar. Ben buna katılmıyorum. Aslında görüşlerinin hepsinin akıldan
kaynaklandığını inanıyorum. Yine, yürek
diye hitap edilen, kan pompalayan, ciğere
benzeyen
aletin
bir
işe
yaradığını
zannetmiyo-rum. Sonunda hisleri ayağa kaldıran, akıldır. Aklın yoksa, hissin de olamaz.
Ben çok hissî davranıyorsam eğer, bütün
bunlar benim aklımdan kaynaklanıyordur.
Aklımın duyarlılığının fazla gelişmiş olmasından hissediyorumdur. İnsanlar kendi kendilerine hislenmezler. Akıl vardır. Ama akıllar insanın duygusunu da yönlendirir. Meselâ, beni yönlendiren, beni sinirlendiren şey
her neyse zaten aklıma ters geldiği için ben
delleniyorumdur. Yani, burada da, sinirlenirken akılcı olmaktan vazgeçmiş değilim.
Peki, akıl anlayışında Ayn Rand’ın dışında
başka bir yazarın etkisi var mı? Çünkü, bu çok
tartışılan bir konu. Biraz önce Karl Poper’dan
bahsettin, üzerinde çok etkili olmuş bir yazar
olarak. Onun da kendine göre üslubu var. O
biraz daha kritik bakıyor akla. Ben de Ayn
Rand’la epeyce uğraşmış birisiyim. Ayn Rand’ın
fikirlerinde
özellikle
akıl
anlayışında
totalitarizme yol açabilecek bir tehlikeli yan da
var. Bu sadece benim yorumum değil, bir çok
yazar tarafından da kabul ediliyor.
Kim böyle kabul ediyor?
Meselâ, Hayek çizgisine baktığımız zaman,
biraz daha geriye gittiğimizde David Hume’un
görüşlerine baktığımız zaman, Ayn Rand’ın
görüşlerini makûl çizgide görmek çok zor. Bu
ayrı bir tartışma konusu ama, entellektüel olarak dünyanı zenginleştirmek için Ayn Rand
dışında merak ettiğin yazar oldu mu?
John Locke var, Hayek, Mises, Nozick....
Yani, sonuç olarak hepsi bireyin önemini,
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toplumu ve dünyayı bireyin oluşturduğunu
anlamış insanlar. O yüzden önerdikleri
çözümler de aşağı yukarı özgürlük halkasında
birleşiyor. Temel kavram özgürlük ve birey
olduktan sonra bunlar arasında küçük fikir
ayrılıklarının bir öneminin olmadığını
görüyorum.
Aynı fikirdeyim. Özgürlük savunulduktan
sonra nasıl temellendirildiği belki ikinci derecede
önemli bir konu. Biz bu yazarların hepsinin
fikirleriyle
birbirlerine
akraba
olduğunu
görüyoruz.
O yüzden de bu kadar kesin ayrımlara gidilmesi, ayrılıkların ideolojik saplantılar haline getirilmesi ve tartışmaların hesaplaşmaya
dönüştürülmesinden
hiç
hoşlanmıyorum.
Çünkü ben zaten oraları geçtim.
Ama bazı bakımlardan da faydalı olabilir,
yani, hesaplaşma demek, entelektüel hesaplaşma, aynı zamanda rekabet demektir. Dolayısıyla, bu gelişmeyi teşvik edebilir. Ama benim şöyle
bir tespitim var, gerek kendi hayatımla ilgili
gözlemlerimden gerekse bildiğim kadarıyla
senin şu anki duruşundan, dünyadaki duruşun-dan, fikir alemindeki duruşundan, sanatının durduğu yerden hareketle şunu söyleyebiliyo-rum; insanların doğruyu bulmak için ille de
bir aklî muhakeme yürütmesi gerekmeyebilir.
Bazı insanlar aklî muhakemeyle, okuyarak, öğrene-rek, karşılaştırarak, muhakeme yaparak
bazı şeylere, meselâ özgürlüğün kıymetli bir şey
olduğu fikrine ulaşabilirler. Bazı insanlarda ise
bu, sezgisel olarak ortaya çıkarabilir. Bunun biri-nin diğerinden kıymetli olduğunu iddia etme
imkânı yoktur. Benim gördüğüm Sinan Çetin
sadece bir kültürel birikimin yansıması olarak
değil aynı zamanda tabiatının yansıması olarak ve hayatı okumasının verdiği güçle özgürlük çizgisinde duruyor gibime geliyor.
Ben açıkçası çok entelektüel bir insan değilim. “İyi bir entelektüel” olmakla ilgili bir
çaba da sarf etmedim.
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Belki de gereksiz böyle bir şey...
Ben bununla ilgili bir öğüt vermek veya
buna benzer bir şey yapmak istemiyorum.
Çünkü, sonuç olarak, ben sadece işini iyi
yapmayı bilen biri olmak ve özgür olmak
istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Entellektüel sinemacı olmak yerine zımba gibi yönetmen, yaptığı filmleri iş yapan, yaptığı
filmler insanlarca zevkle seyredilen bir yönetmen olarak anılmak bana yeter. Bunun
aslında en yüksek entellektüel düzey
olduğunu düşünüyorum. Ama, bunun dışında, entel-lektüel bilgiye karşı değilim. Bildiğim, genellikle duygularımız, sezgilerimiz,
tecrübelerimizle elde ettiğimiz şeyler var.
Aslında, kendi aklımla elde ettiğim bilgilerin,
tarihte benim gibi düşünen büyük filozoflar
tarafından tekrarlandığını görmek beni
memnun ediyor. Ama, benim o filozoflardan
okumayarak da elde ettiğim bilgiler var.
Veyahut da, filozoflar bunları tekrar etmiş
olmasaydı, senin için savunduğun değerlerin
önemi azalmayacaktı.
Yo, ben kendimi onlarla doğrulamam.
Ben, özgürlüğün dünyada en makbul değer
olduğunu inanıyorum. Özgürlüğün karşısına
hiçbir şey koymam.
Her zaman ve her şeyde mi?
Özgürlük insanlığın içinde yaşadığı bir
alandır. Yani, özgür olmaması insanın nefes
almaması, ölmesi demektir. Özgürlüğün olmadığı yerde bence oksijen yoktur. İnsanın
özgürlüğünün engellendiği yerde, başörtüden tut, eşit olacaksından, kollektivist olacaksın, yardımlaşacaksın, hep beraber fedakârlık
edeceğiz, bir sınıf bir devlet bir kavram için
ölüceğize kadar süregelen olaylar yer alır.
Ben insanlıkta özgürlükten daha kutsal bir
kavram olduğuna inanmıyorum.
Peki, özgürlüğü kim, nasıl engelleyebilir?

Özgürlük engellenebilir bir şey. Bir kere
sen resmî otoriteyi güçlendirip aydınlarını,
üniversiteyi, basını resmî otoriteye kaptırırsan, özgürlük yaşanması zor bir hâle gelebilir. Çünkü, öyle toplumsal dönemlerden de
geçtik. İnsanlık tarihi de geçti.
Peki, resmî ideolojinin bizatihi varlığı mı
yoksa aldığı şekli mi özgürlükle ilgili? Çünkü,
netice itibariyle, hemen hemen bütün insanlık
tarihinde bir otorite görüyoruz.
Şu anda karşılıklı iki ideoloji bombardımanı yüzyıllardır devam ediyor. Özgürlükçüler ve eşitlikçiler. Eşitlikçiler insanlık tarihinde kollektivistlerle beraber davranmıştır.
Bence özgürlük; siyasî, ekonomik bir sistem
olarak kapitalizmde kendini bulmuştur. Aslında ben kapitalizmin ilk insandan itibaren
geliştiğini düşünüyorum. Marx’ın toplumsal
ayrımlarına inanmıyorum. Yani, ilkel, komünal toplum, feodal, kapitalist, sosyalist
toplum... gibi.
Kademeli evrim teorisi.
Yani, kademeli evrim teorisine inanmıyorum. Burada ben Karl Poper’a daha yakın
duruyorum. Tarihin bireycilik/özgürlük versus kolektivizm/kölelik çizgisi üzerinde
yükseldiğine inanıyorum. Tarihin tüm
toplumsal katmanlarında gene kazanç adı
verilen masum özendiricinin değer yaratmayı
teşvik ettiğine ve değer yaratanlar sayesinde
tarihin tekerlerinin döndüğüne inanıyorum.
O yüzden kapitalizmin, 1700 yıllarından
itibaren sanayi devriminin oluşmasıyla,
topraktan ko-pup da sanayiye geçiş
zamanında çıktığına inanmıyorum. Bence
kapitalizm hep vardı, yazılı tarihin ilk yıllarından itibaren vardı.
Böyle çok güçlü bir görüş var zaten. İnsanlığın var olduğundan beri kapitalizmin var olduğu, çünkü, ticaret yapma eğilimi, daha iyi
yaşama eğilimi...
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Aslında iki bin yıllık bir öğretiyi yok sayıyoruz.
Ben de aynı fikirdeyim doğrusu.
İki bin yıllık bir teoriyi yok saymakla ona
karşı büyük bir saldırı hâlindeyiz.
Peki, kapitalizm kavramını çok rahat kullandığını görüyorum. Aslında bu sevimsiz bir
kavram.
Maalesef öyle.
Sadece sokaktaki insan için değil bazı liberal
filozoflar da kapitalizm kavramına pek sahip
çıkmamışlardır. Yine, kapitalizm kavramına
çok sahip çıkan filozoflar, bahsettiğimiz, Mises
gibi filozoflardır. Bu seni dezavantajlı bir konuma koymuyor mu?
Koymaz olur mu! Zaten en yakın arkadaşlarımla bile konuşurken korkuyorum.
Çünkü onların gözünde kapitalizm o kadar
çirkin bir kavram ki. Kapitalizmin çirkin hâle
gelmesini ben açıklayayım. Neden çirkin biliyor musun? Şöyle düşün, bir odadayız. Bu
odanın damı akıyor, bacası çalışmıyor, penceresi kırık ama, gene de bir oda. Oturuyoruz, bizi soğuktan koruyor, çay içiyoruz, yemek yiyoruz, koltuklarımız var. Şimdi diyoruz ki, bir sosyalist olarak, arkadaşlar,
yaşadığımız her türlü problemin kaynağı bu
oda. Diyoruz ki bu odanın adı kapitalizm.
Bunu yıkarak yerine şahane bir hayat kuracağız. O şahane hayatın adı da sosyalizm.
Peki bu sos-yalist güzel oda nerde? Ama, hiç
böyle bir oda yok. Yani, daha kanıtlanmamış, insanlık buna yüzyıl vermiş ama gene
kanıtlanmamış. Yine de sosyalistler kafada
muhteşem bir oda canlandırıyor. Duvarlarında güzel resimler, ışıklı bir oda. Herkesin
kafasında bir oda var. Şimdi yaşadığımız
odanın adını kapitalizm koyunca hep beraber
rahatlıyoruz. Yani, her problemin nedeni bu
oda. Bu kapitalizm yüzünden bütün bunlar
olmuyor. Yani, kapitalizm diyerek zaten bir
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günah keçisini yakaladığımız için istediğimizi istediğimiz kadar dövebiliyoruz. Ama
şöyle düşünün, bu oda olmasa zaten hayat
da yok. Sosyalistler mülkiyetin bütün problemlere yol açtığını iddia ediyorlar. Kapitalizm mülkiyet üzerinde dur-duğuna göre
mülkiyeti kollektif hale getirip sorunu çözeceklerini iddia ediyorlar. Yani şunun gibi,
bütün aşk problemlerinin kaynağı sekstir. O
halde erkeklerin penisini keselim, problem
çözülsün.
Bu bakış muhafazakâr kanattan da gelmiştir, sosyalist kanattan da.
Vahşi kapitalist deyince biraz daha
rahatlı-yorlar. Hani, mağdur olmakla idare
ederiz şeklinde. Kapitalizm iki bin yıllık bir
felsefe, bir dünya görüşü. Bunu yok vahşi,
yok pre-kapitalist, yok post-kapitalist falan...
bu entel lafları anlamıyorum. Neo-liberalizm
lafını da anlamıyorum.
Liberte’nin yeni yayınladığı Kapitalizm ve
Küresel Refah’ta Mario Vargas Llosa’nın makalesini okuduysan, çok hoş bir ifadesi var. Çok
yeri gezdim dünyada, pek çok liberalle karşılaştım, hiç neo-liberal görmedim diyor. Zaten liberaller kendilerine neo-liberal diye bir etiket
bulmuş değildir. Kapitalistlerin veya liberallerin
genel bir şansızlığı var. Bu şansızlık Türkiye’de
de senin ve benim gibi insanların yakasını
bırakmıyor. Bizim etiketimiz dahi fikrî düşman-larımız tarafından belirleniyor ne yazık
ki.
Bu neo-liberali kim bulmuş?
Yine o çevreden çıkan bir şey. Dikkat edersen
Türkiye’de “neo” küfür gibi kullanılıyor adeta.
Peki gelecekle ilgili birkaç bir şey söyleyebilir misin Sinan? Yani, sanat hayatınla ilgili beklentilerin nedir? Türkiye’de bu piyasa düşmanı,
kapitalizm düşmanı kültürel ortamın biraz
daha piyasa lehine dönmesini umut ediyor mu-
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sun? Bu doğrultuda yapmak istediğin, yapmayı
planladığın şeyler var mı?
Türk kapitalistlerinin tam da Türk sosyalistlerinin dediği gibi işçilerin, işçi sınıfının,
bir bilince sahip olmasının gerektiğini söylüyorlar. Aslında çok tuhaf bir alegori ama,
bence Türk kapitalisti sınıf bilincine zaten
sahip değil. Yani, Sabancı ben solcuyum diye
ortaya çıkıyor ve bununla övünüyor.
Acaba vicdanını mı rahatlatıyor?
Bir burjuvanın kendi sınıf bilincine sahip
çıkmaması, aslında, sonuç olarak onu öyle
bir noktaya koyuyor ki, kendisine o zaman
neo-liberal de dersin, vahşi kapitalist de dersin. Çünkü sonuçta ona, o izin veriyor. Çalışmışsın, bin kişiye iş vermişsin, geceleri
uyumamışsın, üniversiteler kurmuşsun, iş
yerleri açmışsın... Sen kendini bu gururla, bu
alnı açıklıkla savunamazsan... Bu ülkeye çok
şey vermiş insanlardan bir çok arkadaşım da
var, kendilerini bir gram olsun savunmayıp,
hatta kendilerini suçlayan okları hevesle havada kapıp kendi elleriyle kalplerine saplamaya tereddüt de etmiyorlar. Çünkü, sonuçta bu bir bilinç meselesi ve bu bilinci o kadar
horluyorlar ki, yani, kendilerini savunmak
yerine kendilerine saldıran öbür bilinci destekliyorlar.
O zaman şöyle bir sonuca belki varabiliriz.
Bu sınıfsal bir bilinç değil, Marksistlerin iddia
ettiği gibi; eğer öyle olsaydı, burjuva dediğimiz
sınıfın kendi çizgisine sahip çıkması gerekirdi.
En azından tarihî bir kategori olarak liberallerin tezlerinin bir çoğu burjuva tarafından dile
getirildiğine göre. Bazı ilginç örnekler var. Bir
arkadaşın çalışmasından biliyorum. Büyük bir
firma, fi tarihinde, Yön dergisine bir kaç bin
tane abone oldu. Yön dergisi bir zamanlar sol
kollektivizmin bayraktarlığını yapan bir dergiydi. Aynı firmanın işçilerinin DİSK’e üye olmalarını teşvik ettiğini de biliyoruz. Buna benzer bilgileri başka firmalar hakkında da elde

edebiliriz. Şimdi, bunun sebebi ne? Neden Türkiye’de kelimenin gerçek anlamında kendi
ayakları üzerinde duran bağımsız bir iş adamları sınıfı, yani burjuva sınıfı, ortaya çıkamıyor?
Bu ideolojik akrabalıktan mı kaynaklanıyor,
yoksa iş dünyasının pratiklerinden mi?
Bunun iki nedeni var. Bir tanesi bunların
aslında ruhen kollektivist olmaları. Yani, felsefî olarak ruhlarında yaşadıkları, yaptığı işe
aykırı olan insanlar. Bunların bin yıllık dinlerden, göçebe topluluktan gelmekten, toplumcu fikirlerle yoğrulmaktan gelen tarihselfelsefî nedenleri var. İkinci neden de, bu insanların, Türk burjuvazisinin devletle beraber zengin olması ve bir taraflarının hep
devletçi kalması. Devletin desteğine ihtiyaç
olmadan ayakta duran iş adamı sayısı son on
yılda gelişti. O da Anadolu sermayesi.
Sen nerdesin?
Ben Anadolu sermayesindenim. Ben
Kars’tan geldim, Van’dan geldim. Anadolu
sermayesinin devletten koptukça gerçek bir
burjuva bilincini oluşturacağına inanıyorum.
Büyük Türk burjuvazisi devletle birlikte zengin oldu, daha doğrusu devlete sırtını yaslamak zorunda kalarak zengin oldu. Ve bu
zenginliğini yine devletle açıklama ve devletle kol kola kalarak kendisini rasyonalize
etme ihtiyacı içinde. Bu ihtiyacın bittiği gün
zaten adam eğilip kalkıp, büyük bir enerjiyle
24 saat çalışa çalışa, alın teriyle zengin olduğu için yarattıklarının karşılığını savunacak. Devletçi-toplumsal ideolojik saldırıdan
kendini kurtaracak ve yaptığı işe sahip çıkacak. Diyecek ki, ben devletten beş kuruş
kredi almadım. Benim etrafımı saran
kollekti-vistlerden de beş kuruş yarar görmedim. Ben geceleri uyumadım, on bin insana
iş veren bu fabrikayı tırnaklarımla kurdum.
Ben bu fabrikaya dokundurtmam. Halbuki,
bir çok Türk burjuvası bugün devletin kurduğu fabrikaların sahibi olarak yaşıyor. On157
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ların emeklerini inkâr etmek istemem. Ama,
devletten kopmadan Türk burjuvazisinin
kendi bilincine sahip olabileceğini de
sanmıyorum.
Burjuvadan halka geçersek, popüler söylemlerde özgürlük çok kullanılan bir kavram ve özgürlüğe karşı olan kimse neredeyse yok. Ama,
özgürlük bilgisine, özgürlük felsefesi hakkında
etraflı bilgiye sahip olan kişi sayısı çok az ve bu
insanların çoğu sıkıntılı.
Ne yapmamız gerekiyor?
Sadece kendi hayatımızı tanzim etmeye çalışıp yaşamalı mıyız, yoksa bu özgürlük bilgisinin yayılması için bir şeyler mi yapmalıyız?
Bir yandan alturist bir eğilim içine girip
özgürlük savaşçısı olmak zorunda kalıyoruz,
bir yandan da bana ne milletin kısıtlanmasından, ben kendi özgür dünyamı kurayım
deyip, benim gibi kendi adalarımızı kuruyoruz. Ben burada, Plato Film’de, sevdiğim insanlarla bir ada kurup, özgürce hayatımı
idame ettirmeye çalışıyorum. Çünkü, toplumu özgürleştirme mücadelesi belki yüz yıl
alacak. Ben o mücadeleyle bütün ömrümü
harcayamam. Toplumların özgürleşmesi zaten teorik olarak da biraz zor. Çünkü kalabalıklar özgürlük değil, tutsaklık ve eşitliği
seviyorlar. Bir biçimde bu kalabalıkların bir
cehennem olduğu fikrini kabul edip kendi
komünitemizi, kendi topluluğumuzu yaratıp, kendi arkadaş grubumuzla işimize gücümüze bakmamız lâzım. Başka da çare göremiyorum.
Peki, buna müsaade edilmezse? Bu ister istemez genel siyasî yapılanmayla ilgili bir şey.
Meselâ, yarın bir gün varına yoğuna devlet tara-fından el koyulmayacağının bir garantisi
yok.
Benim hayatım, ailemin hayatı, çocuklarımın hayatı daha önemli. Gidip de kendi
hayatımı kuracağım bir yer bulurum. Zaten,
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bu böyle olursa Türk Devleti en büyük hatasını yapmış olur. Bu ülkenin iş adamlarını,
yaratıcılarını, bilim adamlarını, sanatçılarını
bu ülkenin dışına kaçırtarak bir şey elde edilemez. Sana bir şey söyleyeyim, her kapatılan
iş yeri, yani, bir memur mühür vurup
kapatıyor ya, işte o işlem, o memura yolsuzluk ve ödenemeyen maaşlar olarak geri
dönecektir. Vergi vergi diye tutturuyorlar
ya, vergilerle maaşlarını alıyorlar ya, bu vergileri ödeyen insanların ülke dışına kaçmasının yarattığı sonuçları fark ettikleri zaman,
zaten Türkiye’de yaratıcı kimse kalmamış
olacak. Yani, o yüzden malımıza da el koyabilirler, canımıza da. Çünkü, devlet onların,
yetki onların. Ama bizim de kaçma hakkımız
var. Üretme-me hakkımız var, en azında
fakir olma hakkımız var. Tamam biz de sizin
gibi açız, biz de memur olacağız deme
hakkımız var.
Bu muhtemelen onları mutlu edecektir.
Çünkü önemli olan herkesin aç kalması.
Herkes açsa bir eşitlik var demektir. Ne
komik!
Evet eşitlik var demektir. Sanat dünyasıyla
ilgili bir iki şey sormak istiyorum. Ben sanat
dünyasını çok takip eden birisi değilim ama, bu
işten anlayan arkadaşlarla konuştuğum zaman
şunu söylüyorlar, Türkiye’de genel olarak kültür
ve sanat dünyası eski TKP kökenliler tarafından kontrol edilmektedir...
Kısmen... Meselâ, bir arkadaşımız var.
Kendisi son derece tatlı, dürüst bir çocuk.
Maalesef, komünist olmakla övünen bir arkadaşımız ve liberallerin kendisinin en büyük
düşmanı olduğunu zannediyor.
Sana karşı da düşmanlığı vardır o zaman.
Büyük ihtimalle. Yani, onun kafasındaki
hapishaneyi kırmamız, değiştirmemiz... En
çok değişim değişim diyen solcu arkadaşla-
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rımızın kendilerini değiştirmekte bu kadar
zorlanmaları manidar değil mi?
Bugün Türkiye’de sola bakıldığında en tutucu kimselerin burada olduğunu görüyoruz.
Burada benim merak ettiğim bir şey var, sen
hayatı okuyan bir insansın. Ben bir akademisyenim ama, bir ölçüde de hayatı okumaya çalışıyorum. İşte yayın dünyasındayım vesaire. Bana çok basit gerçekmiş gibi görünen şeyler,
meselâ, kollektivist entelektüel arkadaşlara kavranması imkânsız karmaşık olgularmış veya tamamıyla hikayeymiş gibi gözüküyor. Meselâ, bir
şey üretilmezse yoktur. Fakat bu çizgideki
arkadaşlar üretimin üzerinde durmadan, üretilmese de varlığın dağıtılması gerekmektedir
diyebiliyorlar. Belki de tuhaf gelecek sana, iktisat hocalarının da önemli bir bölümü böyle düşünüyor. Anlı şanlı bazı arkadaşlar da böyle
düşünüyorlar. Bunun acaba sebebi ne olabilir?
Ben buna o kadar çok rastlıyorum ki.
Onların odak noktasındaki kelime “paylaşımcı-lık”. Peki, kim üretiyor kardeşim? Neyi
paylaşacaksınız? Üreten, değer yaratan insanın paylaşmadığını iddia ediyorlar ve o yüzden üreten insanın ürettiklerinin paylaşılması
gerektiği fikrindeler. Sorun şu, kim üretecek?
Bu soruyu atlayıp devam ediyorlar. Paylaşmak, o kadar güzel puan toplayan bir kelime
ki. Paylaşalım, bölüşelim, üleşelim, mutlu
olalım... Fakat şimdi, şu soruyu sormayınca
bu fikir çok güzel duruyor. Kimin ürettiğini
paylaşıyorsun? Hanginiz ne ürettiniz de
paylaşıyorsunuz? Siz talancı mısınız? Buyurun siz üretin, bir fabrika açıp çalışın gece
gündüz, bu fabrikaya yüzlerce işçi alın, o
zaman o işçileri çağırın, madem sosyalistsiniz, o işçilere deyin ki ürettiklerimizi sizinle
paylaşıyoruz. Buna kimse bir şey demiyor.
Bu arkadaşların paylaşalım dediği iki şey var.
Birincisi, devleti paylaşalım. Lafı kazıyınca
ortaya çıkan şey şu, devlet bizim olsun, biz
yiyelim. Aslında biz onu paylaştıralım. Adları ne olursa olsun, sonuç olarak hepsi

kollekti-vist. İkincisi ise, bu kapitalistler insanları galiba çok sömürüyorlar, onların sömürdükle-rinden de çok vergi alalım. Ana fikir olarak bu iki madde var. Yani, onlar hiçbir şey üretmeyecek, sadece paylaşacaklar.
Paylaşımcılığı da savunanlar sorgulanmadan
güzel insanların kalplerine gömülecekler. Acı
dolu kalpler tarafından kucaklanacaklar.
Adam paylaşalım diyor, kötü bir şey
demiyor ki. “Paylaşım ” kelimesinin arkasına
çok kolay sığınılır.
Üretimden bağımsız olarak paylaşalım hikayesi tuhaf bir filozofa ait bir fikir. Bu filozof bir
yönüyle özgürlükçü bir filozof, bir yönüyle de
sosyalist bir iktisatçı olan John Stuart Mill. Mill
diyor ki, üretim kanunları tabiat kanunlarıdır.
Onlar üzerinde tartışmaya gerek yok. Gelin biz
bölüşümü konuşalım ve bölüşümü istediğimiz
değerlere göre yapalım.
Çok yanlış.
Stuart Mill’in yanıldığı daha sonra ortaya
çıkmıştır. Çünkü, bölüşümle üretim aynı anda
yapılmaktadır. Kapitalizm de aslında kendisine
göre bir paylaşma mekanizması. Üretilen her
şey sadece üreticisine kalmıyor.
Kefenin cebi yok demiş Türkler. O kadar
güzel bir laf ki bu. Şimdi işadamı sağmal
inek. Adam çalışıyor, ediyor. O sütü vücudunda tutamazsın, gelip biri sağacak. Yani,
bir adam ne kadar çok çalışırsa çalışsın elde
ettiği serveti yeme imkânı sınırlı. Her kazandığı şey aslında bu toprağa serpilmiş yeni
tohumlar oluyor. Adam kazandığı parayı,
kendi ülkesine dağıttığı, fabrikalar kurduğu,
tohumlar attığı sürece zaten diğer arkadaşlar
hatta sosyalistler o fabrikada çalışıp ekmek
yiyorlar. Problem ise şurada, Türk Devleti
bu arkadaşları da kaçırdı. Millet şimdi Bulgaristan’a, Romanya’ya falan gidiyor. Basın,
televizyon, üniversite ve devlet bürokrasisi el
birliği edip bu insanları, bu ülkeden kaçırtı-
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yor. Trajik olan; bu görülmediği için kendileri dâhil bir çok kişinin aç kalacak olması.
Peki, kapitalizmi savunan insanların şöyle
bir söylem değişikliği yapması mantıklı olmaz
mı, genellikle senin de bu söyleyişi boyunca ağırlıklı olarak vurguladığın gibi kapitalizmi savunanlar üretim üzerine, yaratmak üzerine, değiştirmek üzerine vurgu yapıyorlar. Halbuki
kitlelerin büyük bir bölümü dağıtımı önemsiyor,
paylaşmak istiyor. Meselâ, sosyalizmin fakirliğe
karşı bir mücadele olduğunu tarihin gördüğü
en büyük açlık üreticisi olmasına rağmen iddia
ediyorlar. Kapitalizmin ise fakirlerin düşmanı
olduğu söyleniyor. Belki, söylem değişikliği yapıp,
fakirleri korumak için, zenginliği daha âdil ve
daha yaygın bir şekilde “dağıtmak” için...
Valla çok net bir şey söyleyeyim, kapitalizm fakirler için daha çok gereklidir.
Ben de aynı fikirdeyim, ama, bunu nasıl
anlatacağız?
Bunu hayat anlatacak, görecekler. Görmeyeceklerse de görmeyecekler. Çünkü, sonuç olarak, kapitalizme karşı dövüşen fakirlerin aslında kendi ekmek paralarıyla, kendi
işleriyle dövüştüklerini gördükleri bir gün
gelecek. Yani, fabrikatör yoksa fabrika da
yoktur. Fabrika olmayınca işçi de yoktur.
Çok basit.
Fabrika oluyor tabiî ki, ama, iktisadî rasyonalite meselesi zannediyorum olması gereken.
Fabrikatör diyelim işte o yüzden. Yani,
fabrika olmayınca fabrika olmaz, fabrika olmayınca işçiler olmaz. İşçiler de eğer iş
istiyorlarsa, fabrikatörün onlar için çalıştığını
görmeleri lazım. Bu kadar net bir bilgi var
ortada. Bu yüzden solcu aydınlar, işçilerin
patronlarını neden sevdiğini bir türlü anlamazlar.
Yani kanunî düzenlemelerle fakirlik probleminin çözülemeyeceğini, işçilerin iş bulması-
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nın sağlanamayacağını, bunun daha fazla yatırım yapılmasına, yani, özel teşebbüs tarafından, işletmeciler tarafından yatırım yapılmasına bağlı olduğunu anlatmanın bir yolunu
bulmak lazım. Bu doğrultuda çalışan birkaç
yazar var, bir örnek vermek istiyorum, kollektivistler terminoloji geliştirmekte son derece usta,
biz serbest ticaret diyoruz onlar âdil ticaret diyor. Âdil ticaret aslında serbest ticareti
engellemenin iyi bir yöntemi...
Siz liberal diyorsunuz, onlar neo-liberal.
İngiltere’de bir şey gördüm ben, meselâ, ırkçılığa karşı dövüşün, ayrımcılığa karşı dövüşün,
özelleştirmeye karşı dövüşün diyor. Bu aynı zamanda bir dezenformasyon taktiği. İlk ikisinin
negatif itibarından, üçüncüsünü de yararlandırmaya çalışıyor. Irkçılık kötü bir şeyse, ayrımcılık kötü bir şeyse, diğeri de kötü birşeydir.
Mario Vargas’a, fırsat bulursan, bak, dikkat
çekici bir yazardır. Galiba, kapitalizmi, liberalizmi savunanların şunu yapması lâzım, bu
Allah’ın belâsı kapitalizm dediğimiz şeyin fakirlerin en çok lehine olan bir sistem olduğunu
anlatmamız lâzım. Çünkü, kapitalizm zenginlik üretmektedir. O kadar çok zenginlik
üretmektedir ki, fakirlerin aldığı miktar
nisbeten düşük olsa bile, bu, işte, eşitlikçi
kollektivist sistemlerdekinden fazla olmaktadır.
Sen bir sanatçı olduğun için belki bunun daha
iyi bir yolunu bulabilirsin diye düşünüyorum.
Çünkü, ben bir akademisyen olarak üniversite
öğrencesi-ne hitap etmeye muktedirim, sen daha
geniş kitlelere hitap etmeğe muktedirsin. Belki
de bunların üzerinde biraz daha düşünmemiz
lazım. Bu da ayrı bir yaratıcılık gerektirir tabiî
ki.
Ben bu konuda o kadar iyimser değilim.
Eskiden, gençken, liberalizmin, kapitalizmin
insanlığa bir zenginlik ürettiğinin farkına
vardığımda bu fikri heyecanla anlatmaya koyulmuştum. Ama şimdi, o kadar uğraşacak
hâlim kalmadı. Sonuç olarak insanların ka-
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falarına şırıngayla bilinç vermenin mümkün
olmayacağına, herkesin kendi aklıyla bu işi
çözdüğüne inanıyorum. Yani, bir adam bir iş
yerinde çalışıyorsa, o iş yeri içerisinde iyi olmak zorunda olduğunu, iyi olursa para kazanacağını hayat ona bir mesaj olarak zaten
sunuyor. Bunu bir bilinçle yapsa da olur, bilinçsizce yapsa da olur. Herkesten de zaten
aynı bilinci beklemiyorum.

Sonucu tahmin edersin. Bu bir anlatma yoludur. Ama, zannediyorum, mesajın sürekli verilmesi gerekiyor. Bu da yorucu bir çaba.

Şu belki yapılabilir, meselâ, ben öğrencilerine
yapıyorum, hayatınızda yeri olan, hayatınızı
kolaylatan ve dünyanızı zenginleştiren markaları sayın diyorum. Ondan sonra bu markalar
arasında yaratılanları saymalarını istiyorum.

Teveccühün. Çok teşekkür ediyorum. Galiba
bu kadar yeter. Bütün özgürlükçüler adına teşekkür ediyorum.

Yazık sana.
Ayrıca buna da “değer mi?”, o da ayrı bir
tartışma.
Değer değer. Senin işin o. Ben de aslında
senin asistanın olarak çalışıyorum.

Ben teşekkür ederim.
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Siyasî Düşünce Sözlüğü
Atilla Yayla

Siyasî Düşünce Sözlüğü, siyaset bilimi, siyaset teorisi, hukuk felsefesi, iktisadî
düşünce tarihi, bilgi teorisi, ahlâk gibi konularla ilgilenen herkese yardımcı
olabilecek bir başucu eseridir. Sözlük, benzer kitaplarda çoğu zaman olduğu
gibi kavramların kısa anlamlarını vermekle yetinmemekte, birçok kavramı
derinlemesine ele alarak irdelemektedir. Bu, ona, aynı zamanda, klâsik bir
sözlük olmaya ilâveten, bir düşünce ve araştırma rehberi olma vasfını
kazandırmaktadır.
Siyasî Düşünce Sözlüğü Türkiye’de az bulunan türünün en iyi örneklerinden
biri olarak okuyucuyla buluşuyor.

kitaplığınızda özgürlüğe yer açın...
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Ortanın Solu Akımı

Cemal Fedayi *

I. Giriş
Ortanın Solu akımı, CHP’nin ideolojik tarihinde önemli bir dönemi ve bir kırılmayı
ifade etmektedir. Ortanın Solu akımı, sadece
CHP için değil Türk siyasal hayatı için de
önemli bir dönemi ve hareketi temsil eder.
Ortanın Solu akımı ile birlikte Türk sosyal
demokrasisinin temelleri atılmıştır. Ortanın
Solu akımı zaman dilimi olarak esas itibariyle 1960’lı ve 70’li yıllarda tezahür etmesine rağmen etkisi günümüze kadar yansımıştır. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit,
sonraları “demokratik sol” deyimini tercih
etse de, Ortanın Solu akımının kurucularındandır. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,
Ortanın Solu akımının beyin takımı niteliğindeki, bir zamanların “Mülkiye Cuntası”nın üyelerindendir. Son olarak, yeniden
ortanın solundan bahseden, CHP’nin müstakbel lider adaylarından Kemal Derviş, Ortanın Solu ekibinin yayın organı olan Özgür
İnsan dergisi çevresinde bulunmuş bir siyasetçidir. Bu nedenle, günümüzün sosyal demokrat ve demokratik sol siyasetini anlayabilmek ve anlamlandırabilmek için, bu siya

*

setlerin kökeni olan Ortanın Solu akımının
doğru bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada Ortanın Solu akımının doğuşu, fikrî kökenine inilerek ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda özelikle
Ortanın Solu akımının entelektüel kökeni
üzerinde durulacaktır. Daha sonra, İsmet
İnönü’nün Ortanın Solu’nu CHP’nin resmî
çizgisi olarak ilânı üzerinde durulacaktır.
Ortanın Solu akımı İnönü’nün düşündüğü
amacın dışına çıktığı için, bu gelişme üzerinde ayrıca durulacaktır. Ortanın Solu deyimi 1970’li yılların başından itibaren terk
edilme-ye başlanmıştır. Ecevit tarafından bu
deyim yerine “demokratik sol” deyimi
kullanıl-maya başlanmıştır. 12 Eylül’den
sonra hem CHP hem DSP Ortanın Solu deyimini kullanmamıştır. Uzun yıllar kimse tarafından kullanılmayan Ortanın Solu deyimi
son yıllarda, Kemal Derviş tarafından kullanılmış-tır. Bu çalışmada Ortanın Solu akımı,
mümkün mertebe birincil kaynaklar kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır. Ortanın Solu
akımının siyasal lideri Bülent Ecevit, entelektüel lideri ise Turan Güneş’tir. (Fedayi
2003: 81-86; Akat 1991: 203) Bu nedenle
konu incelenirken, bu iki liderin görüş ve
düşüncelerine geniş yer verilmiştir.

Dr., Kırıkkale Ünv., İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü.
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2. Ortanın Solu Akımının Doğuşu
Ortanın Solu politikası, CHP Genel Başkanı
İsmet İnönü’nün 1965 seçimlerinden kısa
bir süre önce Milliyet gazetesine yaptığı
açıklama ile resmen ilân edilmiştir. Kavram
olarak 1965’te çıkmasına rağmen Ortanın
Solu akımının 27 Mayıs öncesine kadar uzanan bir entelektüel geçmişi bulunmaktadır.
Bu durumu anlayabilmek için Ortanın Solu
akı-mının içinde yer alan ve iç içe geçmiş üç
ol-guyu/süreci ortaya koymak gerekir. Ortanın Solu akımı, üç süreci birarada barındırmak-tadır: İlkin, bir kamu örgütü/kurumu
görünümündeki CHP’yi bir siyasal parti hâline getirmek; ikinci olarak, CHP’yi demokrat-laştırmak; son olarak da, CHP’yi sosyal
demokratlaştırmak. Özetle ve topluca söylemek gerekirse, Ortanın Solu akımının esas
amacı, CHP’yi “sosyal demokrat bir parti”
hâline getirmektir.
Konuya bu bağlamda yaklaşıldığında
Ortanın Solu akımının ilk fikrî izleri,
CHP’nin 1959 yılında yapılan 14. Kurultay’ında ilân edilen “İlk Hedefler Beyannamesi”nde görülebilir. Bu Kurultay’ın özelliği, genel olarak liberal çizgide bir parti olan
Hürriyet Partisi’nin1 CHP’ye katılmasından
sonra yapılan ilk kongre olmasındadır. Bu
Kurultay, Hürriyet Partisi ile yapılan mutabakat sonucu varılan konuların görüşülmesi
amacıyla toplan-mıştır. Kurultaya damgasını
da HP’liler vur-muştur. İlk Hedefler Beyannamesi’nin raportörü HP’li Turan Güneş, bu
Beyanname’nin okunduğu oturumun başkanı da yine bir HP’li olan Fevzi Lütfi
Karaosmanoğlu’dur. (Kumaş 1999: 94-95).
İleride de görüleceği gibi, HP’li Turan Güneş, Ortanın Solu akımının entelektüel do-

kusunu oluşturmada birincil derecede
önemli bir rol oynamıştır. (Fedayi 2003:
262-279) Bu etki nedeniyle Ortanın Solu
akımı, içinde liberal bir damarın bulunduğu
bir akım olarak gelişmiştir. Esasen sosyal
demokrasi, siyasal liberalizmi de içermektedir. Avrupa’daki sosyal demokrat partiler, liberalizmin hak ve özgürlük ilkelerine ve liberal demokrasiye kesin olarak bağlıdırlar ve
anti-demokratik yollara başvurmayı hiç bir
şekilde doğru bulmamaktadırlar. (Yayla
1998: 60) Sosyal demokrasi, liberal devlet
ile sosyal devleti, hukuksal adalet ile toplumsal adaleti birarada gerçekleştirmeyi önerir.
(Kışlalı 1993: 95)
Sözkonusu İlk Hedefler Beyannamesi’nde
ana hatlarıyla şu konuların altı çizilmiştir:
“Antidemokratik yasalar, yöntem ve anlayış
kaldırılacaktır. (...) Yasaların Anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir anayasa mahkemesi oluşturulacaktır. Demokratik anlayışta,
halk egemenliğine dayanan, sosyal adalet ve
güvenlik ilkelerine dayanan bir devlet
düzenine uygun anayasa oluşturulacaktır.
Devlet başkanı yansız olacaktır. Yargıç
güvencesi sağlanacaktır. Partizanca yönetime
ve sosyal adaletsizliğe son verilecektir. Seçim
güvenliği
sağlanacak,
nisbi
temsile
geçilecektir...”2
Bu Beyanname’nin Ortanın Solu akımının entelektüel kökeni bağlamında özel bir
önemi vardır; bir anlamda bu metin Ortanın
Solu’nun ilk çıkış noktası olmuştur. Bu hükmü destekler tarzda Ecevit de şu düşünceleri
dile getirmiştir: “İlk Hedefler Bildirgesi, çok
partili yaşama geçildikten sonra CHP’nin
kendini yenileme, demokrasiye daha çok
gerçeklik, devlete daha belirgin bir sosyal
nitelik ve halkçılık ilkesine içerik kazandırma

1

Hürriyet Partisi, Demokrat Parti’den ayrılan bir kısım
milletvekili tarafından 1955 yılında kurulmuştur. 1957
seçimlerinde beklediği başarıyı elde edemediğinden
kendini feshederek, 1958 yılında CHP’ye katılmıştır.
Ayrıntılı bilgi için bkz. (Teziç 1976:278)
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CHP tarihinde önemli bir metin olan Beyanname’nin
tam ve özgün metni için bakınız: “İlk Hedefler
Beyannamesi”, Ulus, 15.1.1959, s. 4.

libe ral düşünce
yolunda attığı ilk adımdır. Ortanın Solu
hareketinin düşünsel zemininin de bir ölçüde
o
bildirgeyle
hazırlanmış
olduğu
söylenebilir.” (Ecevit 1995: 61)
27 Mayıs sonrasında da CHP içindeki
arayışlar devam etmiştir. Adı geçen Beyanname’nin raportörü Turan Güneş 1961’in
sonlarından itibaren, CHP’nin eski çizgisini
terketmesini, halktan ve yönetilenlerden yana
bir parti olmasını öneren yazılar yazmaya,
konuşmalar yapmaya başlamıştır. (Fedayi
2003: 56, 64-66) Ortanın Solu akımının tarihi açısından bir önemli tarih de 1962 yılıdır. 4 Nisan 1962 tarihli Yön’de “C.H.P.:
Yön Aranıyor” başlığıyla, imzasız bir haber
yayınlanmıştır.3 Bu haberde CHP’nin Parti
Meclisi’nde cereyan eden bir tartışma bildirilmektedir. Söz konusu Parti Meclisi toplantısı CHP tarihi açısından önemli bir dönüm noktasının ilk aşamasıdır. Bu toplantı
ileride ete kemiğe bürünecek olan Ortanın
Solu akımının parti faaliyeti olarak ilk çıkışıdır. Bu toplantıda, ilk sözü Turan Güneş alarak partiye artık yeni bir yön verilmesi gerektiği hakkında uzun bir konuşma yapmıştır. Güneş, özetle, özellikle nisbi temsile geçildikten sonra bir partinin her kesimden insanı sinesinde toplayamayacağını; CHP’nin,
işçi ve köylüler gibi yoksul sınıfların çıkarını
esas alan, bu kesimlerin refahını yükseltmeyi
amaçlayan bir yön belirlemesini savunmuştur. Güneş’in konuşmasının ardından, Güneş’i destekler tarzda Bülent Ecevit bir konuşma yapmıştır. En son da İbrahim Öktem
yapılan tartışmaların bir sonuca bağlanması
ve partiye verilecek yönün saptanması için
bir önerge vermiştir.4 Bu önerge tartışmaları
iyice alevlendirmiş ve sonuçta Genel Sekreter
İsmail Rüştü Aksal, tüm tarafları yatıştırıcı
bir konuşma yaparak konuyu kapatmıştır.
“C.H.P.: Yön Aranıyor”, Yön, 4 Nisan 1962, Sayı 16, s. 6.
“C.H.P.: Yön Aranıyor”, Yön, 4 Nisan 1962, Sayı 16, s.
6; (Güneş 1996:115-121).

Böylece önerge bir anlamda hasır altı edilmiştir. (Simav 1975: 78-84; Barlas 2000:
211; Güneş 1996: 120) Güneş, Ecevit ve
Öktem’in bu toplantıdaki tutumları, adı
konmamış ortanın solu hareketinin ilk “organize ve açık çıkışı” olmuştur. (Sağlamer
1974: 169) Dikkati çekeceği gibi CHP’nin
sosyal demokrasiye doğru açılımının öncülüğünü yapan üç kişiden ikisi eski HP’lidir.
(Turan Güneş ve İbrahim Öktem)
1962 yılındaki bu toplantının ortanın
solu hareketinin başlangıcı konusundaki
önemini Ecevit de vurgulamıştır. Ecevit’e
göre, 1960’tan sonra ekonomik ve sosyal sorun-ların ön plâna çıkması, CHP’nin halkçı
niteliğini, ortanın solunda alması gereken
yeri, daha güncel ve aktüel duruma getirmiştir. Buradan yola çıkan Ecevit, Kurtul
Altuğ’a şunları söylemiştir: “1962 yılında
CHP’nin bir toplantısında bu mücadeleyi
sonuna kadar birlikte yürüttüğümüz bazı arkadaşlarla birlikte CHP’nin sosyal ve ekonomik görüşleri bakımından kendisine açık
seçik tutarlı bir yön saptaması gerektiğini
ileri sürmüştük.” (Altuğ 1991: 277) Ecevit,
bu toplantı bağlamında anılarını, Öymen’e
de şu cümlelerle anlatmıştır: “...parti meclisinde sert tartışmalar olmuştu. Ben CHP’nin
kendisine eskisinden daha belirgin bir sosyal
ve ekonomik yön vermesi gerektiğini öne süren parti meclisi üyeleri arasında yer almıştım. Bu konudaki mücadelemizi özellikle
Turan Güneş ve İbrahim Öktem’le birlikte
yürütüyorduk. O yüzden parti meclisinde
ağır eleştirilere, ithamlara uğradık...”5
1965 seçimlerinden kısa bir süre önce
İnönü, diğer partililere danışmadan, kendi
kararıyla CHP’nin ortanın solunda bir parti
olduğunu ilân etmiştir. “Ortanın Solu” deyimi daha önce de bazı partililer tarafından

3
4

5

Öymen, Altan, “Ecevit Siyasi Hayatını Anlatıyor”,
Cumhuriyet, 18.1.1975, s. 4.
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kullanılmış6 olmasına rağmen, bir parti sloganı olarak ve yetkili bir isim tarafından, ilk
kez İnönü tarafından 1965 seçimleri öncesinde, 29 Temmuz 1965 tarihinde ortaya
atılmıştır. (Yetiş 1989: 49, 52)
İnönü 29 Temmuz 1965 tarihli bu ilk
açıklamasında ortanın solunu devletçilikle iki
hafta sonraki bir açıklamasında ise halkçılık
ve laiklikle temellendirmiştir. İnönü, bir süre
sonra da, devletin ve anayasanın da ortanın
solunda olduğunu söylemiştir. İnönü ayrıca
ortanın solunun, komünizmi ve faşizmi önleyecek bir politika olduğunu açıklamıştır. Bir
seçim konuşmasını da şu sözlerle bitirmiştir:
“Devlet de, anayasa da, CHP de ortanın
solundadır.
Okuduğum
CHP
seçim
bildirgesi değil, anayasadır”. (Bila 1999:
214-5) Görüldüğü gibi, İnönü, ortanın solu
söylemini, bir parti politikası olarak değil de
adeta “devlet politikası” olarak, aşırı sola
karşı bir duvar şeklinde, halktan çok devletin
çıkarlarını gözeten bir yaklaşım tarzı olarak
kurgulamıştır. Bu söylem tarzıyla İnönü
CHP’yi hâlâ, bir siyasal parti olmaktan çok,
bir devlet kurumu gibi görmeye devam ettiğinin işaretlerini vermiştir. Hale ve Heper’e
göre, İnönü’ün ortanın solu anlayışı, devlet
kavramına ve devletçilik ilkesine dayanan bir
anlayıştır. (Turan 2000:429) Ecevit ve Güneş gibi CHP’lilerin içinde bulunduğu ekip
ise, CHP’yi bir devlet kurumu olmaktan çıkarıp siyasal yelpazenin solunda, halka dayanan gerçek bir siyasal parti hâline getirmek
istemiştir.
İnönü’nün ortanın solu sloganını ilân edişinde, TİP’in bir sol parti olarak kurulmasının önemli bir etkisi vardır. Çünkü 1960
sonrası esen sol düşünce rüzgarları gençliği
etkilemiş ve özellikle yüksek öğrenim gençliği TİP’e yönelmeye başlamıştır. Altuğ’un
Öymen, Altan, “Ecevit Siyasi Hayatını Anlatıyor”, Cumhuriyet, 22.1.1975, s. 4.
6
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saptamasına göre 1960’da CHP etrafında
kenetlenen gençlik bu kez TİP’in etrafında
toplanmaya başlamıştır. (Altuğ 1991: 280)
İnönü, 24.4.1968 tarihli bir mesajında,
“Başlıca rakibimiz TİP’tir.” ifadesini kullanmıştır. (Ahmad 1976: 345)
İnönü ortanın solu deyimini, ilk defa ortaya attığında, içerikten yoksun bir şekilde,
bir slogan olarak ortaya atmıştır. O nedenle
içerik konusunda tam bir karmaşa yaşanmıştır. Altuğ’un gözlemine göre, o sıralar ortanın solu, “ne niyete yenirse o şekilde kokusu
olan bir acayip nesne idi”. CHP’liler konuyu
iyi anlamadıkları için halka da anlatamamışlardır. (Altuğ 1991: 278) Emin Paksüt’ün
hesabına göre ortanın solu deyimi, tam 27
ayrı anlamda kullanılmıştır. (Abadan 1966:
161) Savunanlar gibi karşı çıkanlar da deyimin ne anlama geldiğini bilmemişlerdir.
1965 seçimlerinde karşılıklı suçlamaların ekseni bu slogan olmuştur. AP kolay söylenen
ve etkileyici bir karşı-slogan bulmuştur:
“Ortanın Solu-Moskova Yolu!” Doğrusu, bu
slogan karşısında CHP’liler güçlü cevaplar
verememişlerdir. Suphi Baykam, Ortanın
Solu’nun dinsizlik olmadığını ispata çalışmıştı: “Kalp soldadır, abdest soldan başlanarak alınır.” Bir cevap da Ulus gazetesinden
geliyordu: “Peygamber Efendimiz de solcuydu.”. (Sağlamer 1974: 184-190) Turan
Güneş’e göre, İnönü bu deyimle yeni bir şey
söylememiştir; bu deyim ne olduğu belirsiz
bir slogandır. (Çiğit 1983: 17; Simav 1975:
86; Barlas 2000: 212) Zaten İnönü’ye göre
yeni olan “ortanın solu” deyimidir, CHP
eskiden beri zaten ortanın solunda bir
partidir. (Toker 1991: 135) Görüldüğü gibi,
Ortanın
Solu
deyimi
henüz
içi
doldurulamamış bir slogandan ibarettir.
CHP bu seçimlerden yenilgiyle çıkmıştır.
CHP’nin 1965 yenilgisi, 1950 yenilgisinden
daha ağır olmuştur: 1950’de oyların %39’unu
alan CHP’nin oy oranı 1965’te % 28.7’ye

libe ral düşünce
düşmüştür. AP’nin oy oranı ise % 52.8’e yükselmiştir. CHP’nin solculuk konusunda bir tür
rakip gördüğü TİP, milli bakiye sisteminin de
yardımıyla % 2.97 oy oranı ile (13’ü milli seçim
çevresinden olmak üzere) 14 milletvekili çıkarmıştır(Ezherli 1986:85).
CHP’in oy oranındaki dramatik düşüş,
CHP içi ve dışı çevreler tarafından en çok “ortanın solu” politikasına bağlanmıştır. Fakat Şerif Mardin ve Frederick Frey’in yaptığı bir kamuoyu araştırmasında, CHP’nin seçimi kaybetmesine, ortanın solu ilkesinin değil, tersine,
bu programın seçmene yeterince anlatılamaması yüzünden eski CHP imajının, yani “CHP’nin
zengini fakire karşı tuttuğu” yargısının
değişmemiş olmasının yol açtığı sonucuna
varılmıştır. (Sencer 1971:296) Abadan’ın saptamasına göre de, CHP bir kitle partisi olduğu
hâlde seçmenlerin gözünde sadece memur ve aydınların tercih ettiği bir siyasî kuruluş olmaktan kendini kurtaramamıştır. (Abadan 1966:
180)
Bu bilimsel verilere rağmen CHP içindeki
sağcı ve tutucu kesim seçim yenilgisini Ortanın Solu politikasına bağlamış ve karşı atağa
geçmiştir. Ecevit ve Güneş gibi sosyal demokrasi yanlıları ise bu deyimi sahiplenerek,
kavramın içini kendi düşünceleri ile doldurma yolunu tutmuşlardır. Parti içi dengeleri
gözeten İnönü ise sağcı ve tutucu kanada
karşı Ortanın Solunu sahiplenen genç ekibi
desteklemiştir. Böylece, parti içinde kıyasıya
bir hizipler mücadelesi başlamıştır. (Turan
200:432-33; Toker 1993:59-64)

3. Ortanın Solu Akımının Gelişimi
1966 yılı CHP içi çekişme açısından önemli bir
kırılma dönemine işaret eder. Bu yılda yapılan
18. Kurultay’da Ecevit ve Güneş’in başını çektiği Ortanın Solu grubu Genel Sekreterliği ele
geçirmiştir. Bu Kurultay’da Ortanın Solu
grubu adına Turan Güneş; tutucular adına da

Turhan Feyzioğlu konuşmuştur. Güneş konuşmasında, Ortanın Solu tartışmalarını belli bir
esasa bağlayacaklarını, idare-i maslahatçılığa,
zulme, dengesizliğe ve fakirliğe karşı olduklarını
ifade etmiştir.7Ecevit’in Genel Sekreter olmasıyla birlikte Ortanın Solu grubu siyasal ve entelektüel planda hızla gelişmeye başlamıştır. Bir
ekip çalışması olarak gelişen Ortanın Solu akımının siyasal aktivite ve sözcülük bağlamında
lideri Ecevit; entelektüel planda lideri ise Turan
Güneş’tir. Mülkiye’de hoca olan Turan Güneş,
kendisi gibi Mülkiye’de hoca olan Haluk
Ülman, Deniz Baykal, Ahmet Yücekök ve Besim Üstünel’i de yanına alarak bir beyin takımı
oluşturmuştur. Bu beyin takımı, yeni oluşturulan “Yüksek Danışma Kurulu” bünyesinde,
Ortanın Solu sloganının içini, çağdaş sosyal
demokrasi ilkeleriyle doldurmaya başlamışlardır. CHP üzerindeki etkilerinden dolayı Turan
Güneş ve arkadaşlarına, rakip gruplar tarafından “Mülkiye Cuntası” adı takılmıştır. (Fedayi
2003: 83-84; Sağlamer 1974: 205-206, 294;
Altuğ 1991: 282)
1967 yılında, bir anlamda eski beyin takımı
olan Turhan Feyzioğlu ve arkadaşları CHP’yi
terkederek, Güven Partisi’ni kurmuşlardır.
Böylece CHP içindeki sağcı ve tutucu kesimin
büyük bir kısmı partiden ayrılmıştır. CHP
içinde kalan Kemal Satır ve Nihat Erim gibi
milletvekilleri de, Ortanın Solu ekibine muhalefet ederek 1970-72 arasında CHP’den ayrılmışlardır. Daha sonra, CHP’den ayrılanların
tamamı, Feyzioğlu’nun liderliğinde Cumhuriyetçi Güven Partisi adı altında toplanmışlardır.
1967 yılındaki bu ilk tasfiye olayı CHP tarihi açısından bir ilke işaret etmektedir: Bu tarihe kadarki parti içi mücadeleler kişiler etrafında gelişen basit hizip mücadeleleri şeklinde
seyrederken, bu defa düşünsel bir ayrılık, mücadelenin ana eksenini oluşturmuştur (Kili
7
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1976: 241). Bu tasfiye sonucunda CHP kendi
içinde, bir yapı değişikliğine uğramış; yeni bir
yapıya ve iç tutarlılığa kavuşmuştur. (Sencer
1971: 301, 303)
Mülkiyeliler grubu genel merkezde bilimsel çalışmalarla uğraşırken Ecevit de ülke çapında CHP örgütlerini dolaşmaya başlamıştır. İki koldan yürütülen çalışmalar birleştirilerek değerlendirilmiş ve ortaya bir strateji
metni çıkarılmıştır. Değerlendirmelerden çıkarılan sonuçları Ecevit şöyle özetlemiştir:
“Halk öncelikle somut sorunlarının çözümünü beklemektedir ve halk bu isteğinde
tamamen haklıdır; CHP yeni halkçı tutumuna uygun olarak kadrolarını da tutarlı
hale getirmelidir; öteden beri yüzeysel bir
devrimcilik anlayışıyla üzerinde durulan bazı
temalar biraz geri plana itilip, halkın somut
sorunları ile ilgilenmelidir. 1968 yılında
saptanan bu strateji metni, CHP’nin bu tarihten sonraki çalışmalarında yön gösterici
bir metin olmuştur.”8 Genel Başkan
İnönü’ye karşın Ortanın Solu ekibi CHP’yi,
statükoyu korumakla görevli bir kamu kurumu olmaktan çıkarıp, halkın somut sorunlarına ve duyarlılıklarına cevap verebilecek bir “parti” hâline getirmeye başlamışlardır.
Sözkonusu strateji metni doğrultusunda
yapılan çalışmalar sonucunda CHP hızla
halka daha yakın bir parti olma yolunda
ilerlemeye başlamıştır. Bu arada genel merkez
binası bir yandan halktan insanların yoğun
olarak girip çıktığı, bir yandan da Mülkiyeli
genç bilim adamlarının yoğun olarak çalıştığı,
aktif bir merkez haline gelmiştir. CHP’nin
imaj de-ğiştirme çalışmasının ilk yansıması
eski DP’li-lerin affı konusunda görülmüştür.
Bu
konuda
Ortanın
Solu
ekibinin
yönlendirmesiyle CHP, atak bir tutumla affı
Öymen, Altan, “Ecevit Siyasi Hayatını Anlatıyor”, Cumhuriyet, 26.1.1975, s. 4.
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desteklediğini ilân ederek, ayak sürüyen
AP’nin önüne geçmiştir. Böylece CHP, öteden beri kendisine yöneltilmiş husumet nedenlerinin en önemlilerinden birini geçersiz
kılmıştır.9
CHP içindeki tutucuların aksine Ortanın
Solu grubu eski DP’lilerin affı yönünde politika izlemiştir. Af konusunda CHP önderliğini ikna eden siyasetçi eski bir DP’li olan
Turan Güneş’tir. Güneş önce Ecevit’i ikna
etmiş, sonra da sıkça görüştüğü İnönü’yü
ikna etmiştir. Güneş affa iki nedenden ötürü
taraftardır: Öncelikle, bu yasak hukuka ve
insan haklarına aykırıdır. İkinci olarak, böyle
bir yasak gerçekçi değildir ve fiilen dolaylı
yollarla delinir. O hâlde eski DP’liler bir an
önce affedilmeli ve siyasal alana dönmelidirler.10 Ferda Güley de anılarında, af konusunda önce bazı yetkili (eski) DP’lilerin Turan
Güneş ve Ali İhsan Göğüş’ü İnönü nez-dinde girişimde bulunmak üzere aracı
kıldıklarını, bu girişimden sonra İnönü ve
Ecevit’in ikna olduğunu, daha sonra da diğer
merkez yönetimi kurulu üyelerinin ikna olduğunu belirtmiştir. (Güley 1990:406)
Ortanın Solu grubunun CHP’yi demokrat görüşleri savunan bir parti haline getirme
yolundaki gayretleri, statükocu gruplar tarafından hemen eleştiri bombardımanına tutulmuştur. En önemli eleştirileri, “CHP’nin
Demokrat Partileştirildiği” yolundaki eleştirileridir. Bu konuda öncelikle suçlanan iki
isim DP kökenli Turan Güneş ve İbrahim
Öktem’dir.11 Ecevit de Güneş ve Öktem’in
etkisinde kalmakla suçlanmıştır.12 Bu tarih-

9
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Akşam, 22.1.1972, s. 5.
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Arman, Ülkü, “CHP ve Halk Dalkavukluğu”, Akşam,
24.1.1972, s. 5.
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Akşam, 23.1.1972, s. 5.

libe ral düşünce
lerde, ortanın solu ekibine yöneltilen eleştiriler üç noktada toplanmıştır: CHP’yi demokratlaştırma, redd-i miras13 ve aşırı sola
ödün vermek.14 Ecevit’in suçlandığı bir konu
da ekonomidir. Bu konuda da Ecevit, “daha
düne kadar liberal ekonomiyi savunmuş Prof.
Turan Güneş ve Prof. Besim Üstünel”in
etkisinde kalarak devletçilik yerine halka açık
teşebbüsleri
savunmakla
suçlanmıştır.15
Ecevit’in en yakınlarından biri olarak
görülen Güneş’e yönelik bir eleştiri de, sık sık
“DP’nin disiplin ve çalışma yöntemi”ni
övmüş olmasıdır.16
Ecevit söz konusu “Demokratlaştırma”
suçlaması konusunda, eskiden CHP’nin bazı
halk topluluklarının gözünde, bürokrat devleti, eşrafı ve halka yabancılaşmış aydını temsil ettiğini; partinin bu görüntüsü ile halkçıdevrimci ilkelerinin çeliştiğini belirtmiştir.
Ecevit’e göre 1966’daki 18. Kurultay’dan
sonra CHP bu çelişkiyi ortadan kaldırıcı bir
tutum ve davranış değişikliğine girişmiş,
halkla bütünleşmeye yönelmiştir. Fakat
halkla bütünleşme yolunda atılan her adımı,
iktidara yükselmek için verilmiş ödün şeklinde yorumlayan geleneksel aydın ve bürokratlar bu gelişmeyi “CHP’yi DP’ye benzetme
çabası” olarak yorumlamışlardır.17
CHP, Ortanın Solu akımıyla birlikte demokrasi konusunda ilk defa açık ve cesur fikirler ileri sürmüştür. Bir yazısında Ecevit,
demokrasiyi CHP’in de üstünde gördüğünü;
ancak demokrasi varoldukça CHP’nin varolacağını belirtmiştir: “CHP’deki Ortanın

Arman, Ülkü, “CHP’nin Şanssızlığı”, Akşam, 7.1.1972, s. 7.
Arman, Ülkü, “Solculuk-Sağcılık”, Akşam, 11.1.1972, s. 5.
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Solu hareketi, demokrasi ile ayrı düşünülemeyecek kadar bağlantılıdır.”18
1965-69 arası dönemde CHP içindeki ayrışmaları şöyle özetleyebiliriz: Ecevit ve arkadaşlarının karşısında iki grup vardır. Bunlardan birincisi Akis dergisi tarafından “sağ
kanat” olarak adlandırılan Feyzioğlu ekibidir
(Sencer 1971:298). Bu grup 1967’de tasfiye
edilmiştir. Bu ekibin boşalttığı muhalefet konumunu, ortanın solu politikasını açıkça
savunmayan ve kendilerine “ortanın göbekçileri” denilen, Kemal Satır’ın öncülük ettiği
grup doldurmuştur. (Turan 2000: 441;
Toker 1993:128) Henüz açıkça belirginleşmeyen ikinci grup ise özellikle yöntem konusunda Ortanın Solu grubuyla ayrışmış bir
gruptur. Orhan Kabibay’ın başına çektiği bu
grup, halk oyuyla bir sol devrimin gerçekleşemeyeceğine, sol devrimin ancak asker-sivil
karışımı bir kadro ile “tepeden inme” bir
yöntemle gerçekleşebileceğine inanan bir
gruptur. Askerin içinde de kolları olan bu
gruba göre CHP bu askeri hareketin payandası olmalıdır. (Altuğ 1991: 281) Nermin
Neftçi de bu bağlamda anılarında, CHP
içinde bulunan ve “CHP’li Sosyalistler” diye
anılan bazı milletvekillerinin, demokrasiyi
“cici demokrasi” deyimi ile hafife aldıklarını
anlatmıştır. (Neftçi 1997: 85) Ortanın Solu
akımına muhalif bu iki grup zamanla birleşerek ortanın solu ekibine karşı ortak mücadele
vermişler. (Kili 1976: 241)
Doğan Avcıoğlu bu tarihlerde, Ortanın
Solu ekibine karşı, Orhan Kabibay’ın başını
çektiği grup başta olmak üzere tüm Ortanın
Solu karşıtlarına destek vermiştir. 1969 sonlarında çıkmaya başlayan Devrim, Ortanın
Solu karşıtı yayınları ile dikkati çekmiştir.
“Cici Demokrasi” yerine “askeri” çözümler
arayan Avcıoğlu en keskin eleştirilerini CHP
içindeki Ortanın Solu ekibine ve ekibin lideri
18
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Ecevit’e yöneltmiştir. Hasan Cemal (1999:
210) bunun nedenini şu cümlelerle açıklamıştır: “Çünkü Ecevit’in başına çektiği Ortanın Solu hareketinin güçlenmesi, Avcıoğlu
tarafından Türkiye’de parlamentoculuğun,
demokratik rejimin güçlenmesine yol açacak
bir gelişme olarak görülürdü. (…) Doğan
Bey bu yüzden Ecevit’e acımasızca vurur,
buna karşılık CHP’de bir askeri yönetime
kredi açabileceğini düşündüğü Nihat Erim,
Orhan Kabibay gibi politikacılarla bütün
Ecevit muhaliflerine destek verirdi.”
Ortanın Solu açısından 1969 seçimlerinin
çok önemli bir yeri vardır. Bu seçim Ortanın
Solu grubunun yönetiminde girilen ilk seçimdir. CHP bu seçimlerden, oy oranı açısından 1965 seçimlerine göre %1’lik bir gerileme ile çıkmıştır: Oy oranı % 27.36, milletvekili sayısı 143. (Ahmad 1976: 376)
Milli bakiye sistemi terkedildiği için CHP,
oy oranındaki düşüşe karşın 1965 seçimlerine göre milletvekili sayısını 134’ten 143’e
çıkar-mıştır. CHP’nin oy oranındaki gerilemede, Ortanın Solu politikasına muhalefet
ederek CHP’yi terkedenlerin kurmuş olduğu, % 6.58 oy alan Güven Partisi ile %2.8
oy alan Türkiye Birlik Partisi’nin etkisi olmuştur. (Kili 1976: 251) 20. Kurultaya sunulan Parti Meclisi Raporu’nda da, CHP’den
oy koparan bu iki partinin doğmuş olmasına
rağmen CHP’nin oy oranında sadece % 1’lik
önemsiz bir düşme kaydedildiği belirtilmiştir.19
1969 seçimlerine Ortanın Solu ekibinin
yönetiminde girildiği için dıştan bakıldığında
bu %1’lik gerileme, Ortanın Solu ekibinin
bir başarısızlığı olarak görülebilir. Fakat bu
ekibin belirlediği hedef kitle açısından, açıkça
görülmeyen bir ilerleme kaydedilmiştir. Mülkiyeliler grubundan Baykal’ın yaptığı bir
CHP XX. Kurultayı Parti Meclisi Raporu, Ankara:
Ulusal, 1970, s. 17.
19
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araştırmanın sonuçlarına göre; CHP, kapitalist, piyasaya yönelik tarıma yönelmiş, sanayileşmiş, eğitimli, modernleşme açısından
ileri bölgelerde oy artışını sağlamış, daha
tutucu, feodal etkilerin egemen olduğu, eski
sosyo-ekonomik yapıların egemen olduğu,
yani hâlâ “dünün Türkiyesi”ni yansıtan yerlerde, büyük gerileme olmuştur. Bu açıdan
bir değerlendirme yapıldığında şu sonuç görülmüştür: Ortanın Solu akımı hedef kitlesini yakalamış ve bu kitle bağlamında bir
ilerleme kaydetmiştir. Baykal’a göre, 69 seçimlerinde tabanda yakalanan bu ivme,
CHP’yi 73 ve 77 seçimlerindeki başarıya taşımıştır.20 3 Temmuz 1970 günü toplanan
CHP 20’nci Kurultayına sunulan Parti Meclisi raporu da Mülkiyeliler grubunun görüşlerini yansıtır bir içeriktedir: “Yeni Türkiye’de halk yetersiz ölçülerde de olsa, giderek
artan ekonomik gücü sayesinde, toplumdaki
ağırlığını duyurmaya başlamıştır. Genel oy
ona bu ağırlığı siyasal hayata yansıtma olanağı
da sağlamıştır. Buna karşılık sivil-asker
bürokratlar eski durgun toplumsal düzende
ve durgun ekonomik yapıda son derece
yüksek olan itibar ve güçlerini, halkın sahneye
çıkışı ve ağırlığını artırması üzerine önemli
ölçüde yitirmeye başlamışlardır.”. (Bila 1999:
239)
CHP bu seçimlerde, halkçı söylemiyle de
öne çıkmıştır. 1969 seçimlerini yorumlayan
Kurtuluş Kayalı, geçirdiği değişim sonunda
CHP’nin, DP’nin halkın istek ve görüşlerine
önem veren mirasını devraldığını ve DP’ye,
AP’den daha fazla yaklaştığını söylemiştir.
(Kayalı 1994: 159) 1969 yılında DP’lilerin
affı tartışmaları sırasında Parti Meclisinden
ayrılan Muammer Aksoy, CHP’deki bu değişimi bir “taviz” olarak yorumlamıştır:
“Ecevit, halkçılık anlayışı açısından Mende20

Baykal, Deniz, “Demokratikleşme Sürecinde CHP”,
(konuşma), Ankara: 16 Nisan 1988.
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res’le aynı paraleldedir, başbakan olabilmek
için her tavizi vermeye hazırdır”. (Bila 1999:
238) Turan Güneş 1969 seçimlerini, CHP’nin
sol parti olma sürecinde en önemli aşama
olarak görmüştür. Bir konuşmasında,
CHP’nin 1969 seçimlerinden itibaren solda
bir parti olduğunu belirtmiştir.21
1969 yılını CHP açısından önemli kılan
bir husus da, 1969 seçimleri öncesinde hazırlanan ve “düzen değişikliği” talep eden seçim bildirgesi olmuştur. Geleneksel çizgisi
nedeniyle birçok kesim tarafından “düzen”le
özdeş sayılan bir parti tarihinde ilk defa seçmenin önüne “düzen değişikliği” söylemi ile
çıkmıştır. Bu çıkış, CHP tarihi açısından çok
esaslı bir kırılmayı ifade etmektedir. 1969
seçimleri öncesi hazırlanan bir bildirgeyle,
1965 yılındaki belirsiz “Ortanın Solu” kavramı ilk defa içeriklendirilmiş, deyimin anlamı konusunda derli toplu bir program ortaya konulmuştur. 1969 yılındaki seçimlerden önce, bilim adamlarının da katıldığı
uzun bir hazırlık sonucu hazırlanan bu bildirge, İnsanca Bir Düzen Kurmak İçin Halktan Yetki İstiyoruz: CHP’nin Düzen Değişikliği Programı22 adı altında bir kitapçık halinde tüm yurda dağıtılmıştır. CHP bütün siyasal geçmişi boyunca ilk defa 1969 seçimlerinde geniş kapsamlı, bütün sorunları derinlemesine ela alan, çeşitli sorunları ve bu
sorunların birbiriyle ilintilerini kavrayan büyük bir bildirge ile seçmenin karşısına çıkmıştır. (Kili 1976: 247) Seçim sonrası eleştiriler büyük bir oranda bu bildiri ve bu bildiriyi hazırlayan bilim adamları üzerinde yoMillet Meclisi Tutanak Dergisi, 21.9.1976, B.135, O. 1,
Cilt 20, s. 687; (Güneş vd. 1980: 54). İdris Küçükömer
de, 1969 seçimlerinden önce hazırladığı bir kitabında,
CHP’yi sağ partiler kategorisinde saymıştır (Küçükömer
1969:82)
22
133 sayfadan oluşan bu bildirge 17 bölümden
oluşmaktadır. İnsanca Bir Düzen Kurmak İçin Halktan
Yetki İstiyoruz: CHP’nin Düzen Değişikliği Programı,
Ankara: Ulusal Basımevi, 1969.
21

ğunlaşmıştır. Kili’ye göre seçim yenilgisinin
asıl nedeni, bu bildiri değil, bu bildiride dile
getirilen politikaların gerçekleşeceğine dair
seçmende bir inanç oluşmamasıdır. Bunun da
nedeni başta İnönü olmak üzere eski kadronun varlığıdır. Halktaki bu inanç, lider
değişikliğine kadar sürecektir. (Kili 1976:
254) Gerçekten de İnönü’den sonraki seçimlerde CHP tarihinin en büyük başarılarını
elde etmiştir.
1969 seçimlerinden sonra, CHP’yi 1973
seçimlerine taşıyacak olan ekibin, o zamanki
parti içi muhaliflerin koyduğu adla “Mülkiye
Cuntası”nın parti yönetimindeki ağırlığı
daha da artmıştır. Bu sıralarda Ali İhsan Göğüş, Muammer Erten, Hüdai Oral, Mehmet
Yüceler Merkez Yönetim Kurulu’ndan
çekilmişlerdir.
Bu
isimler
çekilirken,
Ecevit’in yeni ekibini, “Mülkiye Cuntası”
diyerek suçlamışlardır. “Üçüncü Dünyacı”lardan sayılan Muammer Erten’den boşalan Genel Sekreter Yardımcılığına Turan
Güneş’in, yeni 4 merkez yönetim kurulu
üyeliğine de Ecevitçi isimlerin getirilmesiyle
Ortanın Solu ekibi parti yönetimine büyük
bir oranda egemen olmuştur. Bu dönemdeki
ikinci genel sekreter yardımcısı da, Mülkiyeliler grubunun bir üyesi olan Besim
Üstünel’dir. (Toker 1993: 182; Bila 1999:
238) Basında “Beyin Takımı” olarak nitelenen23 bu ekip, eski beyin takımının,
Feyzioğlu grubunun boşalttığı yeri doldurmuştur. Sözkonusu Mülkiye kökenli akademisyenleri, CHP içindeki statükocular kadar
CHP dışındaki bürokratik solcular da eleştirmiştir. Bürokratik solda yer alan Avcı-oğlu
ve arkadaşları da Mülkiyeliler grubunu eleştirenler arasındadır. 9.12.1969 tarihli Devrim’de şu eleştiriler yer almıştır: “Bülent
Ecevit, gerçek bir liderlik gösteremediği için,
23

CHP’yi 1973 seçimlerine taşıyacak Mülkiyeliler
grubuna basında “beyin takımı” denilmektedir. “CHP’de
Mülkiyeliler”, Yeni Ortam, 1.3.1974, s. 1, 8.
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bazı partililerin Mülkiye Cuntası adını taktığı
dar bir ekibin telkinleri içinde hapsedilmişe
benzemektedir. Mülkiye Cuntası’nın başını
yıllardır CHP’nin DP’lileştirilmesi tezini savunan Turan Güneş çekmektedir.”24
3 Temmuz 1970 günü toplanan CHP
20’nci
Kurultayıyla
birlikte
Ortanın
Solu’nun teorisyenleri niteliğindeki Mülkiyeliler grubu parti yönetiminde kesin egemenliği ele geçirmişlerdir. Turan Güneş ile
Besim Üstünel genel sekreter yardımcılığı
görevine getirilmiştir.25 Mülkiye ekibinin diğer üyelerinden Haluk Ülman ve bu ekibin
bir parçası sayılan Orhan Birgit Merkez Yönetim Kurulu’na, Yücekök ile Baykal da
Yüksek Danışma Kurulu’na seçilmişlerdir.
(Kumaş 1999: 216-217) Bu Kurultay’ın kapanış bildirgesi, CHP’deki ideolojik değişimin açık bir ifadesi şeklindedir. Kurultay’ın
kapanış bildirisinde, mevcut bozuk düzenin
1969 seçim bildirgesi yönünde düzeltileceği
vurgulanmış, genel oy ve demokrasi dışındaki, silaha ve sokağa dayanan arayışlar kınanmıştır. Bildirgede, işçi, köylü, esnaf ve
sanatkâra sahip çıkılacağı; alt-yapı devrimlerine önem verileceği de belirtil-miştir. Bu
bildirgede önemli bir gelişme olarak, sağsol/ilerici-gerici kavramları ve bu kavramların dinsel durumla ilişkisi konusunda
CHP’nin bakış açısı belirginleştirilmiştir:
“Türk toplumunun devrimci olmadığını ileri
sürenlerin yaptıkları ‘ilerici-gerici’, ‘sağcısolcu’ ayırımları ve halk çoğunluğunu ‘gerici’
olarak suçlamaları da gerçeklere aykırıdır.
Hele halka yönelttikleri ‘gericilik’, ‘sağcılık’
ithamını onun dinsel duygularına bağlamaları, büyük haksızlıktır. İlericilik-gericilik,
sağcılık-solculuk çekişmesi, aslında dinsel değil, ekonomik bir çekişmedir. Bugünkü
bozuk düzenin âdil ve hızlı bir kalkınmaya,
“Halk Partisi'nde Kavganın İç Yüzü”, Devrim,
09.12.1969’dan aktaran: (Neftçi 1997:171-172).
25
Ulus, 11.7.1970, s. 7.
24
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sos-yal adalet ve güvenliğe yönelmiş alt-yapı
devrimleriyle değiştirilmesini isteyen herkes,
dinsel inançları ne olursa olsun, ilerici, yani
solcu; bozuk düzeni sürdürmek isteyenler
ise, üst yapı değişiklikleri karşısındaki tutumları ne olursa olsun gerici, yani sağcıdırlar.
Zaten toplumdaki irtica güçlerini destekleyip
besleyenler de halk çoğunluğu değil, bu
bozuk düzenin devamından yarar uman
çıkarcılar, ekonomik sağcılardır.”26
Kurultay konuşmaları, bildirgeler ve diğer açıklamalar topluca değerlendirildiğinde,
geldiği aşama açısından CHP hakkında şu
sonuç çıkarılabilir: CHP artık, kurulduğu
yıllardan beri dayanageldiği, klâsik tabanından, “ağa, eşraf ve büyük toprak sahipleri”nden kesin olarak uzaklaşmak; çalışan, emeği
ile geçinen, köylü, işçi, esnaf, dar gelirli halk
kitlelerine yaklaşmak; onların desteğinde
iktidara gelmek istemektedir. Bu, CHP’nin
geleneksel destekçilerinden ve geleneksel
görüntüsünden kurtulmak isteyişinin açık
belirtisidir. (Kili 1976: 264-5)
12 Mart Ortanın Solu akımının tarihi açısından çok kritik bir dönemi ifade etmektedir. Ortanın Solu ekibi temelde, CHP’yi statükoyu korumakla görevli bir kamu kurumu
görünümünden
çıkarmak
istemekteydi.
Özellikle 27 Mayıs sonrası yerleşmiş bulunan
“CHP+Ordu” imajını silmek istiyorlardı.
Fakat 12 Mart müdahalesi sırasında,
İnönü’nün 12 Mart’ı destekleyen bir politika
izlemeye başlaması Ortanın Solu ekibinin
bütün yapıp ettiklerini boşa çıkaracak
nitelikte bir gelişmeydi. 12 Mart müdahalesine başından beri tutarlı bir şekilde karşı
çıkan Ortanın Solu grubu, İnönü’nün politikasına bir tepki olarak parti yönetiminden
çekilmişlerdir. Ecevit genel sekreterlikten,
Güneş ve Üstünel de genel sekreter yardımcılıkların-dan istifa etmişlerdir. Bu süreçte,
26

XX. CHP. Kurultay Bildirisi, Ankara: 6.7.1970, s. 2-3.

libe ral düşünce
zaten Orta-nın Solu grubu ile arasına mesafe
koymuş bulunan İnönü, Nihat Erim ve Kemal Satır’ın başını çektiği grubun yanında
yer almıştır. Ortanın Solu ekibi parti yönetimin-den çekilmekle birlikte parti içi iktidar
müca-delesine devam etmişlerdir. Örgüte
daha yakın ve hâkim olan Ortanın Solu
grubu örgüt ve il kongreleri aracılığıyla mücadeleyi sürdürmüştür. Bu mücadele, aynı
zamanda, İnönü'nün emrivakilerine karşı girişilmiş bir “parti içi demokrasi mücadelesi”dir. (Bektaş 1993: 117) Büyük mücadelelere sahne olan kurultaylar sürecinden
sonra Ortanın Solu grubu, İnönü’yü devirerek parti yönetimini tamamen ele geçirmiştir. Turan Güneş’e göre, İnönü’nün genel
başkanlığı ile, “seçimlere dayalı düzende”
CHP’nin başarılı olması mümkün değildir.
(Barlas 2000: 220)
1970’li yılların başından itibaren, ilk defa
İnönü tarafından kullanılan Ortanın Solu deyimi yerine “demokratik sol” deyimi daha
sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. 1974 Haziran ayında bir Tüzük Kurultayı toplanmış
ve tüzükte yapılan değişikle CHP kendisini
ilk defa “Demokratik Sol” bir parti olarak
ilân etmiştir. (Bila 1999: 287-290)
Partiye tamamen egemen olan Ortanın
Solu grubu, İnönü’den sonra da 12 Mart
muhalifi tutumunu sürdürmüştür. Örneğin
12 Martçılar’ın Cumhurbaşkanı adayı Faruk
Gürler’i desteklememiştir. Böylece CHP,
hakkında oluşmuş imajı büyük ölçüde değiştirebilmiştir.
CHP 1973 seçimlerine artık “yeni CHP”
olarak girmiştir. Ecevit’in halk tarafından
beğeniyle karşılanan lider imajının de etkisiyle CHP bu seçimlerden büyük bir başarıyla
çıkarak birinci parti olmuştur. Bu, CHP’nin
çok partili hayata geçildikten sonra hiçbir zaman başaramadığı bir duruma işaret
etmektedir. Seçimin kesin sonuçları şöyledir:

CHP 185 (%33), AP 149 (%29), MSP 48
(%11), Demokratik Parti 45 (%11), CGP
13 (%5), MHP 3 (%3). (Ezherli 1986: 87)
1973 seçimleri sürecinde CHP sağ partiler tarafından “komünistlik”le suçlanmıştır.
Turan Güneş’e göre, CHP’nin komünistlikle
suçlanması doğaldır, çünkü CHP artık değişmiş, gerçekten halkın partisi olmuştur.
Dolayısıyla “Hasso-Memo” olma sırası CHP’ye
gelmiştir. Güneş’e göre, 1950’lerde DP’yi ve
belli bir süre AP’yi kendine yakın gören halk
artık CHP’yi kendine yakın görmeye
başlamıştır: “...vatandaş kesimi, DP ve AP’yi
daha halka yakın görüyorlardı. Türk politik
hayatı açısından en önemli olay, bu kitlelerin
Ecevit’in CHP’sini kendilerine daha yakın
görmeye başlamış olmalarıdır. Demokrat
Parti çıktığında horlanan halk, kullanılan
deyimle, Hassolar Memolar demokratlardı.
Şimdi Hasso Memo olma sırası CHP’ye
geldi... Komünistlikle suçlanma sırası da...
Türkiye’de komünistlikle suçlanmak demek,
büyük halk yığınlarının yanında yer almak
demektir aslında...”27 Bu konuda Toker’e
göre de, bir zamanlar “Umudumuz
Menderes” iken bu dönemde “Umudumuz
Ecevit” olmuştur. Bu dönemde Ecevit halk
tarafından, “eller üstünde taşınarak” yükseltilmiştir. (Toker 1981: 40-42)
CHP seçimlerden hem oylarını artırarak
hem de birinci parti olarak çıkmıştır. Seçim
sonuçları üzerine yapılan bir araştırmaya
göre, CHP’nin oy tabanında da geleneksel
tabanına göre önemli bir değişiklik gözlenmiştir. Yukarıda değindiğimiz gibi, bu değişiklik 1969 seçimlerinden itibaren başlamıştır, bu seçimlerde de devam etmiştir. Haluk
Ülman, CHP’nin, sanayileşme sürecine girmiş olan büyük kentlerden, işçilerin yoğun
olduğu semtlerden, dar ve orta gelirlilerden
27

Ilgaz, Turhan, “Güneş’e göre Ecevit Sevgisi de CHP’ye
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yüksek miktarda oy topladığını belirtmiştir.
Ayrıca bir zamanlar AP’nin kalesi sayılan gecekondu bölgelerinden de oy çoğunluğunu
CHP kazanmıştır.28
Seçimlerden sonra CHP ile MSP arasında
koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu iki
parti dış görünüm itibariyle birbirlerinden
oldukça farklı partiler olarak görülseler de
CHP’nin geçirdiği değişim sonucunda, iki
partinin hem görüşleri hem tabanları birbirine yaklaşmıştır. İki parti arasında koalisyonla birlikte sıcak bir hava esmeye başlamıştır. Hatta Ecevit, CHP’nin dindar kesimle ilgili geçmiş dönemlerdeki tutumlarını
“tarihi yanılgı” olarak nitelemiş, tarihi yanılgıların doğurduğu suni ayrılıkların düzeltileceğinden söz etmiştir. Erbakan da “CHP ile
hastalığın teşhisinde birleşiyoruz da, tedavisinde ayrılıyoruz.” beyanında bulunmuştur.
(Pulur 1978: 168) MSP’nin örgütlerinden
de, CHP’nin tarihi yanılgı söylemine olumlu
karşılıklar gelmiştir: “CHP’liler bizim namaz
kılmayan kardeşlerimizdir, meğer biz bu zamana kadar onları yanlış tanımışız. Biz de tarihi yanılgı içinde imişiz.”. (Albayrak 1989:
89) Bu hükümet Kıbrıs Barış Harekatı gibi
başarılı icraatlarda bulunmakla birlikte, pratik siyaset konusundaki anlaşmazlıklar sonucunda bir yılını doldurmadan yıkılmıştır.
1977 seçimlerinden CHP, oyların %41.4’ünü alarak birinci parti olarak çıkmıştır. AP
ise % 36.9 oy alabilmiştir. 1977
seçimlerinden CHP büyük bir başarıyla çıkmış ancak tek başına hükümet olmaya yetecek sayıya ulaşamamıştır. Tek başına hükümet için gerekli 226’ya ulaşamamış, 213’te
kalmıştır. (Ahmad 1994: 417)
Güneş bu seçimleri 1950 seçimleri ile karşılaştırarak CHP’nin bu seçimlerde, 1950’de
DP’nin hitap ettiği yoksul kesimlere hitap

28

Ülman, Haluk, “Başarının Sırrı”, Halk, 22.10.1973, s. 2.
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ettiğini ve bu kesimlerin oylarını topladığını
belirtmiştir. Güneş’in gözlemlerine göre,
CHP bu seçimlerde, özellikle, kentlerde
oturan ve solda bulunan, millî gelirden
yeterli pay almayan insanlardan oy almıştır.
(Çiğit 1983: 21) Güneş bu saptamayı yapmakla birlikte, henüz CHP’nin bakışı ve teorisinin oturmadığını, toplum içindeki yandaşlarının “kesinkes” belli bir parti haline
gelmediğini de vurgulamıştır. (Barlas 2000:
214) Güneş’in saptamasına göre, 1946’da
DP’nin harekete geçirdiği güçlerin bir bölümü, bu dönemin soluna taban olan güçlerdir. (Barlas 2000: 224) Güneş’e göre, ayrıca,
1950’de DP’nin seçmen nezdinde yarattığı
“umut havası”nı da bu seçimlerde CHP yaratmayı başarmıştır. (Barlas 2000: 184)
CHP’nin bu seçimlerdeki %42’lik başarısı
Ortanın Solu ekibinin ve politikasının başarı
grafiğinde zirve noktasını işaret etmektedir.
Bu tarihten sonra düşüş başlamıştır.
Tek başına hükümet kuramayan CHP
etik açıdan uygun olmayan yollara başvurmuştur. 1978 yılında, AP’den 11 milletvekilinin “transferi”yle kurulan Ecevit hükümeti
icraat bağlamında, halkın talep ve duyarlılıklarına cevap veremediği, ekonomik kriz ve
teröre çözüm bulamadığı için Ekim 1979’da
yapılan bir ara seçimde ağır bir hezimete uğramış, CHP’nin oy oranı % 29’a düşmüştür.
(Bu sonuçlar üzerine Ecevit Hükümeti istifa
etmiştir.) Böylece CHP, uzun bir aradan
sonra yeniden AP’nin gerisinde kalmıştır.
Söz konusu hükümette görev kabul etmeyen
Turan Güneş’e göre, CHP, işçi kesimi de
dahil olmak üzere yoksul kesimlere somut
olarak bir katkı yapamamıştır. Dolayısıyla,
teorik olarak solcu bir parti olma yolundaki
söylemlerinin de herhangi bir önemi kalmamış, CHP gerçek anlamda sol bir parti olamamıştır. Türkiye, “belli bir aydın-bürokrat
elitist kesimin egemenliği altında” yaşamaya
devam etmiştir. Bu konudaki eleştirilerini,
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10 Kasım 1979 tarihinde, bir açık oturumda
şöyle dile getirmiştir:“Bize (CHP’ye), ‘Allah
belanızı versin’ diyen büyük bir işçi kesimi
var; rey vermedi. Çünkü bizim solculuğumuzla, bir başka havaya kapıldığı için, yani
seçmen deyin, işçi sınıfı deyin, ne derseniz
deyin, onun günlük yaşamını somut olarak
etkilemeyen, böyle ancak, değerli bir sosyolog doçentin anlayabileceği seviyede işte, ‘sınıfsal çelişki, NATO, emperyalizm’ filan gibi
birtakım şeyler söylediği için. Bizimki de
öyle, yani soldan geldi, işte umutlar geldi,
adamların vergisi arttı, adamların reel gelirleri eksildi, bize rey veren insanların adedi
bile düştü. ...sabahtan akşama kadar teorisini
yaptıkları işçi sınıfından oy almaları gerekmez miydi? Alamadılar. ...mühendis veya
doktor, onun peşindeki üniversiteler, şairler,
onlar rey verdiler. Bu ne biçim sosyalizm?”.
(Güneş vd. 1980: 56)
Seçim hezimetinden sonra toplanan Kurultay’da en sert eleştirileri Turan Güneş dile
getirmiştir. Güneş konuşmasında, “on yıl
önceye döndük” vurgusunu yapmıştır. Güneş’e göre, CHP 1969 yılından itibaren sol bir
partidir. Bu vurgulamasıyla Güneş, CHP’nin
sol bir parti olma durumunun 1979’da sona
erdiğini ilân etmiştir. Güneş’in solculuk
anlayışı, kendi deyimiyle “halka dayalı bir
solculuk”tur. Güneş’e göre, halkın beğenisini
kazanamayan bir parti sol bir parti değildir;
ister Marksist olsun ister olmasın, sol bir
ideolojinin tabanı zorunlu olarak halktan
oluşmalıdır. (Barlas 2000: 210)
Bu seçim yenilgisi Ecevit’in liderliğini de
yıpratmıştır. Ecevit, Baykal ve Topuz hizipleri karşısında büyük gerileme kaydetmiştir
Kurultay sonunda yapılan Genel Yönetim
Kurulu seçimlerini kazanan Ecevit’in listesi
ile seçimi kaybeden ortak muhalefet adayları
arasında sadece 22 oy farkı vardır. (Bila
1999: 339) Ecevit’in 12 Eylül sonrasında
CHP genel başkanlığından istifasında ve

daha sonra eski CHP’lileri dışlayarak yeni
isimlerle yeni bir yapılanmaya (DSP) gitmesinde, sadece 22 sayılık üstünlüğe dayalı bu
parti içi iktidar tablosunun büyük etkisi olmuştur.
12 Eylül’den sonra Ortanın Solu kavramından bahseden olmamıştır. Ecevit DSP’yi
kurarak kendi kişisel politikasını izlemiştir.
Baykal ise CHP’yi yeniden kurarak kendi
yoluna gitmiştir. Her iki partide de Ortanın
Solu akımından bir takım izler bulunmakla
birlikte, bu partiler daha çok Ortanın Solu
öncesindeki CHP’yi andırır politikalar izlemişlerdir. Özellikle status quo’nun (=Establisment) kuvvetli talepleri karşısında geleneksel
CHP’nin devletçi çizgisine dönmüşlerdir.
Özellikle 28 Şubat Süreci’nde hem CHP
hem DSP, “Ordu+CHP” formülasyonunu
yeniden hatırlatan politikalar izlemişlerdir.
Halktan çok devletin duyarlılıklarına önem
veren, halkın pratik sorunlarına çözüm
üretemeyen siyasetlerinin sonucunda her iki
parti de oy kaybına uğramıştır. CHP 1999
seçimlerinde % 10’luk barajın altında kalmış;
DSP ise 2002 seçimlerinde sadece %1 oy
alabilmiştir (2002 seçimlerinde CHP oyların
% 19’unu toplayabilmiştir.) Gerek CHP
gerek DSP, sol parti olmanın bir gereği
olarak
varoşların
oylarını
almaları
gerekirken, üst ve seçkin kesimlerin oylarını
almışlardır.
Uzun bir aradan sonra “Ortanın Solu”
kavramından söz eden siyasetçi Kemal Derviş olmuştur. Fakat, aşağıda değineceğimiz
gibi, Derviş’in söyleminin, ayrıntılarını açıkladığımız Ortanın Solu akımı ile esaslı bir ilgisi bulunmamaktadır.

3. Ortanın Solu Akımının İçeriği
Ortanın Solu akımı, özünde, CHP’yi yerel
ve merkezî seçkinlere dayanan geleneksel yörüngesinden çıkarıp yönetilenlere/halka da175
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yanan bir parti getirmeyi amaçlayan bir harekettir. “Halka rağmen halk için” şeklindeki
geleneksel anlayış yerine “Halk için halkla
beraber” anlayışını yerleştirmeyi hedeflemiştir. CHP içindeki eski ve yeni halkçılık anlayışlarının karşılaştırılması açısından, Şevket
Süreyya Aydemir’in 1970 yılında yapılan
Demokratik Sol Düşünce Forumu’nda dile
getirdiği görüşleri oldukça açıklayıcıdır:
“Benim için halkçılık, halka rağmen fakat
halk içindir. Halk için halkla beraber, bugün
yeni bir formüldür. Ben bugün de halka
rağmen fakat halk için halkçılık olarak anlarım... CHP’nin temsil etmesi gereken halkçılık, halk için halka rağmen halkçılık olmalıdır.” Aydemir’e göre, ‘halk için halkla beraber’ şeklindeki halkçılık, hukuksal olarak
yanlış sonuçlara, hatta anarşiye yol açabilecek
bir anlayıştır. (Aydemir 1971: 39) CHP yeni
halkçılık anlayışıyla 1969’dan itibaren
önemli mesafeler kat etmiştir. Bu halka dönük siyasetle %42’lik bir oy oranına ulaşmıştır.
Ortanın Solu akımı, devletçiliği bile halkın yararı ekseninde yeniden tanımlamıştır.
Ecevit’in Ortanın Solu adlı kitabında devletçilik, halkın hizmetinde olmak olarak tanımlanmıştır. Bu kitapta, demokrasi ve sosyal
demokrasi konularında bilgiler verilmiş; ortanın solunda yer alanların nitelikleri sayılmış
ve açıklanmıştır. Ortanın solunda yer alanların nitelikleri olarak şunlar sayılmıştır: İnsancıdırlar; halkçıdırlar; sosyal adaletçi ve
sosyal güvenlikçidirler; ilerici, devrimci ve
reformcudurlar; halkı devletin hizmetinde
değil devleti halkın hizmetinde gören anlamda devletçidirler; bunu sağlayabilmek
için plâncıdırlar; özgürlüğe bağlıdırlar; sosyal demokrasiden yanadırlar. (Ecevit 1975:
24-27)
CHP’nin yeni halkçılık anlayışı, doğal
olarak seçkincilik karşıtı bir içerik de taşımaktadır ve esaslı bir aydın eleştirisi içer176

mektedir. Ortanın Solu, CHP’yi seçkinlerin
ve eşrafın partisi olmaktan çıkarıp, doğrudan
halkın partisi yapmayı amaçlamıştır. Ortanın
Solcularına göre Türk aydınları, tarihlerinin
nesnel bir çözümlemesine girişmeli ve kendi
tarihleriyle hesaplaşmayı yaşamalıdırlar. Ecevit’e göre, Türk aydınları geleneksel olarak
halktan kopuktur. Aydınlara yönelik yoğun
eleştiriler getiren Ecevit’e göre halk da, kendilerini halktan üstün gören aydınlardan
kurtuluş beklememelidir. (Savaş 2000: 137)
Turan Güneş’e göre de, Türkiye’de tek parti
yılları boyunca aydın kesim refah açısından
ilerlemiştir, fakat genel oya geçildikten sonra
kitleler isyan etmiştir; o hâlde genel oya sınırlamalar getirerek kitleleri bastırmak yerine, kitlelerin de refahını yükseltmek gerekir,
bunun başka yolu yoktur. Sadece aydınların
çıkarına işleyen bir rejime “aydınların
diktatörlüğü” denir ve Güneş’e göre bunun
adı da ilericilik değil gericiliktir. Aydınlar
düşüncelerini halka dayatma yoluyla değil,
eğer kendilerine güveniyorlarsa ikna yoluyla
kabul ettirmelidir: “Kitleden korkacaksın,
hiçbir sıkıntıya katlanmadan zorla başa geçip
oturacaksın, birtakım kanunlar çıkaracak
herkesi susturacaksın, sonra da ilerici olacaksın, devrimci olacaksın.” Güneş seçkinci davranış-ların
Atatürkçülükle
ilişkilendirilmesinin
de
yanlışlığını
vurgulamıştır: “Atatürkçülük, bir mutlu
azınlığın değil, temel ilke olan halkçılığın bir
gereği olarak toplumun yararını gözetir.”29
Atatürkçülük bağlamında belirtmek gerekir ki, Ortanın Solu akımı, Atatürk ilkelerini
daha ılımlı ve daha halkçı bir tarzda yeniden
yorumlamışlardır. Bu nedenle de Ortanın
Solu akımının en çok eleştiri aldığı konuların
başında Atatürkçülükten ödün verildiği konusu olmuştur. Ortanın Solu akımı, altı ilkeyi, halkın gerçek istek ve özlemlerine ve
Güneş, Turan, “Aydınların Diktatörlüğü”, Hür Vatan,
20.2.1962, s. 3.
29
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çağın gereklerine göre yeniden yorumlanmış-tır. Ortanın Solu temsilcileri, Atatürk
devrimlerinin bitmediği tezini ileri sürmüşlerdir (Savaş 2000:53). Ortanın Solu akımı
Atatürk devrimlerini yeniden yorumlarken,
tek parti dönemi ve Kemalizmi ciddi bir
sorgulamadan geçirmiştir. Ortanın Solcuları,
Atatürk ve tek parti döneminde Türkiye’nin
alt yapısının değiştirilemediğini ileri sürmüşler-dir. Onlara göre, devrimcilik,
biçimsel bir devrimcilik, halkçılık ise, halka
tepeden bakan bir “halk patronluğu”
olmaktan öteye gide-memiştir. Yapılan
devrimlerin
çoğu,
davranışla,
dünya
görüşüyle, yaşamla ve zevkle ilgili olmuş ve
bu devrimlerden daha çok aydın bir azınlık
yararlanmıştır. Tek parti döneminin bürokrataydını, üst yapı devrimleri dışında halkın
yaşamını değiştirecek alt yapı devrimlerinden
hep sakınmıştır; halbuki gerçek devrim alt
yapı devrimidir. (Savaş 2000: 232)
CHP’nin söz konusu yeni halkçılık anlayışı
laiklik anlayışına da yansımıştır. Ortanın Solu
hareketi geliştikçe, CHP’nin laiklik konusundaki söylemi de değişmiştir. CHP kendisine
yönelik “dinsizlik” suçlamasını silmek için
seçim bildirilerinde değişikliğe gitmiştir. İlk
radikal
değişiklik,
1969
seçimlerinde
görülmüştür.
CHP
seçim
öncesinde
örgütlerine bir genelge göndererek din konuları çerçevesinde ilericilik-gericilik tartışmasının yapılmasını yasaklamış, mecbur kalınmadıkça bu konulara girilmemesini istemiştir. Ayrıca seçim bildirgesinde de din ve
laiklik tartışmalarından kaçınılmıştır. (Kayalı
1994: 143; Kili 1976: 363)
1973 seçimleri öncesinde, CHP’nin din
konusundaki görüşleri daha da belirginleşmiştir. Seçim öncesi yayınlanan Ak Günlere
adlı seçim bildirgesinde, din konusuna dört
sayfalık ayrı bir bölüm ayrılmıştır. Bu bölümde inanç özgürlüğünden; düşünce özgürlüğü gibi demokrasinin vazgeçilmez bir

unsuru olarak söz edilmiştir. Bu bildirgede
ayrıca, din-ilerleme bağlamındaki kadim tartış-ma konusuna da girilmiş ve dinin ilerlemeye engel olmadığı açıkça beyan edilmiştir:
“CHP, Türk halkının dinsel inançlarının,
dine bağlılığının, demokratik yoldan ve sosyal adaletle kalkınma için bir engel değil, tersine, kolaylaştırıcı bir etken olduğu kanısındadır. (…) Dine bağlılığın yenileşmeye,
ilerlemeye, sosyal adaletçi atılımlara engelmiş
gibi görünmesinden, yalnız sömürülerini
sürdürebilmek için halkı karanlıkta tutmak
isteyen maddiyatçı ve çıkarcı çevreler değil; o
çıkarcı çevrelerin oyununa gelerek, aldatmacasına kanarak, dinî geleneklere, manevî değerlere bağlılığı, ilericilikle bağdaşmaz sanan
bazı aydınlar da sorumlu idiler. Bu sanıya
kapılanlar, geçmişte, halkın din duygularını
incittikçe, insanlık onurunu da zedelemişlerdir ve o yüzden halkı, din istismarcısı büyük
çıkar çevrelerinin kucağına doğru itmişlerdir.
Fakat hızla değişen Türkiye’de artık bu bakımdan da durum değişiyor. Halkla bütünleşen CHP’deki yeni akımın etkileyebildiği geniş bir aydın kesimi, halkın dine bağlılığına
ve manevî değer ölçülerine içten saygı göstermektedir.”. (Ak Günlere 1973: 162-3)
CHP’nin din politikası konusundaki bu yeni
tutumu, 1977 seçimlerinde de devam etmiştir. Kurtuluş Kayalı, CHP tarafından 1977
seçimlerinde birkaç din adamının aday gösterilmesini, din konusunda 1973’ten daha
ileri bir noktaya varıldığının işareti olarak
kabul etmiştir. (Kayalı 1994: 144)
Ortanın Solu akımının etkin olduğu dönemde oluşan bu ılımlı ve demokratik laiklik
anlayışını sonradan Ecevit “dine saygılı laiklik” şeklinde formüle etmiş ve DSP’nin temel
bir söylemi olarak vurgulamıştır.
Ortanın solu yaklaşımı sağ ve soldaki tüm
siyasal akımların toplumculuk paydasında
birleştiği bir dönemde bireyci bir damarı
bünyesinde barındırmış bir akımdır. Bireyi
177
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yok sayan, bireyin toplum yararına feda
edilmesini savunan sol görüşlerden belirgin
bir şekilde ayrılmıştır. Bu ayrılma da daha
çok, liberal-sol Turan Güneş’in etkisiyle olmuştur. Güneş, salt toplumu önceleyen,
toplumu her şeyin üzerinde gören, bireyi
önemsemeyen, hatta yok sayan bir solculuğa
karşı olmuştur. Güneş, bireye önem veren
yaklaşımıyla siyasal liberalizme yaklaşmıştır.
Güneş’e göre, bir birey olarak insan, toplumdan ayrı olarak, bizatihi bir varlık ve değerdir.30 Toplumu, bireyden ayrı ve aşkın bir
kategori olarak değil, bireylerden oluşan bir
topluluk olarak kabul etmiştir. Bu konudaki
görüşlerini 1966 yılında, SBF “Sosyal Demokrasi Der-neği”nde yaptığı bir konuşmasında şu şekilde izah etmiştir:“Ortanın Solunu nitelendiren özellik onun insan değerine
verdiği önemdir. İnsan en büyük değerdir.
Toplumculuk kişi yararının, toplum yararına
feda edilmesi demek değildir. Ortanın
solundaki bir toplumda her fert ayrı, üstün
bir değere sahiptir. Kişi yüce varlıktır ve onun
manevî değerlerine say-gı gerekir. Bu
temelden hareket ederek insan değerinin
toplum içinde saygı ile karşılanması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır. Ortanın solu ekonomik tahlillerden değil, spiritüel düşüncelerden
hareket eder. Meseleleri bu açıdan görür, ve
buna aykırı felsefeleri ortadan kaldırmayı
amaç bilir. Ortanın solu toplumda sınıf
gerçeğini kabul eder, yalnız bu sınıf çatışmasını, ekonomik sürece bağlamaz. İkili bir
sınıf ayrımından ziyade çoklu bir sınıf ayrımını kabul eder. Sınıf çatışması yerine toplum
ilişkilerinin
değiştirilmesi
ile
bireyin
vaziyetinin de değişeceğini kabul eder.”31
Ortanın Solu akımı, mülkiyet ve girişim
özgürlüğü konusunda da aşırı soldan ayrılan,
liberal görüşleri barındırır. Ecevit’e göre,
Güneş, Turan, “Dış Yardım”, Hür Vatan, 2.12.1961, s. 3.
“Prof. Güneş Ortanın Solunu İzah Etti”, Ulus,
30.12.1966, s. 1, 7.
30
31
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Ortanın Solu, girişim özgürlüğüne, mülkiyet
ve miras haklarına yer vermiş32; bu özgürlükleri demokrasinin bir gereği ve koşulu olarak
görmüştür. Bütün ekonomik faaliyetlerin
devlet elinde toplandığı, kişisel mülkiyetin
tamamen ortadan kalktığı, herkesin yaşayabilmek için devlet kapısına başvurmak zorunda olduğu ve devleti yönetenlere hoş görünmek mecburiyetinde bulunduğu toplumlarda, devlet denetlenemeyecek kadar,
karşısında hak aranamayacak kadar özgürlüğü ve kişiliği ezecek kadar güç kazanır.
(Ecevit 1975: 44) Ortanın Solu akımı düşünce özgürlüğüne de büyük önem vermiştir. Bu özgürlük ne bir ülkü uğruna, ne toplum veya devlet uğruna, ne de din adına kısılabilir. (Ecevit 1975: 111)
Ortanın Solu akımının bir özelliği de yerel-ulusal değerlere önem vermesindedir.
Ortanın Solu enternasyonal bir ideoloji olan
Marksizmden kendisini bilinçli olarak ayırmıştır. Hatta Ecevit, Marksist kökeni itibariyle bilinçli olarak sosyal demokrasi kavramını kullanmamış; demokratik sol kavramını
tercih etmiştir. Turan Güneş’e göre de demokratik bir ülkede, genel oyla iktidarların
işbaşına geldiği bir ülkede sol akımların, aşırı
dahi olsa, belli bir gerçekçiliğe ve milliliğe
ihtiyaçları vardır. Toplum gerçeğine oturan,
toplumun kendi değer yargılarına oturan bir
solcu politika, milli politikadır. Sol partilerin
başarılı olabilmeleri için programının ve
programının kökenlerinin halka ters gelmemesi gerekir.33 Güneş’e göre ortanın solu
yerli ve millî bir akımdır.34
Ortanın Solu hareketi düşünsel olduğu
kadar örgütsel bir harekettir. Amacı parti
Fakat Ecevit, bu hakların, “kamu yararı” ile sınırlı
olduğun savunmuştur (Ecevit 1975.44).
33
İpekçi, Abdi, “Turan Güneş’le Sohbet”, Milliyet,
16.3.1976, s. 6.
34
Güneş, Turan, “Yeni Şartlar Karşısında CHP”, Milliyet,
26.4.1967, s. 2.
32
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içindeki geleneksel görüşlü ve yaşlı yönetici
kuşağını, genç ve halka yakın yöneticilerle
değiştirmektir. Bu amaca büyük ölçüde ulaşılmıştır. 1960’lardan başlayıp 1973’e kadar
geçen süreçte parti yönetim kademelerinde
hem daha genç kesimlere, hem de toplumun
işçi ve esnaf gibi alt katmanlarına da yer
verme açısından oldukça başarılı olunmuştur. Bu dramatik dönüşümü, bir ilçe kongresine katılan Nermin Neftçi anılarında şöyle
anlatmıştır: “Delegelerin oturduğu sıralara
kaymıştı gözlerim. Hayret, kimseyi tanımıyordum. Onlar da bana ‘Bu kadın da
nereden çıktı?’ gibilerden, boş gözlerle bakıyor-lardı. Hepsi işçi kılıklıydı. Bir kısmını,
küçük pazarda çok iyi bildiğim hamallara
benzettim. Arka sıralarda neyse ki bir iki tanıdık yüz vardı.”. (Neftçi 1997: 228)
Ortanın solu akımı, gerek parti içinde gerekse ülke içinde demokrasiyi ve özgürlükleri
önemseyen bir anlayışı oturtmayı amaçlamıştır. Fakat Ecevit parti içi iktidarını pekiştirdikten ve tek adamlık yönetimini kurduktan sonra demokratik söylemlerinden uzaklaşmaya başlamıştır. Ecevit’in şahsında başlayan değişim ve dönüşüm, bir süre sonra
Ortanın Solu akımının temel iddialarının da
önemini yitirmesine neden olmuştur. Ecevit’in adım adım tek adamlık yönetimini kurmasıyla birlikte Ortanın Solu akımının
demokratik yaklaşımı unutulmaya yüz tutmuş-tur. Ecevit kendi yönetimini kurmak
için öncelikle Ortanın Solu akımının beyin
takımı konumundaki Mülkiyeliler grubunu
önemli konumlardan uzaklaştırmaya başlamıştır. Esasen Ortanın Solu akımı, içinde
güçlü bir liberal damar barındırmakla birlikte,
CHP’nin geleneksel ideolojik tercihlerinden
biri olan korporatizmin etkisinden de tam
olarak kurtulamamıştır. Ziya Gökalp’ten bu
yana piyasacı-girişimci ruhunun yerine
geçecek, ancak komünizme de ödün vermeyecek bir dayanışmacılık ruhu, Ecevit tara-

fından ulusal bünyemize en uygun tercih
olarak ileri sürülmüştür. Kooperatifçilik,
halk sektörü ve köy-kent idealleri bunun en
açık delilleridir. Özellikle Ortanın Solunu
sahiplenen akademisyenler tarafından, Ecevit’in bu tür görüşlerinin bizzat sosyal demokratlaşmaya engel olduğu açıkça ifade
edilmiştir. (Savaş 2000: 232) Fakat zamanla,
Turan Güneş gibi liberal-sol aydınların Ecevit tarafından dışlanması ve Ecevit’in tek
adamlık yönetimini pekiştirmesiyle birlikte,
sözü edilen korporatist ruh partiye tamamen
egemen olmuştur. CHP, gerek siyasette, gerekse ekonomide daha devletçi, daha statükocu bir anlayışa kaymıştır. Bu da Ortanın
Solundan/sosyal demokrasiden uzaklaşmayı
getirmiştir.
Yukarıda da değinildiği gibi, 12 Eylül
sonrası kurulan ve CHP’nin uzantıları niteliğin-deki Baykal’ın CHP’si ve Ecevit’in DSP’si
gerek söylem olarak gerekse eylem olarak
Ortanın Solu’ndan farklı bir ideolojik çizgide
siyaset yapmışlardır. Özellikle 28 Şubat sürecin-deki politikalarıyla Ortanın Solu öncesindeki eski CHP’nin ideolojik çizgisine
kaymışlardır.
Son yıllarda, kendisini “liberal sosyal demokrat”35 olarak tanıtan Kemal Derviş,
“ortanın solunu birleştirme” amacında olduğunu beyan etmiştir.36 Zaman zaman oldukça demokrat ve özgürlükçü açıklamalar
yapan Derviş’in söylemleri çok belirgin ve
istikrarlı bir seyir takip etmemiştir. Demokrasi ve laiklik konularında zaman zaman,
Ortanın Solu akımının görüşlerini andırır bir
biçimde özgürlükçü yorumlar yapsa da, bu
yorumları istikrarlı ve kalıcı olamamış; bir
süre sonra, önceki söylemlerini revize eden
açıklamalar yapmıştır. Örneğin bir söyleşi“Derviş’in Solu’na sabah ola hayrola!”, Milliyet,
27/04/2001
36
“Kemal Derviş’in 15.8.2002 tarihli basın toplantısı”,
(www.belgenet.com/2002/dervis_150802).
35
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sinde vesayetçi bir demokrasi anlayışını dillendirmiştir: “De-mokrasi, demokrasi karşıtlarına karşı kendini her zaman korumak durumundadır. (...) Türkiye’de ise bazı siyasi
partiler, bazı siyasiler demokrasiyi seçim kazanıp veya seçimle bir güç elde edip kendi
yandaşlarını devletin kilit noktalarına taşıma
ve devleti ele geçirme aracı olarak görüyor.
Bu demokrasi değildir. Şimdi sivil kurumlar
kendi başına bunu önleyemiyorsa, işte o zaman geçmişte olduğu gibi TSK’nın güçlü bir
şekilde temsil edildiği MGK, Cumhurbaşkanlığı gibi anayasal görevleri olan bazı kurumlar bu duruma müdahale etmiştir.
TSK’nın, hiçbir zaman durup dururken, ortada hiçbir sorun, çözümsüzlük, bir anayasa
ihlali yokken demokrasiyi zedeleyecek bir
tutumunu ben şahsen hatırlamıyorum. (...)
Demokrasinin Anayasa’ya ve MGK gibi anayasanın önemli kurumlarına ihtiyacı var. ..”37
Bu tür görüşlerin liberalizme de Batılı anlamda sosyal demokrasiye de ters görüşler
olduğu açıktır.
Yukarıda da değindiğimiz gibi, Ortanın
Solu akımı Kemalist devrimleri demokratik
ve halkçı bazda yeniden yorumlamış; tek
parti yönetiminin halktan kopukluğunu ciddi
bir şekilde eleştirmişti. Kemal Derviş’te ise
böyle bir eğilim görülmemektedir. Derviş’e
göre, Atatürk devrimleri sol devrimlerdir.38

4. Sonuç
Ortanın Solu, esas olarak, CHP’yi Avrupâî
anlamda, siyasal liberalizmi de içeren bir
sosyal demokrat parti yapmayı amaçlayan bir
siyasal harekettir. Ortanın Solu akımı, özetle,
toplumun menfaatlerini bireyi yok saymadan
savunan, siyasal liberalizmi içeren, seçkinci

37

Düzel, Neşe, “Derviş: Ekonomik krizi çözemezsek
şeriat gelir”, Radikal, 21.10.2002
38
“Kemal Derviş Radikal İçin Yazdı”, Radikal,
14.1.2004.
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olmayan, Marksist olmayan, statükonun değil halkın değer ve taleplerine önem veren,
sosyal adaleti savunan demokrat ve özgürlükçü bir harekettir. 1965’te bir slogan olarak ilan edilen bu akım, 1969’da entelektüel
içeriğine kavuşmuştur. Söz konusu siyasal
akımın önderliğinde girilen 1973 ve 1977
seçimlerinde CHP, tarihinin en yüksek oy
oranına ulaşmıştır. Fakat Ecevit önderliğinde
1978 yılında kurulan hükümet, Ortanın Solu
akımının temel iddialarını uygulamaya geçirememiş, başarısız icraatları nedeniyle, başta
yoksul kesimler olmak üzere geniş toplum
kesimleri, 1979 yılında CHP’den desteklerini
çekmişlerdir. CHP’nin %42 olan oy oranı,
%29’a düşmüştür. Bu başarısızlık aynı zamanda Ortanın Solu akımının da sonunu
ifade etmektedir.
Bu siyasal başarısızlığın yanı sıra CHP
1970’lerin ortasından itibaren ideolojik olarak da dönüşmeye ve değişmeye uğramıştır.
Özünde güçlü bir liberal damar bulunan
Ortanın Solu akımın yerini zamanla, özellikle Ecevit’in tek adamlık yönetimiyle birlikte, eski CHP’nin korporatist/dayanışmacı
ve devletçi yaklaşımı almıştır. Kooperatifçilik, köykentler ve halk sektörü gibi Ecevit’e
özgü görüşler CHP’nin egemen görüşleri
haline gelmiştir. Bu dönemde Turan Güneş
gibi liberal-sol partililer de bilinçli olarak
parti yönetiminden uzaklaştırılmışlardır.
Esasen artık bu dönemde ideolojiden çok bir
iktidar kavgası öne çıkmıştır. CHP içindeki
hizipler, ideolojik eksende değil, parti içi iktidara yönelik gruplaşmalar şeklinde ortaya
çıkmıştır. Ortanın Solu da, sosyal demokrasi
de unutulmuş, şiddetli bir hizipler savaşı
partiye egemen olmuştur. Bu tür bir yapı,
1979 seçimlerinde ağır bir yara almış ve
CHP (ve uzantıları olan partiler) bir daha
%42’lik bir başarıya hiçbir zaman ulaşamamışlardır. “düzen”i değiştirme söylemiyle
yola koyulan Ortanın Solu akımı yerini, her

libe ral düşünce
başı sıkıştığında “düzen”in yardımına koşmayı görev olarak bilen eski yaklaşıma bırakmıştır.
Son yıllarda, kendisini “liberal sosyal demokrat” olarak tanıtan Kemal Derviş, ortanın solunu birleştirme amacında olduğunu
beyan etmiştir. Fakat Derviş’in söylemleri de
çok belirgin ve istikrarlı bir seyir takip etmemiştir. Demokrasi ve laiklik konularında
zaman zaman, Ortanın Solu akımının görüşlerini andırır bir biçimde özgürlükçü yorumlar yapsa da bu yorumları istikrarlı ve
kalıcı olamamış; önceki söylemlerini revize
eden açıklamalar yapmış; vesayetçi bir demokrasi anlayışını dillendirmiştir.
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Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı

Hamza Al*

Giriş
Teknolojiden bilime, ekonomiden siyasal
sistemlere, birçok alanda büyük bir değişim
yaşanmaktadır. Bu değişimden kamu kesimi
yönetimi de etkilenmektedir. 1980’lerden
itibaren, özellikle gelişmiş Batı ülkeleri, kamu
yönetimlerini
yeniden
inşa
etmeye
başlamışlardır. Birçok alanda olduğu gibi bu
konuda da Türkiye, olayı geriden takip etmek
zorun-da kalmıştır.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu, gelişmiş
Batı ülkelerinde yaygın bir şekilde uygulanan
Yeni Kamu Yönetimi (New Public Management) anlayışına dayanmaktadır.1 Kamu
Yönetimi Temel Kanunu tasarısının daha iyi
anlaşılabilmesi için Yeni Kamu Yönetimi
anlayışının özelliklerini ortaya koymak
gerekmektedir.

Yeni Kamu Yönetiminin
Temel Özellikleri
1980’li yıllar, kamu kesimi yönetimi için kırılma dönemidir. Bu dönemde geleneksel
*

Yrd. Doç. Dr., Sakarya Ünv., İİBF, Kamu Yönetimi
Bölümü.
1
Örneğin birçok madde gerekçesinde (m.1, 7, 11, 14, 16,
22, 36, 42, 43) “Yeni Kamu Yönetimi” kavramı
kullanılmaktadır.

kamu yönetimi anlayışına yönelik eleştirilerin arttığı ve kamu yönetiminde yeni yaklaşımların ortaya konulduğu görülmektedir.
Bu değişimin yüzeysel ve geçici olduğunu
ileri sürenler olsa da (Kaboolian, 1998:
189); (Lynn, 1998: 233), yeni yaklaşım,
eski anlayıştan bir kopuş niteliğindedir.
Yeni Kamu Yönetimi ile ilgili farklı tanımlar ve düşünceler ileri sürülmüştür.
Bunların üzerinde durmak yerine yeni yaklaşım-daki ortak noktalara değinmek daha
doğru olacaktır.
Yeni Kamu Yönetiminin ortak vurgu
noktaları şunlardır:
- Kamunun faaliyet alanı ve kamu kesimi tarafından sunulan hizmetler yeniden tanımlanmalıdır.
- Kamusal hizmetler sadece bürokrasi tarafından tekel olarak değil, alternatif yöntemlerle piyasa ortamında sunulmalıdır.
- Kamu birimleri ve kamu çalışanları arasında rekabet sağlanmalıdır.
- Girişimci bir yönetim oluşturulmalıdır.
Çalışanların inisiyatif, risk ve sorumluluk
alabilme yeteneğini geliştirilmelidir.
- Kamuda tasarruf, etkinlik, verimlilik, kalite
ve performans eksiklikleri vardır ve bu eksik183
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likler giderilmelidir. Özellikle performans ölçümüne imkan verilmelidir.
- Özel kesim işletme kavram ve teknikleri
kamu örgütlerinde uygulanmalıdır.
- Kurallara değil, misyona, amaca ve sonuca
odaklanılmalıdır.
- Üstlerin emir ve direktiflerine değil hizmetten yararlananların ihtiyacına odaklanmak
gerekir. Bu anlamda, hizmetten yararlananları yeniden tanımlamak ve onlara seçenek
sunmak gerekir.
- Kamu yönetiminin denetiminde bireylere
söz hakkı verilmelidir.
- Sorunlar ortaya çıkarmadan önce çözülmelidir.
- Yönetimde katılım sağlanmalıdır. Bu katılım hem vatandaşların hem de çalışanların
sürece katılmasını gerektirmektedir.
- Yönetim desantralize edilmelidir.
- Kamu sektörü küçültülmelidir. (Hood,
1991); (Osborne ve Gaebler, 1992); (Rhodes, 1999)

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının
Türkiye’ye
Yansımaları:
Kamu
Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı
Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısı, felsefesinden kullandığı dile kadar, birçok konuda, geleneksel anlayıştan bir kopuşu ifade
etmektedir.

Yeni Bir Dil: “İdare” Yerine “Kamu
Yönetimi”
Geleneksel kamu yönetimi (public administration) anlayışından farklı bir anlayışın
ortaya konulması, isimlendirme sorununu
gündeme getirmiştir. Yeni Kamu Yönetimi
taraftarları, yeni anlayışın farkını ortaya koymak için, sadece “yeni” (new) kavramını
184

ilave etmekle kalmamışlar, geleneksel “idare”
(ad-ministration)
kavramının
yerine
“yönetim” (management) kavramını kullanmaya başlamışlardır.2
Dil’deki bu değişim Türk reform hareketlerine de yansımıştır. İdari teşkilatla ilgili
bir yasada ilk kez “kamu yönetimi” kavramı
kullanılmaktadır.3 Akademik literatürde ve
günlük dilde kamu yönetimi kavramı yaygın
bir şekilde kullanılsa da, yasal düzenlemelerde daha çok idare kavramı tercih edilmekteydi. Yeni tasarıda “idare” yerine “kamu
yönetimi” kavramının kullanılması, aynı zamanda Kıta-Avrupası geleneğinden bir kopuşu ifade etmektedir.

Yeni Kavramlar ve İlkeler
Tasarının ilk maddesinde, bu kanunun amacının, “katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir kamu
yönetiminin oluşturulması; kamu hizmetlerinin adil, süratli, kaliteli, etkili ve verimli bir
şekilde yerine getirilmesi” olduğu belirtilmektedir.
Bu kavram ve ilkelerin birçoğu, kamu yönetimi kavramı gibi, idare teşkilatı ile ilgili
mevzuatlar bakımından yeni olan kavramlardır. Ayrıca, kullanılan bu yeni kavramlar,
Yeni Kamu Yönetimi anlayışının Türk mevzuatına yansıtılmasıdır. Burada kullanılan
kavramlar, yeni reformun nelere vurgu yaptığını ve önceliğinin ne olduğunu göstermesi
bakımından da önemlidir.
2

Aslında management kavramının karşılığı işletmeciliktir.
Fakat bu kavram çok “şık” bir sözcük olmadığı için, Yeni
Kamu İşletmeciliği yerine Yeni Kamu Yönetimi kavramı
kullanılması daha uygundur.
3
Bu tasarının adı Kamu Yönetimi Temel Kanunudur ve
tasarıda madde başlıkları ve madde içerisinde yaklaşık on
yerde “kamu yönetimi” kavramı geçmektedir. İdare
kavramı ise “merkezî idare”, “mahalli idare” ve “idarenin
bütünlüğü” şeklinde yeralmıştır.
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Katılımcılık: Bu ilke, kanunun amacının
düzenlendiği 1. madde ile, temel ilkelerin
düzenlendiği 5. maddede geçmektedir. Yeni
anlayışa göre, bireyler, yönetim sürecine sadece siyasal temsilcileri aracılığıyla, dolaylı
bir şekilde değil, doğrudan da katılabilmelidir. Bu yaklaşımın benimsenmesinde, bireyin
güçlenmesi, bireye verilen önemin artması,
demokrasi ile ilgili gelişmeler, doğrudan katılım araç ve yöntemlerinin gelişmesinin etkisi büyüktür.
Kamu çalışanlarının yönetim sürecine katılması ise, çalışanların bilgi ve becerilerinin
gelişmesi ile doğrudan ilgilidir. Günümüzde
özel sektörde alt kademede çalışanlar, yani
işçiler, bundan yüzyıl önceki, köyden şehre
göç etmiş, fabrikayı ve makineyi ilk kez gören cahil kişiler değildir. Birçoğu teknik okul
mezunudur. Kamuda alt kademede çalışanlar, yani memurlar da, idarenin çalışma sürecini ilk kez işe başladığı gün tanıyan, okuma
yazma bilmenin ötesinde fazla bilgisi olmayan
“katip”ler
değildir.
Günümüzde
çalışanların sadece kol gücünden değil, beyin
gücünden de yararlanılmak istenmektedir.
(Al, 2002)
Katılımla ilgili 5. maddenin f bendinde
önemli açılım getirilmektedir. Fakat “kamu
hizmetlerine ilişkin temel kararların alınmasında, ilgili kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinden yararlanılır” denilerek sanki kamu hizmetleri sadece örgütlü
kesimleri ilgilendiriyor görüntüsü verilmektedir. Kamu hizmetlerinden yararlananların
önemli bir bölümü örgütlü değildir. Örgütlü
olmayan kesimin görüşlerinin nasıl alınacağı
sorusu önemlidir; fakat, yeni bilgi teknolojileri bireylerin görüş ve eleştirilerini idareye
kolayca bildirme imkanı vermektedir. Bu
bend örgütlü olmayan kesimi de içerecek şekilde genişletilmelidir.

Saydamlık ve Bilgi Edinme Hakkı: Bu tasarıda dikkat çeken yeniliklerden birisi de
saydamlık ve bilgi edinme hakkıdır. Bilgi
edinme ile ilgi düzenleme kanunlaşmış olmasına rağmen bu tasarıda (m.1,41) tekrar değinilmiştir
Geleneksel anlayışta “gizlilik esas açıklık
istisna iken”, yeni anlayışta tam tersine “açıklık kural gizlilik istisnadır”. Gizliliğin, bürokrasinin doğasından kaynaklandığı ve onun bir
niteliği olduğu, gizlilik sayesinde yönetimde
etkinliğin ve tarafsızlığının daha iyi
sağlanacağı, kamu yararının daha iyi gerçekleştirile-ceği, dolayısıyla makul görülmesi gerektiği düşüncesi artık taraftar bulmamaktadır.
Hesap Verebilir: Tasarıda yeralan yeni bir
kavram da hesap verebilirliliktir. Tasarı geleneksel anlayışın dışında yeni bir “kamusal sorumluluk” anlayışı getirmektedir. Hesap
verme sorumluluğu daha fazla öne çıkmaktadır. Yeni Kamu Yönetimi taraftarları, genel
sorumluluk (responsibility) yerine, hesap
verme sorumluluğu (accountability) kavramını tercih etmektedirler. Hesap verme sorumlulu-ğunda ekonomik boyut daha ön
plâna geçmektedir. Artık kamu kurumları,
çıktıları ölçülebilir hâle getirmek durumundadır. Denetimde ise parasal boyut daha ön
plâna çıkmaktadır.
İnsan Hak ve Özgürlüklerini Esas Alan:
İdarenin yapı ve işleyişi ile ilgili bir düzenleme de insan hak ve özgürlüklerine vurgu
yapılması geleneğimizde pek rastlanılan bir
durum değildir. Devletler arasında ve devletbi-rey ilişkilerinde temel belirleyici hâle gelen
insan hak ve özgürlükleri, idarenin işleyişinde
de belirleyici olmak durumundadır. Fakat temel kanun olarak düzenlenen tasarıya
“demokratik” yönetim kavramı da ilâve
edilmelidir.
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Süratli, Kaliteli, Etkili ve Verimli: Yeni
Kamu Yönetimi anlayışı, kamu hizmetlerinin
hızlı, kaliteli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini öngörmektedir.
Bireyler müşteri olarak özel sektörden ve
vatandaş olarak devletten hizmetlerin süratli
ve kaliteli olarak sunulmasını istemektedirler.
Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımındaki kaliteye vurgu (Peters, 1997), bu tasarıya da
yansımıştır.4 Fakat bu kavramın bir ilkeden
öteye geçirilmesi gerekmektedir. Bunun için
kamu kurumları vatandaşla, hizmet standartlarının ve kalitesinin net olarak ortaya konulduğu hizmet sözleşmeleri hazırlamalı ve bu
sözleşmeleri yayınlamalıdır. Bu hizmet şartı
ile hizmetin ne kadar zamanda ve hangi
koşullarda yapılacağı taahhüt edilmeli ve bu
standartların sağlanamaması durumunda bireylerin nereye, ne şekilde ve hangi sürede şikâyet edebileceği belirtilmelidir. Bu sözleşmeler, kamu hizmetlerinde etkinlik, ulaşılabilirlik, basitlik, hızlılık, nesnellik, güvenirlik
sağlayacak ve kalite standardını yükseltecektir.

Özerkli Şartı’nda yeralan (m.4-3) “hizmette
yerellik” ilkesi doğrultusunda yerel yönetimlerin yetkileri artırılmaktadır. Anayasada bu
konuyla ilgili (m.127) “mahallî idarelerin
kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden
yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir” denilmektedir. Fakat yerinden yönetim ilkesi ile hizmette yerellik ilkesi aynı
şey değildir.
Sonuca Odaklılık: 5. maddede “Kamu
hizmetlerinin yerine getirilmesinde, … hizmetlerin sonucuna odaklılık esas alınır” denilerek, Türk kamu yönetimi sistemi için oldukça yeni bir yaklaşım getirilmek istenmektedir.
Yeni yönetim taraftarları, geleneksel yönetimin, sonuçlardan çok usullere odaklandığını; kural yönelimli olduğunu; çalışanların, verilen emirlere ve mevzuata uymakla
yükümlülüklerini yerine getirmiş saydıklarını
ve yapılan işlerin sonuçlarından kendilerini
sorumlu tutmadıklarını ileri sürmektedirler.
(Hood, 2000)

Dikkat çeken kavramlardan birisi de etkinlik ve verimliliktir. Özel sektördeki büyük
verimlilik artışına rağmen kamu kesimindeki
verimsizlik temel sorunlardan birisi olarak
görülmüş ve geleneksel kamu yönetimin
eleştirilmesinde temel belirleyici olmuştur
(Minogue, 2000).5

Gerçekten de örgütler ve kurallarla ilgili
en büyük sorun, zamanla bu örgütlerin ne
için kurulduğunun ya da bu kuralların ne
için konulduğunun unutulmasıdır. Zamanla
örgütler ve kurallar bir araç olmaktan çıkıp
bir amaç haline gelebilmekte ve asıl amaç ise
ortadan kalkabilmektedir.

Hizmette Yerellik: Kamu yönetimi temel
kanununda (m.5-e) “görev, yetki ve sorumluluklar, hizmetten yararlananlara en uygun
ve en yakın birime verilir”, denilerek Avrupa

Yeni anlayışa göre, kamu kurumlarının
dikkati, kurallar ve düzenlemeler yerine sonuca, hedeflere ve misyona kaymalıdır. (Osborne ve Gaebler, 1993: 108) Bu yaklaşım
hesap
verme
yükümlülüğünün
odak
noktasının, faaliyetlerin sonuçlarına doğru
kaymasını da gerektirmektedir.

4

Kalite kavramı hizmet kalitesi (m.1), halkın hayat
kalitesi (m.4), hizmet kalite standartları (m.12), kalite
ölçütleri (m.30), kalite standartları (m.38, m.43) şeklinde
bir çok defa kullanılmıştır.
5
Weber tarafından formüle edilip günümüze kadar
uygulanan ve günümüzde etkinsizlik ve verimsizlikle
suçlanan “bürokratik yönetim”, her şeyden daha verimli
çalışan bir model olduğu için tercih edilmişti. (Weber,
1996: 93)
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Küllerinden Yeniden
Kuşu: İl Özel İdareleri
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Bu tasarıda, yerel yönetimlerle ilgili nasıl bir
değişikliğin yapılacağı konusu çok fazla ayrıntılı olarak ortaya konulmamışsa da, yerel
yönetimlerden “belediye” ve “köy’’le ilgili
çok
fazla
değişikliğin
yapılmayacağı
anlaşılmaktadır. Fakat il özel idareleri adeta
küllerinden yeniden doğmaktadır.
Tasarıyla, taşra teşkilatı kaldırılan bakanlıkların6 yürüttüğü kamu hizmetlerinin
önemli bir bölümü il özel idarelerine aktarılmaktadır. Fakat taşra teşkilatı kaldırılan
bakanlıklardan il özel idarelerine aktarılan
görevlerin tamamen yerel nitelikte olduğunu
söylemek oldukça zordur. Bu hizmetlerin
önemli bir bölümü, “genel” ve “ülke bütünlüğü” içinde yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu hizmetlerin yürütülmesi il özel idarelerine bırakılsa bile, merkezî idare bu hizmetlerin standartlarını belirleme ve belirlenen standartlara göre hizmetlerin yürütülüp
yürütülmediğini denetleme yetkisine sahip
olacaktır. Bu kadar yetki ve görev aktarıldıktan sonra il özel idarelerinin yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır. Bu tasarıda
(m.9, 22) taşra teşkilatı kaldırılmayan bakanlıkların7 illerde yürüteceği hizmetlerin “vali”
ve “kaymakam”lara bağlı olarak çalışacağı
anlaşılmaktadır. Bu durumda valinin seçimle
işbaşına gelme ihtimali oldukça düşüktür.
İl özel idarelerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili izlenecek en iyi yolardan birisi,
atanmış valinin il özel idaresi ile ilişkisinin
kesilerek, il özel idaresinin başı’nın il genel
meclisi tarafından seçilmesidir.

6

Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre
ve Orman Bakanlığı.
7
Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı.

Bazı bakanlıkların taşra teşkilatlarının kaldırılarak yetki ve görevlerinin il özel idarelerine aktarılması bazı sorunları gündeme
getirecektir. Fakat, il özel idarelerinin yürütme organının seçimle iş başına gelmesi
veya il özel idarelerine genel nitelikli hizmetlerin yürütülmesi konularında yetki verilmesi ile ilgili tartışmalarda, eyalet sisteminin gündeme getirilmesi oldukça anlamsızdır. Bu tasarı federal sistemin asgarî şartlarından herhangi birisini dahi içinde barındırmamaktadır.8

Vatandaş/Müşteri Odaklılık
Tasarıda (m.5-b) “Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, … hizmetten yararlananların ihtiyacına … odaklılık esas alınır”
denilerek, Yeni Kamu Yönetiminin temel
özelliklerinden olan ve en fazla tartışma konusu yapılan “müşteri/vatandaş odaklılık” ilk
kez Türk kamu yönetimi sistemine taşınmaktadır.
Yeni yönetim taraftarları geleneksel kamu
yönetimi anlayışının, hizmet edilenlerin değil, yöneticilerin ve hizmet sunanların gereklerine göre şekillendiğini belirtilmektedir.
(Osborne ve Gaebler, 1993: 187)
Bu yaklaşım, bireyle yönetim arasındaki
ilişkilerin yeniden belirlenmesini gerektirmektedir. Artık kamu hizmetleri, onları sunanların kolayına geldiği gibi değil, kullanıcıların beklentilerine uyumlu olarak sunulmak durumundadır.
Fakat bu yaklaşım önemli eleştirileri gündeme getirmiştir. Gay’a göre, (2000: 109)
8

Federe devletlere verilen yetkilerin anayasa ile güvence
altına alınması; anayasa değişikliklerinin ancak federe
devletlerin rızası ile mümkün olabilmesi; federe devletler
arasında ya da federe devletler ile federal devlet arasında
yetki uyuşmazlıkların yargısal çözümünün federal yüksek
mahkemede olması; federe devletlerin federal yasama
organında eşit temsil edilmesi gibi.
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“müşteri”
kelimesi,
kamu
hizmeti
kapsamında kullanılması zor ve sakıncalı bir
kelimedir. Müşteri memnuniyeti üzerine
odaklanmak, örgütsel yönetimin girişimci
biçimlerini teşvik etmek açısından önemli
olabilir fakat, kamu sektörü yönetimi
kapsamında bu, anayasal olarak şaşırtıcı,
hiyerarşik olarak kural dışı ve dahası
potansiyel olarak tehlikelidir.

Merkezî İdare İle Mahallî İdareler Arasında Görev Dağılımı
Merkezî idare ile mahallî idarelerin yetki, görev ve sorumlulukları sayılırken, geleneksel
anlayışın tam tersine, merkezi yönetimin yetkileri sayılarak sınırlandırılmış, mahallî
idareler ise yerel nitelikli hizmetlerle ilgili
olarak geniş yetkilerle donatılmıştır.
Fakat nüfus ve vatandaşlığa ilişkin görev
ve hizmetlerin merkezî idare tarafından yürütülecek görevler arasında sayılmasına (m.7g) gerek yoktur. Bu gibi görevler mahallî
idareler tarafından da yürütülebilecek
niteliktedir.
Yine “vakıflarla ilgili görev ve hizmetler”
merkezi idare tarafından yürütülecek görev
ve hizmetler arasında sayılmaktadır (m.7-i)
Merkezî idarenin vakıflarla ilgili ancak denetleme yetkisi olabilir. Kastedilen görev,
vakıfların denetimi ile ilgili ise, vakıfların burada anılması doğru değildir. Vakıflar sivil
toplum kuruluşudur ve diğerlerinden ayrı
tutulmasının (örneğin derneklerden) herhangi bir makul gerekçesi yoktur. Eğer kastedilen kamu vakıfları ise, -ki büyük bir ihtimalle kamu vakıfları kastedilmektedir- ilgili
bend bu doğrultuda düzeltilmelidir.
8. maddede, yerel nitelikli her türlü görev, yetki ve sorumluluğun mahallî idareler
tarafından yerine getirileceği belirtilmektedir. Bu yaklaşım Yeni Kamu Yönetimi ve
Avrupa Yerel Özerkli Şartı ile uyum içinde188

dir. Fakat mahalli idareler, sadece hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için
oluşmuş/oluşturulmuş organlar değildir. Mahallî idareler, demokratik rejimin temellerinden birisi olarak düşünülmeli ve bu, tasarıya
yansıtılmalıdır.
Tasarının Bakanlar Kurulu’na sunulan ilk
hâlinde 8. maddenin son fıkrasındaki düzenleme9 kabul edilebilir nitelikte değildi. Bu
büyük hatadan dönülmüş olunmasına rağmen, sorun hâlâ devam etmektedir. Yeni düzenlemede aksamanın boyutu ile ölçülü olmak kaydıyla kanunlarda öngörülen tedbirleri alır denilerek, müdahalenin sınırlandırıldığı görülmektedir. Fakat müdahale, Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın öngördüğü şekilde, sadece merkezi idarenin yetkilendirdiği işlerle ilgili olmalıdır.10

Mali Kaynak Dağılımı
Tasarının 10. maddesinde, mali kaynak dağılımı konusu ele alınmaktadır. Bu madde en
kısa maddelerden birisidir ve geleneksel dil
ve üslup aynen korunmuştur.
Tasarıya göre (m.10) “mahalli idarelere
yetki, görev ve sorumluluklarıyla orantılı gelir kaynakları sağlanır. Mahalli idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından pay ayrılır. Payların ayrılmasına, dağıtımına ve bu
paylardan yapılacak kesintilere ilişkin usul ve
esaslar kanunla düzenlenir” denilmektedir.
1982 Anayasasında da (m.127) “Bu idare-

9

Tasarının ilk hâli şu şekildeydi. “Mahallî idarelerin
kanunlarla verilen temel görev ve hizmetlerden herhangi
birini ciddî şekilde aksatması ve bu durumun halkın
hayatını önemli ölçüde olumsuz etkilemesi durumunda,
merkezî idare bu aksaklıkların giderilmesi için makul bir
süre verir. Aksaklıkların bu süre içinde de giderilmemesi
halinde merkezî idare durumun gerektirdiği tedbirleri
alabilir” (m.8).
10
Şarta göre (m.8) “üst-makamlar yerel makamları yetkili
kıldıkları işlerin gereğine göre yapılıp yapılmadığı
yönünden idari denetime tabi tutabileceklerdir”.

libe ral düşünce
lere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları
sağlanır” denilmektedir.
Merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki yetki ve görev bölüşümünde geleneksel
anlayışın tam tersi yönde hareket edilirken,
diğer bir ifadeyle, mahallî idarelerin yetkileri
ve sorumlulukları merkezî idareye karşı korunmaya çalışılırken, aynı hassasiyetin malî
konularda gösterilmediği görülmektedir.
Mahallî idarelerin malî konularını düzenleyen maddenin çok kısa olarak geçiştirilmesi, bu konudaki hassasiyetin azlığını yansıtmaktadır. Halen yürürlükte olan ve mahallî idarelerin malî sorunlarını çözemeyen
sistem korunmuş ve oldukça genel kavramlar
kullanılmıştır. Görev ve sorumluluklarda olduğu gibi malî konularda da daha somut düzenlemeler yapılmalıdır.
Bu bağlamda mahallî idarelere, kendi yetkileri dahilinde serbestçe kullanabilecekleri
yeterli malî kaynaklar sağlanmalıdır. Mahallî
idarelerin malî kaynaklarının en azından bir
bölümü, kanunun koyduğu sınırlar dahilinde, oranlarını kendilerinin belirleyebilecekleri
yerel vergi ve harçlardan sağlanmalıdır.
Yeniden dağıtılan kaynakların mahallî
idarelere tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda, kendilerine uygun bir biçimde danışılmalıdır.
Malî kaynakları daha zayıf olan mahallî
idarelerin korunması için, gerekli malî tedbirler alınmalıdır. Ayrıca mahallî idarelerin
malî gelirleri Anayasa ile güvence altına
alınmalıdır.

Alternatif Hizmet Yöntemleri: Kamu
Hizmetlerinin Gördürülmesi
11. maddede, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde alternatif yöntemlerin kullanılaca-

ğını öngörmektedir.11 Yeni reform çalışmalarında etkinlik ve verimlilik temel hedeflerden
birisidir. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde etkinlik ve verimlililiğin sağlanması
üzerine yapılan tartışmalarda dikkat çeken
kavramlar “piyasa” ve “rekabet”tir.
Dünyada uygulama alanı bulan yeni reform hareketlerinde, kamu hizmetlerinin
üretilmesinde ve sunumunda piyasa mekaniz-malarının daha fazla kullanması gerektiği
dile getirilmektedir. Yeni anlayış, piyasanın
çoğu mal ve hizmeti sunmada devletten daha
iyi donanımlı olduğu iddiasına dayanır.
Devletin özel sektörü rekabete zorlayıp,
kendini rekabet dışında tutması bir paradoks
olarak değerlendirilmelidir.
Karl Polanyi, eğer günümüzde yaşasaydı,
1944 yılında kaleme aldığı Büyük Dönüşüm
adlı eserinde, kendi kurallarına göre işleyen
piyasa ve liberal devlet anlayışına dayanan
uygarlığın çöktüğünü (Polanyi, 2002) bu
kadar kesin dille ifade eder miydi bilinmez
ama, aslında o dönemde birçok kişi benzer
düşüncelere sahipti.
Günümüzde piyasa ve liberalizm aleyhine
bu kadar kesin ifadeler kullanmak bir yana,
çağımız toplumu, bir yönüyle piyasa toplumudur. Piyasa ekonomisinin, kollektivist ve
merkezî plânlamacı sistemler karşısında zaferini ilân etmesi12, Marxizmin entellektüel cazi11

“Kamu hizmetlerinin daha etkili ve verimli olarak
yerine getirilebilmesi amacıyla, merkezî idare ile mahallî
idareler, kendilerine ait hizmetlerden kanunlarda
öngörülenleri, ilgileri itibariyle üniversitelere, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, hizmet
birliklerine, özel sektöre ve alanında uzmanlaşmış sivil
toplum örgütlerine gördürebilir. Bu durumda idarenin
sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır”.
12
Fukayama (1999), Batı liberalizmine alternatif olduğu
varsayılan sistemlerin bütünüyle çöktüğünü belirtir. O,
sadece Soğuk Savaşın sona ermesi anlamında değil,
insanoğlunun ideolojik evriminin son noktası ve beşerî
yönetim biçiminin son evresi olan Batılı liberal
demokrasinin evrenselleşmesi anlamında “tarihin sonu”nu
ilan eder.
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besini yitirmesine ve liberal doktrinin çekiciliğinin artmasına yol açmıştır (Barry, 1996).
Yeni Kamu Yönetimi anlayışını şekillendiren, kamunun küçültülmesi, aslî görevlerine geri çekilmesi, kamu hizmetlerinin rekabet ortamında yürütülmesi konusunda liberal düşüncenin etkisi büyüktür.
Yeni Kamu Yönetimini yaklaşımını etkileyen en önemli teorilerden birisi, hiç kuşkusuz, kamu tercihi teorisidir. Bu anlayış,
kamu
yönetiminde
rekabete
dayalı,
müşterilerin tercih haklarının bulunduğu,
açık ve inisiyatif sahibi bir yönetim
anlayışının oluşmasına katkıda bulunmuştur.
Teorik refah iktisatçıları, piyasanın, kaynakların etkin dağılımında yetersiz kaldığını
ileri sürerken, kamu tercihi teorisyenleri, tam
aksine, devletin uyguladığı düzenleyici önlemlerin, etkin kaynak dağılımını gerçekleştirmede başarısız kaldığını iddia etmektedirler. (Buchanan, 1991, 106)
Kamu tercihi teorisyenleri, “kamu yararı”
ve “kamu çalışanlarının kamu yararı doğrultusunda hareket edecekleri” yönündeki geleneksel inancı sarsmıştır. (Barry, 1989: 31)
(Buchanan, 1991, 1) Onlara göre kamu kuruluşları, sanıldığı gibi toplumun iyiliğini
maksimize etmeye çalışan birimler değildir.
Kendi çıkarlarını ön plânda tutarlar. Bürokratın amacı, bürosunun büyümesi, hizmet
alanının genişlemesi, üretim hacmi ve çeşitliliğinin art-ması, bütçesinin genişlemesi, büronun sürekliliği, prestij, statü ve maaştır.
(Aksoy, 1995: 165) Kamu tercihi teorisi,
entelektüel bir çaba olarak kalmamış, bürokrasiye, politikacılara ve devlete karşı tutum ve
davranışlarda önemli değişikliklere yol
açmıştır.
Diğer taraftan, devletin işlevlerindeki artışla birlikte, devletin gücünün sınırı tartışılmaya başlanmış ve “devlet ne yapmalı” sorusu

190

yerini, “devlet ne yapabilir” sorusuna bırakmıştır (Drucker, 1993: 61). Yeni dönemde,
birçok bilim adamının kafasını karıştıran
“kamu malı, özel kişi ya da kuruluşlar tarafından nasıl üretilebilir” sorusu cevaplanmıştır.
Piyasanın egemenliğine ve kamu hizmetlerinin rekabete açılmasına olumlu bakanların yanında, bu konuda farklı düşünceler ileri
sürenler de bulunmaktadır. Kamu hizmetlerinin rekabete açılmasına karşı olanlar, genellikle kamu hizmetlerinin bizzat kamu tarafından yürütülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Buna göre kamu hizmeti ile özel
sektör birbirleriyle bağdaşır şeyler değildir;
kamu hizmetlerinin rekabete açılması kamu
sektöründe derin yaralar açabilir. (IsaacHenry, 1993: 13)
Bir diğer yaklaşım da, bu iki yaklaşımı
dengelemeye çalışan “üçüncü yol” yaklaşımıdır. Bu doğrultuda, “yeni sol”, “yeni orta” ve
‘üçüncü yol’ gibi hareket ve akımlar ortaya
çıktı. Örneğin Blair, “Yeni İşçi Partisi” kavramını ortaya attı ve Chancellor Schroeder
“yeni orta” sloganı icat ederek 1998’de seçim
zaferi kazandı. İşçi Partisi’nin en etkili danışmanlarından ünlü sosyolog Giddens,
üçüncü yol kavramını son kitaplarından birinin başlığı olarak kullanmıştır.13
Bu yaklaşımda, kamunun geleneksel işlevlerine karşı çıkılmakta ve piyasanın kamu
hizmetleri için etkin ve verimli bir araç olduğu kabul edilmektedir. Fakat piyasaya yönelik birtakım çekinceler ileri sürülmekte ve
piyasanın başka alternatiflerle dengelenmesi
gerektiği savunulmaktadır. Giddens’a göre,
(2000: 93), siyasal iktidar, ekonomi ve sivil
toplum arasındaki dengenin iyi kurulması

Üçüncü Yol: Sosyal Demokrasinin Yenilenmesi (The Third
Way The Renewal of Social Democracy, 1998).
13
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gerekmektedir. Ekonomiyi bütünüyle siyasal
iktidarın
emrine
vermekle,
onun
denetiminden alıp piyasanın denetimine
vermek aynı ölçüde olumsuzluklar doğurur.
Buna göre, kamusal hizmetlerin tamamen
kamu veya piyasa denetimine bırakılması
yanlıştır. Sivil toplumu da işin içine katarak
denge sağlanmalıdır.
Kamu hizmetlerinin rekabete açılması,
kamu kesimindeki sorunların giderilmesinde
bir “reçete” olmasa da, geleneksel yönetim
anlayışının ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlardan kurtulmanın ve kamuya daha dinamik
bir yapı kazandırmanın başlangıcı olabilir.
Kamu organizasyonlarının ve faaliyetlerinin
piyasa anlayışına göre yeniden yapılandırılması, kamunun kapasitesinin azalmasından
çok, görev ve sorumluluklarının yeniden
gözden geçirilmesidir.
Aslında bir hizmetin kamu veya özel
sektör tarafından yürütülmesinden daha çok,
onun tekel ortamında değil, rekabet ortamında yürütülmesi önemlidir. Artık günümüzde kamusal hizmetler, kamu örgütleri,
özel sektör ve üçüncü sektör14 olmak üzere
üçlü bir yapı tarafından yürütülmektedir.
Yeni dönemde refah devleti uygulamalarının
terk edilerek, kamunun küçültülmesi ile birlikte, kamu tarafından boşaltılan alan, yalnızca özel sektör tarafından değil, üçüncü
sektör tarafından da doldurulmaktadır. Tasarı, kamu, özel ve üçüncü sektör dengesini
korumaktadır.

Üst Kurullar: İlişkili Kuruluş
Madde 26’da yeni bir kuruluş kavramından
bahsedilmektedir.15 Bilindiği gibi geleneksel
14

Drucker’e göre (1993), üçüncü sektör ABD’de fiilen en
büyük işveren durumundadır.
15
‘İlişkili kuruluşlar, piyasalara ilişkin düzenleyici ve
denetleyici görev yapan, kamu tüzel kişiliği ile idarî ve
mali özerkliği haiz, özel kanunla kurulan kuruluşlardır. Bu

yapıda “bağlı” ve “ilgili” kuruluş şeklinde örgütlenme sözkonusudur. Bunlar 24. ve 25.
maddelerde tekrar düzenlenmiş ve korunmuştur. Bunlara “İlişkili” kuruluşlar (m.26)
eklenmiştir. İlişkili kuruluşlardan, şu anda
farklı alanlarda faaliyette bulunan ve “Üst
Kurul” olarak adlandırılan “düzenleyici ve
denetleyici kurullar” kastedilmektedir. Tüzel
kişiliğe, idarî ve malî özerkliğe sahip oldukları belirtilmiştir. Bu kuruluşların hangi bakanlıkla ilişkilendirileceği, kuruluş kanunlarında gösterilecektir.
Geleneksel anlayışın oldukça dışında ve
farklı alanlarda faaliyette bulunmaları, aldığı
kararların önemi ve üyelerinin güvenceleri,
bu kurulların isimlendirilmesini ve değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu örgütler, ne
geleneksel kamu örgütlerine ne de özel sektör veya üçüncü sektör örgütlerine benzemektedir. Geleneksel anlayışla ve kavramlarla
bu örgütleri izah etmek oldukça zordur.
Kuruluş yasalarının genellikle bağımsızlıklarını vurgulayan hükümler içermesi16,
siyasal iktidarın ve siyasal temsilcilerin etkisi
dışında bulunmaları, bağımsız idari otorite
(BİO) olarak adlandırılmalarına yol açmıştır
(Gözübüyük ve Tan, 1998). Fakat kuruluş
yasalarında yer alan bağımsızlık kavramı,
yargı bağımsızlığı gibi, anayasal bir bağımsızlık değildir. Statü itibariyle özerk, faaliyetlerinde ise bağımsızdırlar.

kuruluşların ilişkili olduğu bakanlık, kuruluş kanununda
gösterilir’(m.26).
16

Örneğin, 2499 sayılı kanuna göre SPK, “kamu tüzel
kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip” bir kuruldur.
“Kurul, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız
olarak” kullanma yetkisine sahiptir (m.17). Yine Rekabet
Kurulunu düzenleyen 4054 sayılı kanuna göre, “kamu
tüzel kişiliğini haiz idarî ve malî özerkliğe sahip” olan
Rekabet Kurulu “görevini yaparken bağımsızdır. Hiçbir
organ, makam, merci ve kişi Kurumun nihaî kararını
etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez”
denilmektedir.
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Bu kurulların gücü, kurulların oluşum
şeklini önemli hâle getirmektedir. Türkiye’de
bu kurulların oluşumunda siyasal iktidarın
ağırlığı, Batı ülkeleriyle karşılaştırıldığında,
daha fazladır. Üyelerin belirlenmesinde öngörülen yöntemler siyasal etkiye açıktır.
Bu kurullar, kendilerine bırakılan alanlarda düzenleme ve denetleme yaparken,
kendilerine ait ‘özgün yetki’leri kullanırlar.
Bunların kararları hiyerarşik açıdan hiçbir
denetime tabi değildir ve bunlar üzerinde vesayet denetimi de oluşturulamaz. (Erkut,
1998: 129)
Türkiye’deki üst kurullar tüzel kişiliğe sahip olarak düzenlendiklerinden dolayı, kendilerine ait bütçeleri bulunmaktadır. Bu kurulların bir bakanlıkla ilişkilendirilmeleri büyük ölçüde bütçeleri ile ilgili bir durumdur.
Fakat bu kurulların tüzel kişilik olarak kurulmasına gerek yoktur. Tüzel kişiliğe sahip
olmadan da aynı işlevleri yürütebilirler.

Denetim
Tasarıyla (m.38 ve 39) yepyeni bir denetim
anlayışı getirilmektedir. “Mevzuata uygunluk”
denetiminin ötesinde “mali” denetim ve
“performans” denetimi getirilmektedir. Diğer
taraftan, bilgi edinme ve saydamlık gibi ilkeler
ve
düzenlemeler,
kamu
yönetiminin
denetimine dolaylı da olsa yeni aktörleri
katmaktadır.
Performans ölçümünün olmadığı yerde
başarı veya başarısızlığı tespit etmek oldukça
zordur. Performans değerlendirilmesinin olmadığı yerde değerlendirmeler nesnel ölçülere göre değil, daha ziyade siyasî kararlara
göre yapılır. Sonuçların ölçülmesi, başarı ve
başarısızlığın tanımlanmasına, yönetiminin
kendini düzeltmesine ve hatalarından ders almasına yardımcı olur. (Osborne ve Gaebler,
1993)

Kamuda performans ölçümü ve denetlenmesi oldukça komplekstir. Sonuçları, verimliliği, hizmet kalitesini, vatandaş memnuniyetini ve aynı zamanda hukuka uygunluğu denetlemek gerekmektedir. Değerlendirme yapılırken hizmetin niteliği ve ülkelerin içinde bulunduğu koşullar ve dönemler,
siyasal iktidarın ideolojik yapısı performans
değerlendirmesinde vurguyu etkilemektedir.
Kamusal nitelikteki hizmetlerin ölçülebilirliği konusunda haklı birtakım endişeler
bulunmaktadır. Gerçekten de, bazı kamusal
hizmetleri ve faaliyetleri girdi/çıktı analiziyle
değerlendirmek, diğer bir ifadeyle sayısallaştırmak, oldukça zordur. Sağlıklı bir performans değerlendirmesi için kamusal hizmetlerin ölçülebilir hâle getirilmesi, yani “sayısallaştırılma”sı gerekir.
Yeterli performans göstergeleri ve ölçülerinin oluşturulmasında ciddî problemler vardır. Çeşitli ölçüm metotları bulunmaktadır.
Ancak bunlardan hangisinin daha başarılı ölçüm yapacağının tespiti zordur. Tüm bunlara bakıldığında olayın oldukça kompleks
olduğu görülmektedir. Bu nedenle kamu kesiminde uygulanabilir performans yönetim
sisteminin oluşturulması uzun dönemli bir
projeyi gerektirmektedir.
Yeni tasarı denetimi iç ve dış denetim
şeklinde ikiye ayırmaktadır.

İç Denetim
Geleneksel yaklaşımla ifade edilirse, iç denetim, daha önce teftiş kurulları tarafından yapılan denetimden ziyade, hiyerarşik denetime benzemektedir. Çünkü tasarıya göre
(m.40) iç denetim iç denetim elamanları tarafından yapılabileceği gibi, kamu kurum ve
kuruluşlarının kendi yöneticileri tarafından
da yapılabilmektedir.

Dış Denetim
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Yeni düzenlemede, geleneksel olarak teftiş
birimleri tarafından yürütülen denetim, dış
denetim olarak adlandırılmakta ve bu denetim yetkisi öncelikle Sayıştay’a verilmektedir.
Tasarıya göre (m.40), merkezî idare ve mahallî idarelerin dış denetimi kanunla belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Sayıştay
tarafından yapılır veya yaptırılır.
Bu maddeye göre dış denetim sadece Sayıştay tarafından değil, Sayıştay dışındaki birimler tarafından da yapılabilir. Sayıştay dışındaki birimlerin özel kuruluşlar olup olamayacağı konusu tam olarak açık değildir.
Bu konuda daha net şeyler söylemek için ileride çıkarılacak düzenlemeleri beklemek gerekmektedir.
Denetimle ilgili önemli sorunların olduğu
ve sistemin değişmesi gerektiği söylenebilir.
Fakat, denetim faaliyetlerinin tek bir elden
yürütülmesi bazı sorunlara yol açabilir. Her
şeyden önemlisi, bu reformun dayandığı
Yeni Kamu Yönetimi anlayışı, büyük
organizasyonlar
yerine
küçük
organizasyonların da-ha etkili çalıştığını
varsayar.

Ombudsman: Mahallî İdareler Halk Denetçisi
Kamu yönetimi temel kanununu tasarısı ile,
Batı ülkelerinde yaygın olarak bulunan ve
Osmanlı’dan esinlenilerek oluşturulduğu iddia edilen, Ombudsman benzeri bir kurum
Türk kamu yönetimi sistemine girmektedir.
Bu tür kurumların başarısı, onların oluşum biçimi ile yakından ilgilidir. Eğer sağlıklı bir şekilde oluşturulamaz ve sorunları
etkili ve verimli bir şekilde çözemez ise, bu
kurumun başarılı olması oldukça zordur.
Mahallî İdareler Halk Denetçisi ile ilgili
madde (42) oldukça uzun ve ayrıntılı olma-

sına rağmen, görevleri ile ilgili fazla bilgi
bulunmamaktadır.
Fakat, denetim görevi belediyeleri de kapsadığı hâlde, seçiminde belediyelere bir hak
tanınmaması, sadece il genel meclisi tarafından seçilmesi doğru değildir. Diğer taraftan
seçilme sürelerinin il genel meclisi ile aynı
dönemlere denk düşmesi (5’er yıl), her
dönem
il
genel
meclisinin
kendi
ombudsmanını oluşturması gibi bir geleneğe
yol açabilir.
Diğer taraftan denetim konusunun teknik
bir boyutunun olduğu, belirli bir eğitim düzeyinin gerektiği kabul edilmelidir. Fakat seçimle gelinen görevler ile atamayla gelinen
görevler arasındaki farkı iyi görmek gerekmektedir. Mahallî İdareler Halk Denetçisi
seçimle işbaşına geldiği için seçilebilme şartları gevşetilmelidir. Ayrıca bu tür kurumların, gücünü saygınlığından aldığı doğrudur
fakat tasarıdaki “toplumda saygınlığı bulunan kişi” yerine sadece “saygın kişi” kavramı
daha uygundur.

“Personel Yönetimi” Yerine “İnsan Kaynakları Yönetimi”
Bu tasarıda, birçok alanda olduğu gibi, kamu
personel rejimi ile ilgili olarak da önemli
yenilikler
öngörülmektedir.
Bunun
göstergelerinden birisi “insan kaynakları yönetimi” kavramının kullanılmasıdır. Bu,
Türk kamu yönetimi için yeni bir
yaklaşımdır. Özellikle son yirmi yılda Batı
ülkelerinin kamu yönetimi yapısı ve
işleyişinin yanında, personel sisteminde de
önemli gelişmeler meydana geldi. Bu
değişikliği ifade etmek için, “personel
yönetimi” yerine, orijin itibariyle özel
sektöre ait olan “insan kaynakları yönetimi”
kamuda da kullanılmaya başlandı.
46. madde de, kamu hizmetlerinin “memurlar”, “işçiler” ve ‘tam zamanlı veya kısmi
193

kış 2004
zamanlı çalışan diğer kamu görevlileri’ eliyle
yürütüleceği öngörülmektedir. İşçi ve memur kavramı mevcut sistemde olmasına rağmen, tam zamanlı veya kısmi zamanlı kamu
görevlileri kavramları yeni bir olgudur.
Mevcut sistemdeki sözleşmeli personel ve
geçici personel yerine tam zamanlı veya
kısmi zamanlı çalışan diğer kamu görevlisi
kavramı kullanılmaktadır. Fakat birçok konuda olduğu gibi bu konuda da söz söylemek için bu konuyla ilgili düzenlemeleri
beklemek gerekmektedir.

Sonuç
Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasarısı, birçok konuda önemli yenilikler ve değişiklikler
getirmektedir. Fakat bunların önemli bir
bölümü ya ilke düzeyindedir ya da çok kısa
olarak değinilmiştir. Bu yeni yapılanma ile
ilgili daha net düşünceleri ortaya koymak
için daha sonraki düzenlemeleri beklemek
gerekmektedir.
Bu tasarı, gerekçesinden de anlaşıldığı
gibi, Yeni Kamu Yönetimi anlayışı doğrultusunda hazırlanmıştır. Tasarı gerek dil gerek
içerik bakımından geleneksel yöntemlerden
oldukça farklıdır.
Moderniteden beslenen geleneksel kamu
yönetimi, merkeziyetçiliği ve bütünselliği
temsil ederken, postmoderniteden beslenen
Yeni Kamu Yönetimi, merkeziyetçilik ve
bütünselliğe karşı, merkezden kaçışı, çoğulcu-luğu, parçaların ön plâna çıkarılmasını
öner-mektedir.
Kamu yönetiminin içinde bulunduğu sorunlar, büyük çaplı değişimleri gündeme getirmektedir. Fakat büyük değişimler beraberinde büyük sorunları da gündeme getirmektedir. Özellikle bakanlıkları taşra teşkilatı
kurabilen ve kuramayan şeklinde ayırmak ve
denetim yetkilerini Sayıştay’a devretmek, iki
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temel belirsizlik ve muhtemel sorun olarak
görülmelidir.
Tasarı ile mahallî idarelere önemli görevler verilmesine rağmen, mahallî idareler yeterli miktarda mali güvenceye kavuşturulamamıştır. Diğer taraftan, mahallî idarelerin
denetimi ayrı başlık sistematik olarak düzenlenememiştir. Bu birimlerin mali durumu ve
denetimi, önemli bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Türkiye’deki kamu yönetimi reform çalışmaları, Batı ülkelerinde uygulamaya konan
Yeni Kamu Yönetimi anlayışı doğrultusunda
yapılmaktadır. Yeni kamu yönetim ise işletme yönetimi kavramlarını ve tekniklerini
kullanmaktadır. Fakat başka ülkelerin deneyimlerini Türkiye’ye aktarmak, ya da işletme
yönetimi tekniklerini kamuya transfer etmek
sanıldığı kadar kolay değildir.
Onların şartları farklı bizim şartlarımız
farklı, bizim onlardan alacağımız bir şey
yoktur söylemine kapılmadan; ülkelerin
kendi şartları sonucu oluşan uygulamalarını
ve değerlerini de evrensel nitelikte görme tuzağına düşmeden, başka ülkelerin kamu yönetimi ile ilgili deneyimlerinden yararlanmak
gerekmektedir.
Aynı şekilde, işletme yönetimi farklı
kamu yönetimi farklı, işletme yönetim teknik-leri kamu kesiminde kullanılamaz savı
da; işletme yönetim teknikleri, hiçbir
değişiklik
yapmadan,
aynen
kamuya
aktarılabilir kolaycılığı da doğru değildir.
İşletmelerin
geliştirdiği
teknikler
ve
yöntemler,
‘dönüştürülerek’
kamuya
aktarılmalıdır.
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Özgürlük ve Devlet
Charles K. Rowley
Özgürlük en temel insanî değerdir. İnsanlığın tarihî tecrübesi bunun böyle olduğunu ve
niye böyle olduğunu anlamamıza yetecek kadar acı ve ihtişamlı tecrübelerle doludur. Bunu
muhtemelen herkes kabul edecektir ama, özgürlükle devlet arasında nasıj bir ilişki vardır?
Tarihin hemen her döneminde özgürlüğe en büyük tehdit olmuş devleti özgürlüğün hizmetkârına dönüştürebilir miyiz? Yoksa bu bir hayal midir? Eğer öyleyse temel değer özgürlükle en yaygın beşeri organizasyon olan devlet arasındaki ilişkiyi, barış ve huzuru yok ede195
cek bir gerilime dönüştürmemeyi nasıl başaracağız? Günümüzün en mühim iktisatçılarından ve siyaset felsefecilerinden Charles Rowley'nin bu can alıcı sorularla ilgili anlam ve
feraset yüklü tespit ve açıklamalarını bu kitapta bulacaksınız.

kitaplığınızda özgürlüğe yer açın...
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Finansal Liberalizasyon Üzerine Bir İnceleme

John Williamson-Molly Mahar
Çeşitli ülke deneyimleri, kriz gibi olağanüstü koşullarda liberalizasyon
politikalarında birtakım değişiklikler yapılmakla birlikte, bir taraftan ekonomilerde
tekrar iyileşme başlaması veya başlamışsa devam etmesi, diğer taraftan dünya
ekonomisine entegre olmanın yeniden benzer liberalizasyon politikalarının
yürürlüğe konulmasına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu durumda ilgili
literatürde vurgu yapılan nokta, finansal politikaların makroekonomik çevreden ayrı
düşünülmemesi; içeriği zamanlaması ve sıralamasına dikkat edilmesi gerekliliği
olmaktadır.

Hayek’in Hukuk ve Adalet Teorisi

Sururi Aktaş
1970'lere kadar egemen sol ve sağ kollektivist akımlar karşısında adeta
unutulmaya mahkûm edilen Hayek, 1974'te Nobel İktisat Ödülü'nü aldıktan sonra
geç de olsa hakettiği ilgi ve şöhrete kavuşmuş bir filozoftur. Tabiî önemli olan
Hayek'in şöhrete kavuşması değil, fikirlerinin ekonomik, sosyal ve siyasî hayatın
akışı içinde doğrulanmasıdır. Hayek'in temel iddialarının hemen hemen hepsi
1975-2000 yılları arasında yaşanan olaylarla ispatlanmıştır. O yüzden filozof,
üzerinde durulmayı haketmektedir. Bu kitabın konusu olan adalet ve hukukla
uğraşan herkes, istese de istemese de, sevse de sevmese de Hayek'e gitmek, ondan
yararlanmak veya onunla hesaplaşmak zorundadır.
196
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Alternetif İl, İlçe, Belde ve Köy Yönetim
Modeli (Liberal Bir Perspektifle)

Rıza Arslan*

“Unutmayalım ki, yerelleşmeyi güçlendirdiğimiz oranda, ulusal birliğimizi ve toprak
bütünlüğümüzü de sağlamlaştırmış oluruz. Parçalarla bütün arasındaki bağlar o zaman daha da
güçlenir.”
Prof. Dr. Ruşen Keleş

Giriş
Modern Batı toplumları tarihî süreç içinde
halklarının siyasî, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak az masraf ve
mevzuatla daha çok hizmet üreten merkezî ve
yerel yönetimler geliştirmişlerdir. Yerel yönetimlere, yerel nitelikteki ekonomik ve sosyal
ihtiyaçları daha iyi ve kısa zamanda
giderebildiklerinden, zamanla, gerekli yasal
düzenlemeler yapıldıktan sonra, geniş yetkiler
tanınmıştır. Yerel yönetimler yüklendikleri
görevler itibariyle merkezî yönetimlerin
çalışma yüklerini hafiflettikleri için demokratik ülkelerde vazgeçilmez temel kurumlar
konumuna gelmişlerdir. Öyle ki, günümüzde
herhangi bir ülkede demokrasinin sağlıklı
işleyip işlemediği o ülkede var olan yerel yönetimlere tanınan haklar ve yetkilerle ölçülmektedir.

*

Yrd. Doç. Dr. rer. pol., Balıkesir Ünv., Bandırma İİBF,
İktisat Bölümü.

Osmanlı ve Türk toplumlarında ise Batıda gelişen yerel yönetimlere benzer gelişmeler yaşanmamıştır, çünkü Osmanlı İmparatorluğu merkeziyetçi bir yönetim yapısına
sahip idi ve yerel yönetimlerin gelişmesini,
merkezî gücü zayıflatır düşüncesiyle engellemişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra ise geleneksel merkeziyetçi yönetim anlayışı devam ettiğinden geniş yetkilerle donatılmış demokratik yerel yönetimler
oluşturulamamıştır.
Makale; ülkemizde mevcut olan merkezî
ve yerel yönetim birimlerinin (il, ilçe, belde
ve köy) yeniden düzenlenerek bunlara daha
geniş yetkiler ve tüzel kişilik haklarının ve-
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rilmesini ve “gerçek yerel yönetimler”1 konumuna getirilmelerini konu edinmektedir.
Amaç; siyasî ve idarî yapıya ters düşmeyen
yasalarla sınırlı alanlarda halkın her türlü ihtiyacını en etkin ve kısa sürede giderebilecek
kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen
“gerçek yerel yönetimler”in oluşturulmasını
tartışmak ve önerilerde bulunmaktır. Sunulan yerel yönetim modeli, özünde, rasyonaliteye, ekonomik faydacılığa, saydamlığa ve
halkın yerel yönetime en etkin şekilde
katılımını mümkün kılabilen kıstaslara önem
vermeye çalışmaktadır.

I. Katılımcı Demokrasi ve Yerel Yönetimler
Demokratik sistemlerle yönetilen ülkelerde
halkın yönetime katılımı kaçınılmaz ön şart
olduğundan, bu sistemlerde vatandaşın yönetime etkin bir şekilde katılımının yolları
araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Bu kapsamda her demokratik ülke kendi koşullarına
uygun yönetim sistemlerini geliştirerek vatandaşlarını yönetime en etkin bir şekilde
dahil etmeye çalışmaktadır.
Vatandaşların yönetimlerde söz sahibi
olmaları, basit olarak, yasal partilere üye olmakla ve periyodik olarak yapılacak olan seçimlerde partilerine oy vermekle gerçekleşmektedir. Giderek modernleşen demokratik
sistemlerde, seçimden seçime sandık başına
gitmenin dışında, “gerçek yerel yönetimler”
oluşturularak ve sivil toplum örgütleri kurularak halkın seçimler arasındaki süre içinde
yönetime katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu sayede bireyler yönetilenler olma
özelliğinden çıkıp, aktif olarak yönetime katkısı olan katılımcı özelliğine kavuşmaktadırGerçek yerel yönetim demokratik bir şekilde doğrudan
halk tarafından seçilen il, ilçe, bucak ve köy
yöneticilerinin, çizilen anayasal çerçeve içinde, yerel halkın
ihtiyaçlarını siyasî ve idarî bütünlük içinde etkin bir
şekilde çözebilmesi anlamına gelmektedir.
1
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lar. Çağımızda en gelişmiş demokratik yönetim sistemi, yerel yönetimlere en geniş
yetkileri devreden katılımcı demokratik hukuk devleti (der Verfassungsstaat) sistemidir.
(Mayer-Tasch, 1991) Bu hukuk devleti artık
bir “anayasal devlet” olmaktadır. Katılımcı
anayasal devlette “hükümet etmek” yetkileri
sadece tek merkezde toplanmamaktadır.
Anayasal devlet ülkeyi ilgilendiren konuları
merkezî yönetimler ve yerel yönetimler arasında paylaştırmakta; bölgeler-üstü nitelikteki konular merkezi yönetime, yerel düzeydeki konular ise yerel yönetimlere devredilmektedir. O hâlde, merkezî kurumlar (anayasada gösterilen anayasal organlar ve makro
düzeyde bunlara doğrudan bağlı kurumlar)
ülkenin genel makro konularını üstlenirken,
yerel düzeydeki yönetimler de (‘gerçek yerel
yönetimler’) sağlık, sosyal yardım, gençlik ve
spor, kültür, sanat, turizm, tarım, sanayileşme, ormancılık, çevre, bayındırlık ve iskân, imar ve ulaştırma gibi daha bir çok alanı
bünyelerinde toplamaktadırlar.
Katılımcı demokratik ülkelerde merkezi
ve yerel kurumlar dışında ayrıca “sivil toplum örgütleri” (Non-Governmental Organisation = NGO) bulunmaktadır ki, bunlar,
doğası gereği, çıkarları doğrultusunda
merkezî ve yerel yönetimleri etkilemeye
çalışan niteliklere sahiptirler. Bu faaliyetleriyle örgütlenmiş gruplar ülke yönetimlerinin aldıkları kararları etkileyerek siyasî
yönetimde pasif rol almaktadırlar. NGO’lar
sadece belirli ve sınırlı kesimler tarafından
seçilmiş olsalar ve demokratik statüleri tartışılsa bile, demokratik teamüller içinde oynadıkları roller itibariyle hükümet edenlerin
daha sağlıklı kararlar almasına neden olabilmektedirler (bkz. Lenk, 1991: 123). Örneğin, birden fazla NGO-lobisi merkezî ve yerel düzeydeki seçilmiş yöneticileri çevrenin
koruması konusunda kendi tezlerini kabul
ettirmeye çalıştıklarında kendiliğinden bir
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etkileme dengesi sağlanmış olacaktır. Dikkat
edilmesi gereken nokta; “güçlü” konumdaki
örgütlenmiş çıkar gruplarının, çıkarlarını kabul ettirmedeki başarı oranlarının göz
önünde bulundurulmasıdır. Bu grupların çıkarları ile genel toplum ve ülke çıkarları her
zaman örtüşmeyebilir. Her ne olursa olsun,
sivil toplum örgütlerinin çıkarları doğrultusunda etkin olmaları alınacak kararları daha
sağlıklı kılabilmekte ve böylece ülkenin kıt
kaynaklarının daha etkin bir şekilde dağılımı
söz konusu olabilmektedir.
Ülkemizde yerel yönetimlerin (yeniden)
düzenlenmesi gereksinimi 1960’lı yıllardan
bu yana yapılan bilimsel ve teknik çalışmalarda ve hazırlanmış yasa tasarılarında sürekli
dile getirilmektedir. Zaten Türkiye’nin, Avrupa Konseyi’nin 1985 tarihli “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın (Resmî Gazete, 21
Mayıs 1991: Sayı 20877) ve “HABITAT II
İnsan Yerleşimleri Konferansı” sonuç bildirgesinin altında da imzası bulunmaktadır. Demokratik, lâik ve hukuk devleti olma iddiasında olan ülkemizin AB’ye uyum çalışmaları
çerçevesinde yerel düzeyde yeniden yapılanmaya gidebilmelidir.
Makale, günümüzde mevcut olan yerel
yönetim birimlerinin, il özel idareleri ve belediyelerin, valiliklerin ve kaymakamlıkların
lağvedilerek tüm yetkilerinin ve mallarının
düzenlenecek “gerçek yerel yönetimlere”
devredilmesini konu edinmektedir. Yani, valiliklerin kaldırılarak yerlerine il yönetiminin, kaymakamlıkların ve ilçe belediye yönetimlerinin kaldırılarak yerlerine ilçede tek
yönetim birimi olacak ilçe yönetiminin getirilmesini öngörmektedir. Çalışma, ayrıca,
belde yönetiminin oluşturulmasını, sınırları
içinde bulunan köylerin belde yönetimlerine
doğrudan bağlanmasını ve böylece köylere
belediye hizmetlerinin daha kolay götürülmesini de konu edinmektedir. Çalışma,
oluşturulacak yeni il, ilçe ve belde yönetimle-

rinin mevcut yerel tüzel kişiliklerine paralel
olarak ayrı mal varlıklarına ve bütçelerini
oluşturan kaynak kalemlerinin yine kendi birimlerince yaratılmasına olanak verecek nitelikte olmasını mümkün kılmaktadır.
Önerilen yerel yönetim modelinin uygulanan mevcut yerel yönetim sisteminden
farklılıkları ise şunlardır;
a) il yöneticilerinin ve il meclisi üyelerinin
doğrudan il seçmenleri tarafından seçilmesi,
b) günümüzde mevcut olan kaymakamlık
makamlarının ve ilçe belediyelerinin lağvedilerek yerine ilçe yönetimleri ve beldelerde
de belde yönetimlerinin getirilmesi,
c) ilçe yöneticileri ve ilçe meclis üyeleri ile
belde yöneticileri ve belde meclisi üyelerinin
halk tarafından seçilmesi,
d) il özel idarelerinin ve belediyelerin tüm
malvarlıkları ve yetkilerinin yeniden düzenlenmiş il ve ilçe yönetimlerine devredilmesi,
e) a, b, c ve d şıklarının hayata geçirilmesiyle,
- halkın yerel yönetimlere katılımlarının
teşvik edilmesi sağlanabilecek,
- ülkede istikrarın sürekli hâle gelmesi
mümkün olabilecek,
- merkezî yürütmenin yerel yönetim sorunlarından kurtarılmış bir şekilde gerçek
ülke sorunlarına eğilmesi sağlanacak,
- demokratik meşruiyet tam anlamıyla geçerli olabilecek ve
- marjinal akımların iktidara gelmeleri
büyük oranda önlenmiş olacaktır.
DPT’nin 1991 yılında “Kamu Yönetimi
Araştırma Projesi” (bkz. Yalçındağ, 1992: 38) kapsamında elde ettiği veriler “il ve ilçe
yönetimlerinin oluşturulması” söylemi noktasında bu çalışma ile paralellik arz etmektedir. Ancak bu çalışma adı geçen proje so-
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nuçlarından farklı olarak valilerin ve kaymakamların merkezden atanmaları yerine il ve ilçe
seçmenleri tarafından dört yılda bir doğrudan
seçilerek il ve ilçe yönetimlerinin başlarına getirilmelerini ve köylerin belde meclisinde yer almalarını konu edinmektedir.

II. Alternatif İl, İlçe, Belde ve Köy
Yönetim Birimleri
Çalışma kamu hizmetlerinin yerel nitelikteki
bölümlerinin merkezi kurumların dışına çıkarılarak yasalarla düzenlenmiş yeni il, ilçe,
belde ve köy yönetimlerine devredilmesini
öngörmektedir. Şimdi, sırasıyla, alternatif il,
ilçe, belde ve köy yönetim birimleri ele alınıp
analiz edilecektir.

II. 1. Alternatif İl Yönetimi ve Çalışma Şekli
İl yönetimi, il seçmenleri tarafından doğrudan seçilmiş il yöneticisi ve yardımcısı ve il
meclisi üyelerinden oluşacaktır. Bunlar dört
yılda bir doğrudan halk tarafından seçileceklerdir. İl yönetimi yasalar çerçevesinde en
büyük “yerel kamu kurumu” konumunda
olacaktır. Bu nedenle, il düzeyindeki sorunlar il yönetimi tarafından çözüme kavuşturul-mak ve “İl Yürütme Kurulu” tarafından
hayata geçirilmek zorundadır. İl Yürütme
Kurulu; il yöneticisinin başkanlığında il
meclisi üyeleri arasından seçilmiş temsilcilerden oluşacaktır. İl yürütme kurulu ildeki en
yüksek yürütme organı olacaktır.
İl yönetiminin faaliyetleri özerk olacaktır,
ancak yasalar çerçevesinde İçişleri Bakanlığı’nın denetiminde olmalarına rağmen (il
yöneticileri ve il meclisi üyeleri) İçişleri Bakanlığı tarafından atanmayacaklardır. Merkezî yönetim sadece yerel yönetimlerin (il
yönetimlerinin) yasalar içinde çalışıp çalışmadığını denetlemekle yükümlü olacak, yerel
yönetimlere çalışmalarında yardımcı olacak
200

ve adı geçen sorunların çözümünde öncü rol
üstlenecektir. Yerel yönetimlerin uygulamaları ve icraatları ayrıca bağımsız yargı organlarınca da denetlenecektir.
Sırasıyla, il genelinde, il yöneticisi ve il
meclisi üyelerinin seçilme prosedürleri ve ardından da bunların nasıl çalışacakları konusu
analiz edilecektir.

II. 1. a) İl Yöneticisinin Seçilme Prosedürü
İl yöneticisi; il yönetiminin önemli bir organı olan meclisin ve İl Yürütme Kurulu’nun
başıdır. İl yöneticisi ve yardımcısı ve il meclisi
üyelerinin seçilmeleri, il sınırları içinde
uygulanacak iki dereceli seçim sonrasında
gerçekleşecektir. İl yöneticisi ile birlikte il
meclisi üyeleri de seçilmiş olacaklardır. İl genelinde seçim prosedürü kısaca şöyle olacaktır:
1) Çeşitli partilere ait il yöneticisi olacak
aday adaylarının isim listesi ve yardımcıları,
seçim propagandaları başlamadan önce, merkezî bir kurum olan “Yüksek Seçim Kurulu”na bildirilecek ve bu isimler güvenlik
soruşturmasına tâbi tutulacaklardır.
2) Adaylıklarında herhangi bir engel bulunmayan il yöneticisi aday adayları ve yardımcıları daha sonra seçim propagandalarını
başlatabileceklerdir.
3) Seçimler iki dereceli olacağından ilk seçim
ayağında il yöneticisi olacak adaylardan herhangi birisi %50 barajını aştığında, doğrudan il yöneticisi seçilmiş kabul edilecektir.
Ancak ilk seçim ayağında kesin sonuç elde
edilemez ise, ilk seçimde en iyi sonucu elde
eden iki aday iki hafta sonra ikinci seçim ayağı
için tekrar seçmenlerin karşısına çıkacaklardır.
İkinci seçim ayağında en iyi sonucu elde eden
aday ve yardımcısı, izleyen dört yıl boyunca il
yöneticisi seçilmiş kabul edilecektir.
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4) İl yöneticisi ve yardımcısının seçimi ile
birlikte il meclisi üyeleri de seçileceklerdir. İl
meclisi üyeleri için tek dereceli seçim yeterli
olacaktır. Ancak il meclisi üyelerinin 2/3 çoğunluğu seçmenler tarafından doğrudan seçilirken, geriye kalan 1/3’ü ilçe meclisi temsilcilerinden oluşacaktır. İlçe meclisi üyelerinin il meclisinde temsil edilmeleri, ilçeler
üstü ortak hareket edilmesini kolaylaştıracağı
gibi, ilçeler üstü sorunların çözümünü de
kolaylaştıracaktır. İlçe temsilcileri kısaca ilçe
sorunlarını il meclisinde dile getirmek ve çözümü için uğraş vermek zorunda olacaklardır.
İl yöneticisi aynı zamanda il sınırları
içinde bulunan, merkez ilçe de dahil; ilçe,
belde ve köy yönetimlerinin ‘kooperatif
amiri’ konumunda olacaktır. Bunun dışında
il yöneticisi İl Yürütme Kurulu’nun da başkanı olacaktır. İl Yürütme Kurulu il düzeyinde alınan kararları hayata geçirmekle yükümlüdür. İl Yürütme Kurulu’nun üyeleri, il
meclisi üyeleri arasından seçilecekler ve çalışmalarında başarılı olukları sürece de görevlerinde kalabileceklerdir. Bunlardan birisinin yasalara aykırı herhangi bir faaliyette
bulunduğu tes-pit edilirse, il meclisi
tarafından görevinden alınacak ve yerine yeni
bir yürütme üyesi atanacaktır. Suç işlemiş
yürütme üyesi ise adlî yargı tarafından
yargılanacaktır.
İl meclisinde bulunan üyeler doğal olarak
çeşitli partilere üye olacaklardır, ancak
bunlardan herhangi biri il yürütme kuruluna
seçildikten sonra partiler üstü çalışmak ve
tarafsız olmak zorundadır. İl yürütme
kurulunun üyeleri ile il yöneticisi ortak
çalışmak ve yine onlarla birlikte il
sorunlarına çözümler üretmek zorundadır. İl
yöneticisi kısaca il ile ilgili ekonomik veya
diğer düşüncelerini il meclisine getirebilecek
ve il meclisindeki sü-reç sonrasında da getirilen öneriler il meclisi tarafından kabul
edilirse- hayata geçirmeye çalışacaktır. İl

yöneticisinin başarılı çalışmaları bir sonraki
seçimde tekrar seçilme olasılığını arttırabileceği gibi başarısız olduğunda da seçmenler
tarafından seçilmeyerek cezalandırılabilecektir.
İl yöneticilerinin yerinde seçilmesi demek,
bölgelerinin sorunlarını yakından tanıyan
adayların il yönetimine getirilmeleri anlamına gelmektedir. İl sorunlarını yakından
tanıyan il yöneticisi daha ciddî şekilde il sorunlarını ele alacak ve çözümü için çaba harcayacaktır. Bu durumda yerel sorunların sorumlusu artık merkezî yönetim değil, il merkezleri olacaktır.
Diğer taraftan, il yöneticilerinin yetkilerinin yasalarla çizilmiş olması icraatlarını saydam ve açık hâle getirecektir. İl yöneticilerinin usulsüz uygulamaları ve işledikleri adli
suçlar ise adli yargı tarafından takip edilecektir. Adlî yargı herhangi bir il yöneticisinin
suçunu sabit görürse –ki bu dava üç ay
içinde sonuçlanmak zorundadır– bunu İçişleri Bakanlığı’na bildirecek ve İçişleri
Bakanlığı da adı geçen il yöneticisini
görevinden alacaktır. Ancak İçişleri Bakanlığı; yargısı süren il yöneticisini, yargı kararı
açıklanmadığı sürece, görevinden alamayacaktır. Diğer taraftan, adlî yargı il yöneticisini, soruşturmanın selameti açısından, üç ay
süreyle görevinden alıkoyup yerine yardımcısının görevi üstlenmesini talep edebilecektir. Bunun üzerine İçişleri Bakanı adlî yargının kararı doğrultusunda hareket edecektir.
Yargılanıp suçlu bulunan ve görevinden alınan il yöneticisinin yerine yardımcısı getirilecektir, ancak onun da aynı suça karışması
durumunda, il meclisi kendi içinden birisi
üzerinde uzlaşarak onu geri kalan süre için il
yöneticisi seçecektir. Seçilen il yöneticisi geri
kalan döneminin sonuna kadar il yöneticisi
olacaktır. Tablo I’de merkezî yönetim ile yerel yönetim arasındaki ilişki tasvir edilmeye
çalışılmıştır.
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Tablo I. Merkezi yönetim (İçişleri Bakanlığı) ile yerel yönetim ilişkisi.
(Merkezî Yönetim)
rinde
İçişleri Bakanlığı
partilerin
• İllerin yönetimlerini denetler, ancak in
adayları
atama yapamaz.
• Suç işlemiş il yöneticilerini, adli olarak,
Merkez
İÇİŞLERİ
yargı kararlarından sonra, görevinden yeterli
Yönetim
BAKANLIĞI alır, ancak yerlerine atama yapamaz. oyları
• İllerin ve bölgelerin sorunlarını almaları
ortak çalışarak çözmeye çalışır.
durumun
da
seçilirler. İl meclisi üyelerinin 2/3’si bu
(Yerel Yönetim)
↑↑
pro
sed
İl Yöneticisi:
İL YÖNETİCİSİ
ürle
• Doğrudan 4 yıllığına seçilir.
seçi
ve
• İl ve ilçe yönetimlerinin ‘kooperatif’ üst
İl
lirk
İl Meclisi
amiridir,
ancak
yetkileri
yasalarla
en,
Yönetimi
sınırlandırılmıştır.
• 2/3 doğrudan seçilir.
• İlçe ve belde yöneticilerini yargı kararı ge• 1/3 ilçe yönetimlerinin sonrasında görevinden alabilir, ancak atama riye
kala
yapamaz.
temsilcilerinden oluşur.
• İlin genel sorunları kendisinde toplanır ve n
yönetimdeki başarıları tekrar seçilme şansını 1/3’
etkiler.
i
ilçe
temsilcilerinden
oluşacaktır.
İlçe
temsilcilerinin il meclisinde temsil

II. 1. b) İl Meclisi Üyelerinin Seçilme
Prosedürleri ve Çalışma Şekli
İl meclisine; seçilme yaşına gelmiş tüm vatandaşlar aktif (favori gördüğü adaya oy
verme şeklinde) veya pasif (seçilmek için
adaylığını koyarak) katılma haklarına sahiptirler (bkz. Nohlen, 1997:608). İl meclisi
üyesi olacak adaylar pasif seçilme haklarını
kullanarak, dört yılda bir yapılan il seçimle202
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çalışacaklardır. Böylece, tüm sivil toplum kuruluşlarının veya gruplarının etkileme çalışmaları, alınacak kararları sağlıklı bir dengeye
oturtabilecektir.

edilmeleri, il düzeyinde bütünlük sağlanması
açısından önemlidir.
İl meclisi üyeleri seçildikten sonraki
amaçları, seçmenlerinin beklentilerini yerine
getirebilmek için çalışmaktır. İl meclisi üyeleri il sınırları içindeki tüm ilçe ve belde sorunlarını gündemine alacak, bunları tartışacak, çözüm önerileri üretecek ve il yürütme
kurulunun denetiminde -ilçe ve belde yöneticilerinin desteğini ve katkılarını da sağlayarak– hayata geçireceklerdir. İl meclisinde kararlar çoğunluk sistemine göre alınacaktır.
Alınan kararlar, yerel yasaların çerçevesi
içinde olmak zorundadır. Kısaca, kararların
alınması aşamasında bunların yasalara
uyumları araştırılacak ve uygulanabilirlikleri
üzerinde de dikkatle durulacaktır.
İl meclisinde kararların oluşumu aşamasında konularında uzman kişilerden bilgi alınacak ve daha sağlıklı çözüm önerileri üretilmeye çalışılacaktır. Bu aşamada sivil toplum kuruluşlarının (çevreci kuruluşların temsilcilerinin, işveren ve işçi temsilcilerinin,
odalar ve meslek gruplarının vs..) görüşleri
de alınacaktır. Sivil toplum kuruluşları, il
meclisi üyeleri üzerinde etkili olup çıkacak
kararları çıkarları doğrultusunda etkilemeye

İl yönetiminin hayata geçirmek istediği
projelerin bazıları veya her biri için ayrıca
mali kaynaklar ve teknik yardımlar gerekebilir. Bunun için merkezî yönetimin yerel yönetimlere mali kaynak aktarması ve yerel yönetimlere bazı vergileri toplama yetkisi vermesi gerekmektedir. Vergi gelirleri düşük
olan iller bilhassa unutulmamalıdır. Geliri
düşük iller merkezî yönetimden daha fazla
mali ve teknik yardım talep edeceklerdir. Bu
sayede, merkezî yönetimin aracılığı ile, sanayisi gelişmiş illerden geri kalmış illere kaynak
aktarımı gerçekleşecektir. Ancak merkezî yönetim bu tür kaynak aktarmalarını yaparken
dikkatli olmalıdır. Kaynak yönlendirmede
gelişmiş illerin ekonomilerinin durağan bir
konuma gelme olasılığı önlenmelidir, yani
gelişmiş illerin modernleşmeleri engellenmemelidir. Merkezî yönetim, gerek gördüğünde gelirleri düşük illeri kapsayacak bölgesel
veya bölgeler-üstü projeleri geliştirip hayata
geçirebilmeli ve böylece bu bölgelerin geri
kalmışlığını aşmaya çalışmalıdır.

Bölge Geliştirme Kurulu: İl sınırlarını
aşan projelerden, merkezî yönetim sorumlu
olacaktır. Bu projeler alt yapı (ulaşım, enerji,
su, sulama kanalları, çevre sorunları gibi)
veya sosyal içerikli (işsizlik ile mücadele veya
diğer sosyal sorunlar) projeler olabilecektir.
Bu tür projelerin plânlanması ve finansmanı
merkezî hükümet tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun için, merkezî yönetim Bölge
Geliştirme Kurulları’nı oluşturacaktır. Bölge
Geliştirme Kurulları yurdun her bölgesinde
bulunacaklar ve bu kurullar bölgesel gelişmelerin koordinatörü konumunda olacaklardır. Her Bölge Geliştirme Kurulu’nun başında merkezce atanmış bir Bölge Valisi bulunacaktır. Bölge Valisi’nin başkanlığında
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(bölge) il yöneticileri bir araya gelerek, bölgenin sorunlarını tartışacak ve çözüm önerileri geliştireceklerdir. Bunun için uzmanlardan oluşan çalışma grupları da oluşturulabilecektir. Bu gruplar (üniversiteler veya özel
uzmanlaşmış danışman şirketleri) bölge alt
yapısını geliştirmek için çeşitli konuları gündemine alacak, tartışacak ve belirli bir aşamadan sonra da Bölge Geliştirme Kurulu’na
rapor edeceklerdir. Bölge Kurulları sunulan
raporları tartışacak ve kabul ettiklerinde de
finansmanının bir kısmını kendilerince ve
diğer kısmını ise uzun vadeli ve faizi düşük
İller Bankası kaynaklarından sağlayarak hayata geçireceklerdir.

II. 2. İlçe Yönetimi ve Çalışma Şekli
İlçe yönetimi, ilçe yöneticisi ve ilçe meclisinden oluşmaktadır. İlçe yönetimi, günümüzde
mevcut olan kaymakamlıkların ve belediyelerin birleştirilmesi ile oluşacaktır. İlçe yöneticisi, aynı zamanda ilçe yürütme kurulunun
da başkanıdır. Bu nedenle ilçede ve ilçeye
bağlı beldelerde en büyük sorumluluk ilçe
yöneticisinde olacaktır. Makale, sırasıyla, ilçe
yöneticisinin ve ilçe meclisi üyelerinin seçilme prosedürlerini ve çalışma şekillerini
analiz edecektir.

II. 2. a) İlçe Yöneticisinin ve İlçe Meclisinin Seçilme Prosedürü ve Çalışma Şekli
İlçe yöneticisi, ilçe seçmenleri tarafından
dört yılda bir seçilir. İlçe yöneticisi ve ilçe
meclisi üyelerinin seçilmeleri il düzeyinde
yapılan seçimlerle aynı tarihte ve iki dereceli
olacaktır. (iki hafta arayla) İlçe yöneticilerinin seçilme prosedürleri kısaca şöyle olacaktır: İlçe yöneticisi olacak adayların isim listesi, partileri tarafından kesin aday gösteril-

204

meden önce, “Yüksek Seçim Kurulu”na bildirilecektir. Yüksek Seçim Kurulu, adaylar
hakkında güvenlik soruşturması yaptıktan
sonra sonuçlarını partilerin ilçe teşkilatlarına
bildirecektir. Adaylıklarında herhangi bir engel olmayanlar seçim çalışmalarını başlatabileceklerdir. İlk seçim ayağında, %50 barajını
aşan aday ilçe yöneticisi seçilmiş kabul edilecektir. Ancak ilk seçim ayağında adaylardan
herhangi birisinin geçerli oyların %50’sini
aşamaması durumda, ikinci seçim ayağında
sonuç aranacaktır. İkinci seçim ayağında, birinci turda en çok oyu alan iki aday katılabilecek ve bu seçimde en çok oyu alan aday
ilçe yöneticisi seçilmiş kabul edilecektir.
İlçe yöneticisi seçimi ile birlikte ilçe meclisi
üyelerinin 2/3’lik oranı da seçilecektir. İlçe
meclisinin 1/3’lik bölümü ise, ilçeye bağlı belde
yönetimlerinin
temsilcilerinden
oluşacaktır. Belde yönetimlerinin temsilcilerinin ilçe meclisinde temsil edilmeleri belde
veya köy sorunlarının ilçe yönetimine taşınmasını ve ayrıca beldeler üstü projelerin bütünleş-tiril-mesini kolaylaştıracaktır. Böylece
belde düzeyinde planlanan, ancak belde kaynakla-rıyla gerçekleştirilemeyen projeler, ilçe
yönetimine taşınacak ve gerekli onay ve kaynak sağlandığında gerçekleştirileceklerdir. İlçe
yönetimi; belde yönetiminin önerdiği
projeleri mali veya teknik olarak destekleyecek
konumda değilse, sorun ilçe temsilcisi
aracılığıyla il yönetimine taşınacaktır. İl yönetimi projeyi destekleme kararı aldığında,
proje ya yerel imkânlarla ya da merkezden
talep edilecek yardımlarla veya İller Bankası’nın uzun vadeli ve faizi düşük kredilerinden faydalana-bilinecektir.
Alınan ilçe meclisi kararlarını İlçe Yürütme Kurulu hayata geçirecektir. İlçe Yürütme Kurulu’nun başında ilçe yöneticisi
bulunmaktadır. İlçe yöneticisi daha iyi hizmet verebilmek için geliştirdiği düşüncelerini
ve görüşlerini ilçe meclisine sunabilecektir.
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İlçe meclisi de bunları çoğunlukla kabul
ederse uygulanmaya konacaktır ve sadece ilçe
meclisinin onayından geçmiş kararlar hayata
geçirilebilecektir. İlçe meclisi, ayrıca, alacağı
kararların mevcut yasalara uygunluğunu
araştıracak ve herhangi bir hukuksal sorun
olmadığı takdirde bu kararları hayata geçirecektir. İlçe yönetiminin çalışmaları, yine yasal çerçeve içinde, il yönetimi tarafından da
denet-lenecek ve gerekli durumlarda ilçe yönetimi-ne yardımda bulunulacaktır.
İlçe yöneticisi hakkında herhangi bir usulsüz uygulama gündeme geldiğinde; il yöneticisi, kendisine verilmiş yasal çerçeve içinde
konuya müdahale edecektir. İl yöneticisi, adı
geçen ilçe yöneticisini yargıya şikâyet edebilecek veya ilçe savcısı kendiliğinden ilçe yöneticisini, usulsüz uygulamalarından dolayı
adlî yargının karşısına çıkaracaktır. Adlî yargı
– üç ay içinde – iddia edilen suçun işlendiğini sabit görürse, ilçe yöneticisi il yöneticisi
tarafında

n görevinden alınacaktır, ancak yargılama
süreci
sonuçlanmadan
ilçe
yöneticisi
görevinde kalacaktır. Sadece savcı, davanın
selameti açısından ilçe yöneticisinin görevinden üç ay uzaklaştırılmasını talep edebilecek
ve yerine ilçe meclisinin aralarından seçtiği
birini geçici bir görev için görevlendirebilecektir. Suçu sabit görülüp görevinden alınan
ilçe yöneticisinin yerine ise ilçe meclisi kendi
içinden seçtiği adayı, geri kalan süre boyunca, ilçe yöneticisi olarak tam yetkiyle
görevlendirecektir.

İl Yöneticisi:

Tablo
yönetim
İl
Yönetim
i

İl Yöneticisi
ve
İl Meclisi

- Doğrudan 4 yıllığına seçilir.
- İl ve ilçe yönetimlerinin
‘kooperatif’ üst amiridir, ancak
yetkileri
yasalarla
sınırlandırılmıştır.
- İlçe ve belde yöneticilerini yargı
ka-rarı sonrasında görevinden
alabilir, ancak atama yapamaz.
- İlin genel sorunları kendisinde
toplanır ve yönetimdeki başarıları
tekrar seçilme şansını etkiler.

II. Yerel

düzeyinde il ve ilçe ilişkileri
(Yerel Yönetim-il)
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(Yerel Yönetim-İlçe) 

İlçe Yöneticisi:
İlçe Yöneticisi

- Halk tarafından doğrudan 4 yıl için
seçilir.
- Yönetimde özerkliği olmasına rağmen il
İlçe Meclisi
İlçe
Yönetimi - 2/3 doğrudan se- yöneticisine bağlıdır.
- İlçe yönetiminin üst amiridir, ancak
çilir.
- 1/3 oranında yasalarla sınırlandırılmış yetkileri vardır.
belde yönetimleri- - Suç işlemiş belde yöneticilerini il
yöneticisine bildirecektir.
nin
İlçe
yönetiminde
göstereceği
temsilcilerinden
performansı tekrar seçilmesini etkiler.
oluşur.
ve

II.
3.
Belde
ve Köy
Yönetimi

Kırsal yerleşme düzeninin ve ekonominin
belirli bir çerçeveye oturtulabilmesi ve geliştirilebilmesi için belde yönetimlerine geniş
yetkiler ve mali kaynaklar ayrılmalıdır. Günümüzde ülke nüfusumuzun önemli bir
kısmı (1990: %40) hâlâ küçük yerleşim birimlerinde, kentlerde (küçük belediyelerde)
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veya
köylerde
yaşamakt
adır (bkz.
Keleş,
1993:
41-49). Kırsal kesimlere, yakın bir zamana
kadar, asgarî düzeyde alt yapı ve diğer zaruri
hizmetler götürülemez ise, büyük yerleşim
birimlerine akan göç önlenemeyecektir. Bu
nedenle, yeni yerel yönetim politikası
çerçevesinde belde ve köylere gerekli ilgi
gösterilmeli ve alt yapı gibi önemli yatırımlar
bir an önce gerçekleştirilmelidir.
Alternatif yerel yönetim modelinde; beldeler ve köyler küçük yerel yönetim birimleri
olarak kabul edilmektedirler. Belde ve köylerde yetkili olan kurumlar; belde yönetim-
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leri, belde yöneticileri ve muhtarlardır. Belde
yönetimi, belde yöneticisi ve belde meclisinden oluşmaktadır. Belde yönetimi kısaca günümüzde mevcut olan belde belediyelerinin
yerini alacaktır. Yeni belde yönetim birimleri, belde sınırları içinde bulunan köyleri de
kapsayacaktır. O hâlde belde yöneticisi,
belde meclisinin ve beldeye bağlı köylerin
‘kooperatif üst amiri’ konumunda olacaktır.
Belde yöneticisi ve belde meclisi üyeleri
doğrudan halk tarafından, il seçimleri ile birlikte seçileceklerdir. Belde yöneticisi ve meclisinin seçilme prosedürü kısaca şöyle olacaktır: Belde yöneticisi olacak adayların isim
listesi “Yüksek Seçim Kuruluna” bildirilecektir. Adaylıklarında herhangi bir engel olmayanlar, beldede ve beldeye bağlı köylerde
seçim propagandalarını başlatabileceklerdir.
Seçimler yine iki basamaklı olacaktır. İlk seçim basamağında belde ve beldeye bağlı
köylerin oylarının %50’sini alan aday belde
yöneticisi seçilmiş kabul edilecektir. Ancak
ilk seçim basamağında sonuç alınmadığında,
ilk seçimde en fazla oyu alan iki aday, bir
hafta sonra yapılacak ikinci seçim basamağında tekrar seçmenlerin karşısına çıkacak ve
en fazla oyu alan aday beldenin yöneticisi
seçilmiş kabul edilecektir.
Aynı seçimde belde meclisinin yarısı
belde kenti içinde doğrudan, diğer yarısı ise
beldeye
bağlı
köy
yöneticilerinden
(muhtarlardan) oluşacaktır. Köy yöneticisi
olacak muhtarlar adayların isimlerinin “Yüksek Seçim Kuruluna” bildirilmesine gerek
yoktur, çünkü köy yöneticileri belde yönetimlerine bağlı olacaklar ve belde yöneticisi
tarafından denetleneceklerdir.
Belde sınırları içindeki tüm gelişmelerden
(altyapı ve diğer ekonomik konularda dahil)
belde yönetimi ve belde yöneticisi sorumlu

olacaktır. Ancak belde yöneticisinin alacağı
kararlar veya uygulamak istediği projeler
belde meclisinin çoğunluğunun onayını gerektirecektir. Belde meclisinde alınan kararlar
ya belde imkânlarıyla ya da ilçeden yardım
talep edilerek gerçekleştirilecektir. Belde
meclisinde yer alan köy yöneticileri de
(muhtarlar) köylerinin sorunlarını –bunları
köy imkanlarıyla gerçekleştiremiyorlarsabelde yönetimine taşıyabileceklerdir. Belde
yönetimi, herhangi bir sorunu belde kaynaklarıyla çözemiyorsa, sorunu belde temsilciliği aracılığıyla, ilçe yönetimine taşıyıp
oradan yardım talep edecektir. Belde yönetimi, böylece kendisine bağlı köylere belediye hizmetleri sunabilecek, ekonomik gelişmelerini teşvik edecek ve gerekli projeleri
gerçekleştirebilecektir. Belde denetiminde
belediye hizmetlerinden yoksun köy kalmayacaktır. Beldeler ve köyler ancak bu sayede
sağlık, eğitim hizmetleri, tarıma yönelik
köylüyü eğitme çalışmaları, elektrik, su, sulama kanalları, sulama teknikleri ve eğitimi,
orman dikimi eğitimi ve yerleşim birimlerinin yeniden yapılanması projeleri gibi hizmetler alabileceklerdir.
Belde yöneticisinin herhangi bir uygulaması suç teşkil ettiğinde ise, konu ya savcılar
tarafından doğrudan izlenmeye alınacak ya
da şikâyet üzerine ilçe yöneticisi tarafından
yargıya intikal ettirilecektir. Yargı işlenen
suçu sabit görürse; belde yöneticisi, il yöneticisi tarafından görevinden alınacaktır. Görevinden alınan belde yöneticisi yerine belde
meclisi kendi içinden yeni bir belde yöneticisi seçecektir. Seçilen yönetici bir sonraki
seçime kadar belde yönetiminin başında
olacaktır.

Tablo III. Yerel yönetim düzeyinde ilçe ve belde ilişkileri.
(Yerel yönetim - ilçe)
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İlçe Yöneticisi:
İlçe Yöneticisi

İlçe

ve

Yönetimi

İlçe Meclisi







Halk tarafından doğrudan 4 yıl için seçilir.
Yönetimde özerkliği olmasına rağmen il
yöneticisine bağlıdır.
İlçe yönetiminin üst amiridir, ancak yasalarla sınırlandırılmış yetkileri vardır.
Suç işlemiş belde yöneticilerini il
yöneticisine bildirecektir.
İlçe yönetiminde göstereceği performansı
tekrar seçilmesini etkiler.

(Yerel yönetim - belde) 
Belde Yöneticisi
ve
Belde Meclisi

Belde Yöneticisi:
 Halk tarafından doğrudan seçilir.

 Belde yönetiminin ve beldeye bağlı
1/2 oranında köylerin ‘kooperatif’ üst amiridir, ancak
Yöneti- doğrudan se- yetkileri yasalarla sınırlandırılmıştır.
çilir ve
mi
 Beldeye ve bağlı köylere her türlü
hizmeti
götürmek için çalışır.
 1/2 oranında
Belde

köy
yöneticilerinden oluşur.

II.4. İl, İlçe, Belde ve Köy Yönetimi İle
İlgili Genel Değerlendirme
Çalışma; günümüzde il, ilçe, beldelerdeki çift
başlılığa son verip bu yönetim birimlerinde
halk tarafından doğrudan seçilerek yönetime
getirilen kişilerin sorumlu olmasını önermektedir. Yerel düzeyde seçilerek yönetime
gelecek yöneticilerin daha demokratik ve
daha başarılı performanslar sergileyecekleri
genel olarak kabul görmektedir. Alternatif
yerel yönetim modelinde, merkezî yönetim
ko-
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nu edilmemektedir, ancak yerel yönetim
birimlerinin uygulamalarının merkezî yönetimin faaliyetlerini tamamlayacak nitelikte
olması amaçlanmaktadır.
Alternatif model uygulandığında, halkın
yönetime katılımı da önemli oranda artacaktır. Halk, il, ilçe, belde ve köy yöneticilerini
ve il, ilçe ve belde meclislerini seçecektir. Kısaca; halk iki dereceli bir seçimde birinci
oyunu beğendiği (kendisini ikna eden) il yönetici adayına, ikinci oyunu beğendiği ilçe
yönetici adayına, üçüncü oyunu beğendiği
belde yönetici adayına, dördüncü oyunu köyünün veya mahallesinin muhtar adayına ve
beşinci oyunu da sempati duyduğu partisine
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verecektir. Seçmen böylece bir taraftan beğendiği il, ilçe veya belde yöneticisini (ki bu
adaylar kendi partisinin adayları olmayabilirler) seçme imkânına kavuşurken, diğer taraftan da yine (il genelinde) kendi partisine
oy verebilecektir. İki dereceli seçim yöntemiyle seçilecek adaylar daha demokratik ve
daha fazla oyla seçilmiş olacaklardır. İlk seçim ayağında veya ikinci seçim ayağında seçilecek adayların verilmiş oyların en azından
% 50’sini almaları gerekmektedir.
İl sorunları il yöneticisi tarafından çözüme kavuşturulmak zorundadır. Halk bölgesel sorunlarının sorumlularını Ankara’da
değil, kendi il, ilçe ve belde merkezlerinin
yöneticilerinde arayacaktır. Bu nedenle, bu
birimlerin başında bulunacak kişilerin il sınırları içindeki sorunlara eğilmeleri ve bu sorunları çözme zorunlulukları vardır, aksi
taktirde bir sonraki seçimde tekrar seçilmeleri imkânsız olacaktır. Bu yöntemle seçmenler/halk bir yandan çalışkan ve dürüst yöneticilerini oylarıyla ödüllendirirken, aynı
özellikleri taşımayan yöneticilerini de oy
vermeyerek cezalandıracak ve böylece görevinden uzaklaştıracaktır.
Yerel yönetimlerin uygulamalarının yasalara aykırı olmaları durumunda veya herhangi bir usulsüzlük söz konusu olduğunda
ise adlî yargı mekanizmasının devreye girmesi söz konusudur. Adlî yargı kararları ile
birlikte suçu sabit görülen yöneticiler görevlerinden alınacak ve cezalandırılacaktır. Yerel
yönetimler oto-kontrol yöntemiyle üst yöneticiler tarafından da denetlenebilecektir;
muhtarları belde yöneticileri, belde yöneticilerini ilçe yöneticileri, ilçe yöneticilerini il
yöneticileri ve il yöneticilerini de adli yargı
(pasif olarak) ve İçişleri Bakanlığı (doğrudan) denetleyecektir.

III. Merkezden Yönetilecek Kurumlar
Çalışmada, merkezden yönetilecek kurumların tespiti, ülkemizin siyasî yapısı, genel istikrarı, etnik farklılıkları ve ekonomik sorunları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bazı kurumların merkeze bağlı olmasının nedenleri, bunların tüm ülkeye aynı
oranda hizmet vermelerinden kaynaklanmaktadır. Kısaca, bu kurumların üstlenecekleri görevler veya verecekleri hizmetler yerel
değil bölgeler-üstü nitelikte olacaktır. Merkezden yönetilecek kurumlar aracılığı ile ülkenin her köşesine eşit oranda hizmet sunulabilecek, eşit hukukî kurallar götürülebilecek
ve bölgeler arasındaki dengesizlik (uzun vadede) giderilebilecektir.

Merkezî kurumların alacakları kararlar
ve uygulamaları makro düzeyde olacaktır.
Ancak bu kararların uygulanabilmesi için
hem merkezî hem de yerel teşkilatlara ihtiyaç
vardır. Merkezî kurumların bir kısmının yapısı, kuvvetler dağılımından dolayı bağımsız
(yargı), diğerlerinin ise karar alma sürecinde
demokratik, ancak uygulamada hiyerarşik
olması gerekmektedir. Böylece, merkezî kurumların uygulamaları bir bütünlük içinde
olacaktır. Merkezî kurumlar arasında verilecek hizmetlerin çeşidinde ve zamanlamasında
işbirliği gerekmektedir. Aynı işbirliği merkezî kurumlar ile yerel yönetim birimleri arasında da olmalıdır. Merkezden yönetilecek
kurumların önemli olanlarının bazıları şunlardır; yargı, iç güvenlik, millî eğitim, sosyal
güvenlik, nüfus plânlaması, vergi sistemi, sağlık
sistemi, diyanet işleri, ulaşım sistemi ve savunma .. gibi.
Merkezden yönetilmeleri gerekli görülen
kurumlardan sadece bazıları aşağıda sırasıyla
ele alınacaktır. Bunlar; iç güvenlik, eğitim,
yargı ve sosyal güvenlik olacaktır.

III. 1) İç Güvenlik
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İç güvenlik sorunu, il sınırları içinde cereyan
ettiği sürece (il sınırları içinde başlayıp biten)
il sorunu olarak değerlendirilecek ve gerekli
müdahale yerel polis teşkilatınca ve kent sınırları dışında da jandarma tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak il sınırlarını aşan boyutlardaki olaylarda merkezî polis teşkilatının müdahalesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle polis teşkilatı, hem yerel hem de merkezî kurumların denetiminde olacaktır. Yerel
polis teşkilatı, il yöneticilerinin sorumluluğunda ve denetiminde faaliyet gösterecektir.
Kısaca, her il yöneticisi il sınırları içindeki
polis teşkilatının üst amiri konumunda olacaktır. Merkezî yönetimin denetiminde olacak polis teşkilatı ise, İçişleri Bakanlığı’na
bağlı olacaktır. Merkezî polis teşkilatı, il sınırlarını aşan tüm olaylara müdahale edebilecektir. Ülke çapında faaliyet gösteren suç
örgütleri merkezî polis teşkilatı tarafından
takip edilebilecek ve gerektiğinde yerel polis
teşkilatlarıyla veya jandarmayla ortak hareket
edilecektir.
Merkezî teşkilatta veya il teşkilatlarında
görevlendirilecek polis sayısı, merkezin ve
ilin ihtiyaçları doğrultusunda saptanacaktır.
İl yönetimi gerekli oranın üstünde polis istihdam edemeyecektir. Yerel polis teşkilatlarının görevleri; il, ilçe ve beldelerde suç işlemiş kişi veya çevreleri araştırıp yargı önüne
çıkarmak ve yerel düzeyde asayişi sağlamak
olacaktır. Jandarma ise kent veya şehir sınırları dışındaki olaylara müdahale edecektir.
Polislerin eğitimleri; merkezî yönetimin
denetimindeki polis okullarında gerçekleşecektir. Merkeze bağlı polis okullarında eğitim alıp polis okulunu bitirmiş adaylar diledikleri il veya ilçelerde görev almak için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapılan kent
veya şehirde polislere ihtiyaç varsa, il ve ilçe
yöneticileri başvurusunu yapan polis adayları
arasından kabiliyetli olanlarını, geniş güvenlik soruşturmaları sonucunda atayacaklardır.
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Görevlendirilen polis adayları, kendileri istemedikçe veya herhangi bir yolsuzluğa
isimleri karışmadıkça, görevlerinden alınamayacaklardır. Polislere memur statüsü verilmesi ise, belirli yıllar çalışıp güvenilir konuma gelmeleri durumunda verilecektir. Polislerin görev yerleri atama ile değiştirilemeyecek ve polisler herhangi bir nedenle başka
bir ile atanamayacaklardır. Ancak başka bir
ilde aynı görevi yapmak isteyen bir polis
adayı, çalıştığı ildeki görevinden istifa etmek
ve istediği ilde yeniden başvuru yapmak zorundadır. Adı herhangi bir suça veya yolsuzluğa karışmış polislerin ise polis teşkilatlarıyla ilişkileri kesinlikle kesilecektir. İlişkisi
kesilmeden önce adı geçen polisler il ve ilçe
yöneticileri tarafından yargıya intikal ettirilecek ve yargının vereceği kararlar bağlayıcı
olacaktır. Bu sayede hizmet açısından polisin
eğitiminin bütünlüğü merkezî olacak, ancak
personel istihdamı açısından yerel yönetim
birimlerin söz sahibi olması gerekecektir.
İç güvenlikte; ayrıca iller-üstü özel polis
kuvvetine ve jandarma kuvvetlerine de ihtiyaç duyulacaktır. Özel polis kuvvetleri, merkezî yönetimin denetiminde kent ve şehirlerde görev yaparken, jandarma Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin bir birimi olarak kırsal kesimlerde görev yapacaktır.

III. b) Eğitim ve Öğretim
Eğitim ve öğretim, tüm ülkede aynı normlar
ve kıstaslar gerektirdiğinden oluşturulacak
“Eğitim Öğretim Komisyonu”nca merkezden planlanıp yönlendirilmesinde fayda vardır. Adı geçen komisyon her türlü ideolojik
kaygıdan arındırılmış bir şekilde eğitimin
dünyanın en uygar ülkelerinin düzeyine getirilmesini sağlamalıdır. Eğitim ve öğretimin
yerel yöneticilerin denetiminde olması durumunda, ülkemizde ilden ile, bölgeden bölgeye eğitim ve öğretim farklılıkları ortaya çıkacaktır. Ayrıca, eğitim ve öğretimin düzenle-
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nip uygulanması büyük mali kaynaklar gerektireceğinden il bütçelerini zorlayacaktır.
Bu nedenlerden dolayı, modern toplumların
ulaştığı “bilgi toplumu” yerel imkân ve kaynaklarla gerçekleştirilemez. “Bilgi toplumu”
için dünya standartları kıstas alınarak yüksek
düzeyde eğitim ve öğretim programları yapılıp uygulanmalıdır. Gelişmiş ülkelerin eğitim normlarının yakalanıp uygulanması, ülkemizde ancak tek merkezden yönetilip
yönlendirildiğinde gerçekleşebilecektir. Merkezî eğitim ve öğretim programları ayrıca
kısmî yöresel ihtiyaçları da göz önünde bulundu-rulabilir.
Eğitim ve öğretimin merkeze bağlı kalması demek, atanacak eğitim personelinin
merkezce atanması anlamına gelmeyecektir.
Eğitim-Öğretim elemanlarının atanmaları il,
ilçe ve belde eğitim ve öğretim birimleri tarafından yapılacaktır. Bu birimler, ihtiyaç
duydukları alanlarda adayların başvurularını
kabul edeceklerdir. Yapılan başvurular şeffaf
bir değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun
görülen elamanları ilgili eğitim birimine atanacaklardır. Eğitim elemanları atandıkları il
veya ilçeden bir başka ile veya ilçeye atanamayacaklardır. Ancak bir başka ilde çalışmak
isteyen bir öğretmen veya öğretim elemanı
bulunduğu yerdeki görevinden istifa etmek
ve gideceği yerdeki eğitim ve öğretim birimine yeniden başvuru yapmak zorunda kalacaktır.

cudur” (Gözübüyük, 1999: 314). Yargı, bağımsız olarak çalışacağından merkezî ve yerel
yönetimlerin etkisinde olmayacaktır. Bu yapısından dolayı, yargının, klâsik görevi olan,
merkezî yönetimi denetleme dışında il, ilçe
ve belde yönetimlerinin uygulamalarını da
denetleme ve gerektiğinde müdahale etme
yetkisi olacaktır. Yargı böylece yönetenler ile
yönetilenler arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde de önemli rol oynayacaktır. Günümüzde yargı kararlarının hayata geçirilebilmesi için, ülke sınırlarını aşan bir işbirliği
bile söz konusudur. Alınan yargı kararları
böylece sadece bir ülkeyi değil, bir çok ülkeyi
de ilgilendiren konuma gelmektedirler. Bu
nedenle günümüzde uluslar-üstü anlaşmalar
yapılabilmekte, bu sayede suç işlemiş kişi
veya kişilere karşı sınır-ötesinde operasyonlar
düzenlenebilmekte ve failler yakalanıp cezalandırılmaktadır.
Yargı kurumunun idarî bölümü yanında,
önerilen yerel yönetim sistemi açısından, adlî
bölümü de önem kazanmaktadır, çünkü
cumhuriyet savcıları merkezî yönetimin denetlenmesi kadar yerel birimlerin mevcut
yasa ve düzenlemelere aykırı suçlar işleyip
işlemediklerini de mahkeme sonucunda ortaya çıkarabilmektedirler. Bu nedenle, adlî
yargı sistemin işlemesi açısından kilit konumda olacağından, bu görevlerde bulunanların en iyi şekilde eğitilmeleri ve yargı
kurumu tarafından atanmaları gerekmektedir.

III. c) Yargı Kurumu
Yargı, anayasal demokratik ülkelerde tamamen bağımsızdır ve aldığı kararlar tüm
resmî, özel ve tüzel kişi ve kurumları bağlar.
“Demokratik bir toplumda, yönetimin kendini
hukuk kurallarına bağlı sayması, bu kuralların
dışına çıktığında, kendini bir ‘yaptırım’ karşısında bulması ‘hukuk devleti’ anlayışının zorunlu bir öğesi ve aynı zamanda doğal bir sonu-

III. d) Sosyal Güvenlik Sistemi
Demokratik hukuk devletleri, (sosyal devlet
bilincinin geliştiği ülkelerde) liberal ekonomi
politikalarının olumsuz yan etkilerini ortadan kaldırmak için çalışanları ve çalışmayanları da kapsayan sosyal güvenlik sistemleri
geliştirilmişlerdir. Benzer sistemin ülkemizde
de hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sosyal
güvenlik sisteminin uygulanması ile birlikte,
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ülkemizde mevcut olan ekonomik sistem
“sosyal piyasa ekonomisi” (Soziale Markt
Wirtschaft) sistemine dönüşecektir.
Sosyal güvenlik sistemi, çalışanları ve çalışmayanları kapsamalıdır. Bu sistem bölgeler-üstü faaliyet göstereceğinden merkezce
oluşturulup yönetilmesinde fayda vardır.
Ancak bu sistemin çalışması yasalarla özerk
kılınmalı ve yönetimi konuya hâkim uzmanlardan oluşturulmalıdır. Sosyal güvenlik sistemi, tüm yurda eşit hizmet vereceğinden
geri kalmış bölgeleri de kapsayacak ve bu
bölgelerdeki insanları da (çalışmamış olsalar
bile) sosyal güvence altına almış olacaktır.
Buda toplumsal barışa hizmet edecektir. Sosyal güvenlik sistemi emeklilik, işsizlik,
hastalık ve iş kazaları sigortalarını kapsamalıdır. Sigortalama dışında, bu sistem, sağlık
ve rehabilitasyon merkezlerini oluşturma,
işletme ve ayrıca işsizlik ile mücadele programları çerçevesinde işsiz vatandaşların eğitiminde de aktif rol oynamalıdır.
Sosyal güvenlik sisteminin finansmanı ise;
sigorta primlerinden, rehabilitasyon merkezlerinden elde edilen gelirlerden, sosyal
güvenlik sistemine bağlı sağlık merkezlerinden, hastanelerden, bağış ve benzeri gelir
kalemlerinden oluşacaktır. Bunun dışında,
sosyal güvenlik sistemine yıllık olarak devlet
bütçelerinden de kaynak ayrılmalıdır. Kısaca,
sosyal güvenlik sistemi merkezî olmalı, özerk
yönetim anlayışı içinde yurdun her köşesine
eşit hizmet vermeli ve bu nedenle merkezî
yönetimce desteklenmelidir.
Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, ülkemizde yeniden bir siyasî yapılanma çerçevesinde yerel yönetimlere hak ettikleri ilgi
gösterilmelidir. Alternatif yerel yönetim modeli ancak bu çerçevede anlamlı olabilecektir.
Ayrıca unutmamalıdır ki en iyi yönetim halkın kendi kendisini yönetmesidir.
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Ahmet R. Altınok* ile E-Devlet Üzerine
Söyleşi
“Don’t be in line, be online”

Zafer Yılmaz

Sizinle, kısaca e-devlet denilen, internetin kamu yönetimine uygulamaları üzerine konuşacağız. Fakat buna geçmeden önce, Türkiye’de internet kullanımından biraz bahsedelim
istiyorum. Dünyada yaklaşık 650 milyon kişinin
internet kullanıcısı olduğu biliniyor. Türkiye
için bu rakam nedir?
İnternet kullanımıyla ilgili OECD’nin bir
raporu var. Burada ülkeleri üç lige ayırmış.
Türkiye bu liglerden ikincisinde. Zaten birinci ligde 15-20 civarında ülke var. İkincide
40 civarında, diğerleri üçüncü ligde görünüyor. Burada internet kullanım oranıyla ilgili
somut rakam verecek olursak, elimizde yeni
yapılmış bir çalışma var. Buna göre, Türkiye’de internet kullanım oranı %16 olarak
görünüyor. Daha önceki çalışmalarda, istatis-tiklerde %7 rakamı geçiyordu. Ama bu
daha yeni, son zamanlarda yapılmış bir çalışma. Tabiî internet kullanım oranı veya
internet penetration rate diye tabir edilen
oranı yüzde yüz tespit edebilmek mümkün
değil. Bazı is*

E-devlet uzmanı, vali yardımcısı.

tatistikler her bir IP numarasını bir kişi
olarak alırken, bazıları her bir bilgisayarı bir
bağlantı olarak alıyor. Oysa bizim ülkemizde
bir bilgisayardan (özellikle internet kafeleri
düşünecek olursak) birden fazla insan internete çıkış yapabilmektedir. İnternet kafeler
elbette diğer ülkelerde de var, ama
zannedersem internet kafelerden en fazla
Türkiye’de faydalanılıyor. Resmî istatistiklere göre, in-ternet erişimi olan nüfusun
toplam oranı % 16 görünüyor. Bizde aynı IP
numarasından pek çok insan internet
kafelerden faydalanabiliyor. Ayrıca, okullarda, üniversitelerde, değişik yerlerde
internetten aynı bilgisayardan değişik kişilerin faydalandığı bir gerçek. Bu da dikkate
alınırsa, bu rakamın %16’dan daha fazla olduğu kanaatindeyim. Kaldı ki, bu sayı giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda, bu konuda en ileri ülke %75 ile
Singapur; ama Singapur bir site devleti, bildiğiniz gibi, 4 milyon nüfuslu ve bilgi işlem
teknolojilerine bundan 20 sene önce yatırım
yapmaya başlamış. İlk bilgisayar montajı
sektörünü Uzak Doğu’da yapan, vergi
avantajlarından dolayı tercih edilen bir ülke.
213

kış 2004
İkinci sırayı İskandinav ülkeleri alıyor: Norveç %63, Finlandiya % 45, Danimarka %60.
Daha sonra Kanada çarpıcı bir örnek % 60,
Amerika %57, diğer Avrupa ülkele-riyse, örneğin Almanya daha %36’larda, İngiltere %
34’de, yani zannedildiği gibi çok ileri değiller. Bu konuda Singapur’u istisna tutacak
olursak, başta İskandinav ülkeleri, ondan
sonra Kanada, Amerika, daha sonra Avrupa
geliyor. Yani üçüncü sırada yer alıyorlar.
Peki, bir kıyaslama yapacak olursak, ülkemizin durumunun iyi olduğu söylenebilir mi?
Şimdi rakamlara bakacak olursak iyi olmadığı ortada. Ama bunu geliştirme potansiyeli var mı? Var. Bir kere her bilgisayar internete bağlanma kapasitesine sahip. Bugün
en düşük konfigürasyonlar bile, bir modem
aracılığıyla telefon hattının bulunduğu her
yerden internete bağlanılabiliyor. İnternete
bağlanmak için değişik alternatifler var.
Örneğin ADSL sistemi. Bu sistem hızlı
bağlan-maya olanak tanıyan ama yine
Telekom altyapısına ihtiyaç duyan bir sistem.
Yine uydu üzerinden çift taraflı olarak
internete bağlanmak mümkün. Avrupa’da bu
hizmeti sunan servis sağlayıcıları var. Bizde
de Tele-kom’un tekel olması nedeniyle, bu
işi resmî olarak yapmak için başvuruda
bulunan şirketler olduğunu biliyorum; ama
siz Avru-pa’daki bir firmaya abone olarak
Türkiye’den de uyduya bağlanabilirsiniz.
Ama bu çok pahalı olacak.
Tabiî bu daha masraflı. Ayrıca uydu bağlantılarından iki yönlü hizmet sunanlar var,
tek yönlü sunanlar var. Yani, siz internetten
uydu aracılığıyla bilgi indirebiliyorsunuz,
download yapabiliyorsunuz, ama bilgi göndermek için (upload) için evdeki telefon hattını kullanmak zorundasınız. Bunlar kısmen
ucuz. Ancak, iki yönlü, yani hem verme hem
alma hizmeti sunan sistemler -ki bunların
mantığı televizyon canlı yayın sistemleri gi214

bidir- şu anda sadece büyük şirketler için
ekonomik olmaktadır. Şunu da unutmayalım, bütün teknolojik ürünler gibi bu da
zamanla ucuzlayacaktır. Dolayısıyla, hatlara
bağlı in-ternet bağlantısı zamanla ortadan
kalkacak. Coğrafî sıkıntı olmaksızın ülkenin
her yerinden internete bağlanılabilecek. Öte
yandan, internete (kablo) televizyonlar
üzerinden de bağlanılabiliyor. Yüksek
çözünürlüklü (high definition) TV sistemi
bugün Avrupa’da, Amerika’da yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu televizyonlar normal
program yayınları yanında internet bağlantısı
da sağlayabiliyor-lar; hem de yüksek hızla.
Bunun için “cable modem” denilen bir
modem bağlanıyor. Sonuç olarak bunu da
bir
alternatif
olarak
yay-gınlaştırmak
mümkün. Yine cep telefonları da internete
bağlanabilecek bir araç. GPRS ve WAP
üzerinden şu anda ülkemizde inter-nete
bağlanmak mümkün. Ayrıca yeni nesil G3 ve
ilerde çıkacak olan G4 mobil telefon-larında
görüntülü bağlantı ve TV yayınları da söz
konusu olabilecek; yani, hem bağlantı
yapacaksınız hem de multi-medya içerikleri,
ses ve görüntüyü internet üzerinden
telefonunuzdan
görebileceksiniz.
Bu
bağlamda, şu gelişmeden de bahsetmekte
fayda var: Teknolojik cihazlar gittikçe birbiriyle birleşiyor. Buna “convergence” deniyor.
Yani, bundan 10 sene sonraki dünyada
muhtemelen televizyon ve bilgisayardan ayrı
aletler olarak bahsetmeyeceğiz. Nitekim
radyo, televizyon, video, teyp (hatta plak)
hepsi ayrı cihazlardı. Şu anda bile bunların
yavaş yavaş birleştiğini görüyoruz. Yani hızlı
bir “convergence” süreci yaşıyoruz. İlerde bunun içerisine cep telefonu da girecek. Dolayısıyla, cep telefonu dedi-ğimiz cihaz da aynı
zamanda bilgisayar, da-tabank olacak, görüntülü telefon olacak; televizyon özelliği
olacak;
onunla
radyo
dinleyebilecek,
internete bağlanabileceksiniz. Sesli komut-
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larla bilgisayarları kullanma konusunda
(sound syntysing) yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Bu gerçekleştiğinde klavye ihtiyacı
ortadan kalkacak; bilgisayarı sesle yöneteceğiz; word dokümanlarını sesle yazacağız.
Bu birleşmenin nihaî safhasında ise bir
cep telefonuyla (artık bu cihaza cep telefonu
mu denir, başka bir şey mi bilemiyorum)
şimdi kullandığımız dört-beş cihazın işlevini
yerine getirebileceğiz.
Bilgi teknolojilerinin mobil ortama taşınması yeni bir kavramı da ortaya çıkardı.
Şimdiye kadar, e- government’ı yani e-devleti
tartışıyorduk, bundan sonra m-government,
yani mobile-government’ı konuşacağız. Biraz
açacak olursak, resmî işlemlerin internet üzerinden yapılmasına e-devlet diyoruz. Bir de
bu işlemleri masa üzerindeki hantal bilgisayarlardan değil, çok gelişmiş G3, G4 jenerasyon telefonlardan yaptığımızı düşünün.
Buna da m-devlet, mobile-devlet diyoruz.
Şu hâlde internete bağlantıyla ilgili olarak
şunları söyleyebiliriz: Değişik fırsatlar var
önümüzde. Ülkemizin de avantajı var bu
konuda. Meselâ, altyapıyla ilgili bir avantajımız var, kablolu altyapıyla ilgili. Nedir bu?
Türkiye telekom altyapısında Avrupa’ya göre
biraz geç kaldığı için, en geç teknolojiyi, en
yeni olan teknolojiyi kullanmak zorunda
kaldı. Öyle olunca bizim altyapımız, çoğu
Avrupa ülkelerininkinden daha iyi. Buna ikti-satta advantage of the backwardness; yani,
geri kalmışlığın avantajı deniyor. Bu avantaj,
meselâ Kongo gibi Afrika ülkelerinde de söz
konusu. Bu ülkeler hiçbir telekom altyapısı
kuramamış, ama doğrudan cep telefonuna
geçtikleri için o altyapı için harcayacakları
milyarları harcamamış oluyorlar. Bu da geri
kalmışlığın avantajı olarak ortaya çıkıyor.
Fakat alt yapı konusunda asıl avantajımızı,
Türk Telekom’un özelleştirilmesinden sonra
göreceğiz. Bu yapıldığı taktirde, yani bu ka-

radan giden normal, klâsik hatlar, land-lines
dediğimiz hatlar konusunda rekabet olduğunda, ümit ediyorum, çok daha ucuza, çok
daha kaliteli bir internet altyapısına kavuşacağız. Bildiğiniz gibi, 2004 itibariyle, telekom da özel rekabete açılmış oldu..
Türk Telekom’un tamamen özelleştirilmesi
veya bu sektörün rekabete açılmasıyla bir takım
yeniliklerle karşılaşacağız. Bunun vatandaşlara
ne gibi faydalar sağlayacağı üzerinde biraz duralım isterseniz.
Bununla ilgili olarak yaşadığım bir tecrübeyi aktarabilirim. 2000 senesinde, İngiltere’de Msc öğrencisi olarak bulunduğum sırada, devlet, telefon sektörünü rekabete açtı.
Yani orada hem devlete ait bir şirket olarak
British Telecom var, faaliyetlerine devam ediyor, hem de özel şirketler var. Onlardan bir
tanesi de “NTL WORLD” diye bir Kanada
firması idi. 2000 yılının Ocak ayında NTL
World British Telecom ile ciddî bir rekabete
girdi. Daha fazla müşteri sağlayabilmek için
dedi ki, 2000 yılı Nisan ayının başından itibaren bana abone olan herkese internet bedava. Yani hem sabit ücret ödemiyorsunuz
hem de bağlantı ücreti; tamamen bedava. Bu
promosyon İngiltere için bile biraz fantastik
geldi bana. Çünkü orada British Telecom’a internet bağlantısı için ayda 40-50 sterlini
bulan ücretler ödeniyordu. Nitekim, Nisan 1
itibariyle dediklerini yaptılar. Saatlerce bağlanıyorsunuz ve hiçbir ücret ödemiyorsunuz.
Demek ki internete bağlanma konusunda
resmî telekomların rekabete açılması önemli
bir atılım sağlayabilecek. Çünkü, biliyorsunuz, bunların alt yapı yatırımları sabit. Yani
1000 kişi de internete bağlansa 1 kişi de, o
şirket o alt yapıyı, zaten o harcamaları yapmış oluyor. Yani, ekstra, marjinal bir katkının, marjinal bir abonenin şirkete maliyeti
sıfır. O yönden de, internet erişim oranı açısından Türkiye’nin önünü açık görüyorum.
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Burada Türk halkının teknolojik aletlere olan
ilgisini ve sempatisini de unutmamak lâzım..
Biz aslında teknolojik şeylere yatkın bir milletiz. Yani heyecan duyarız. Bunun en iyi örneği cep telefonu; cep telefonu sahipliğindeki hız.
Epey öndeyiz bu konuda.
Evet, sayıyı değil de, hızı ben ön plâna çıkarmak istiyorum. Artış oranını, yani o ivmeyi baz alarak Avrupa ülkeleriyle karşılaştırırsak, değil Avrupa bütün dünya ülkelerine
göre bile ileri olabiliriz. Bu da halkın yeni
teknolojiye yatkın olduğunu gösterir. Bu
yatkınlık önemli bir sermaye. Telekomun alt
yapısının yeni fiber optik kablolardan oluşması, uydu teknolojileri ve Telekomun 2004
itibariyle özelleştirildiği düşünülürse ben
önümüzdeki 3 yıl içerisinde şu an da istatistiklerde %16 görünen rakamın hızla ikiye,
üçe katlanacağını düşünüyorum.
Bilgi teknolojileri (BT) ürünlerine uygulanan KDV vergisini yüksek buluyor musunuz?
Tabiî, bu bilgisayara ne ürünü olarak
baktığınıza bağlı. Bunu kültür ürünü olarak
görürseniz, kitap gibi KDV alınması lâzım.
Ama Avrupa’da bile bu böyle değil. Yalnız,
CD’ler için Avrupa Birliği’ni kapsayacak bir
kararın çıkarılmasıyla ilgili tartışmalar var.
CD’lerin kültür ürünü olduğu, dolayısıyla
kitap gibi vergilendirilmesi gerektiği düşünü-lüyor. Bildiğim kadarıyla BT ürünleri
bizde gümrük vergilerinden muaf. Gümrük
vergisi açısından değil ama KDV açısından
bir pahalılık söz konusu. En azından bu edevlet atılımı çerçevesinde, madem biz
internet erişim oranı olarak AB’nin epey gerisindeyiz, hiç olmazsa bu rakamlar %4550’lere varıncaya kadar, bir anda değilse de,
3 sene 4 sene içinde KDV’yi sıfırlarsak veyahut kitap/kül-tür ürünü kategorisinde değerlendirirsek, ha-zinenin kaybedeceği miktara
karşı ülkenin global anlamda kazanacağı
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miktar düşünüldüğünde böyle bir politikanın efektif olacağı kanısındayım..
E-devlet de e-ticaret gibi çok yeni bir kavram. Kavrama açıklık getirerek e-devlet’in tarihinden biraz bahseder misiniz?
Şunu söyleyebilirim: 1999 yılında e-devletin kamu hizmetleri sunumunda performansı arttırıcı etkisi konusunda bir tez çalışması yapmayı düşünmüştüm. Yaptığım taramada konu ile ilgili Türkçe kaynak bulmada epey zorlanmıştım. Girdiğim bütün
veri tabanları ve bilgisayar üzerindeki aramalarda ancak birkaç makale karşıma çıkmıştı.
Hatta, İngilizce kaynak bile birkaç kitaptan
ibaretti. Makale olarak da sınırlıydı. Demek
ki, e-devletin akademik dünyada tartışılmasının tarihi 3-5 seneyi geçmiyor.
Ama e-devlet tarihini tam olarak tahlil
edebilmek için her şeyden önce bu kavramdan ne anladığımızı ortaya koymalıyız. Eğer
kamu hizmetlerinin sunumunda salt bilgisayar teknolojilerinin kullanımını kastediyorsak, o zaman 20-30 sene geriye gitmemiz
gerekir. Bu Türkiye için de geçerli. Bazı kurumlar, örneğin Kara Yolları Genel Müdürlüğü bundan 40 yıl önce ilk bilgisayar alan
kuruluşlardan. Muhasebe servislerinde, maaş
hazırlamada, maaş otomasyon programlarında bilgisayarlar kamuda epeyce bir süredir
kullanılıyor. Ama ben e-devletten bunu anlamıyorum ve bunu kastetmiyorum. Bir kere
E-devletten bahsedebilmek için mutlaka internet bileşeni olacak. Yoksa BT yatırımlarını
veya BT’ye bağlı otomasyon projelerini kastetmiyoruz. Kamu hizmetinin internet
kullanılarak vatandaşa internet üzerinden sunul-ması ve onların resmî dairelere
gelmeden,
yani
memur
huzuruna
çıkmadan...
Sıraya girmeden?
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Evet, sıraya, kuyruğa girmeden yapılması.
Zaten bunun için e-devleti tanımlayan İngilizce çarpıcı bir ifade var; “ don’t be in line, be
online.” Yani in-line olma on-line ol diyor.
In-line, bildiğiniz gibi, kuyrukta beklemek
anlamına geliyor. Yine e-devlet için kullanılan bir başka “catchword” şudur: “one stop,
non-stop.” Bu da e-devlet portallarını gündeme getiriyor. Değişik kurumlar internet
üzerinden hizmet sunabilir, ama 120 tane
ayrı kurumun 120 tane web sayfası var.
Hangisi nerede? Hangisi hangi işlemi yapar?
Bu da başlıbaşına bir sorun.
Vatandaş tüm bunları bilmek zorunda olmamalı. Bir tek adrese girmeli ve internet
bankacılığında olduğu gibi bütün işlerini
orada bitirebilmelidir.
Demek ki, e-devletin en basit safhasından
bile bahsedebilmek için bir kere tek bir devlet portalımızın olması gerekiyor. Yani adresi
akılda kalıcı bir tek devlet sitesi. Vatandaş
oraya girdiğinde o sadece ne yapmak istediğini bilecek. Hangi kurumun hangi işi yaptığını bilmesine gerek kalmayacak. E-devletten
topluca bahsedebilmek için en azından birinci aşama bu. Bu anlamda e-devlet tarihinden bahsettiğimizde tarihin çok eski olmadığını görürüz. Lider ülkelerden Singapur var.
Amerika’nın first government projesi var.
Yani portal olarak. İngiltere’nin UK online
projesi var. Bunların da başlangıç tarihi
1998-1999, yine 5 seneden geriye gitmiyor.
O za-man bu tanımladığımız çerçevede edevlet tarihi için dünyada 5 yıl diyebiliriz.
Türkiye için bir tarih vermek ise, konuya neresinden baktığınıza bağlı, ama en azından
bir devlet portalını eğer e-devlet başlangıcı
kabul ediyorsak biz daha başlamadık. Çünkü
henüz Türkiye’nin bir e-devlet portalı yok.
Ama kurumların internet üzerinden servis
vermesini kastediyorsak, evet 1998’den itibaren ba-zı emniyet müdürlükleri, belediyeler
kendi başlarına değişik projeler yaptılar ve

bazı hizmetler sunmaya başladılar. Bunun
sayısı da her geçen gün artıyor. 2001 yılında
DPT uzmanı M. İnce’nin yaptığı bir araştırmada hâlâ web sitesi olmayan bakanlıklar
ve Anayasal kuruluşları vardı. En son 2003
Kasım’ında ve bundan 1 ay önce bir rapora
te-mel olmak üzere benim yaptığım bir tarama-da artık web sitesi olmayan hiçbir bakanlı-ğın, resmî kurumun kalmadığını gördüm.
Yerel yönetimlerin, belediyelerin, vilayetlerin
tamamının, kaymakamlıkların web sitesi var.
Eğer internet üzerinden bilgi sunulmasını ve
e-mail servisi verilmesini e-devlet olarak kaydedecek olursak, bu aşamada, biz, dağınık da
olsa e-devlete geçmiş sayılırız. En azından edevlet gelişim oranlarından birinci aşamasını şu an yaşadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz.
Peki bu konuda dünyada ne gibi çarpıcı uygulamalar var?
Evet, dünyada en çarpıcı uygulamalar
Singapur, Amerika ve Kanada’da var. Singapur lider ülke kabul ediliyor. Niye? Kamuyla
ilgili 114 tane işlem internet üzerinden başlatılıyor ve sonuçlandırılabiliyor. Örneğin,
pasaport alacaksanız, internetten başvuru
formunu dolduruyorsunuz, fotoğrafınızı tarayıcıdan geçirip forma iliştiriyorsunuz ve
formu on-line gönderiyorsunuz. Ertesi gün
pasaport adresinize geliyor. Buna benzer
114 tane resmî işlemi vatandaş evinden ayrılmadan internet üzerinden yapılabiliyor.
Dolayısıyla Singapur bu alanda lider ülke
kabul ediliyor. Amerika’da Arizona eyaletinde sürücü ehliyetleriyle ilgili bir proje
başlatıldı (1998), bu projeye göre sürücü
ehliyetinin yenilenmesi işlemi internet üzerinden yapılıyor. Yerel yönetim bir bilgisayar
şirketiyle anlaşıp işi outsource yaptı. Tüm kuruluş ve işletme masraflarını ilgili firmanın
karşıladığı bu projede firma işlem başına
centlerle ifade edilen bir ücret alıyor. Belediye de normal kağıtla başvurudan daha düşük bir harç alıyor. İşlemden üç taraf da
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memnun. Bu süreç çok hızlı işliyor. Gelişmeleri takip etmek için web sitelerine sıkı
takip etmek gerekiyor. Meselâ Amerika’nın
www.first.gov
adresinde,
İngiltere’nin
www.ukonline.uk adresinde her gün yeni
hizmetlerin internet üzerinden devreye sokulduğunu görüyoruz.
Kavramı daha iyi anlamak için e-devletle
ilgili hizmet kalitesini sınıflandırmamız gerekiyor. E- devletin de aşamaları var. “E-government maturity level” denilen bu aşamaları
OECD dört gruba ayırıyor. Birincisi information aşaması. Bilgi sunma. Bu aşamada
kurumlar web sayfalarında broşür türü
tanıtıcı bilgileri, yani broşür gibi kağıda basılı değil de, internet üzerinde sunuyorlar.
Bir de e-mail adresleri mevcut. İhtiyaç olan
başvuru formlarını internetten yükleyebiliyorsu-nuz. Artık e-devletin 2. 3. liginde olan
ülkelerde bile bu hizmet sunuluyor. Türkiye’de de hemen bütün kurumlar bu hizmeti sunuyor. İkinci aşama ise interaction
aşaması. Burada siz e-mail gönderiyorsunuz
ve hemen cevabı geliyor. Bazı formları
download edebiliyorsunuz. Sadece bilgi alma
değil, başvuru formlarını indirip doldurabiliyorsunuz. Üçüncü aşama da transaction aşaması. Burada hem formu dolduruyorsunuz,
hem gönderiyorsunuz, form dikkate alınıyor,
yani ona göre işlem yapılıyor ve hem de
transfer yapa-biliyorsunuz. Meselâ vergi
ödemelerini, herhangi bir ücret yatırılacaksa
onu internet üzerinden yatırabiliyorsunuz.
Dördüncü aşamada ise tek bir devlet portalı
var. Sizin bir vatandaşlık numaranız var. Bu
numarayla giriyorsunuz ve yapılabilecek tüm
işler internet üzerinden yapılıyor. Siz o numarayla girdiğinizde, e-devlet portalı sizi
tanıyor ve örneğin, ehliyetinizin süresinin
geçtiği uyarısını ekrana getiriyor, filanca vergiyi henüz yatırmadığınızı belirtiyor. Bu
aşama son aşamadır. Bunun olabilmesi için
devletin bütün resmî kurumlarındaki bilgile218

rin birbirleriyle irtibatlı olması gerekiyor.
Yani nüfus bilgileriyle ehliyet bilgileri, ehliyet bilgileriyle sağlık bilgileri, sağlık bilgileriyle tapu bilgileri hepsinin birbiriyle irtibatlı
olması gerekiyor. Bu aşamaya dört dörtlük
geçen ülke henüz dünyada yok.
Biz şu anda hangi aşamadayız?
Biz şu anda ikinci aşamadayız diyebiliriz.
lnteractive hizmet sunanlar var. Tabiî bizde
henüz tek bir çatı, yani e-portal olmadığı için
devlet bazında bir aşamadan bahsetmekten
ziyade, kurum bazında gelişmeden bahsedebiliriz. Bazı kurumlar var ki üçüncü aşamada. Meselâ, Emekli Sandığı buna örnek.
Emekli Sandığı bütün reçete uygulamalarını,
eczane ödemelerini internet üzerinden yapıyor. Bu bir transactiondır. Para aktarılıyor ve
hizmet görülüyor.
E-dönüşüm Türkiye projesiyle ilgili olarak bu
güne kadar yapılanları da değerlendirerek ne
tür projelerin hayata geçirileceği hakkında bizi
bilgilendirir misiniz?
Hükümetin neler yaptığıyla ilgili “resmî”
açıklama yapma yetkisine sahip değilim ben.
Fakat web sitelerinde bildirilen, yani herhangi bir vatandaşın da bildiği konular üzerinde
bir uzman olarak yorumlar yapabilirim. O
çerçevede son hükümetimizin acil eylem
plânında kamuya açıklanan 17 değişik
icraatın e-devletle irtibatlı olduğunu söyleyebilirim. Yine 58. hükümette 27 Şubat 2003
tarihinde bütün kurumları bağlayıcı olmak
üzere Başbakanlık Genelgesi çıkarıldı ve burada daha önce Ulaştırma Bakanlığı,
TÜBİTAK, Başbakanlık İdareyi Geliştirme
Başkanlığı
gi-bi
değişik
kurumların
uhdesinde olan e-dev-letle ilgili uygulamalar
tek bir çatı altında toparlandı ve koordinasyon
sorumluluğu DPT’ye verildi. DPT de bu
çerçevede yeni bir daire kurdu: Bilgi
Toplumu Dairesi. Ve bu çalışmalar bu çatı
altında yürüyor. Bilgi Toplumu Dairesi de

libe ral düşünce
kısa dönem eylem plânı adı altında sivil
toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle ve bu
konunun uzmanlarıyla 8 ayrı başlık altında
çalışma
grupları
oluşturdu.
Bunların
tavsiyeleri doğrultusunda 73 tane eylem
belirlendi. Buna E-dönüşüm Türkiye projesi
deniliyor. Demek ki acil eylem plânının ilgili
maddelerinin bir nevi açılımı olan bu kısa
dönem eylem planında 73 tane eylem var.
Burada değişik bakanlıklar var. Bunlar, bu
eylemler, detaya girmek istemiyorum ama,
yapılması gereken, mantıklı bir stratejiyi
takip ederken izlenmesi gereken bütün
şartlara sahip. Tabiî bu eylemlerin
bakanlıklar düzeyinde hayata geçirilmesi için
gerekli Başbakanlık genelgesi de 4 Aralık
2004 tarihinde 48 no’lu genelge olarak çıkmış bulunmaktadır. Adından anlaşılacağı
gibi buradaki eylemler kısa dönemi, yani nihaî olarak 2004 yılı sonunu hedeflemektedir.
Siz e-liderliğe önem veriyorsunuz. E-devlete
geçişte siyasî iradenin rolü ve önemi hakkında
dünyadan birtakım örnekler verebilir misiniz?
Evet, buna birkaç örnek. En çarpıcı örnek
(bir önceki) Estonya devlet başkanıdır. İsmi
Meli’ydi. Kendisi şahsen internete meraklı
bir insan. Göreve geldiğinde ilk iş olarak
internete bağlanmanın bir insan hakkı olduğunu ilân etti. 1999 yılının sonuna kadar
Estonya’daki bütün okulların internete bağlanması için talimat verdi. Bu konuda İngiltere’den, Amerika’dan uluslararası kuruluşlardan destek aldı. Ve açıklanan tarihte ilân
edilen hedeflere ulaştı.
Bugün için Estonya pre-baltık ülkelerinden internet bağlantı oranı en yüksek ülke;
% 45. Yine 2003 yılında Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı’yla birlikte e-devlet akademisi kurdular. Şu anda bu akademide en
üst düzeyde müsteşarlar ve genel müdürlerden başlamak üzere kamu kuruluşundaki
herkesi eğitime aldılar. E-government Aca-

demy bizdeki Amme İdaresi Enstitüsü gibi
hizmet içi eğitime yönelik bir enstitü. Genel
müdürü Ivar Tallo’dan Bakü’deki bir BM
toplantısında aldığım bilgiye göre, akademi
2002’nin sonunda kuruldu ve şimdiden Orta
Asya Türkî cumhuriyetleri başta olmak üzere
bölgedeki üst düzey yetkilileri e-devlet
konusunda eğitmeye başladılar. İşte buradaki
başarının sırrı projeye en üst düzey siyasî liderlik tarafından sahip çıkılmasıdır. Japonya
ikinci örnek olabilir buna. Orada da bizzat
devlet başkanı konuyla ilgili nihaî tarihler
koydu ve süreci titizlikle takip etti.. İngiltere’de Tony Blair bir başka çarpıcı örnek
olabilir. Tony Blair en son seçimlerde e-devlete geçmeyi önemli bir seçim vaadi olarak
ilan etti. 2005 sonunu hedef olarak ortaya
koydu. O tarihe kadar e-devletle ilgili
yapacağı eylemleri taahhütle, bir nevî bizim
hükümetin acil eylem plânı gibi, bir eylem
plânı ortaya attı ve iktidara gelir gelmez ilk
yaptığı iş e-envoy isminde Devlet Bakanı seviyesinde sorumlu bir Bakan atadı. Yine
Hindistan’ın Ultra Pradesh eyaletinin Başbakanı, şahsen bu konularla ilgilenen birisi. Ve
çok kısa sürede e-devletle ilgili projeler uygulayarak bütün Hindistan’daki diğer eyaletlere örnek çalışmalar içerisine girdi. Demek ki burada siyasî liderlik önem kazanıyor.
Yani halka taahhüt verilmesi ve bürokrasinin
motive edilmesi açısından önem kazanıyor.
Kamudaki yolsuzluklardan herkes şikayetçi.
Bazı hâllerde kronikleşen bu yolsuzluğa karşı
mücadelede internetten nasıl yararlanılabilir?
Şeffaf bir kamu yönetimi e-devletle gerçekleşebilir mi?
Şöyle yararlanabiliriz. Her şeyden önce edevlet kapsamında E-procurement diye bir
başlık var. Yani elektronik ihale. Yani devlet
yapacağı bütün ihalelerin şartnamesini internetten yayınlıyor. Kimlerin katılacağı, hangi
tarihte olacağı ilan ediliyor. Bir kere ilgili firmanın ihale kaçırma ihtimali yok. Yani
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ihaleler sadece eşe dosta haber verilir, onlar
arasında bir şey yapılmaz. Buyurun bu bir
şeffaflık zaten. Bir diğer aşaması, internet
üzerinden ihaleye katılabilmesi ve ihalenin
sonucunun internet üzerinden alınabilmesi.
Bu da önemli bir şeffaflık. Yine bilgi teknolojileri-nin girdiği her yerde bir hususu gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani e-devlet
olmadan önce de, bilgi teknolojilerinin otomasyon programlarıyla kamuya girdiği aşamada bile şu vardı: Kamusal bir işleme bilgi
teknolojileri ne kadar giriyorsa memurun
inisiyatifi o kadar azalıyor. Keyfîlik, gizlilik,
bu hükümet işidir, resmî iştir, devlet sırrıdır
gibi kavramlar ortadan kalkıyor. Zaten bilgi
edindirme diye bir yasa çıktı biliyorsunuz.
Bu bahsettiğimiz 73 eylemin içerisindeydi.
Yani e-dev-letin önemli bir parçası. Neler
devlet sırrıdır neler değildir bu net olmalı ki,
şeffaflık ortaya çıksın bu net olmalı ki, hangi
bilgiler in-ternet üzerinden sunulacak o ortaya çıksın. Ayrıca bu çok önemli bir altyapı
yasasıdır.
Demek ki, e-devletin ortaya çıkması memurun keyfiliğini ortadan kaldıracak. Her
şey tarihli, saatli, makbuzlu ve internet ortamında online yapıldığı için herhangi bir
suiistimal fırsat kalmayacak. Bir de yapılan
tüm işler elektronik ortamda, elektronik akış
sistemi içerisinde yapıldığından kayıt altına
alınacak. Kayıt altına alınan her yerde de
şeffaflık olur. Ve buna bağlı olarak da
suistimal ve yolsuzluk olmaz. Hiç mi olmaz?
Hayır. İnsanın olduğu her yerde yolsuzluk
da olur. Hatta buna Batılı bir yazar ecorruption ismini veriyor. Yani e-devlet gibi
bir de e-rüş-vet’lerle karşılaşabiliriz. Ama
kimler yapabilir bunu? Klâsik yaşlı memurlar
bunu yapamaz, bunu internetten çok iyi anlayan, bilgi teknolojilerine hâkim, bu işin
hilesini, hackerlı-ğını yapan kişiler yapabilir.
Yapar ama, unutulmamalı ki, bunun yapılması kadar takibi de kolaydır. Cezalandır220

ması da kolaydır. Bir kere yapar. Yani neticede bugün olmasa da yarın yaptığı şey ortaya çıkar. “Rüşvetin belgesi olmaz, ikimiz
arasındadır” yaklaşımı burada geçerli değil,
iz bırakmak zorundadır. Yani bir kere yapar.
İkinciyi yapamaz.
Peki insanların internet üzerindeki işlemlerinde duyacakları güvenlik endişeleri nasıl giderilecek? Gelecekte bilgi teknolojilerine bağlı olarak güvenlik, bizi fazlasıyla meşgul eden bir
konu olacak. Bununla ilgili birtakım öneri yahut öngörüleriniz var mı?
Burada insan zekası yarışacak. Bunu kabul edelim. Yani e-devlet deyince neticede
işin içinde software yani program var. Programı kim yapar, insan yapar. İnsan beyni yapar. Programı yapan insan beyni olduğuna
göre mutlaka boşlukları olacaktır. Bir başka
insan beyni bu boşlukları keşfedebilir ve suiistimal edebilir. Bu ihtimal dâhilinde, bunu
sıfırlamak mümkün değil. Ama kâğıt bazlı
işlemlerde bu boşluklar yok mu? Yani şu
anda yürüyen işlemlerde âlâsıyla var. Yani
imzası taklit edilemeyen kaç kişi var? Çoğu
resmî işlemlerde mühür yok zaten. Bakan,
müsteşar, vali imzalarının çoğunda mühür
olmaz. Yani bakın çok istisnâidir. Bu, demek
ki elektronik ortamda da olacak. Ama ben
daha az olacağı kanaatindeyim. Çünkü 128
bitlik şifreleme tekniğiyle çalışıyor bu
transactionlar. Bu şu demek: En güçlü bir
bilgisayarla bile bir şifreyi çözmek için bir
hafta uğraşmanız gerek. Ama ben, hem zorunlu hem de tedbir olarak alınması gereken
konu ne derseniz, hukuku buna uydurmak
derim. Yani burada sıkıntı şu; internet üzerinden suç işlenecektir. Sibercrime deniyor
buna zaten. Bu arada yolsuzluk da yapılır.
Ama az önce dediğimiz gibi, iz bırakılacağı
için, yakalanır. Yakalanır ama buna verilecek
cezaî müeyyide TCK’da yoksa; ceza hukukunda suçların şahsîliği ilkesi geçerli olduğu
gibi, suçların tanımlanma ilkesi var. Yani siz

libe ral düşünce
açık ve net olarak kanunda geçmeyen bir
suçla kimseyi itham edemezsiniz.. Öyle
olunca, “siber suçların” tanımlanması konusunda hem hukukî alt yapısı olan hem bilgi
teknolojileri alt yapısı olan multi-disipliner
hukukçulara ihtiyaç var. Bunlar bilgi
teknolojilerini çok iyi anlayacaklar ve orda ne
gibi hatalar yapılacağını bilecekler ve ona
uygun yasalar geliştirecekler. Ülkemiz
açısından bakacak olursak, bu bahsettiğimiz
acil eylem plânı içerisinde Adalet Bakanlığı’na verilen görevler arasında bu tip siber
suçlarla ilgili Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunları değiştirme görevi de var. Yani bu
hususta da bir çalışma yapılacak, hatta devam ediyor, yapılıyor.
Şimdi söyle bir endişe dile getiriliyor: Bilgi
teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle birlikte
biz demokrasi güçlenecek, özgürlükler artacak
diye beklerken, bu sefer daha baskın, her şeyi gözetleyen, her şeyi denetleyen bir devlet ortaya çıkacak ve gözetim toplumuna dönüşeceğiz. Meselâ, hakkımızdaki bilgilerin tek bir merkezde
toplanması tedirginlik yaratabiliyor. Siz bu iddiaları ciddî buluyor musunuz?
Bunun bence ciddîye alınacak yönleri var.
Bunun üzerinde durulmalı, tartışılmalı. Bilimsel panellerde bunlar konuşulmalı. Bu konuda araştırmalar, tezler yazılmalı; master ve
doktora çalışmaları yapılmalı. Bu saha
maalesef ülkemizde çok bakir bir alan. Hatta
bu konuyla ilgili lisans programı hiç yok.
Yüksek lisans programı birkaç üniversitede
yeni açıldı. Fakat içeriğine baktığımız zaman
hep bilgisayar mühendisliğine dayalı dersler.
Oysa e-devlet bilgisayar mühendisliği disiplini değil, kamu yönetimi disiplini. Bununla
ilgili epey kafa yorulması gerekiyor. Ama bir
fikir vermesi açısından şunu diyebiliriz:,
Fransız düşünürü Foucault bir eserinde
panoptican hapishanesinden bahseder. Burada bir hapishane dizaynı söz konusu. Daire
şeklinde, dairenin kenarlarında odalar var,

hücreler. Ortada yüksek bir gözetleme kulesi
var. Kuledeki bekçi bütün hücreleri gözetleyebiliyor, takip edebiliyor. Ama odadaki
mahkûmlar bekçiyi göremiyor. Öyle olunca
her an takip ediliyormuşunuz izlenimi olduğundan, mahkûm hiçbir zaman rahat
hissedemiyor kendisini. Panoptikan hapishanesi bu. İspanyol kökenli ABD’li yazar
Manuel Castells (bilgi teknolojilerinin ne
getireceği üzerine eserler yazan önemli bir
isim) bilgi teknolojilerinin insanları bir nevî
panoptikan hapishanesine sokacağını savunuyor (Bkz: Manuel Castells, Information
City). George Orwell’ın Big Brother’ının gerçekleşeceği gibi öngörüler var. Bu teknik
olarak mümkün mü? Mümkün. Kredi kartı
olan herkes, cep telefonu olan herkes rahatlıkla takip edilebilir. Sizin nereden alışveriş
yaptığınız, ne tür ürünleri tercih ettiğiniz
hangi yiyeceklerle ilgilendiğiniz, hangi tür
içkileri içtiğiniz veya içip içmediğiniz gibi
hususlar en ince ayrıntılara kadar takip edilebilir. Çünkü siz kredi kartı slipini alırken o
bilgiler, visa’ysa anında visa’nın Amerika’daki
merkezine gidiyor. Bir suretinin de oradan
istihbarat birimlerinin merkezine gitmediğini ben şahsen bilmiyorum. Teknik olarak
gidebilir mi? Çok basit. Gidebilir, hem de
göz açıp kapayıncaya kadar. Cep telefonları
zaten üzerinde hangi istasyona yakın olduğunuz yazıyor, yani sizin hangi istasyona yakın olduğunuz biliniyor. Hatta SIM kartı
olmadan bile telefonla arayabiliyorsunuz.
Telefonunuz SIM kartını çıkarın 112’yi arayın, aradığını göreceksiniz. Yani çalışan bir
telefon takip edilebilir. Bu da doğru. Dinlenebilir mi? Dinlenir. Çok da ba-sit dinlenir
belli bir merkezden. Hatta dünyanın herhangi bir yerinden cep telefonları dinlenebilir. Neden? Uyduya çıkıyor, uydudan da
başka bir yere alınabilir. Ama burada suç,
teknolojinin mi yoksa teknolojiyi uygulayan,
yani kamu erkini kullanan kafaların demok-
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ratik olup olmaması mı bunu tartışmamız
gerekir? Bunu biraz daha açmak için, teknolojinin hiç uğramadığı bir Afrika veya bir
Ortadoğu ülkesi veya bu bahsettiğimiz sıralamalardan 3. ligin en sonunda yer alan bir
ülke düşünelim. Burada diktatörlük yok mu?
Burada Big Brother yok mu? Var. Hem de
alâsı var. O hâlde diktatörlüğü teknolojiden
bağımsız düşünmeliyiz. Bir ülke zaten diktatörlükse teknoloji diktatörün işini kolaylaştırır. Bir ülkede demokratik değerler ön
plândaysa teknoloji onun işini de kolaylaştırır. Teknoloji burada araç. Biz o zaman teknoloji üzerinde yoğunlaşırken, bunun bir
araç olduğu fikrinden çok fazla uzaklaşmadan, ülkedeki hâkim yönetim felsefesinin ne
derece liberal ve demokrat olduğu ve bunun
olması için neler gerektiği konusunda daha
fazla kafa yormamız lâzım.
İnternetle birlikte dile getirilen konular
arasında e-seçim ve e-referandum da var. Biraz
da bununla ilgili konuşalım isterseniz.
Şüphesiz e-demokrasi e-devletin tekamül
etmiş hâli. Bir anlamda daha önce saydığımız e-devlet aşamalarından dördüncüsü. Aslında e-seçimi beşinci aşama olarak da düşünebiliriz. Yani e-referandum, e-seçim gibi.
Bu bir hayal değil.
Dünyada bunun örnekleri var değil mi?
Örnekler var. En son örnek de bu meşhur
Arnold Schwarzenneger’in kazandığı California seçiminde e-seçim olduğuna dâir ben
BBC’nin web sayfasında bir açıklama okudum, detayını bilmiyorum. Ama olabilirliği
çok yüksek bir şey bu. Şöyle düşünün; bugün bankamatik her köşede var değil mi?
Bankamatiklerin programını değiştirerek,
bunları seçimmatik hâline getirebilirsiniz.
Yani hiçbir hardware değişikliği yapmadan
bütün bankamatikler iki günlüğüne seçimmatik olabilir. İkincisi, zaten insanlar bankamatik-ten para çekme, yani şifre girerek bir
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işlem yapma konusuna alışkanlık kazanmış
durum-dalar; orada zaten menü çıkıyor
dikkat ederseniz, para çekmek, havale etmek.
Bizim programımız öyle demesin, partilerin
listesini çıkarsın. Orada zaten 4-5 düğme
var. Seçmen bunlara basarak hem partiyi
hem de milletvekilini tercihli olarak seçebilir.
Demek ki bu fizible bir şey. Ama o kadar
internete bağlanan kişi var mı? Az önce %16
dedik.
Herkesin
de
evinde
olması
gerekmiyor zaten. Çünkü normal günümüz
seçimlerinde de sandık herkesin evine
gitmiyor. İnsanlar sandığın olduğu yere geliyor. Ve o hantal sistemden geçiyorlar. En az
10-15 dakikasını alıyor kişinin. Bütün okullarda Kiosk dediğimiz bu dokunmatik ekrana
sahip internet makinaları olduğunu düşünün. Kurulur, bir defa alınır. Orada insanlar
gelir, kimlik numaralarını -bu 11 haneli
kimlik numarası (zaten ona geçilecek, bütün
bu numaralar kaldırılacak)- girer, şifresini girer. Ondan sonra partiler ekrana gelir. Partiyi seçer, ilgili milletvekilini girer. Dolayısıyla hem partileri hem de tercihli olarak ilgili milletvekillerini vatandaşlar seçebilirler.
Herkes o seçimin olduğu okula gelmek zorunda da kalmaz. Evinde internet varsa
evinde girer. Çünkü zaten sistem iki kere girişi reddedecek. Evinde olmayanlar okula gidip kullanabilir. Orada da sandık müşahidine
vesâireye gerek yok. Oy çalınması, sandıkların çöplerde bulunması gibi geri kalmış ülkelere ait manzaralardan da kurtuluruz. Her
bir seçimin maliyeti trilyonları da bulmaz.
Bir seçim için yapılacak masrafla bu sistem
kurulur ve yüzlerce seçim ve referandum için
kullanılabilir. Bir konu tartışılıyorsa, ülke
gündeminde sıkıntı yaratıyorsa, yani her kafadan bir ses çıkıyorsa, Anayasa ve yasalarda
yapılacak değişikliklerle elektronik referandum yolu açılır. Başbakan der ki, ben çok
tartışılan filanca konuyu önümüzdeki pazar
saat 17:00’de elektronik referanduma açıyo-
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rum, tüm vatandaşların katılımını bekliyorum. Saat 18:00’de de sonuç ortaya çıkar.
Yani bu olmayacak bir şey değil.
İnternete ve özelde de e-devlete yönelik dünyada hızla büyüyen bir ilgi söz konusu. Siz ülkemizde e-devlet konusunun yeterince iyi anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Değilse neler yapılmalıdır? Meselâ, üniversitelerde neler yapılıyor bu konuda?
Tabiî bu konuda ben, normal, sıradan bir
vatandaş, bu konuyu bilen birisi sıfatıyla
bilgi veriyorum. Yani bu konuda yetkili değilim, tekrarlayım. Az önce söylediğimiz gibi
lisans düzeyinde bu konu ele alınmıyor.
Oysa bu işin eğitimine ilkokuldan başlamak
gerekiyor. Anadolu’nun çoğu yerinde okullarda bilgisayar labaratuarları var ama kapısı
kilitlidir. Hatta hiçbir öğrenci girmeden,
müdür de korktuğu için, hesap sorarlar diye,
onun üstüne toz örtülerini koymuştur ve 3-4
sene sonra gidersiniz, yani bu benim başımdan geçtiği için söylüyorum, bilgisayarlar pırıl pırıl ama 8083-8086 işlemci, artık hiçbir
işe yaramayan şeyler. Yani çöpe atılacak şeyler. Demek ki bu konu bir eğitim politikası
hâline getirilmeli. Her şeyden önce bilgisayar
öğretmenlerini yetiştirici bir çalışma yapılabilir. İnternet okur-yazarlığı, IT literacy deniyor buna zaten. Yani artık ülkelerin gelişmişlik göstergelerinde kağıt okur yazarlığı
dışında, bilgisayar, computer literacy veya internet literacy rakamları da dikkate alınıyor.
Aslında yeni nesiller için bu çok zor değil.
Çünkü bütün küçük çocuklar, büyüklerden
çok daha heyecanlı ve daha başarılı. Eğitim
yoluyla bu verilmeli. Bunun dışında üniversite seviyesinde, lisans seviyesinde ve kamu
yönetiminin bir bölümü olmalı. Kamu Yönetimi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültelerinde bir bölüm olmalı. Yüksek lisans
ve doktora düzeyinde de bunlar aşılmalı. Ülkemiz için, ülkemizin genç nüfustan oluşması bir potansiyel. Bilgisayarlaşma hızı açı-

sından da biz çok ilerdeyiz. Böyle Kars’da,
Ardahan’da yani Türkiye’nin en ücra köşelerinde -kimisi uluslararası anlaşmalar çerçevesinde- köy okullarında bile bilgisayar olduğunu biliyorum. Demek ki bizim alt yapı sorunumuz olmakla birlikte, ölümcül sorunumuz o değil. Bu konunun ehemmiyetiyle ilgili siyasal liderlik de aslında var görülüyor.
Çünkü acil eylem plânında o kadar maddenin olması, Başbakanlık Genelgeleri başlı başına e-devlet için bir devrim veya dönüm
aşaması. Yani bir uzmanın söylemesi gereken
her şey o genelgede var. Burada helva hikâyesi, yani helvayı yapacak lâzım. Bunun için
önerim bu işi koordine etmekle görevli olan
kurumun daha yetkili ve daha etkin çalışmasına zemin hazırlayacak yeni bir örgütlenme,
yeni bir strateji benimsemesi olacaktır. Bu
yapıldığı taktirde hızlı bir şekilde acil eylem
plânının hayata geçirilmesiyle, özellikle yasal
çerçevenin çizilmesiyle, bunların içerisinde
elektronik imza başı çekiyor (ki şu anda yasalaştı), siyasî desteğin devamı ve başarılı bir
bürokratik liderlikle ülkemizin 3 ilâ 5 yıl içerisinde bir Singapur’u yakalaması mümkün.
Bu konuda umutluyum ben.
E-devlet projelerinin hayata geçirilmesi için
kamuda yapılacak örgütlenmenin nasıl olması
gerektiği konusunda farklı fikirler var. Bakanlık olsun diyenler var. Müsteşarlık düzeyinde
olsun diyenler var. Siz nasıl bir örgütlenme öneriyorsunuz?
Örgütlenme, evet bunun değişik şekillerde dünyadaki örneklerine bakmak lâzım.
Komite şeklinde, yani yüksek kurul bizdeki,
örgütlenenler var; Japonya bir örnek. Bakanlık şeklinde var; G.Kore bir örnek. Müsteşarlık şeklinde örgütlenenler var. Devlet
bakanlığı şeklinde, İngiltere, e-envoy şeklinde
örgütlenenler var. Ama hepsinde ortak bir
şey var: Bu örgütün en üst düzey yetkilisi
doğrudan Başbakana sorumlu. Bunun bir
kere altını çizelim. Demek ki bizzat Başba223
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kanlık düzeyinde bütün bürokrasiye hükmedebilecek, bütün bürokrasiyi bağlayıcı bir
yetki potansiyelinin olması lâzım; hangisini
seçecek olursak olalım. Bakanlığı ben doğru
bulmuyorum. Şu aşamada doğru bulmuyorum. Çünkü, klâsik bir Bakanlık dizayn edilmesi, bir sürü Müsteşarlıklar, Genel
Müdürlükler ihdası demek; yüksek göstergeli
yerler. Burada maalesef ülkemizde henüz
kamuda insan kaynakları plânlaması modeli
yok. Böyle olunca bu yüksek yerlere hangi
kriterlere göre kimler atanacak? Bu belli değil, muğlak. Buralarda oranın uzmanlığı değil de ek göstergesi ön plâna çıkacak; ve o
işin ehli olan ve olmayan kişilerle hantal bir
bakanlık yapısı. Zaten o bakanlığın yer bulması, yerleşmesi, vs. zaten 1,5-2 sene sürer.
Çevre
Ba-kanlığı
buna
bir
örnek,
başarısızlığa bir örnek. Nitekim sonradan
birleştirildi
Orman
Bakanlığıyla.
İl
teşkilatlarını bile 4-5 senede kuramadı Çevre
Bakanlığı, fonksiyonunu yerine getiremedi.
Dolayısıyla bir kere klâsik Bakanlık
düşünemeyiz. Böyle hiyerarşiye bağlı. Belki
kendine özgü bir Bakanlık. Ama onun için
de erken. Çünkü böyle bir Bakanlık kuruldu
diyelim. En mükemmel atamaları da yaptık.
O Bakanlık için özel kriterler getirdik; bütün
personel yabancı dilden 80 ve yukarı alacak;
IT ile ilgili master ve yukarısı tahsili veya
tecrübesi olacak bu konuda, dedik. Ve
hemen de başlattık. Bunlar olmaz da oldu
diyelim. Yapacağı ilk iş ne? Bu işin
plânlamasını yapmak; bir eylem plânı
hazırlamak. Bu zaten şu anda yapılıyor. Bu
şu anda DPT’deki birim tarafından yapılıyor.
O zaman biz şu an yapılan daha iyi nasıl
yapılır ona kafa yormamız gerekiyor. Bunun
için de yatay hiyerarşiye dayalı, içinde özel
sektör, sivil toplum örgütleri, üniversiteler
ve taşra yöneticilerinin de yer alacağı bir
yapılanmaya gidilmeli. Burada belediyeler ve
vilayetlerden temsilciler de bulunmalı.
Çünkü bütün plânlamalar ülkemizde
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Ankara’dan yapılıyor ve taşrada uygulanması
isteniyor. Oysa taşrada da bugün yetişmiş,
kendi konularında uzman, yabancı dil bilen,
dünyayı takip eden insanlar var. Taşra demek
köy demek değil. Bugün internet ve diğer
iletişim teknolojileriyle taşrada merkezden
çok daha iyi gelişmeleri takip eden kadrolar
var. Hatta bunların artıları da var; bunlar
halkla iç içe ve uygulamanın içinde. Öyleyse,
taşradaki bu konuyla ilgili uzmanları da
bizim mobilize etmemiz gerekiyor. Yani
ülkenin elindeki bütün bilgi ve beyin
potansiyelini mobilize ede-rek oluşturulacak
bilgi toplumu stratejisini onlardan da
alınacak enerjiyle birlikte belirlememiz gerekiyor. Yani, demek ki, yatay ör-gütlenme ve
dış bilgilere açık -collabrative di-yorum ben
buna- dayanışmacı bir mantıkla hazırlanması
gerekiyor. Yani kendine özgü bir yapılanma
geliştirmemiz gerekiyor. Oysa klâsik bir Bakanlığın klâsik bir Genel Müdürlüğü veya sıradan bir Daire Başkanlığı örgütlenmesi ve
yaklaşımıyla e-devleti başarmamız mümkün
görünmüyor. Bilişimsizliğin maliyetinin sadece bürokraside 16 milyon dolar olduğu
söyleniyor, yani bürokratik işlemlerden dolayı.
E-devlete geçmemenin bir günlük maliyeti
bu, değil mi efendim?
Evet, daha fazla olduğu da söyleniyor. Değişik rivayetler, araştırmalar var bu konuda,
detaya inmek istemiyorum. Öyleyse biz
prensipleri belirleyelim. Yatay örgütlenme,
değişik bilgi kaynaklarını amaca yönelik
olarak seferber etme, bilgi teknolojileri
ehliyetine sahip kamu görevlilerini ödüllendirici bir yasal düzenleme, teşvik edicilik- bu
KPSS benzeri bir sınavla bilgisayar tazminatı
ihdas edilmesi olabilir. Bu konuda eğitim,
yüksek li-sans, master, doktora, uzmanlık yapanlara ilave dereceler verilmesi olabilir.
Bunlar devlete çok az yük yükleyecek ama
çok müthiş getirileri olacak basit tedbirler.
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Bunlar yapılabilir. Bu şekilde dağınık yapıdaki e-devlet projeleri tek çatı altında koordine edilebilir. İleriye doğru, dediğim gibi,
Başbakanlığa bağlı bir örgütlenmeye gidilebilir. Bu şekilde bir çözüm düşünülebilir.

Teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim.
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Geçiş Etkisi ile Para İkamesi Arasındaki
Etkileşime Yönelik Bir Değerlendirme

Necla Adanur Alkan*

1. Giriş
İstikrarsız döviz kurlarının politika implikasyonları konusunda, iktisatçılar arasında henüz bir uzlaşma sağlanamamıştır. Sözkonusu
uzlaşmazlık, piyasalara güvenen, ancak devlet
müdahalesine karşı olan liberal iktisatçılarla,
piyasaya müdahaleyi savunan karşıt görüşteki iktisatçılar arasındaki geleneksel ihtilaftan
farklıdır. Her iki grubun temsilcileri arasında
hem sabit kuru hem de esnek kurları benimseyen iktisatçılar vardır. Liberal iktisatçılar,
sabit parasal büyüme ve dolayısıyla döviz
kurlarının serbest bırakılmasını savunan Milton Friedman gibi iktisatçılarla, sabit döviz
kuru disiplinine dönüşü savunan Robert
Mundell gibi iktisatçılar etrafında bölünmüş
durumdadır. Müdahaleci iktisatçılar ise, James Tobin gibi kur istikrarsızlıklarına bağlı
olarak aktivist para politikalarını savunan iktisatçılar ile döviz kurlarının belirlenmesinde
finans piyasaların etkin olmadığını ve bu nedenle esnek kur sisteminin uygulanması gerektiğini savunan John Willamson gibi ikti*

Dr., Uludağ Ünv., İİBF, İktisat Bölümü

satçılar olarak ikiye ayrılmıştır. Gerek esnek
gerekse sabit kur sistemlerinin uygulandığı
ülkelerin ortak özelliği, döviz kuru istikrarsızlıklarının makroekonomik değişkenleri
olumsuz yönde etkilemesidir. Bu çerçevede
ele alınabilecek en önemli makroekonomik
değişken, fiyatlar genel seviyesidir. Döviz
kurları ile fiyatlar arasındaki ilişki, Bretton
Woods sonrası dönemde önem kazanmıştır.
Döviz kurlarının fiyatlar üzerine doğrudan
etkisi, uluslararası alanda ticareti yapılan mal
fiyatları yoluyla sağlanmaktadır.
Sabit kur veya kontrollü kur rejimlerinde,
döviz kurlarında meydana gelen değişimler
üretici kesim tarafından kalıcı olarak algılandığından, kur değişimleri büyük ölçüde fiyatlar genel seviyesine yansımaktadır. Esnek
kur sistemlerinde ise, döviz kurlarındaki
değişimlerin fiyatlar genel seviyesi üzerindeki
etkileri sabit kur sistemlerine göre daha düşük oranda gerçekleşmektedir.
Çalışmamızın temel amacı, döviz kuru
değişimlerinin fiyatlar genel seviyesi üzerindeki
etkilerini “geçiş etkisi (pass through effect)”
çerçevesinde ele alıp incelemektir. Bu
çerçevede, gelişmekte olan ülkelerdeki
dolarlaşma sürecinin geçiş etkisi üzerindeki
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etkileri de çalışmamızda incelenecektir. Çalışmamızda, ayrıca, dolarizasyon süreci ve geçiş
etkisinin Türkiye ekonomisindeki durumu da
ortaya konulmaya çalışılacaktır.

2. Geçiş Etkisinin Nedenleri
Dışa açık bir ekonomide yurtiçi fiyatlar genel
seviyesi, dış ticarete konu olan mal ve hizmetlerin fiyatları aracılığıyla uluslararası fiyatlardan
ve döviz kuru değişimlerinden etkilenmektedir. Döviz kurundaki artış, ithal malların
ulusal para cinsinden fiyatlarını yükseltmekte
ve öncelikle ithalat fiyatlarını ve daha sonra da
ithal girdi kullanılarak üretilen tüm malların
yurtiçi piyasadaki fiyatlarını etkilemektedir.
Döviz kurlarındaki artışın yurtiçi enflasyonu
etkilemesi, “döviz kurlarından fiyatlara geçiş
etkisi” olarak adlandırılmaktadır (TCMB,
2002:8).
Açık ekonomi literatüründe döviz kuru-fiyat ilişkisini yansıtan iki ekstrem model söz
konusudur. Birinci modelde tek fiyat yasasının sağlandığı varsayılmaktadır. Buna göre,
malların fiyatları coğrafî olarak ayarlanarak,
tarifeler ve ulaşım maliyetlerine göre belirlenmektedir. Tek fiyat yasasına göre, benzer
ürünler farklı ülkelerde ortak bir para birimi
cinsinden satılmaktadır. PA A ülkesinin ulusal
parası cinsinden mal fiyatlarını, PB* B ülkesinin ulusal parası cinsinden mal fiyatlarını, E
ise B ülkesinin para birimi cinsinden A ülkesinin parasının değişim oranını göstermektedir. Herhangi biri malı için tek fiyat yasası
sağlandığında, bu duruma entegre olmuş bir
dünya piyasasından söz edilebilecektir. İki
ülke arasında tüm mallar için tek fiyat yasası
sağlandığında, iki ülke arasında satın alma
gücü paritesi PA=E PB* sağlanacaktır. Tek
fiyat varsayımının geçerli olabilmesi için, kâr
mak-simizasyonunun sağlanması, ulaşım
maliyetlerinin ve ticarî engellerin olmaması
gerekmektedir. Ancak reel dünyada ulaşım
maliyetleri veya ticaret engellerinin olması
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durumunda, ülkeler arasında fiyat eşitleme
süreci gerçekleşmemektedir. Bu durum iki
ülke piyasaları arasında fiyat farklılıklarına
neden olmaktadır. Tek fiyat yasasının nispî
olarak sağlanması, sa-dece reel döviz kurunun
değişmediği şartlarda mümkün olmaktadır.
Yalnızca bu şekilde belli bir ürün için ortak
fiyat, her iki ülkede aynı yönde değişim
göstermektedir (Golgberg and Knetter,
1997: 1246-1247). Bu noktada tek fiyat
varsayımı nispî olarak sağlanmaktadır.
Monetarist görüşte tek fiyat yasası, paranın
miktar teorisi çerçevesinde ve fiyatların tam
esnek
olduğu
varsayımı
altında
açıklanmaktadır. Nispî ulusal fiyatlar genel
seviyesi, döviz kuru değişimlerinden bağımsızdır. Paranın nötr olduğu şartlarda sağlanan
bu sonuç, ho-mojenlik varsayımıyla da
uyumludur.
Alternatif model ise, her ülkenin kendi
üretimi
olan
mallarda
uzmanlaştığı
Keynesyen yaklaşımdır. Yerli ve yabancı
malların ikame esnekliğinin düşük olduğu ve
ücretlerin ulusal para cinsinden belirlendiği
şartlarda, yerli ve yabancı malların nisbi fiyatları λ = P / e Pd* şeklinde ifade edilmektedir. Veri birim işgücü maliyetleri şartlarında
fiyatlar da veri olarak kabul edildiğinden,
döviz kuru değişmeleri, nispî fiyatları oransal
olarak etkilemektedir (Dornbush, 1987: 95).
Her iki yaklaşım da dayandıkları varsayımlar
itibariyle tartışmalıdır.
Ticaret ve ticarete giren mal ve hizmetlerin
fiyatları üzerine ağırlık verilmesi, döviz kuru
davranışları üzerine bir teorinin önemini
arttırmıştır. Bu teori satın alma gücü
paritesidir (İyibozkurt, 2001:314). Satın
alma gücü pa-ritesinin en katı yorumunda,
belirli bir dönem için fiyatlar genel seviyesi,
iki ülke arasındaki döviz kuruna göre belirlenmektedir. Bundan dolayı, satın alma gücü
paritesi sağlandığında, döviz kuru dalgalanmaları ulusal fiyatlar genel seviyesinde orantılı
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değişimlere neden olmaktadır. Bu noktada
geçiş etkisi tamdır. Satın al-ma gücü paritesi,
ülkeler arasında arbitraj maliyetlerinin sabit
olması ve mal sepetine giren tüm malların her
ülkede aynı ağırlıkta sepete dahil edilmeleri
gerektiği varsayımına dayanmaktadır. Ancak
söz konusu varsayımların uygulamada
gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Arbitraj
maliyetleri ticaret sınırlamalarının yaygın
olduğu uluslararası ticaret koşullarında
değişim gösterebilmektedir. Ayrıca enflasyon
oranının belirlenmesinde farklı ağırlıktaki
malların
da
sepete
dahil
edilmesi
gerekmektedir
(Gonzales,
2000:4).
Dornbush’a göre (1988), “satın alma gücü
paritesinin sağlanamamasının temel nedeni,
dünya ekonomisi koşullarında denge döviz
kurunda, 1 ABD Doları ile hem ABD hem de
Japonya’da aynı mal sepetinin satın alınamamasıdır”.
Literatürde satın alma gücü paritesinden
sapmalar, yapısal ve geçici olarak ikiye ayrılmaktadır. Satın alma gücü paritesinden sapmaya neden olan temel yapısal faktör, uluslararası verimlilik farklarıdır. Söz konusu fenomen, literatürde ilk kez David Ricardo tarafından vurgulanmıştır. Ricardo’ya göre,
“malların reel fiyatları, imalat endüstrilerinin
gelişim aşamasında olduğu ülkelerde yüksektir”. Söz konusu görüş literatürde “Balassa -Samuelson Etkisi” olarak da bilinmektedir.1 Balassa-Samuelson etkisinde, tek fiyat
yasasının sadece ticareti yapılabilir mallar
için geçerli olduğu varsayılmaktadır. Buna
göre, ticareti yapılabilir mallar sektöründe
meydana gelen verimlilik artışı nominal
ücretlerin artışı yönünde baskı oluşturmaktadır. Söz konusu şartlarda verimlilik artışının
meydana geldiği ülkelerde, ortak para
birimiyle ifade edildiğinde, yurtiçi fiyatlar
genel
seviyesinde
artışlar
meydana
1

bkz.; Balassa B (1964), Samuelson (1965).

gelmektedir. Satın alma gücü paritesinden
yapısal sapmalara neden olan diğer faktörler
arz şokları, kalıcı dış ticaret şokları ve dış ticaret politikalarındaki değişimlerdir.2 Satın
alma gücü paritesinden ayrılmalara neden
olan geçici faktörler ise, arbitrajı zorlaştıran
işlem ve iletişim maliyetleridir.
Döviz kurundaki değişimler ve esneğe yakın parasal ücretler, ulusal piyasalardaki
yabancı firmalar ve yabancı ülkelerdeki ulusal
firmalar açısından bir maliyet şokuna neden
olmaktadır. Bu durum, uluslararası ticarette
bir endüstrilerarası fiyat düzenlemesini gerektirmiştir.
İthalatçı ülkenin ulusal parası cinsinden
yapılan fiyatlamalar (local currency pricing)
geçiş etkisinin büyüklüğünün belirlenmesi
açısından önemlidir. Ulusal para cinsinden
yapılan fiyatlamaların hem döviz kurunun
belirlenmesinde hem de uluslararası alanda
makroekonomik dalgalanmaların meydana
gelmesinde önemli etkileri vardır. Ulusal
para cinsinden yapılan fiyatlamalarda döviz
kuru değişmelerinin fiyatlara geçiş etkisi sınırlandırılmaktadır. Bu noktada döviz kurlarının harcama saptırıcı etkileri azalmaktadır.
Bu durum üretici ülke parası cinsinden fiyatlama yapılan ekonomilere göre kur değişkenliğini arttırmaktadır. Özellikle nominal
fiyat yapışkanlıklarının olduğu şartlarda ulusal para cinsinden yapılan fiyatlandırmalar,
döviz kuru değişkenliğini arttırmaktadır.
Uluslararası ekonomi literatüründe fiyat yapışkanlıklarının reel döviz kuru dalgalanmaları üzerindeki etkisi, Dornbush (1987),
Mussa (1985), Swensson and Van Wijnbergen (1989), Stockman and Ohanian (1993),
Obsfeld and Rogoff (1995) gibi iktisatçıların çalışmalarında ortaya konulmuştur.

2

bkz. Dornbush (1980).
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Geçiş etkisine yönelik teorinin çıkış noktası, tek fiyat yasası ve satın alma gücü Paritesi’nden sapmalara dayanmaktadır.
Uluslararası alanda ticareti yapılabilir
mallar açısından tek fiyat varsayımına dayanan döviz kuru modellerinde, satın alma
gücü paritesinden sapma, ancak, ticareti yapıl-mayan malların nispî fiyatında ticareti yapılabilir mallar cinsinden bir değişiklik olduğunda meydana gelmektedir (Betts and Devereux, 2000:216). Ancak günümüzde döviz
kuru dalgalanmalarının, ticareti yapılabilir
mallar arasında tek fiyat uygulamasından
sapmalara neden olduğu bilinmektedir.
Engel (1993) ve Rogers’a göre (1996), birçok ticareti yapılabilir mal için tek fiyat yasasın-dan sapma, işlem maliyetlerindeki artışlarla ve coğrafî uzaklıklarla açıklanamayacak
şekilde büyüktür. Bu sonuçlar, 1980’li yılların ortalarından itibaren döviz kurlarından
ithalat fiyatlarına doğru düşük bir geçiş etkisinin olduğunu savunan
Mann (1986),
Krugman (1987), Giovannini (1988),
Marston (1990), Knetter (1989, 1993) gibi
iktisatçıların çalışmalarıyla da uyumludur.
Söz konusu çalışmalarda, ticareti yapılabilir
mal fiyatlarının ithalatçı ülkenin ulusal parası
cinsinden tespit edildiği şartlarda, fiyatların
büyük ölçüde nominal döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak değişim gösteren reel
döviz kurundan uzaklaştığı vurgulanmaktadır.
İthalatçı ülke parası cinsinden fiyatlamaların ağırlıkta olduğu ülkelerde kur artışlarının
ithal malların nispî fiyatları üzerindeki etkisi,
fiyatların ihracatçı (üretici) ülke parası cinsinden belirlendiği şartlara göre daha düşüktür. İhracatçı ülkenin ulusal para birimi
cinsinden yapılan fiyatlamarda, döviz kurlarından fiyatlara doğru bir geçişkenlik söz
konusu olmaktadır. İthalatçı ülkenin ulusal
parası cinsinden yapılan fiyatlandırmalarda
kur artışlarının harcama saptırıcı etkileri azal228

maktadır (Betts and Devereux, 2000:218).
Ulusal para cinsinden fiyatlandırma yapan
firmalar açısından nominal fiyatlar satışın
yapıldığı
ülke
parası
cinsinden
belirlenmektedir. Diğer firmalar açısından
ise, nominal fiyatlar, üretimin yapıldığı ihracatçı ülke parası cinsinden belirlenmektedir.
Bu durumda birinci kategoride yer alan
mallar için döviz kurunda meydana gelebilecek beklenmedik değişiklikler, tek fiyat yasasından uzaklaşmalara neden olabilmektedir
(Betts and Deve-reux, 2000: 223-224).
Geçiş etkisi, ihracatçı ve ithalatçı ülke arasındaki kur değişmelerinin fiyatlarda ulusal
para birimi cinsinden neden olduğu yüzde değişimdir. Döviz kurlarındaki değişme fiyatlara
bire bir oranında yansıdığında, tam geçiş
etkisi sağlanmaktadır. Ancak geçiş etkisinin
tam olabilmesi için mark-up fiyatların ve
marjinal maliyetlerin sabit olması gibi koşulların sağlanması gerekmektedir. Söz konusu şartlar sağlandığında, ilgili ülkedeki ithalat talep esnekliği, kurlardan fiyatlara olan
geçiş etkisini belirleyen temel faktör olmaktadır. İthalat talep esnekliği yükseldikçe, ithalat fiyatlarındaki yüzde değişim, kurlardaki
yüzde değişimin üzerinde gerçekleşmektedir
(vice-versa).
1990’lı yıllarda, maliyetlerin fiyatlara yansıtılması esasına dayanan geçiş etkisinde
azalmalar olmuştur. Bu sonuç birçok ülkede
meydana gelen enflasyon düşüşleriyle açıklanabilir. Firmaların maliyet artışları, büyük
ölçüde, devalüasyona bağlı olarak gelişen ithalat fiyatlarındaki değişmelerden kaynaklanmaktadır. Söz konusu dönemde döviz
kurlarının tüketici fiyatları üzerindeki etkileri
de azalmıştır. Bazı çalışmalarda, ithal edilen
ürünlerin tüketim harcamaları içinde önemli
bir paya sahip olduğu ve ara girdilerin de nihaî ürünler içinde önemli yer tuttuğu küçük
açık ülke ekonomilerinde dahi bu sonucun
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geçerli olduğu vurgulanmaktadır (Cunningham ve Haldane, 2000 ve Taylor, 2000).
Geçiş etkisinin tam olmamasının nedenleri, literatürde tartışılan konulardandır. Tam
olmayan geçiş etkisinin temel nedeni, literatürde mikroekonomik bir bakış açısıyla incelenmektedir. Buna göre, farklı ülkelerde
üretilen ticareti yapılabilir malların, talep yönünden ikamelerinin tam olmaması, geçiş
etkisinin düşük olmasına neden olmaktadır.
Ayrıca, malların piyasalar arasında toptan
arbitrajının maliyetler açısından uygun olmaması, aynı mal için farklı piyasalarda farklı
fiyat uygulamalarını gerektirmektedir.3
1980’li yılların ikinci yarısında bir çok çalışmada,4 ticareti yapılabilir mallar sektöründe ithalatçı ülke parası cinsinden (local
currency pricing) fiyatlamaların yaygın olduğuna dair önemli sonuçlara ulaşılmıştır.
İthalatçı ülke parası cinsinden belirlenen fiyatlama politikalarında, nispî fiyat yapısı her
iki ülkede de değişmemekte, ancak nispî gelirlerde değişim meydana gelmektedir. Kur
artışları söz konusu fiyatlama tarzının geçerli
olduğu koşullarda, ulusal firmaların ulusal
para cinsinden kazançlarını arttırırken, yabancı firmaların yabancı para cinsinden kazançlarını azaltmaktadır. Bu noktada gelir
dağılımı kur artışının meydana geldiği ülke
lehine gelişmektedir (Betts and Devereux,
1996: 1017). Kur artışlarının fiyatlara yansımasını etkileyen önemli faktörlerden bir
tanesi, fiyatların düşme yönünde rijit olmasıdır. Fiyat yapışkanlıklarının olduğu şartlarda firmalar talep şoklarına, önceden belirlenmiş fiyatlar seviyesinde cevap vermektedir. Fiyat yapışkanlıklarının sözkonusu olduğu ekonomilerde mecmu fiyat göstergelerinin kur artışları karşısındaki değişimleri sı-

nırlıdır. Döviz kurunun para piyasası denge
koşulunun oluşumundaki etkisi düşüktür.
Çünkü söz konusu şartlarda, satın alma gücü
paritesi sağlanamayacağından, döviz kurunun belirlenmesinde para piyasası dengesinin
doğrudan bir etkisi olmamaktadır (Betts and
Devereux, 1996: 1018). Marston’a göre
(1990), piyasalara göre fiyatlandırma uygulamalarında belirleyici olan temel faktör, ihracat fiyatlarının döviz kuru esnekliğidir. Esneklik katsayısının yüksek olduğu şartlarda
ithalatçı ülkede fiyatları yükseltmeye yönelik
bir satış politikası uygulandığında, ihracatçıların mark-up’ları azalmaktadır. Bu noktada,
fiyatların uluslararası piyasalarda yüksek belirlenmesi ihracatçı firmalar açısından rasyonel bir fiyatlama politikası olmamaktadır.
Tablo:1
1980-2000 Dönemi Lâtin Amerika Ülkelerindeki Geçiş Etkisi Verileri
Ülkeler

Fiyatların Döviz
Kuru Esnekliği

Bolivya

0,96

Brezilya

1,00

Peru

1,06

Kostarika

0,93

Dominik Cum.

1,37

Ekvator

0,93

Elsalvador

1,07

Guatemala

0,87

Venezuela

1,13

Meksika

0,94

Nikaragua

1,01

Kaynak: Gonzales (2000).
bkz.; Hunt and Isard (2003).
Marston (1990), Mann (1986), Krugman (1987),
Giovannini (1988), Knetter (1989, 1993).
3
4

Geçiş etkisi, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte
olan ülkeler arasında farklılık göstermektedir.
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Yüksek gelir grubuna dahil ülkelerde tüketici
fiyatlarının döviz kuru değişimlerine olan tepkisi kısa dönemde düşüktür. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerdeki aylık enflasyon
oranları ile aylık döviz kuru değişmelerinin
araştırıldığı bir çalışmada5, söz konusu görüş
doğrulanmıştır. Geçiş etkisi Lâtin Amerika
ülkelerinde önemli düzeydedir. Tablo:1, geçiş
etkisinin Latin Amerika ülkelerindeki
durumunu ortaya koymaktadır. Taylor’a göre
(2000), gelişmiş ülkelerin ortalama enflasyon
oranlarındaki düşüş, firmaların maliyet
değişimlerini fiyatlara daha az oranda
yansıtmalarından kaynaklanmaktadır. Bu
durumda, diğer şartlar veri olmak kaydıyla,
düşük enflasyon oranının daha düşük geçiş
etkisine neden olduğu gibi bir sonuca
ulaşılmaktadır. İstikrarlı para politikaları ile
geçiş etkisi arasındaki ilişki, Devereux ve
Engel (2001) ve Bacchetta ve Van Wincoop
(2002)’un çalışmalarında da incelenmiştir.
İhracatçı firmalar fiyatlarını is-tikrarlı para
politikalarına sahip ülke paraları cinsinden
belirlediklerinde, ithalatçı ülkede fiyatlar
istikrarlı bir yapı arz edecektir. Diğer şartlar
veri olmak kaydıyla, geçiş etkisi, değişken
para politikalarına sahip ülkeler için daha
yüksek olmaktadır.
Mann’a göre (1986), döviz kuru değişmeleri geçiş etkisinin büyüklüğünü belirlemektedir. Döviz kuru değişmelerinin yüksek
olduğu ülkelere mal satışında bulunan ihracatçılar, söz konusu ülkelerde uygulayacakları fiyatları değiştirme konusunda ihtiyatlı
davranmaktadırlar. İhracatçılar fiyatları değiştirme yerine kâr marjlarını düzenlemeye
yönelmektedirler. Bu noktada geçiş etkisinin
büyüklüğü azalmaktadır. Mann’a göre, geçiş
etkisini azaltan diğer bir faktör, mecmu talep
belirsizliğidir. Mecmu talep değişimleri döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmekte5

bkz.; Devereux (2001).
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dir. Döviz kurları yükseldiğinde, mecmu talep seviyesi azalmakta, döviz kurları düştüğünde ise artmaktadır. Bu noktada, talep değişimleri kur değişimlerinin meydana geldiği
ülkelere ihracat yapan firmaların kâr marjlarını değiştirmelerine neden olmak suretiyle
rekabetçi bir ortamda geçiş etkisini sınırlandırmaktadır.
Döviz kuru rejimleriyle uluslararası finansal piyasalardaki değişmelere karşı uygulanacak politikalar belirlenmektedir. Esnek kur
sistemlerinde bağımsız para politikaları
uygulamaları söz konusu iken, sabit kur sistem-lerinde ulusal faiz oranlarının büyük ölçüde rezerv ülke faiz oranlarına ve uluslararası piyasalardaki risk primine göre belirlenmesi söz konusudur. Esnek kur şartlarında
uluslararası faiz oranı değişikliklerine karşı
döviz kurlarında düzenleme yapılabilmektedir. Örneğin, enflasyon hedeflemesi şartlarında rezerv ülke faiz oranlarındaki yükselmeye bağlı olarak ulusal paralarda değer
kaybı söz konusu olduğunda, merkez bankaları sıkı para politikaları uygulayarak devalüasyonun ulusal fiyatlar üzerindeki geçiş etkisini hafifletebilmektedir (Borensztein and
Zettelmeyer, 2001: 58-59). Bu anlamda, esnek kur sistemlerinde geçiş etkisinin büyüklüğü hafifletilebilmektedir. Döviz kuru rejiminin ve para politikalarının etkinliği döviz
kuru değişimleri ile ithalat fiyatları arasındaki ilişkinin niteliğine bağlıdır. İthalat fiyatlarının belirlenmesinde ise üretici ülke parası cinsinden fiyatlama ve ithalatçı ülke parası cinsinden fiyatlama uygulamaları önem
kazanmaktadır (Campa and Goldberg,
2002: 1).

3. Para İkamesi Süreci ve Geçiş Etkisi
Para ikamesi süreci, Bretton Woods sisteminin sona ermesinden sonra, finansal piyasaların daha fazla uluslararası nitelik kazanmasına bağlı olarak gelişmiştir. 1970’li yılların
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sonundan itibaren para ikamesi, ülke sakinlerinin diğer ülke paralarını talep etmeleri ile
birlikte önemli bir duruma gelmiştir. Ayrıca
1980’li yıllardaki finansal liberalizasyon uygulamaları da para ikamesini teşvik eden diğer önemli bir gelişmedir. Finansal liberalizasyon düzenlemelerine bağlı olarak likidite
dereceleri yüksek olan finansal aktifler ve
para ülkelerarasında transfer edilmiştir. Bu
süreçte iktisadi birimler farklı ülke paraları
cinsinden finansal aktiflere yönelerek risk
minimizasyonunu hedeflemişlerdir.
1970’li yılların sonlarına doğru geliştirilen
ödemeler dengesine monetarist yaklaşıma
göre döviz kuru, iki ülke parasının nispî fiyatıdır. Para stok olarak talep edildiğinden farklı
para stokları döviz kuru teorisinin merkezini
teşkil etmektedir. 1970’li yıllarda para ikâmesi
literatürüne katkı sağlayan diğer önemli bir
gelişme, Muth ve Lucas tarafından geliştirilen
“rasyonel bekleyişler” hipotezidir. Monetarist
yaklaşım ve rasyonel bekleyişler hipotezi para
ikâmesi literatürüne büyük ölçüde CalvoRodriguez’in (1977) çalışmalarıyla girmiştir.
Calvo Rodriguez’e göre, yabancı para
uluslararası ticareti yapılan tek aktiftir. Buna
göre ekonomideki yabancı para stokunu
değiştirmenin tek yolu, carî işlemler
dengesinin sağlanmasıdır. Para arzının
büyüme oranında bir azalma olduğunda,
enflasyon oranındaki düşüş yabancı paraya
göre ulusal para talebini arttırmaktadır. Söz
konusu şartlarda hanehal-kının ilk tepkisi,
yabancı para satarak ulusal nominal para
balanslarını arttırmak şeklinde gerçekleşmektedir. Bu durum, ulusal paranın değer
kazanmasına neden olmaktadır. Calvo ve
Rodriguez’in analizine göre, söz konusu
şartlarda durgun durum reel döviz kuru ile
ulusal ve yabancı para balanslarından oluşan
finansal aktif toplamı değişmemektedir. Bunun anlamı, durgun durum koşullarında yabancı para stokunun azalması gerektiğidir.

Yabancı para stokunun azalmasının sağlanabilmesi için ise reel döviz kurunun değer kazanarak cari işlemler bilançosu açıklarının
artması gerekmektedir.
Para İkamesiyle ilgili araştırmaların çoğu,
faiz taşımayan parasal aktifler üzerinde yoğunlaşmıştır. Yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkelerde servet sahipleri, daha çok milli
parayla tutulan vadeli ve tasarruf mevduatlarından yabancı paraya kaymışlardır. Bu
kaymanın likidite tercihi, döviz kuru ve
sermaye akımlarının kontrolü gibi değişik
nedenleri vardır. Yabancı para tutmak suretiyle servet sahipleri, hem portföylerinin likiditesini korumakta hem de belirsizlik ortamında gözlenemeyen enflasyon, döviz kuru
ve faiz politikalarına karşı kendilerini sağlama almaktadırlar (Ertürk, 1991:108-109).
Para ikamesi sürecinde ulusal paranın temel işlevleri yabancı para tarafından yerine
getirilmektedir. Dünya ekonomisinde bu süreç ulusal paraların yerine ağırlıklı olarak ABD
Doları’nın kullanımı seklinde gerçekleştiğinden, uygulamada para ikamesi süreci genellikle
dolarlaşma olarak da adlandırılmaktadır.
Uribe’ye göre (1997), para ikamesi kendi
kendini besleyen (habit formation) bir yapıya sahiptir. Devalüasyon bekleyişlerindeki
artışlar, para ikamesi sürecini hızlandırmaktadır. Para ikamesi süreci ise devalüasyon
beklentilerini arttırmaktadır. Değeri istikrarsız ülke paraları, para ikâmesinin etkisiyle
sistematik olarak değer kayıplarıyla karşı karşıyadır. Bu nedenle sözkonusu ülkelerde kriz
olasılığı artmaktadır.
Para ikâmesi dünya piyasalarının bütünleşme sürecinin bir sonucu olarak meydana
gelmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ve
dönüşüm süreci içinde olan ülkelerde para
ikâmesi gelişmiş ülkelere göre daha güçlüdür. Bir çok gelişmekte olan ülkede enflasyon vergisi, gelir kaynaklarını arttırmanın
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önemli bir aracıdır. Enflasyon oranı yükseldiğinde ülke sakinleri, düşük enflasyon oranlı
yabancı ülke paralarına yönelerek enflasyon
vergisinden kaçınmaktadırlar. Para ikâmesi
sürecini hızlandıran temel faktör, enflasyon
oranının yüksekliğidir (Mizen and Pentecost,
1996:11). Dolarlaşmanın bir yönü finansal
piyasaların gelişmişliği ile ilgilidir. İktisadî
birimler yabancı para cinsinden borçlanırken
ulusal ve yabancı para cinsinden borçlara uygulanan faiz farklılıklarını dikkate almaktadırlar. Finansal piyasaları yeterli derinliğe
ulaşamamış gelişmekte olan ülkelerde, ödünç
verilebilir fon arzına uygulanan faizlerin yüksekliği, yabancı para cinsinden borçlanmaları
arttırmaktadır (Barajas and Morales, 2003:6).
Finansal liberalizasyon uygulamaları ile
birlikte yerleşiklerin yabancı paralar cinsinden
işlem yapmaları serbest bırakılmıştır. Artan
uluslararası ticarete paralel olarak özellikle
gelişmekte olan ülkelerde yabancı para
kullanımı artış göstermiştir. Bu süreçte ulusal
bankacılık sisteminde yabancı para cinsinden
ifade edilen aktif ve pasif hesapların payında
da artışlar ol-muştur. 1990’lı yılların sonunda
bir çok ülke yüksek oranda dolarlaşmıştır.
Ancak söz konusu dönemde bankacılık
sisteminde mevduatların dolarlaşması ile
borçların dolarlaşması arasında bir denge
sağlanamamıştır.
Bu
noktada
ulusal
bankacılık sisteminde aktif pasif uyumsuzluğu
söz konusu olmuştur (Catao and Terrones,
2000:3). Dolarlaşma terimi ile geniş
anlamda, yerel finansal aracılık hizmet-lerinde
yabancı paranın payı vurgulanmakta-dır.
Dolarlaşma konusundaki temel analitik yapı,
tüketicilerin portföy seçim modellerine
dayanmaktadır. Söz konusu modellerde
dolarlaşma, ulusal ve yabancı para cinsinden
aktiflerin nispî kazanç oranlarına göre
belirlenen bir süreci yansıtmaktadır. Ancak
bazı Lâtin Amerika ülkelerindeki dolarlaşma
süreci, ulusal aktiflerin reel geri dönüş
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oranındaki yüksekliğe ve enflasyon oranındaki
düşüşlere rağ-men sürekliliğini korumuştur.
Söz
konusu
duruma
dolarlaşmanın
sürekliliğini
enflasyon
bekleyişlerindeki
kötümserliğe dayalı olarak açıklamaya çalışan
“histeri” modellerinde6 açıklama getirilmeye
çalışılmıştır.
İktisadî birimlerin yabancı para cinsinden
borçlanmalarının nedenleri farklı yaklaşımlarda ele alınmıştır. Sözkonusu yaklaşımlar
hükümet garantileri (moral hazard-ahlâkî
tehlike) ve kredibilite kaybının neden olduğu
dolarlaşma süreçleri ile ilgilidir. Dooley
(1997) ve Burnside-Eichenbaum (1999)’a
göre kurun sabitlenmesi yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına sahip olan iktisadî
birimlere tam bir güvence sağlamaktadır.
Hükümet garantilerinin olmadığı şartlarda
yatırımcılar, döviz kuru riskini gelişmiş piyasalarda dağıtmaya çalışmaktadırlar. Hükümet garantilerinin varlığı, yatırımcıların devalüasyon riskine karşı önlem almalarını engellemektedir. Yatırımcılar söz konusu şartlarda yabancı para cinsinden borçlanmalarını
arttırabilmektedir.
Yabancı para cinsinden aktiflere olan talep
ikiye ayrılmaktadır. Yabacı aktifler ödeme
aracı ve hesap birimi olarak kullanıldığında,
para ikâmesi söz konusu olmaktadır. Yabancı
para cinsinden aktifler spesifik bir parasal
fonksiyona sahip olmaksızın sadece finansal
aktif olarak talep edildiğinde ise aktif ikâmesi
gerçekleşmektedir. Para ikâmesi yüksek
enflasyon veya hiperenflasyon şartlarında
ulusal paranın işlem amaçlı kullanımından
kaynaklanan maliyet artışları nedeniyle
gerçekleşmektedir. Aktif ikâmesi ise, ulusal ve
yabancı aktiflerin risk ve kazanç unsurları
dikkate alındığında gerçekleşen bir süreçtir
(Berg and Bo-renzstein, 2000:4). Gelişmekte
6

Guidotti and Rodriguez 1992, Uribe 1997, Sturzenegger 1997.
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olan
ülkelerde
dolarlaşma
sürecinin
hızlanmasında bankacılık sisteminin önemli
etkileri bulunmaktadır.
Düşük oranda dolarlaşmış ekonomilerde
yabancı para kullanımı, yurtdışı faizler düştüğünde artmakta yurtdışı faizler yükseldiğinde
ise azalmaktadır. Buradaki temel husus, düşük
yurtdışı faiz oranlarının bankacılık sistemini
yurtdışından ödünç almaya yönlendirmesidir.
Borçlanma
yabancı
paralar
cinsinden
olduğundan, devalüasyon riskinin olduğu
şartlarda bankalar ödünç fon arzlarını özellikle
yabancı para cinsinden yapmaktadırlar. Söz
konusu şartlarda borçların dolarlaşması, dış
borçlanma
olanakları
kolaylaştığında
artmakta, zorlaştığında ise azalmaktadır.
1990’lı yılların ilk yarısında gelişmiş
ekonomilerde faiz oranlarının düştüğü şartlarda, yeni gelişen ülke piyasalarındaki bankalar yabancı para cinsinden kredi arzlarını
arttırmışlardır (Catao and Terrones, 2000:17).
Bankacılık sisteminde yabancı para cinsinden
ifade edilen yükümlülüklerin değeri, aktiflerin
değerini aştığında borçların ödenememesi
sorunu gündeme gelmektedir. Söz konusu
durum, 1997 yılında bazı Asya ülkelerinde
yaşanan
finansal
krizin
en
önemli
sebeplerinden birini teşkil etmiştir.
Bankacılık sisteminin aktif ve pasif hesaplarında artışlar meydana geldiğinde,
banka bilançolarının döviz kuru değişimlerine hassasiyeti artmaktadır. Devalüasyon
şartlarında yabancı para cinsinden borçların
ödenmesi zorlaşmaktadır. Bu durum, bankacılık sisteminin finansal pozisyonunu zayıflatmaktadır. Ayrıca yabancı para cinsinden
ifade edilen aktif ve pasiflerin vade uyumsuzlukları da bankacılık sisteminin kur değişimlerine karşı hassasiyetini arttırmaktadır
(Berg and Borenzstein, 2000:9).
Yükümlülüklerin dolarlaşmasına neden
olan temel faktör, para politikalarının kredibi-

lite
düşüklüğüdür.
Yükümlülüklerdeki
dolarlaşmayı açıklamaya yönelik çalışmalarda
konu, arz yönünden ele alınıp incelenmektedir. Söz konusu çalışmalarda yükümlülüklerdeki dolarlaşma, finansal piyasaların gelişmişliği ve bütünlüğü ile ilgilidir
(Caballero and Krish-namurthy, 2002 ve
Hausmann and Eichen-green 1999). Yükümlülüklerin dolarlaşması bazı çalışmalarda
genel portföy dengesi yaklaşımı altında ele
alınmaktadır (Ize and Levy Yeyati 1998,
Catao ve Terrones 2000). Ancak genel olarak
yükümlülüklerin dolarlaşması birçok çalışmada büyük ölçüde hükümet garantilerinin
(ahlâkî tehlike-moral hazard) şekillendirdiği
geçmiş politikaların “kaçınılmaz” bir sonucu
olarak değerlendirilmektedir.
Para ikamesinin yoğun olarak yaşandığı
ülkelerde para politikası uygulamaları zorlaşmaktadır. Söz konusu durumun temel nedeni, ulusal fiyatlar genel seviyesini belirleyerek ekonomik aktiviteleri etkileyen parasal
büyüklüğün, para ikâmesi şartlarında yabancı
para birimi ile ifade edilmekte olmasından
kaynaklanmaktadır. Yabancı paranın ulusal
para otoriteleri tarafından kontrol edilememesi, para arzının içsel olarak belirlenmesine
ve esnek döviz kuru şartlarında ekonominin
nominal çıpasını kaybetmesine neden olmaktadır. Sabit döviz kuru şartlarında ise
para ikâmesinin olmadığı şartlarda dahi para
arzı içsel olarak belirlenmektedir. Ulusal para
ile yabancı para arasındaki ikâme esnekliğinin yüksek olduğu ekonomilerde nominal
çıpa uygulamaları söz konusu olmamakta ve
döviz kuru belirsizliği artmaktadır. Para arzının içsel olduğu şartlarda para otoriteleri
para arzının yurtiçi bileşenini daraltarak enflasyon oranını düşürememektedir. (MizenPentecost, 1996:218). Para ikâmesinin esnek döviz kurlarının işleyişi üzerine önemli
etkileri vardır. Para ikâmesinin derecesi yüksek olduğunda, para arzındaki küçük deği233
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şimler döviz kurunda önemli dalgalanmalara
neden olmaktadır (Bordo and Choudri,
1982:48). Sabit kur sisteminde para arzında
bir genişleme, dış ödeme açıklarına neden
olarak ülkenin rezerv kayıplarını hızlandırmaktadır. Esnek kur sisteminde böyle bir rezerv kaybı sözkonusu olmayacağı için, para
arzı sınırsız bir şekilde artmaktadır. Bu durum, yüksek enflasyon ve dış ödeme güçlüklerine yol açmaktadır (Seyidoğlu,1998:585).
Dolarlaşma, merkez bankalarının özellikle
esnek döviz kuru şartlarında etkin para politikaları uygulamalarını zorlaştırmaktadır.
Ulusal paranın yanı sıra yabancı paranın
ödeme aracı olarak kullanıldığı şartlarda para
stoku, her iki ülke parasının artan bir fonksiyonu olmaktadır. Söz konusu şartlarda para
stoku, döviz kurunun fonksiyonu olmakta ve
doğrudan doğruya merkez bankası tarafından kontrol edilememektedir. Döviz kuru
büyük ölçüde beklentilere bağlı olarak değişim gösterdiğinden, para stoku döviz kuru
dalgalanmalarından etkilenmektedir. Özellikle iki ülke parası arasındaki ikâmenin tam
olduğu şartlarda ulusal ve yabancı paraların
de-ğişimi, döviz kuru ve fiyatlar genel
seviyesin-de belirsizliğe neden olmaktadır.
Diğer taraftan, para ikâmesinin tam
olmadığı şartlarda nominal değişkenler esnek
kur sistemlerinde sabit kur sistemlerine göre
daha fazla kredi-bilite sorununa neden
olmaktadır. Söz konusu şartlar altında birçok
ülke sabit kur veya kontrollü kur sistemlerine
yönelmektedir. Ancak söz konusu sistemler
krizlere
açık
sistemlerdir.
Özellikle
devalüasyon beklentileri-nin yoğunlaştığı
dönemlerde ulusal paradan uzaklaşmalar
artarak
bankacılık
krizleri
meydana
gelebilmektedir (Calvo, 1996:151).
Dolarlaşma, nominal döviz kurlarındaki
değişmelerin ulusal enflasyon oranı üzerindeki etkisinin hızını ve derecesini belirlemektedir. Nominal döviz kurlarındaki de234

ğişmenin yurtiçi enflasyon oranına yansıyıp
yansımaması önemlidir. Dolarlaşmanın bu
sürece olan tesirleri geçiş etkisi çerçevesinde
incelenmektedir. Pt ulusal fiyatlar genel
seviyesini, Pt * yabancı fiyatlar genel seviyesini



temsil

etmek

üzere

geçiş

etkisi,

Pt / Pt
olarak gösterilebilir. Geçiş
EPt * / EPt *

etkisi nominal döviz kurlarındaki değişmenin, ulusal fiyatlar genel seviyesine etki derecesini yansıtmaktadır (Gonzales, 2000:2).
Dış denge politikalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, kısmen dolarlaşmış ekonomilerde
nominal döviz kurunun devalüe edilmesi
sıkça başvurulan bir yöntem değildir. Çünkü
dolarlaşmış ekonomilerde, nominal döviz
kuru değişmeleri hızlı bir şekilde enflasyona
yansımaktadır. Dolarlaşmanın yüksek olduğu bir ekonomide nominal devalüasyon,
fiyatlarda ve ücretlerde artışlara neden olmaktadır. Buna bağlı olarak dolarlaşma oranı
yükseldikçe geçiş etkisi de artmaktadır (Gonzales, 2000:2).
Ulusal paraların birbirleriyle ikâmeleri,
döviz kuru değişkenliğini arttırmaktadır.
Bunun temel nedeni, para arzı ile döviz kuru
arasındaki ilişkilerdir. Yabancı ve ulusal paranın birarada dolaşımda olduğu ekonomilerde döviz kurundaki değişimlerin para arzı
üzerine doğrudan etkileri bulunmaktadır.
Devalüasyon, yabancı para cinsinden aktiflerin ulusal para cinsinden değerini arttırmaktadır. Bu süreçte ulusal ve yabancı paralar
arasındaki ikâme esnekliğinin yüksekliği
önem kazanmaktadır. Esnekliğin yüksek olduğu şartlarda, döviz kurunun tahmini para
arzı değişikliğine ve para piyasası dengesini
etkileyen diğer faktörlere duyarlılığı artmaktadır. Para arzındaki değişimlerin artması,
ülkelerin para ikâmesi şartlarında sabit kurları benimsemelerine neden olmaktadır. Ancak şokların kaynağına göre, uygulanacak
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olan kur sistemleri değişmektedir. Dolarlaşmanın yaygın olduğu ekonomilerde şoklar
para piyasası kaynaklı olduğunda sabit kur,
reel piyasa kaynaklı olduğunda ise esnek kur
sistemi para arzında istikrar sağlamaktadır
(Berg and Borenzstein, 2000:5). Döviz
kuru, para arzının gelecekteki tahmini değerinin bir fonksiyonu olduğundan, dolarlaşmış bir ekonomide döviz kurlarının para arzındaki tahmini değişmelere hassasiyeti artmaktadır.
Aktif ikamesinin yüksek ve fiyatların döviz
kuruna endekslendiği ülkelerde geçiş etkisinin
büyüklüğü artmaktadır (Billmeier and Bonato, 2002. 5). Birçok yeni gelişen ülke
ekonomisinde Calvo ve Reinhard’ın (2000),
çalışmalarında vurgulandığı gibi “dalgalanma
kor-kusu” (fear of floating) yaşanmaktadır.
Döviz kurlarının ticaret ve enflasyon
üzerindeki tah-mini güçlü etkileri nedeniyle
yeni gelişen ülke piyasalarında yabancı para
cinsinden hesapların ağırlıkta olması, finansal
sistemi döviz kuru dalgalanmalarına açık hale
getirmektedir. Bu neden-le, gelişmekte olan
ülkelerin bir çoğunda, özellikle 1994-2001
döneminde döviz kuru dalgalanmalarını
sınırlandırmaya yönelik girişimler artmıştır.
Söz konusu dönemde bu ülkelere örnek
olarak,
Hırvatistan,
Çekosla-vakya,
Macaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya
verilebilir.
Kur sabitlendiğinde şoklar, merkez bankasının döviz rezervleriyle dengelenmektedir.
Veri bir şok durumunda rezervlerdeki ve parasal tabandaki değişkenlik, döviz kurunun
esnekliği ile aksi yönde ilişkilidir (Billmeier
and Bonato, 2002:8). Ülkeleri dalgalanmadan alıkoyan temel faktör, para ikâmesi süreci ile ilgilidir. Para ikâmesi şartlarında bağımsız para politikalarının uygulanmasındaki
güçlük, finansal istikrarsızlığa neden olarak
enflasyonun kontrolünü güçleştirmektedir.
Döviz kurlarındaki ani değişimler iktisadî bi-

rimlerin bilançolarını istikrarsızlaştırarak
borçların geri ödenmesini zorlaştırmaktadır.
Döviz kurunun artışı, yabancı para cinsinden
borçların değerini yükseltmektedir. Özellikle
fiyatların ve ücretlerin yabancı para cinsinden belirlendiği reel dolarizasyon şartlarında
para politikaları etkinliğini kaybetmektedir.
Söz konusu şartlarda enflasyonu kontrol altına almanın tek yolu döviz kurunun hedeflenmesidir (Ize and Levy Yenati, 1998:9).
Gerek aktif ikamesi gerekse para ikâmesi
yoluyla dolarlaşmanın yaygınlaşması geçiş
etkisini kolaylaştıran önemli gelişmelerdir.
Dolarlaşmanın paraları birbirlerine karşı
dalgalanan dünyada reel faiz oranları üzerine
etkileri vardır. Büyük ve açık ekonomilerin
yer aldığı uluslararası alanda ticareti yapılan
malların fiyatları, söz konusu ülkeler arasındaki fiyatlar genel seviyesi ve döviz kurlarına
göre belirlenmektedir. Dünya ticaretinde
önemli ağırlığa sahip olan ülke paraları, arasındaki döviz kuru değişmeleri, ticareti yapılan malların uluslararası fiyatlarını etkilemektedir. Örneğin, ABD dolarının değer kazanması, ticareti yapılan malların fiyatlarını
düşürürken, değer kaybetmesi ise arttırmaktadır (Liviatan, 1981:35).
Döviz kurlarındaki değişmelerin enflasyonu arttırıcı etkilerinin olduğu açıktır. Ancak bu etkinin düzeyi çeşitli unsurların bir
bileşkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Döviz
kurlarındaki değişmeler belirli bir süre içinde
fiyatlara yansımaktadır. Ayrıca esnek kur rejimlerinde döviz kurlarındaki değişmelerin
fiyatlar üzerindeki etkilerinin, sabit kur rejimleriyle karşılaştırıldığında düşük olması ve
etkinin giderek azalması beklenmektedir.
Engel, Devereux ve Storgaard’a göre
(2001), döviz kuru değişmeleri ile geçiş etkisi arasında iki yönlü bir ilişki söz
konusudur. Döviz kuru değişmeleri, firmaların fiyatlandırma politikalarını ve dola235
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yısıyla döviz kuru geçiş etkisini belirlemektedir. Döviz kuru geçiş etkisi ise döviz kuru
değişmelerini belirlemektedir. Döviz kurunun esnek olduğu şartlarda, malların fiyatlarının tespit edildiği ülke parası, döviz kuru
değişimlerinin etkisini belirleyen temel faktör haline gelmektedir. Fiyatlar ihracatçı ülke
parası cinsinden belirlendiğinde, döviz kurlarından fiyatlara doğru geçiş etkisi tamdır.
Diğer taraftan, mal fiyatları ithalatçı ülkenin
ulusal parası cinsinden belirlendiğinde ise
“ulusal para cinsinden fiyatlama” sözkonusu
olduğundan geçiş etkisi tam değildir. Söz
konusu şartlarda mal fiyatları, döviz kuru
değişmelerinden büyük ölçüde etkilenmemektedir.

paranın ulusal para arzının bir bölümünü
oluşturduğu ülkelerde para arzındaki değişkenliği azaltmak için genellikle sabit kur sistemleri benimsenmektedir. Şoklar ağırlıklı
olarak para piyasasında meydana geldiğinde
sabit kur sistemi para arzında istikrar sağlamaktadır. Reel şoklar söz konusu olduğunda
ise esnek kur sistemi değişkenliği azaltma
konusunda daha fazla istikrar sağlamaktadır.(Berg and Borenzstein, 2000:6). Esnek

kur sisteminin uygulandığı dolarlaşmış ekonomilerde, döviz kurunun hem para arzı
hem de devalüasyon oranını etkileyen değişkenlere karşı esnekliği artmaktadır. Balino,
Bennett and Borensztein’a göre (1999), dolarlaşma oranlarının yüksek olduğu gelişDolarlaşma, döviz kuru dalgalanmalarını
mekte olan ülkelerde uygulanan IMF desarttırmaktadır. Buradaki temel nedensellik
tekli istikrar programlarının bazı temel özelpara arzı ile döviz kuru arasındadır. Yabancı
liklere sahip olması gerekmektedir.(Tablo:2)
Tablo:2
Dolarize Olmuş Ülkelerde IMF Programlarının Yapısına Yönelik Öneriler
Ayrıntılar

Politika Önerileri

Nominal çıpa ve döviz kuru sisteminin seçimi

Dolarlaşma, sabit döviz kuru sistemlerinin
uygulama alanını arttırmaktadır. Ancak aktif
ikamesinin sermaye akımlarını teşvik etmesi
nedeniyle, bağımsız bir para politikası uygulanması
olanağı sabit döviz kuru sistemlerinde azalmaktadır.

Resmi döviz rezervlerinin seviyesi

Sermaye akımları nedeniyle yüksek düzeyde rezerv hedeflenmelidir.

Bankacılık sistemi düzenlemeleri

Sermaye çıkışları ve devalüasyon riskleri
nedeniyle bankacılık ve finansal sistemin
sermaye
ya-pılarının
güçlendirilmesi
gerekmektedir.

Dolarlaşmayı teşvik veya önlemeye yönelik IMF programları, ulusal paraların kullanımını
önlemler
destekleyecek bir yapıda olmalıdır.
Parasal hedefler

Merkez Bankası veya bankacılık
düzeyinde operasyonel hedefler.
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Dolarlaşma, büyük ölçüde döviz tevdiat
hesaplarını içeren para ikamesi şeklinde ise veya
DTH'ları içermeyen aktif ikamesi şeklinde ise,
her iki durumda da parasal tabanın istikrarına
yönelik önlemler alınmalıdır.
sistemi Bu konu, finansal sistemin gelişmişliğine ve para
politikası araçlarının seçilen hedef büyüklük
üzerinde etkin bir şekilde kullanımına bağlıdır.
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Parasal hedefler döviz tevdiat hesaplarını
içerdiğinde,
döviz
rezervlerinin
yeterli
büyüklükte olması gerekmektedir.

Rezerv para hedefi

Net yabancı aktifler içinde döviz rezervlerinin Döviz rezervleri, net yabancı aktiflerin tanımlandeğerlendirilmesi
masında dış yükümlülük olarak değerlendirilmelidir.
Merkez Bankası bilançosunda yer alan yabancı
Merkez bankası bilançosunun yabancı para
para bileşeninin değerlendirilmesi
bileşeni, daraltıcı veya genişletici para
politikalarının döviz kuru üzerindeki etkilerini
gidermek için önceden belirlenmiş döviz kuruna
göre değerlendirilmelidir.
Kaynak: Balino, Bennett and Borensztein, 1999, s.30.

Döviz kurlarındaki artış ithal edilen nihaî
ve/veya ara mallar vasıtasıyla yurtiçi fiyatlar
genel seviyesine etki etmektedir. Döviz kurlarındaki artış, enflasyonist beklentileri yükselttiği için kur artışlarının meydana geldiği
özellikle kronik enflasyona sahip ülkelerde
yabancı para talebindeki artışlara bağlı olarak
dolarlaşma süreci hızlanmaktadır. Döviz talebinde meydana gelen artış, döviz kurunun

yeniden yükselmesine ve böylelikle devalüasyon-enflasyon sarmalının oluşmasına neden
olabilmektedir (TCMB, 2002:8). Sözkonusu
süreçte yabancı para cinsinden finansal aktiflerin mali sistem içindeki ağırlığı arttığından, döviz kuru değişimlerinin fiyatlara etkisi artmaktadır. Döviz kurlarındaki artışların fiyatlara etkisi bir şema yardımıyla incelenebilir (Şema:1).

Şema 1: Döviz Kurlarındaki Artışların Fiyatlara Etkisi

Para ikamesi
ve finansal
dolarizasyon

Ulusal
paranın değer
saklama vasfını

Ulusal paranın değer kaybı (döviz kurunda yükselme)

İthal
mal
fiyatlarının
artışı

Enflasyon
beklentilerinde
artış

İthal
girdi
fiyatlarının
artışı

kaybetmesi
enflasyon

üretim mali-

yetlerinde
artış

Kaynak: TCMB Para Politikası Raporu,Temmuz 2002

4. Türkiye Ekonomisindeki Durum
Türkiye’de döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü, para, maliye ve döviz kuru politikala-

rının etkinliğini tartışmalı bir duruma
getirmiştir. Türkiye ekonomisinde dolarlaşma süreci, döviz tevdiat hesaplarının serbest bırakıldığı 1983 yılından sonra yüksek
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ve değişken oranlı enflasyona bağlı olarak
ağırlaşmıştır. Söz konusu faktörlere ek olarak, başarısız istikrar politikaları, finansal
krizler ve yeterli derinliğe ulaşamamış sermaye piyasaları, dolarlaşma sürecinin artışında etkili olan diğer faktörlerdir.
Türkiye ekonomisinde 1994 Krizinde
Türk Lirası’nın devalüasyonuna bağlı olarak
portföy kompozisyonları ağırlıklı olarak yabancı para içerecek şekilde değişmiştir. Şubat
2001 krizi ile birlikte dolarlaşma yükselme
sürecini sürdürmüştür. Türkiye’deki dolarlaşma sürecinde döviz tevdiat hesaplarının
toplam mevduat hesapları içindeki ağırlığı
dışında, yabancı para cinsinden kredilerde de
artışlar olmuştur. Yabancı para cinsinden
kredilerin bankacılık sistemi toplam kredi
hacmi içindeki artışı, dolarlaşmadaki yükselmenin diğer bir göstergesidir. Sözkonusu
durum, devalüasyon şartlarında bankacılık
sisteminin karşı karşıya kalabileceği sistematik riski de göstermektedir (Bahmani and
Domaç, 2002:9).
Türkiye’de bankacılık sistemi tarafından
yabancı para cinsinden açılan kredilerin toplam kredi hacmine oranı, 2000 yılında uygulanan kur çıpasına dayalı istikrar programı
sonrasında azalma göstermiştir. Ancak aynı
dönemde bankacılık sisteminin açık pozisyonlarında da artışlar meydana gelmiştir. Söz
konusu gelişmeler, sabit kur sisteminin yabancı para cinsinden ödünç alanlara önemli
bir güvence sağladığı sonucuna ulaştırmaktadır (Eichengreen and Hausman, 1999). Bankacılık sisteminin açık pozisyonları, 1999
yılındaki 3 milyar dolarlık düzeyinden 2001
yılında 12 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır.
Özellikle Şubat 2001 krizinden sonra hükümetin yabancı para cinsinden borçlanma
araçlarında önemli oranda artışlar meydana
gelmiştir. Yabancı para cinsinden borçlanma
araçlarının toplam borçlanma araçlarına
oranı, 1998 yılındaki % 6,7’lik seviyesinden
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2001 yılında %36,1 seviyesine yükselmiştir.
Sözkonusu gelişmeler finansal yapıyı bir
yandan döviz kuru değişimlerine duyarlı hale
getirirken diğer yandan ekonomideki dolarlaşmayı arttırmıştır (Bahmani and Domaç:
2002:8). Türkiye ekonomisinde döviz tevdiat hesaplarının geniş tanımlı para arzına
oranlanmasıyla elde edilen dolarlaşma oranı,
1994-2002 dönemi itibariyle ortalama %
49,1 olarak tespit edilmiştir. IFS kriterlerine
göre dolarlaşma oranları %20-%70 arasında
olan ülkeler, orta derecede dolarlaşmış ülkeler grubunda yer almaktadır. Türkiye dışında,bu kategoride yer alan diğer ülkeler,
Rusya, Ukrayna, Romanya, Vietnam, Yemen,
Kamboçya
ve
Filipinler’dir
(International Financial Statistics, 2001).
Türkiye ekonomisinde fiyatların büyük ölçüde formel yada informel bir şekilde TL/$
kuruna endekslendiği bir dolarlaşma süreci
sözkonusudur. Bu süreçte enflasyonist beklentilerin yüksekliği devalüasyon oranını
hızlandırarak fiyatlara etki etmektedir (Ball,
1998: 10). Türkiye ekonomisinde 19892000 döneminde döviz kurunun enflasyona
göre belirlendiği kontrollü kur rejimi uygulanmıştır. Söz konusu dönemde döviz kurlarında meydana gelen değişmeler, firmalar tarafından kalıcı olarak algılandığından kur artışları büyük ölçüde fiyatlara yansıtılmıştır.
Ancak Türkiye’de Meksika, Brezilya, Şili ve
İsrail’de olduğu gibi serbest kur rejimine geçilmesiyle birlikte döviz kuru enflasyon ilişkisinde bir yavaşlama olmuştur (TCMB,
Para Politikası Raporu, 2002: 8). Tablo 3 verilerinden görüldüğü üzere geçiş esnekliği
katsayılarından hareketle, Türkiye ekonomisinde kontrollü kur rejiminin uygulandığı
dönemlerde, döviz kurlarındaki değişimlerin,
TÜFE bazlı fiyatlar genel seviyesi üzerindeki
etkileri yükselmiştir. Türkiye’de serbest döviz kuru rejimine geçiş ile birlikte döviz

libe ral düşünce
artışlarını
(TCMB,
2002:8).

fiyatlara
yansıtmamışlardır
Para
Politikası
Raporu,

Yıllar

Enflasyon Oranı
(TÜFE %)

TL/$

1994

125,5

165,7

1995

78,9

54,9

Tablo:4

1996

79,8

80,7

1997

99,1

124,0

1994-2002 Dönemi Enflasyon-Kur
Göstergeleri

1998

69,7

58,1

1999

68,8

72,2

2000

39,0

24,4

2001

68,5

114,3

2002

29,7

13,9

Kaynak: TCMB Üç Aylık Bültenler.

1995

1,83

1996

1,03

1997

1,00

Döviz kuru, Türkiye ekonomisinde
fiyatları
belirleyen
en
önemli
değişkenlerden
biridir.
Tablo
4
verilerinden
de
görüldüğü
gibi,
enflasyon oranları yıllar itibariyle devalüasyon oranlarına göre değişme
göstermektedir. Döviz kurlarında ani
değişmelerin sözkonusu olmadığı şartlarda,
kur
değişmelerinin
enflasyon
oranı
üzerindeki etkileri sınırlandırılabilecektir.
Döviz kurlarından fiyatlara geçiş etkisinin
büyüklüğünü belirleyen temel faktör,
uygulanan kur sistemine bağlı olarak
belirlenen fiyatlama politikalarıdır. Bu
süreçte dolarlaşma, döviz kurlarından
fiyatlara geçiş etkisini hızlandırmaktadır.
Çünkü dolarlaşma, ulusal paranın değer kaybına neden olarak, ithal girdi ve ithal nihaî
ürün fiyatlarında artışlara neden olmaktadır.

1998

1,18

5.Sonuç

1999

1,06

2000

1,13

2001

0,56

2002

0,01

Ulusal fiyatların kur değişimlerine olan
hassasiyeti, gelişmekte olan ülkelerde 1990’lı
yıllarda önemli ölçüde azalmıştır. Söz konusu azalma, kronik enflasyon süreci yaşanan
ülkelerin para politikalarında, giderek artan
bir şekilde enflasyon hedeflemesi uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Enflasyonu düşürmeye yönelik politika uygulamalarının
artmasına bağlı olarak bu süreçte, enflasyonun ithal ara girdi ve ithal nihai ürünlerin fiyatları üzerindeki etkileri de azalma göstermiştir. Döviz kuru artışları ulusal fiyatlar genel seviyesini ticareti yapılabilir malların fi-

kurlarındaki değişmelerin fiyatlar genel seviyesi üzerindeki etkileri azalmıştır.
Tablo:3
1995-2002 Dönemi Türkiye Ekonomisi
Geçiş Esnekliği Katsayıları
Yıllar

Geçiş Esnekliği*
(TÜFE)

* ε = ΔP/P. D/ΔD

TÜFE 1994=100

Türkiye’de 2001 Şubat ayından itibaren
geçilen serbest döviz kuru rejimi, ekonomik
bir daralma sürecini de beraberinde getirdiğinden firmalar daha fazla müşteri kaybetmemek için kâr marjlarını düşürerek maliyet
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yatlarındaki artışlar yoluyla doğrudan veya
yabancı mal fiyatlarında ulusal mal fiyatlarına
göre meydana gelen artışlar yoluyla dolaylı
bir şekilde etkilemektedir. Kur değişmelerinin ulusal fiyatları etkileme büyüklüğü, ithal
edilen malların ekonomideki ağırlığına bağlıdır. Bu noktada malların ithalatçı ülkede
hangi ülke para birimi cinsinden fiyatlandırıldığı da diğer önemli bir konudur. İhracatçı ülke para birimi cinsinden belirlenen fiyatlama politikalarında, döviz kurlarında
meydana gelebilecek değişmelerin ithalatçı
ülke fiyatlarını etkileme gücü artmaktadır.
Bu süreçte etkili olan temel faktörlerden biri,
ithalatçı ülkede uygulanan kur sistemidir.
Firmaların veya yatırımcıların döviz kuru ile
ilgili bekleyişleri, geçiş etkisinin büyüklüğünün belirlenmesinde önemlidir. Sabit veya
kontrollü kur rejimlerinin uygulandığı ülkelerde, döviz kurlarında meydana gelen değişimler, üretici kesim tarafından büyük ölçüde kalıcı olarak algılandığından, kur değişmelerinin fiyatları etkileme gücü artmaktadır. Serbest kur rejimlerine geçiş ile birlikte
kur değişimlerinin fiyatları etkileme gücü
azalmaktadır. Firmalar veya yatırımcılar kur
artışlarının geçici olacağını öngördüklerinde,
fiyatlarda kur artışlarına yönelik bir düzenlemeye yönelmemektedirler. İhracatçı ülkenin fiyatlama politikaları ithalatçı ülkede uygulanan kur rejiminin yanı sıra, ithalatçı ülkenin talep esnekliğine, ihraç edilen ürünün
ithalatçı ülkedeki pazar payına ve ihracatçı
ülke firmalarının mark-up uygulamalarına
bağlı olarak değişmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde geçiş etkisinin
büyüklüğünü belirleyen diğer bir faktör,
para ikâmesi sürecidir. Özellikle esnek döviz
kuru rejiminin uygulandığı ekonomilerde,
para ikâmesi döviz kurlarını para arzındaki
değişimlere duyarlı hale getirmektedir. Bu
noktada döviz kurlarının değişkenliği artmaktadır. Döviz kurlarındaki artış, kronik
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enflasyon oranlarına sahip gelişmekte olan
ülkelerde enflasyon beklentilerini yükselttiği
için iktisadî birimler yabancı paraya yönelmektedirler. Yabancı paraya yönelme, söz
konusu şartlarda döviz kurunun yeniden
yükselmesine neden olmaktadır. Bu durum
hem ithal malların ulusal para cinsinden fiyatlarını hem de ithal girdi kullanılarak üretilen nihaî malların fiyatlarını yükseltmektedir. Sonuç olarak yurtiçi fiyatlar genel seviyesi, gerek ithal malı gerekse ithal girdi kullanılarak üretilen malların fiyatlarındaki artışlar yoluyla yükselmektedir.
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Temel Ekonomi
James D. Gwartney & Richard L. Stroup
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libe ral düşünce

Günümüz insanı, iktisadi etkinliklerinin ilkelerini ve kurallarını anlamakta oldukça zorlanıyor. "Piyasa
Ekonomisi", onun için, ancak konunun uzmanlarının sırrına vakıf olabileceği bir dizi karmaşık
kavramlar ve süreçler bütünü demek. Oysa, "fiyat-kar mekanizmaları"ndan "gerçek gelirlerdeki artış"a,
"özelleştirme"den "anayasak ekonomi"ye kadar birçok kavramın doğru olarak anlaşılması hiç de zor
değil. Üstelik bu, iktisadın ve iktisadi davranışın öneminin nihayet kavranmaya başlandığı bir ülkenin
insanları için vazgeçilmez bir gereklilik.
Temel Ekonomi, işte, piyasa ekonomisinin işleyişini belirleyen başlıca kavramları ve ilkeleri yalın bir
dille sunarak büyük bir boşluğu dolduruyor. Ve ekonomiye ilişkin bilincimizi yeni gelişmelerle uyumlu
bir hale getiriyor.

kitaplığınızda özgürlüğe yer açın...
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