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Liberal Düşünce, ulusal hakemli bir dergidir.

Takdim
Değerli okuyucu,
Liberal Düşünce’nin yeni sayısıyla karşınızdayız.
Dergimizin bu sayısı sadece Türkiye’nin değil, bütün dünyanın gündeminin çok
yüklü olduğu bir döneme tesadüf etti. Biz de, buna paralel olarak, gündemin nabzını
tutmaya gayret ettik. Bunu yapmamızın çok anlamlı ve yararlı olduğuna kuşku yok.
Böylece hem ülke ve dünya gündemini yakalamaya hem de gündeme illiberal açılardan
yapılan ve neredeyse entelektüel ortamı tamamıyle işgal eden yaklaşımları biraz olsun
dengelemeye çalışıyoruz.
İlliberal, kollektivist yaklaşımların şu sıralarda sel gibi boşaldığı alan, herkesin
bildiği üzere, ekonomi. ABD’de patlayan ve adım adım dünyaya yayılan bir ekonomik
krizle karşı karşıyayız. Önce finansal piyasalarda boy gösteren, fakat asıl yıkıcı etkilerini
reel ekonomide ortaya serecek olan bu kriz devletçi – kollektivist sol ve sağ yazarlara
bulunmaz bir fırsat verdi. “Piyasa çöktü”, “kapitalizm bitti” çığlıkları bir anda ortalığı
kapladı. Sadece zaten Marksist olanlar değil bazı anti-Marksistler bile “Marx haklı
çıktı” tekerlemesini ısıtıp yeniden kullandı. Bu arada Keynes’e hak verenler Keynesçi
müdahaleciliği savunanlar da sıktı.
Felsefi anlamda liberal çizginin en tutarlı ve en sağlam yayın organı olan Liberal
Düşünce elbette bu isterik çığlıklara sessiz kalamazdı. Bu yüzden bu sayıda ilk olarak bu
konuyu ele aldık. Kriz gerçekten piyasa ekonomisinin krizi midir? Piyasa ekonomisiyle
aynı anlamda kapitalizm çökmüş, bitmiş midir? Bu tür krizlerden kurtulmak için
devletin iktisadi alana yoğun müdahalesine mi ihtiyaç vardır? Devletler ekonomik
hayatı çekip çevirebilir mi? Devlet müdahaleleri daha çok fayda mı yoksa daha çok
zarar mı yaratır? Yoksa bu kriz piyasa ekonomisinin değil devletlerin, devletçi ekonomi
anlayışının; hatta ABD başta olmak üzere ülke ekonomilerinin sosyalist kısmının krizi
midir? Öyleyse ne yapmamız gerekmektedir?
Bu sorular, üzerinde muhtemelen yıllar boyu kafa yoracağımız sorulardır. Liberal
Düşünce’de de bu konular elbette devamlı olarak ele alınacaktır. Bu sayıda krizi anlama
ve yorumlama sürecine bir giriş yapıyoruz. Mustafa Acar, Ünsal Çetin, Atilla Yayla
ve Buğra Kalkan krizi piyasacı liberal açıdan değerlendiren yazılarla size ulaşıyor.
Murray Rothbard ve Chris Brown’dan da yapılan iki çeviri de krizi tarihsel ve güncel
perspektiften irdeliyor. Brown’un yazısı bir şey daha yapıyor: Dönemin ruhuna uygun
olarak iktisatta Nobel ile ödüllendirilen Paul Krugman’ın krize çözüm önerilerinin
Avusturya İktisat Okulu açısından nasıl tuhaf göründüğünü anlatıyor. Krugman
Keynes’in izinden gidiyor ve krizin çözülmesini uzatacak, krizi derinleştirecek ve
krizin yükünü adaletsiz şekilde dağıtacak tavsiyeler geliştiriyor. Brown, haklı olarak,
bu tavsiyelerin çıkmaz sokak olduğunu söylüyor. Biraz yukarıda vurguladığımız gibi,

bu kriz daha çok tartışılacak ve biz Liberal Düşünce olarak olaylara liberal açıdan ışık
tutmaya devam edeceğiz.
Derginin ikinci dosyası, AKP ile MHP’nin anlaşarak yaptıkları, TBMM’den 411
oyla geçen Anayasa değişikliklerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali kararının
gerekçesi hakkında. Bu gerekçe bir süredir merakla beklenmekteydi. Her ne kadar
bazılarınca “türban değişikliği” diye adlandırılmış olsalarda bu değişiklikler aslında
kanun önünde eşitlik ve vatandaşın hizmet alımında eşit tutulması temel demokrasi
ve hukuk ilkelerini kuvvetlendirmeye yönelikti. Anayasa Mahkemesi, tuhaf şekilde,
yetki alanını aşarak, bu değişiklikleri esastan denetledi ve iptal etti. Bu kararın
evrensel hukuka ve ülkemizin pozitif hukukuna aykırı olduğu açık. Ancak iş bu kadarla
da kalmıyor. Bu karar demokratik siyasetin alanını bürokratik tahakküm lehine
daraltıyor. Hatta, bazı yorumlara göre, demokrasiyi ve demokratik siyaseti neredeyse
imkansızlaştırıyor. Bu tuhaf durumu ülkemizin seçkin anayasa hukukçularının
kaleminden irdeliyoruz. Mustafa Erdoğan, Ergun Özbudun, Adnan Küçük, Yusuf Şevki
Hakyemez ve Levent Köker küçük ama vukuflu yazılarında mahkemenin gerekçesini
tahlil ediyor. Gazeteci yazar, fikir adamı Etyen Mahçupyan da ilginç analizleriyle onlara
katılıyor.
Bu sayımızın diğer yazıları da kendi başına, müstakil yazılar olmakla beraber, ilginç
konuları ele alıyor. Yasin Ceylan’ın yazısı bir anlamda ikinci dosyamıza bir sosyolojik
analiz ekliyor. Murat Erdoğan AB-Türkiye ilişkilerine tam zamanında genel bir bakışla
yaklaşıyor. Yüksel Göktaş, bir serinin başlangıcı olan yazısında ülkemizin kanayan
yarası üniversite giriş sistemini masaya yatırıyor. Emre Beğice ve Armağan Öztürk bir
siyaset felsefesi çalışmasıyla Aristotales ve Hegel’i karşılaştırıyor. Aslında bu ve İlyas
Söğütlü ve Salih Alp - Adem Karakaş’ın yazıları planlamadığımız halde bilgi felsefesi
alanında bir dosya teşkil ediyor. Salih Zeki Haklı ise Tek Parti Dönemi’ni romanlarla
anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. Yaşar Salihpaşaoğlu ise tartışmalı bir hukuki ilke
olan “açık ve mevcut tehlike kriteri”nin Türkiye’deki hukuk anlayışı kapsamında
değerlendirilmesini ve uygulanmasını kritik bir gözle ele alıyor.
Derginin bu sayısı gibi gelecek sayısının da dolu dolu olacağını müjdeleyebiliriz. Kış
2009 sayısında iki dosya düşünüyoruz. İlki Keynes hakkında. Keynes neyi savundu?
Keynes bir liberal miydi? Nerelerde yanıldı ve niye yanıldı? Bu sorulara cevap arayacağız.
İkinci dosyada özel mülkiyeti ele alacağız. Medeniyetin temeli olmasına rağmen asla
yeterince anlaşılamamış ve hep ihmal edilmiş bir konu olan mülkiyet üzerinde her
zaman ısrarla duracağız.
Bu takdim yazısını üzücü bir haberle noktalamak zorundayız. Klasik liberal fikir
hayatının önemli ismi, Liberal Düşünce’nin Uluslararası Danışma Kurulu üyesi Profesör Dr. Norman P. Barry aramızdan ebediyyen ayrıldı. 21 Ekim 2008’de vefat eden
Norman’ı her zaman minnet ve şükranla anacağız.
Bir sonraki sayıda buluşuncaya kadar açık zihinli ve özgürlük dolu günler dileriz.
								

Atilla Yayla

Kriz Kimin Krizi: Piyasanın mı,
Devletçiliğin ve Kumandacılığın mı?
Mustafa Acar

1. Giriş

A

merika yakın tarihinin en büyük ekonomik krizine saplanmış durumda; peşisıra
dünya ekonomisini de krizin içine çekiyor. Küresel finansal sistem alarm veriyor,
çöküşün eşiğinde gibi bir görüntü veriyor. ABD’de çok sayıda yatırım bankası ve finans
kuruluşu birbiri ardından batıyor, veya kurtarma operasyonuna tabi tutuluyor. ABD
Kongresi ve öteki siyasi karar birimleri batma noktasına gelmiş finans kuruluşlarını
kurtarmanın ve krizi az hasarla atlatmanın yollarını arıyor. Dünya borsaları allak bullak:
New York borsasından Londra borsasına, İMKB’den Moskova ve Şangay’a, Brezilya ve
Japonya’ya kadar hemen bütün borsalarda endeksler tepetaklak gitmiş durumda. Ortalığa
belirsizlik, kargaşa, umutsuzluk, ve endişe hakim. Krizin ABD ile sınırlı kalmayacağı,
Avrupa’dan başlayarak bütün dünya piyasalarını etkileyeceği, hattâ şimdiden etkilediği
çok açık. Dahası, krizin sadece finans piyasasıyla, bankalarla ve sermaye piyasasıyla sınırlı
kalmayacağı, yakın gelecekte dalga dalga reel piyasaları da etkileyeceği kesin.
Doğal olarak, iktisatçıların ve ekonomi gazetecilerinin yanısıra siyasetçiler ve
bürokratlar gibi, karar mekanizmalarının başlıca aktörlerinin bir süredir en önemli
gündem maddesi ABD’de yaşanan kriz. Herkes bir yandan krizin nedenlerini anlamaya
çalışırken, bir yandan da söz konusu krizin kendi ülkelerini nasıl etkileyeceğinin hesabını
yapmakla meşgul. Gece gündüz gerek siyasi ve bürokratik mahfillerde ve gerekse görsel
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ve yazılı basında krizin nedenleri, sonuçları, etkileri ve krizden çıkış yolları tartışılıyor.
ABD’nin bu krizden sonra dünya ekonomi ve finans piyasalarındaki liderliğinin ciddi yara
alacağı konuşuluyor.1
Kapitalizmin “mabedi” sayılan Amerika’da kriz patlak verir de, müzmin kapitalizm
muhalifleri, Marx’ın kehanetlerine bel bağlayıp yüz elli yıldır her sabah kapitalizm sonunun
gelmesini bekleyen iflah olmaz sosyalistler durur mu? Onlar kapitalizme bodoslama
saldırmak için arayıp da bulamadıkları bir fırsatı ele geçirmiş durumdalar. Olan bitene
bakıp bazıları “Kapitalizm çöktü” diyor, “Marx haklı çıktı” yorumunu yapıyor. İçlerinde
piyasanın erdemi konusunda yanıldığını “itiraf edip,” “Friedman yanıldı, Keynes haklıydı”
diyerek liberalliğinden pişman tövbekâr solcular da var. “Bu, kapitalizmin son krizi
olabilir” yorumunda bulunan, Marksizmin yegâne kurtuluş yolu olduğunu ima eden hızlı
Marksistler çare olarak sosyalizmi gösterirken; Kapitalizmden hâlâ ümidini kesmemiş,
ama piyasanın işleri berbat ettiğini düşünenler, gemi azıya almış “vahşi kapitalizm”in
sonunun bu olduğunu, çarenin müdahaleci kapitalizm olduğunu, devlet müdahalesine
dönülmesi gerektiğini söylüyorlar.2
Acaba bu, kapitalizmin tarihinde alışık olduğumuz türden krizlerin, ‘reel iş
çevrimleri’nin bir yenisi mi, ‘yüzyılın krizi’ mi, yeni bir ‘1929 Dünya Bunalımı’ mı?
Kapitalizmin gerçekten sonu geldi mi? Kapitalizmin tek bir versiyonu mu var, yoksa
farklı kapitalizm modellerinden söz etmek mümkün mü? Krizin görünür ve derinlerdeki
nedenleri nelerdir ve bu kriz nasıl aşılabilir? Bu yazıda bu sorular irdelenecek, ABD’de ve
dünya piyasalarındaki son gelişmeler eleştirel bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
İzleyen bölümde mevcut krizin nedenleri, kısa vadeli-görünür nedenler ve uzun
vadeli-derinlerde yatan nedenler bağlamında ele alınmıştır. Ayrıca krizleri yaratan
bir dinamik olarak iktisadi yasaların ihlaline değinilmiştir. Üçüncü bölümde bu tür
krizlerden çıkmak veya daha iyisi, krizlere hiç maruz kalmamak için neler yapılması, krizin
çözümünün nerelerde aranması gerektiği tartışılmış, 1929 Dünya Bunalımı bağlamındaki
tartışmalara da gönderme yaparak, parasal genişlemenin ve devletin para basma tekelinin
sakıncalarına değinilmiştir. Son bölümde ise bugün çöken sistemin kapitalizmin piyasacı
modeli değil, piyasa karşıtı, devletçi ve kumandacı modelinin olduğu belirtilmiş, çarenin
yüz elli yıldır isabetsizliği ve insan doğasına aykırılığı defalarca kanıtlanmış Marksizm
veya sosyalizmde değil, insan doğasıyla çok daha barışık bir sistem olarak serbest piyasa
sisteminde aranması gerektiği vurgulanmıştır.
Amerika’da vaziyetin ne kadar kötü olduğunu vurgulamak üzere bir süredir internette dolaşan şu hikaye
ilginç: Dr. Marc Faber adlı bir yatırım uzmanı ve girişimci, 2008 Haziran ayının sonundan beri aşağıdaki
mesajı çevresine gönderip duruyormuş: “Federal Hükümet hepimize 600 dolar gönderdiği zaman düşünmeye
başladım. Wal-Mart perakende mağazasında harcasam, paralar Çin’e gidecek! Benzin alsam, paralar Arapların, Rusların cebine aktarılacak. Bilgisayar yazılımları alsam, paralar Hindistan’a göçecek. Meyve, sebze alsam
Meksika, Honduras ve Guatemala zengin olacak. İyi bir araba alsam, Almanlar kazanacak. Hiçbir işe yaramayan çürük çarık alsam, Tayvan zenginleşecek. Bu parayı ülkemde tutmanın tek yolu, paraları hayat kadınları
ve biraya harcamak, çünkü ülkemde üretilen nadir ve son kalan şeyler bunlar!
2
Bu konudaki bazı tartışmalar için, örneğin bkz. Akalın (2008a) ve Tezcan (2008).
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2. Küresel Krizin Nedenleri
Son zamanlarda ABD ekonomisinde, ona bağlı olarak dünya piyasalarında neler olup
bittiği kısaca şöyle özetlenebilir: Son iki yıldır ABD ve dünya ekonomisinde büyüme
yavaşlamıştır; enflasyonist kaygılar ön plana çıkmış, faiz oranları 2000’li yılların başlarına
kıyasla yükselmiştir. Son bir yıldır da ABD’de konut piyasası derin bir durgunluğa
girmiştir; ipotek karşılığı uzun vadeli konut kredilerinin (‘mortgage’) önemli bir bölümü
batık durumdadır; bu kredilerin büyük bir kısmının geri dönme olasılığı kalmamış
gözükmektedir.
Konut sektöründeki krize ve geri dönmeyen alacaklara bağlı olarak, son 5-6 yıldır bu
piyasaya büyük paralar yatırmış, yüz milyarlarca dolar kredi vermiş bankalar ve finans
kuruluşları zor durumdadır; bunlardan 15-20 kadarına şu ana kadar Amerikan Hazinesi
tarafından elkonmuştur, veya yüksek miktarda kaynak aktarmak suretiyle iflâsın eşiğine
gelmiş kuruluşlar kurtarılmıştır. Her ne hikmetse, sıra kendisine gelinceye kadar, zor
duruma düşüp yardım istemiş her bankaya kucak açmış olan ABD Hazinesi ve Merkez
Bankası (FED), sıra Lehman Brothers’a gelince aynı şeyi yapmamış, yardımı reddetmiştir.3
Bunun üzerine ABD’nin en büyük 4. yatırım bankası Lehman Brothers 613 milyar dolarlık
bir borçla batmış ya da aynı anlama gelmek üzere, iflasını istemiştir. Bu gelişme piyasalarda
bir dalgalanma yaratmış, borsalar sarsılmış, Rusya örneğinde olduğu gibi bazıları borsayı
tatil etmek zorunda kalmışlardır. Panik havasının daha da büyümemesi için ABD ve bazı
Avrupa ve Asya merkez bankaları kriz yönetiminde birlikte hareket etme kararı almışlar,
bu kapsamda piyasalara yüklü miktarda fon aktarmaya başlamışlardır (Acar, 2008b).
Krizin patlak vermesinden itibaren mali durumlarını toparlayamayıp batanlar
genelde yatırım bankası, veya konut kredisi veren kurumlardır. İflasların ve şirket satın
almaların öne çıktığı bu sallantıda büyük yatırım bankalarının hemen hepsi ya batmış,
ya kurtarma operasyonuna tabi tutulmuştur. Bunlar arasında ayakta kalan tek büyük
yatırım bankası J.P.Morgan’dır. Ancak altını çizmek gerekir ki, J.P.Morgan “kendi başına”
çalışan bir bağımsız yatırım bankası olmayıp, mevduat-kredi bankası (Chase) ile birleşik
bir bankadır. 1.8 trilyon dolarlık varlığı ve yaklaşık 180 bin çalışanı olan J.P.Morgan en
son ‘Bears and Sterns’ adlı yatırım bankasını oldukça ucuza satın almıştı. Ardından yine
banka iflasları furyası sırasında, bir zamanlar en büyük konut kredisi veren kurumlardan
biri olan ‘Washington Mutual’ adlı bankanın hisse senetlerini değil, sadece aktiflerini satın
almıştı. Daha 2007 yılı ortasında, kısa adıyla ‘Wa-Mu’nun 300 milyar doların üstünde
toplam varlığı, 49 bin çalışanı vardı. Wa-Mu iyice farklı işlere girmiş, kâr üretebilmek için
mevduat toplamaya, kredi kartı, sigorta ve yatırım bankacılığı yapmaya başlamış, ama
başarılı olamamıştı. 1889 yılında kurulmuş olan kurum ticari bankacılık lisansı da almış,
Daha önce kendisine başvuran her bankaya yardım ettiği halde Lehman Brothers’a neden kapının gösterildiği bilinmemektedir. Ancak şimdiki ABD Hazine Bakanının vaktiyle Lehman Brothers’ın piyasadaki en büyük
rakibi olan Goldman and Sachs’ın CEO’luğunu yapmış olduğunu belirtelim. Lehman Brothers’dan sonra da
banka kurtarmaya devam edilmesi, Lehman Brothers’a yardım etmeme kararının, ABD Hazinesinin banka
kurtarmaya tahammülünün kalmamasından ziyade, Lehman Brothers’a karşı bir kişisel husumetten kaynaklanmış olma ihtimalini yükseltmektedir.
3
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ama mortgage krizinden aldığı hasar sonucu Eylül ayı sonunda o da “havlu attı.” Önce
ABD’nin FDIC adlı mevduat sigortası kurumu Wa-Mu’ya el koydu. Sonra da J.P.Morgan
Chase varlıklarını satın aldı. Wa-Mu hisse senedi sahipleri ise yanmış bulunuyorlar (Gökçe,
2008). Bu hikaye üç aşağı beş yukarı ABD’de son iki aydır batmış yatırım bankalarının
hikayesidir. IMF’ye göre şu ana kadar oluşan zarar 1.4 trilyon dolar, başka bazı kaynaklara
göre ise bundan çok daha fazla, 2 trilyon doların üzerindedir.
2.1. Krizin Kısa Vadeli Görünür Nedenleri
Krizin nasıl başladığı, nasıl geliştiği, neden ortaya çıktığına ilişkin çok sayıda hikaye
anlatmak mümkündür. Ama en sade şekliyle krizin başlangıç noktası, ABD’de vatandaşın
normal geliri ile satın alabileceğinden daha fazla konut inşa edilmesi, başka bir deyişle
konut sektörüne gereğinden fazla kaynak akıtılarak fiyatların aşırı ölçüde şişirilmiş
olmasıdır. Finansal sistem bu noktada devreye girmiş, uzun vadeli ipotek karşılığı
kredilerin yardımıyla konutlar satılmıştır. Böylece konutların parasını evleri satın alanlar
yerine, krediyi veren bankalar ödemiştir. Hoş bir “saadet zinciri” bu şekilde kurulmuş; alan
memnun-satan memnun gibi gözüken tozpembe rüya, bir gün konutları satın alanların
küçümsenmeyecek bölümünün bankaya borçlarını ödeme gücüne sahip olmadıkları
anlaşılınca sona ermiştir. Hikâyenin özü budur (Akat, 2008a).
Olay bugün itibariyle sadece konut sektörüyle sınırlı bir konut kredisi krizi olmaktan
çok öte boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu bağlamda resmin bütününe bakıldığında, bu
duruma gelinmesinde rol oynayan başlıca faktörler arasında, 2000’li yılların başlarından
itibaren merkez bankalarının izlediği düşük faiz-gevşek para politikaları, ABD’de
Afganistan ve Irak başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde süren savaş, işgal ve
askeri operasyon masraflarının kabarttığı bütçe açıkları ve dış açıklar, artan petrol
fiyatlarının şişirdiği yüzer-gezer fonlar, likidite bolluğunun sağladığı imkânlarla özellikle
konut, gıda ve enerji sektörlerine yönelik spekülatif hareketler sayılabilir. Nihayet,
yatırım bankalarının ve konut kredisi veren finans şirketlerinin, ellerindeki fon fazlasını
eritmek, aktiflerini kabartıp bilançolarını şişirmek ve patronlarının gözüne hoş görünmek
amacıyla, müşterinin ödeme gücü olup olmadığına, verilen kredinin günün birinde dönüp
dönmeyeceğine çok dikkat etmeksizin, konut sektörüne para akıtmaları krizin en önemli
görünür nedenidir. Ölçüsüz biçimde verilen krediler, alanların ödeme gücü olmaması
yüzünden, geri dönmemeye başlayınca saadet zinciri kopmuş, bu sektöre yüzlerce milyar
dolar bağlamış şirketler birer birer batmaya başlamıştır.
2.2. Krizin Derinlerde Yatan Asıl Nedenleri
İktisat literatüründe ‘konjonktür dalgaları’ ya da ‘iş çevrimi’ adıyla anılan ve sık sık
karşımıza çıkan bu tür krizlerin daha derinlerde yatan nedenleri, devletin karşılıksız
para basma yetkisi, altın-para sistemi gibi sağlam para sisteminden vazgeçilmiş ve yerine
karşılıksız fiat para sisteminin benimsenmiş olması, paradan para kazanma hevesleri,
devletin ekonomiye sürekli müdahale etmesi ve kendi yaptığı hatanın bedelini vergi
mükelleflerine ödetme alışkanlığında olması, ve nihayet bütün bunlara cevaz verip
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mantığa büründüren Keynesçi-müdahaleci-devletçi iktisat anlayışıdır. Kapitalizmin
tarihi boyunca, özellikle de 1929 bunalımından sonra defalarca yaşanmış deneyimler,
piyasayı paraya boğmanın fiyatları şişirip fiyat mekanizmasının etkinliğini bozduğuna
ve yatırımcıya yanlış sinyaller verdiğine, bazı sektörlerde aşırı yatırıma sebep olduğuna
ve eninde sonunda krizle noktalandığına işaret etmektedir. Friedman’ın adeta zihinlere
kazıdığı üzere, “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur,” devletin karşılıksız
para basma ve para-kredi genişlemesini tetikleme kötü alışkanlığı, “piyasayı canlandırma”
amacına kısa vadede hizmet eder gibi görünmekte, ama çok geçmeden—enflasyonist
kaygılardan ötürü frene basma zorunluluğu doğunca—saadet zinciri kopmakta, şişen
balon sönmekte, canlanma yerini durgunluğa ve krize bırakmaktadır. Piyasayı paraya
boğmaktan kaynaklanan her genişleme dönemini bir gün mutlaka daralma dönemi
izlemektedir.
Bu anlamda iktisadi yasalara saygı gösterip serbest piyasa mekanizmasının işleyişine
izin verilmemesinin bedelini toplum eninde sonunda kriz olarak ödemektedir. Pek çoğumuz
belki farkında değiliz ama, iktisadın da fizik yasaları gibi, kişilerin keyfi tasarruflarından
bağımsız çalışan yasaları vardır; bunlara riayet etmemekle yasalar ortadan kalkmamakta,
ama günün birinde bedeli kriz ve bunalım olarak ödenmektedir.
2.3. İktisadi Yasaları İhlal Etmenin Bedeli
Fiziksel ya da doğal bilimlerle uğraşanlar arasında genel olarak sosyal bilimleri
küçümseyici bir bakış açısı egemendir. Bu bakış açısına göre doğal bilimlerin “evrensel”
yasaları vardır; bulguları “objektif,” kişiden kişiye değişmeyen bir karakter taşır. Buna
karşılık sosyal bilimlerin bulguları kişiye, kültüre, coğrafyaya ve referans çerçevesine
göre değişen bir nitelik taşımakta olduğundan, sosyal bilimlerde evrensel yasalardan söz
edilemez.
Bu satırların yazarına göre bu, büyük bir yanılgıdır. Fizik-kimya-biyoloji gibi doğa
bilimlerinin yasaları gibi psikoloji, sosyoloji, tarih ve iktisat gibi sosyal bilimlerin
de yasaları, toplumsal gerçeklikte tespit ettikleri belirli düzenlilikler vardır. Burada
evrensellikle ilgili felsefi bir tartışmaya girmeden,4 sadece sosyal bilimlerin de evrensel
karakterli bulgulara sahip olduğunu vurgulayıp, iktisatta bu evrensel düzenliliklerden
bazılarına işaret etmekle yetineceğiz.
İktisadın evrensel yasalarının başında arz-talep yasası gelir. Buna göre öteki her şey
sabitken (“ceteris paribus”) bir malın talebi arttıkça fiyatı da artmakta, arzı arttıkça
Bu konuda iki noktanın altını çizelim: Evrensellik, zamandan ve mekândan bağımsızlık toplumsal dünyada
ne kadar imkânsız ise, fiziksel dünyada da o kadar imkânsızdır; tersinden söylersek, evrensellik doğal bilimlerde ne kadar mümkün ise, sosyal bilimlerde de o kadar mümkündür. Kuşkusuz sosyal bilimlerin temel
inceleme konusunun insan olmasından, insanın ise laboratuar ortamında deney ve gözlem yapmaya gelmez
yapısından kaynaklanan kimi zorluklar vardır. Ancak bu, sosyal bilimlerin bütün bulgularının subjektif, değişken, genelleme götürmez bir karakter taşıdığı anlamına gelmemektedir. Kaldı ki fiziksel bilimlerin evrensel
geçerli kabul edilen pek çok bulgusunun da zamanla değişime ve yanlışlanmaya konu olduğu son on yollarda
giderek daha iyi anlaşılmıştır. Bu konuda geniş sayılabilecek bir bilim felsefesi literatürü vardır. Örneğin, bkz.
Demir (2000), Feyerabend (1989), Kuhn (1970), Popper (2006).
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fiyatı düşmektedir. Piyasaya dışardan müdahale olmadıkça fiyat mekanizması arz ile
talebi dengeye getirmekte, zaman içinde piyasada bir aşırı arz veya aşırı talep söz konusu
olmamaktadır. Fiyat mekanizmasına çeşitli yollarla5 müdahale etmenin, dolayısıyla geçici
de olsa fiyatı doğal fiyattan saptırmanın bedeli, bir süre sonra patlak verecek bir kriz
olmakta, bedeli iflaslar, işini kaybetmeler, döviz kurunun fırlaması veya fiyatların aniden
aşırı artış veya azalışlara konu olması ve bütün fayda-maliyet hesaplarının altüst olması
şeklinde ödenmektedir.
Diğer bir evrensel iktisat yasası azalan marjinal fayda yasasıdır. Buna göre bir malın
homojen birimlerinden daha fazla tüketildikçe, ilave her birimden sağlanan fayda veya
tatmin, önceki birimlere kıyasla giderek azalmaktadır. Çok susuz bir insanın ilk bardaktan
sağladığı faydanın en yüksek düzeyde olup, sonraki her bardaktan elde ettiği tatmin
düzeyinin giderek azalması bunun tipik örneğidir.
İktisadın başka bir evrensel yasası, her şeyin bir ‘alternatif maliyeti’nin olmasıdır. Buna
göre insanoğlunun zamanı, enerjisi, kas gücü, yetenekleri vs. kaynakları sınırlı olduğu
için, her şeyi aynı anda ve istediği oranda yapamamakta, bir şeyi yapmaya karar verdiği
anda, başka bir şeyden, dolayısıyla o şeyin getirisinden, otomatik ve zorunlu olarak
vazgeçmiş olmaktadır. Dolayısıyla, insan bir şeye karar verirken, o şey karşılığında başka
nelerden vazgeçtiğini iyi düşünmeli, vazgeçtiği şeylerin muhtemel getirisini göz önüne
almalı, böylece verdiği kararın o konuda verilebilecek en isabetli karar olup olmadığının
hesabını iyi yapmalıdır. Bu anlamda hem bütün bireysel kararların (okul, çevre, meslek,
eş ve iş seçimi vs.), hem de toplumsal kararların (siyasi sistem, iktisadi sistem, hükümet
şekli, iktidara getirilecek parti, kaynakları tahsis etme biçimi vs.) bir alternatif maliyetinin
olduğu unutulmamalıdır.
Bir diğer evrensel iktisadi yasa, değerin subjektif karakteridir. Buna göre değer objektif
değil, subjektif karakterlidir; özneye göre değişen, ‘kişinin gözünde’ bir niteliği olan,
ihtiyacın şiddeti ve çevre koşulları tarafından belirlenen bir şeydir. Klasik iktisatçılar da,
Marksistler de, değerin emek tarafından belirlendiği görüşünde (“emek-değer teorisi”)
fena halde yanılmışlardır. Bir bardak suyun çölde susuzluktan ölmek üzere olan kişi için
elmastan çok daha değerli iken, suya erişimin kolay olduğu bir ortamda tam tersinin
geçerli olması, bu gerçeğe işaret etmektedir.
İktisadın, bu makalenin konusuyla doğrudan ilintili bir başka evrensel yasası da,
parasal genişlemenin şişkinlik ve kriz yaratacağı yasasıdır. Buna göre piyasaya arz edilecek
her karşılıksız para, önce fiyatlarda şişkinlik yaratacak, bir süre sonra da kaçınılmaz bir
sönme-daralma-büzülme süreci baş gösterecektir. Esasen ABD’de başlayıp bütün dünya
piyasalarını sarsmaya başlamış olan mevcut krizin son tahlilde nedeni, yukarıda işaret
edildiği üzere, budur.
Büyük Avusturyalı iktisatçı Mises’in dediği gibi, iktisadi tarih, iktisadi yasaları
küstahça ihmal ederek tasarlandığı için başarısızlığa uğramış hükümet politikalarının
Tavan fiyat, taban fiyat, asgari ücret, kira kontrolleri, vergiler, tarifeler, kotalar, ithalat yasakları, vb. tüm
bunlar piyasaya ve fiyat mekanizmasına müdahalenin çeşitli araçlarıdır.
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uzun bir listesidir… Hakkında fizik, biyoloji, ve iktisadın bilgi sağladığı evrenin yasaları
insan iradesinden bağımsızdır, bunlar insanın eyleme geçme gücünü kesin bir şekilde
sınırlayan birincil ontolojik gerçeklerdir. . . . Fiziksel ve biyolojik yasaları gözardı etmeye
sadece akıl hastaları cüret edebilir. Oysa iktisadi yasaları hor görme oldukça yaygındır.
Yöneticiler iktidarlarının fizik ve biyoloji yasaları dışında herhangi bir şey tarafından
sınırlandırıldığını kabul etmek istemezler. Başarısızlıklarını ve engellenmelerini asla
iktisadi yasaların çiğnenmesine bağlamazlar (Mises, 1998 ve 2008).6 Kısaca, iktisadi
yasaların ihlâl edilmesinin bedeli kriz, bunalım ve sarsıntıdır.7

3. Çözüm Nerede Aranmalı?
3.1. 1929 Bunalımının Nedenleri: Friedman’ın Keşfettiği Gerçek
1929 Büyük Dünya Buhranı modern kapitalizmin tarihinde görülen en derin bunalımdır.
Bu bunalım sırasında yüzlerce banka batmış, binlerce işyeri kapanmış, borsalar çökmüş,
işsizlik tarihinin en yüksek düzeylerine fırlamıştır. Bunalımın nedenleri, nasıl derinleştiği
ve devletin krize müdahale biçiminin ne kadar isabetli olduğu iktisat tarihinin tartışmalı
konularından biridir. Bu konudaki görüşler, Parasalcı okulun öncüsü Milton Friedman’ın
A. Schwartz’la birlikte yaptığı ABD’nin parasal tarihine ilişkin meydan okuyucu çalışmaya
(1963) kadar, önemli ölçüde Keynesyen ve radikal-sosyalist iktisatçılar tarafından
belirlenmiştir. Onlarca yıl bütün bir iktisatçılar kuşağı 1929 bunalımının liberal iktisat
politikalarının çöküşü ve serbest piyasa modelinin iflası olduğuna, devletin bunda bir
kusuru olmadığına, ABD Merkez Bankası FED’in bunalımın daha da kötüleşmesini
önlemek için elinden geleni yaptığına inanmışlardı (Skousen, 2005: 420).
Oysa Friedman bu geleneksel görüşü radikal biçimde değiştirmiştir. Yaptığı
araştırmaların sonucunda Friedman’ın vardığı sonuç şudur: “Gerçek şu ki, öteki pek çok
ciddi işsizlik dönemleri gibi, Büyük Bunalım da özel sektörün yapısından kaynaklanan
bir istikrarsızlıktan çok, devletin kötü yönetiminden doğmuştur” (Friedman, 1982: 38).
Keynesyen ve sosyalist iktisatçıların iddia ettiklerinin aksine, bunalım “serbest girişim
sisteminin bir başarısızlığı olmanın çok ötesinde, devletin korkunç bir başarısızlığıdır”
(Friedman, 1968). Esasen olan biten, aynen bugün yaşandığı gibi, kriz öncesindeki
yıllarda piyasanın paraya boğulmasından kaynaklanan şişkinlik, fiyatların ve borsanın
aşırı yükselmesi, sonra da balonun sönmesidir.
Bu çıkışlarıyla Friedman uluslararası altın standardının Büyük Bunalımın sorumlusu
olduğuna ilişkin yaygın bir inanışı ortadan kaldırmıştır (Skousen, 2005: 421). Altın
Mises’in işaret ettiği gibi, serbest piyasa ekonomisinin habercisi olarak iktisada karşı isyan, klasik iktisatçılar kadar eskidir. Örneğin, köleliği savunan Güneylilerin öncüsü ve Amerika’nın ilk sosyologlarından biri olan
George Fitzhugh’un, klasik iktisada karşı kaba bir şekilde “özgür toplum bilimi” olarak saldırırken, sosyalizmi
“kölelik bilimi” olarak desteklemesi bir tesadüf değildir (Rothbard, 2000a).
7
İktisadın yine önemli evrensel yasalarından biri, piyasaya müdahalenin görünmeyen, arzu edilmeyen, niyetlenilmemiş sonuçları olduğudur. Buna göre piyasaya her müdahalenin, müdahale edenlerin amaçladıklarının tam tersi, arzu etmedikleri, ve niyetlenmedikleri sonuçları vardır. Bu konuda bir tartışma için bkz. Acar
(2005).
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standardını eleştirenler, 1931-32 döneminde FED’in altın mevduatlarına bir hücum
olacağı korkusuyla reeskont oranını yükselttiğini belirtmektedirler. Bu görüş sahiplerine
göre, ABD’nin altın standardıyla elinin kolunun bağlandığını, bu olmamış olsa FED’in
ülkeyi bir bankacılık krizine ve bunalıma sürükleyen kredi sıkışmasından kurtarabileceğini
ileri sürmüşlerdir. Oysa Friedman ve Schwartz, ABD altın stokunun daralmanın ilk iki yılı
boyunca yükseldiğini, ancak FED’in buna, para arzını daraltmak suretiyle, beceriksizce
karşılık verdiğini belirtmektedirler: “ABD para stokunu artırmak için altın girişine izin
vermedik. Onu sadece sterilize etmekle kalmadık, daha da ileriye gittik. Para stokumuz,
makul olmayan bir tarzda aksi yönde hareket etti; altın stoku yükseldikçe, para stoku
azalmaya devam etti” (Friedman’ın ve Schwartz, 1963). Buradan çıkan sonuç, Büyük
Bunalıma altın standardının neden olmadığı, küçük bir sarsıntının büyük bir faciaya
dönüşmesinde temel sorumlunun, FED olduğudur. Rothbard (2000b) da Büyük
Bunalımın süresini uzatıp, kapsamı ve yoğunluğunu genişletmekten Hoover yönetimini
sorumlu tutmaktadır. Amerika’nın Büyük Depresyonu adlı eserinde Rothbard Avusturya
iş çevrimi teorisine müracaatla, modern piyasanın tanıdık “canlanma-sönüş” dönemlerini
hükümetlerin para arzıyla oynamasının tetiklediğini belirtmektedir. Ardından 1921’den
1929’a kadar olan dönemde FED’in izlemiş olduğu enflasyonist politikaların detaylarını
vermekte, depresyona esas itibariyle spekülasyonun değil, hükümetin ve merkez
bankasının piyasaya müdahalesinin neden olduğunu göstermektedir.
Özetle Milton Friedman’ın bulguları 1929 Bunalımı’na götüren temel sebebin, bunalım
öncesi yıllarda para ve kredi piyasalarında meydana gelen şişme, ya da parasal genişleme
olduğuna; buna rağmen FED akıllıca hareket etmiş ve piyasalar paraya sıkıştığında
inadına parayı kısmak yerine gerekli nakdi sağlamış olsa çok daha hafif atlatılabilecek bir
sarsıntının devletin ilgili birimleri ve FED’in yanlış politikaları sonucu büyük bir buhrana
dönüştüğüne, bu gelişmelerde özel sektörün veya altın standardının bir kusurunun
bulunmadığına; asıl sorumlunun parayla keyfi biçimde oynayan ve kriz yönetiminde
sınıfta kalmış olan devletin ve merkez bankasının olduğuna işaret etmektedir. Bu
yöndeki görüşler esasen Friedman’dan daha önce Avusturya okuluna mensup iktisatçılar
tarafından dile getirilmiştir. Bunların başında Ludwig von Mises gelmektedir.
3.2. Avusturya İktisadından Çıkarılacak Dersler: von Mises’e Kulak Vermek
Ludwig von Mises Avusturya iktisadının ikinci kuşağının öncüsü sayılan, önemli bir
iktisatçıdır. I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya’da banknot matbaası harıl harıl çalışır,
para hızla değer yitirir, yüzde binleri geçen hiperenflasyon ortalığı kasıp kavururken,
kendisinden çare önermesini isteyenlere gece yarısı banknot matbaası binasının
köşesinde buluşmak üzere randevu vermesi ve buluşma gerçekleştiğinde “Şu gürültüyü
duyuyor musunuz? Enflasyonu durdurmak istiyorsanız susturun şu makinaları!”
tavsiyesiyle ünlüdür. 1920’lerde ve 30’larda Ludwig von Mises Avrupa’nın en önde gelen
iktisatçılarından biri olarak tanınırken, dil engeli8 1930’ların ortalarına kadar Mises’in
Mises yazılarını Almanca yazmış, yazdıkları uzun bir süre İngilizce’ye çevrilmeyi beklemiştir; hâlâ çevrilmemiş eserleri de bulunmaktadır.
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Anglo-Amerikan dünyada tanınmasının önünü kesmiştir. Ardından, tam ‘iş çevrimi teorisi’
Büyük Bunalımın bir izahı olarak tanınmaya başlamışken, Mises’in ve Hayek’in görüşleri,
Keynesyen Devrimin gölgesinde kalmış; işsizliğin had safhaya ulaştığı bir ortamda
Keynes’in “devlet dizginleri ele almalı, piyasaya müdahale edip talebi canlandırmalı”
çağrısı dururken, engelsiz piyasaya dönüş çağrılarına pek kulak veren olmamıştır.
Mises’in devletin piyasaya müdahalesinin sonuçlarını irdeleyen iktisadi çalışmalara
kuşkusuz en önemli katkısı, günümüzde ciddi biçimde ihmal edilen, para ve iş çevrimi
analizidir. Rothbard’ın (2000a) da isabetle vurguladığı gibi, bugün serbest piyasaya en
bağlı görünen iktisatçılar bile devletin para basımı ve idaresini tekeli altında tutmasına
peşinen razı olup, bu olguyu hiçbir şekilde sorgulamamaktadırlar. Oysa bireyler tek bir
kuruş kazanmak için belirli bir süre çalışmak zorunda iken devletin kağıt ve mürekkep
masrafına, bedavadan, milyonlarca liralık banknot basıp hazırdan gelir elde etme ve
bunu istediği kesimlerin cebine aktarma imkânı piyasa mekanizmasının işleyişini
bozmakta, fiyatlarda şişkinlik yaratmakta, günün birinde mutlaka krizle bitecek bir
sürecin tohumlarını atmaktadır. Nitekim Mises para ve iş çevrimi analizinde şu bulgulara
ulaşmıştır:
1. Para arzında bir artışın sağlayabileceği hiçbir sosyal veya ekonomik fayda yoktur;
2. Para piyasasına devletin müdahalesi kaçınılmaz biçimde enflasyonisttir;
3. Bundan dolayı da, serbest piyasanın bir gereği olarak, devlet ekonominin öteki
hiçbir alanına müdahale etmemesi gerektiği gibi, parasal sistemden de elini çekmelidir.
Bu noktada Mises krizlere götüren sebepleri ortadan kaldırmanın tek bir yolu
olduğunun altını çizer: Kendisi de aynı zamanda yararlı bir meta olan, üretimi, öteki
mal ve hizmetler gibi, piyasanın arz ve talep güçlerine tabi olan bir paraya sahip olmak.
Kısaca, söz konusu mal-para, ki pratikte bu altın standardı9 demektir, devletin ve onun
kontrolü altındaki bankacılık sisteminin buyrukla kağıt para basımının yerini almalıdır
(Mises, 1971).
Mises’in reel iş çevrimi teorisi, benzerlerinde olduğu gibi ABD’de bugün bir kez
daha ortaya çıkan krizi anlamada kilit bir önem taşımaktadır. Mises göstermektedir ki,
artık yakından aşinâ olduğumuz ekonomik canlılık ve durgunluk dönemlerinin sırayla
birbirini izlemesi şeklinde ortaya çıkan iş çevrimi olgusu serbest bir piyasada ortaya
çıkmayacaktır. İş çevrimi, her an teyakkuz halindeki bir hükümetin kontrol edip sürekli
tepki vermesi gereken gizemli bir tesadüfi olaylar dizisi de değildir. Aksine, iş çevrimi,
hükümet tarafından, daha özelde de, hükümetin bankalardaki rezervleri artırmasının
teşvik edip azdırdığı banka kredileri genişlemesi tarafından üretilmektedir. Friedman’ın
öncülüğünde Parasalcılar söz konusu kredi genişlemesi sürecinin para arzını, bunun
Altın standardı, bir ekonomide değişim aracı olarak kullanılan paranın, istendiği zaman önceden belirlenmiş
sabit bir orandan altına çevrilebilir olduğu parasal sistemdir. Bu sistem şu anda hiçbir hükümet tarafından
kullanılmamaktadır, şu anda fiyat para adı verilen, altınla bağı kopmuş, karşılıksız para sistemi kullanılmaktadır. Altın standardı, tarihte kendisinden daha önce kullanılmış olan, kağıt yerine bizzat altının değişim
aracı olarak kullanıldığı “altın-para standardı” ile karıştırılmamalıdır. Bu konuda bkz., en.wikipedia.org/wiki/
Gold_standard.
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sonucu olarak da, fiyatları şişirdiğinin ısrarla altını çizmişlerdir. Ancak, parasalcıların
ihmal ettiği ama Mises’in gözünden kaçmayan daha tahripkâr bir sonucu, para ve kredi
genişlemesinin bütün bir fiyatlar ve üretim sistemini tahrip etmesidir (Rothbard, 2000a).
Buna göre banka parasındaki genişleme faiz oranında yapay bir düşüşe sebep olmakta,
bununla bağlantılı olarak sermaye mallarına veya bazı sektörlere yönelik yapay ve gayri
iktisadi nitelikte bir aşırı yatırıma yol açmaktadır. Nitekim faiz oranlarının 2000’lerin
başında %1’lere düştüğü, Afganistan ve Irak işgallerinin gerektirdiği savaş masraflarının
yol açtığı devasa bütçe açıklarını kapatmak için para arzında son yıllarda %50’lere
varan artışların meydana geldiği, likiditeye boğulan piyasada konut sektörüne anormal
miktarlarda fonların aktarıldığı ABD’de durum, tam da budur. Bu anlamda kriz denen şey,
esas itibariyle fiyatlardaki şişkinliğin inmesi, balonun sönmesidir.
Para ve banka kredisinde enflasyonist genişleme devam ettiği sürece bu sürecin
sağlıksızlığı maskelenmekte, ekonomi iyi bilinen canlanma sarhoşluğuyla yoluna devam
edebilmektedir. Üretimin tahribi ve kaynakların yanlış tahsisi, iktisadi olmayan sermaye
projelerine aşırı yatırım ve belirli sektörlere rasyonel olmayan tarzda para akıtmaktan
kaynaklanan aşırı yüksek fiyatlar ve ücretler, para arzının sürekli şişirilmesi şeklindeki
uyuşturucu sayesinde göze batmamaktadır. Ancak bu gidişin eninde sonunda evrileceği
sonuç hiperenflasyon10 olup, günün birinde bu akıbetle karşılaşmamak için, bu gidişe bir
yerde “dur” denmek zorundadır. İşte frene basıp da para arzında ve banka kredilerinde
genişleme durduğu gün, bütün hesapların karıştığı gündür; bir süredir şişmiş olan
balonun sönme zamanı gelmiş demektir. Sonuç kaçınılmaz bir durgunluktur. Bu anlamda
durgunluk, canlanmanın sağlıksız sonuçlarını ortadan aldırmak için piyasa ekonomisinin
kendini yeniden ayarladığı, çürük yatırımları tasfiye ettiği, ekonomide fiyatlar ve çıktıları
yeniden düzene soktuğu bir tepkidir.
İş çevrimleri veya konjonktür dalgalanmaları teorisi modern makroiktisadın önemli
tartışma konularından biridir. Misesyen iş çevrimi teorisinden türeyen politika reçeteleri,
bugün merkez bankalarının ve hükümetlerin çoğunun peşinden gittiği “post-Keynesyen”
politikalara taban tabana zıttır. Enflasyon varsa, Misesyen reçete, hükümetin para arzını
şişirmeye son vermesini öngörür. Kaçınılmaz durgunluk geldiği zaman, hakim iki makro
ekolden biri olan parasalcılara göre hükümet derhal para arzını artırmalı; Keynesyenlere
göre ise hükümetler bütçe açığı vererek harcamalarını artırmalıdır.
Bu iki görüşün aksine Avusturya Okulu iktisatçıları, hükümetin ellerini ekonomik
sistemden tümüyle çekmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Böyle bir durumda hükümet,
sancılı da olsa ekonominin zorunlu uyum sürecinden bir an önce geçmesine izin vermelidir.
Durgunluğu sona erdirmek için yeni bir enflasyon yaratmak, en iyi ihtimalle, daha sonra
gelecek daha derin başka bir durgunluğa zemin hazırlayacak; en kötü ihtimalle, enflasyon
sadece uyum sürecini geciktirecek ve dolayısıyla da durgunluğu süresiz uzatacaktır, aynen
1930’larda trajik biçimde olduğu gibi. Kısaca Keynesyen-müdahaleci bakış açısı iş çevrimi
Fiyatların günübirlik değiştiği, paranın alım gücünü hızla yitirdiği, insanların alışveriş için yanlarında torbalarla para taşımak zorunda kaldıkları, aşırı enflasyonist ortam.
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karşısında aktif bir hükümet politikası ile karşılık verilmesi gerektiğini savunurken,
Avusturya Okulu’na göre iş çevrimleri hükümetin enflasyonist politikaları tarafından
üretilmekte olup, söz konusu dalgalanma ortaya çıkınca hükümetin yapabileceği en iyi
şey, ekonomiyi kendi haline bırakmaktır. O halde Avusturyalı doktrin laissez-faire’e eşlik
edecek tek tutarlı alternatiftir. Çünkü, iktisattaki öteki serbest piyasa okullarının11 aksine,
Mises ve Avusturyalılar bırakınız yapsınlar öğretisini ekonominin “mikro” alanlarına
olduğu kadar “makro” alanlarına da uygulayabilmektedirler (Rothbard, 2000a).
4 Krizlere Yakalanmamak İçin Öneriler
4.1. Devletin Para Basma Yetkisini Kısıtlamak: Sağlam Paraya Dönüş
Bu satırların yazarına göre, yukarıda izah edildiği gibi, bugün krizlere giden yolların
taşlarını döşeyen en temel dinamik, devletin karşılıksız para basıp istediği kanallardan
piyasaya sürmesine imkân veren modern fiyat para sistemidir. Müdahaleci-devletçiKeynesçi anlayışla birleşince, para basma tekeli tehlikeli bir araca dönüşmekte; savaş
masraflarının finansmanı, ekonominin canlandırılması gibi görünüşte meşru kılıflarla
piyasa ekonomisine öldürücü darbeler indirmekte, sonuçta ortaya adı piyasa ekonomisi
olan, ama gerçekte devlet güdümünde yarı sosyalist bir müdahale ekonomisi çıkmaktadır.
O halde krizleri önlemenin yolu, sonuçlarla değil, nedenlerle uğraşmayı seçmek;
durgunluğa giren ekonomiyi kurtarmaya çalışmaktan daha önce, vaktiyle ekonomiyi
yapay bir şişkinliğe götüren sebepleri ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda, devletin
karşılıksız para basma yetkisini elinden almak, piyasaya ancak (ya mal ve hizmet olarak,
ya da merkez bankasının kasasına altın olarak) karşılığı olan para sürülebilmesini teminat
altına almak gerekmektedir.
4.2. Hatanın Bedelini Onu Yapana Ödetmek
Hukukun temel evrensel-aşkın prensiplerinden biri, “cezaların şahsiliği” prensibidir.
Buna göre babanın günahını oğlu çekmez, Ahmet’in işlediği suçun cezası Mehmet’e
verilemez; hatanın bedelini ancak o hatayı işleyen öder. Bugünkü müdahaleci-devletçi
ekonomik sistem, bu evrensel hukuk kuralını açıkça çiğnemekte, bankacıların ve konut
kredisi şirketlerinin yaptığı hatanın bedelini vergi mükelleflerine ödetmeye çalışmaktadır.
Amerikan Kongresinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında günlerdir pazarlıklara
konu olan, 700 milyar dolarla başlayıp 850 milyar dolara çıkarılan kurtarma paketinin
son tahlilde anlamı budur. Nitekim aklı başında bir iktisatçılar grubu aşağıya aldığımız
mektuplarında bunu açıkça vurgulamaktadırlar:12
“İktisatçılar olarak, Hazine Bakanı Paulson tarafından mali krize çözüm olarak
sunulan plandan çok rahatsız olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Halihazır mali durumun
zorluklarının farkındayız ve mali sistemin işleyişini sürdürebilmesi için cesur bir
Bu anlayışa en yakın serbest piyasacı anlayış parasalcılıktır. Parasalcılık ile Avusturya iktisadı devletin daha
en başta para ile keyfi biçimde oynamaması gerektiği konusunda hemfikirdirler. Ancak kriz geldiğinde gösterilmesi gereken tepki konusunda parasalcılar piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditenin sağlanması, Avusturyacılar ise piyasanın hiçbir şey yapmadan kendi haline bırakılması gerektiği görüşündedirler.
12
Alıntılayan, Akat (2008b).
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eyleme ihtiyaç duyulduğunu kabul ediyoruz. Şu anda önerilen planda üç vahim eksiklik
görüyoruz:
1) Hakkaniyet sorunu: Plan yatırımcıların vergi mükellefleri tarafından sübvanse edilmesidir. Kâr elde etmek için risk alan yatırımcıların zararları da yüklenmesi gerekir. Her
firmanın iflası sistemi tehlikeye sokmaz. Hükümet, bazı yatırımcıları ve tercihleri akılsızca çıkan kurumları kurtarmadan, sağlam müşterilere yeni krediler verecek iyi çalışan bir
mali kesimin varlığını temin edebilir.
2) Muğlaklık sorunu: Önerilen kurumun hem misyonu hem de denetlenmesi belirsizdir. Eğer vergi mükellefleri sorunlu satıcılardan likit olmayan ve donuk varlıklar satın
alacaksa, bunların vadesi, içerdikleri fırsatlar, ve bu satın almanın yöntemleri önceden
çok net olmalı ve sonradan denetlenebilmelidir.
3) Uzun dönemli etkiler sorunu: Bu plan kabul edilirse, etkileri bir nesil boyunca sürecektir. Son dönemdeki bütün sorunlarına rağmen, Amerika’nın dinamik ve yenilikçi
sermaye piyasaları ülkeye daha önce görülmemiş refah ve zenginlik getirmişlerdir. Bu piyasalarda kısa dönemli bozuklukları sakinleştirmek için temellerini zayıflatmak umutsuz
derecede miyop bir davranıştır. Bu nedenlerle Kongre’den acele etmemesini, komisyonlarda gereken zamanın harcanmasını, doğru hareket biçiminin özenle saptanmasını, ve mali
kesimin ve ABD ekonomisinin geleceğini özen ve bilgelikle belirlemesini talep ediyoruz.”
Amerikan hükümeti bundan altı ay önce Bear Stearns ve Lehman Brothers şirketlerine
indirimli kısa vadeli krediler vermeyip, batmalarına izin verseydi, bugün bu kriz
yaşanmayabilirdi. Yaşananlardan çıkarılması gereken sonuç, krizleri önlemede daha
çok devlet müdahalesi değil, daha az devlet müdahalesi olması gerektiğidir. Hükümetin
yapacağı büyük çaplı yardımlar, vergi ödeyenlerin paralarının batan ve kötü yönetilen
bankaların finansmanı için kullanılması anlamına gelmektedir (Karataş, 2008). Fazla
söze hacet yoktur: Büyük vaatlerle kotarılan kurtarma planı ne yönden bakılsa, sakat
bir plandır. Hesabını yanlış yapana hatasının bedelini ödetmemek, yıllık geliri 50-70
milyon dolarlık CEO’lardan hesap sormamak, parasını yanlış ellere emanet eden tasarruf
sahipleri ve bankacıların vergi mükelleflerinin sırtından vaziyeti kurtarmasına göz
yummak, iktisatta iyi bilinen “ahlâki yozlaşma” (“moral hazard”) yaratmakta; kendisini
veya mevduatını veya batık kredisini garanti altında gören karar birimleri hiçbir etik
kural tanımadan ölçüsüz-hesapsız-kitapsız işlere girişebilmektedir. Bu sisteme derhal son
vermemek sadece bugünkülere gelecekte yeni krizlere ekleyecektir.
4.3. Piyasaya Müdahaleyi Asgariye İndirmek
Piyasaya müdahale gerekli ve iyi bir şey midir, yoksa gereksiz ve kötü bir şey mi sorunsalı
iktisadın ezeli sorunsallarından biridir. Bu konuda birbirinden taban tabana zıt görüşleri
savunan iki anlayıştan müdahaleci anlayışa göre piyasa kendi haline bırakıldığında
dengeye gelmez, kendini temizlemez, ya kaosa ya krize götürür; bundan dolayı piyasa
kendi haline bırakılmamalıdır. Bunun alternatifi olan piyasacı anlayış ise tam aksini,
dışarıdan müdahale olmadığı takdirde piyasanın kendiliğinden dengeye yöneleceğini,
fiyat mekanizmasının arz veya talep fazlasını ortadan kaldıracağını savunur. Esasen
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modern iktisadın tarihi bu iki bakış açısının mücadelesinin tarihidir.
İşin hazin tarafı, müdahalecilerin, her zaman ortaya çıkan sorunları serbest piyasaya
fatura ettikleri halde, hiçbir zaman müdahalesiz-engelsiz bir serbest piyasa ekonomisinin
işlemesine izin vermeye yanaşmamalarıdır. Kapitalizmin veya serbest piyasanın “mabedi”
sayılan ABD’de de durum aynen budur. İstisnai dönemler dışında ABD dâhil kapitalist
sistemi uyguladığını iddia eden hemen bütün ekonomilerde yoğun bir devlet müdahalesi
söz konusu olmuştur. Bu noktada dürüst olmak, ya sorunlar piyasa ekonomisine fatura
edilmek isteniyorsa müdahalesiz bir serbest piyasa ekonomisine izin vermek; ya da, buna
tahammül edilemiyorsa, bu defa da piyasaya müdahale etmenin ortaya çıkardığı sorunların
sorumluluğunu dürüstçe üstlenmek gerekmektedir. Oysa çoğu kez yapılan, bırakınız
yapsınlar (“laissesz faire”) anlayışıyla hiç bağdaşmayan yığınla müdahale (karşılıksız para
basma, açık bütçe, dış ticaret kısıtlaması, vergiler, tarifeler, kotalar,…) yaptıktan sonra,
ortaya çıkan bir kriz veya durgunlukta hemen piyasa ekonomisini suçlamaktır. İşin gerçeği,
1980 sonrası dönemde ve sosyalist blok çöktükten sonra ortalığı kaplayan bütün serbest
piyasa söylemine rağmen, “kapitalizmin mabedi” ABD dâhil, her yerde hâlâ ağırlıklı olarak
uygulanan iktisadi model, müdahaleci, “ince ayar”cı, “isteğe göre”ci, piyasayı kendi haline
bırakmaya yanaşmayan, para ve maliye politikalarını günübirlik ekonomiye müdahale
aracı olarak kullanan Keynesçi modeldir. Piyasa ekonomisini suçlayabilmek için, önce
onun tam olarak işlemesine izin verilmelidir.
4.4. Savaşçı-İşgalci Zihniyeti Terk Etmek
İnsanoğlunun önemli bir zaafı, hırsına, aşırı dünya tutkusuna, hemcinsleri üzerinde
iktisadi ve siyasi hegemonya kurma hevesine yenik düşmesi, bu amaçla etrafını yakıp
yıkması, savaşı bir varoluş amacına dönüştürmesidir. Vaktiyle altın standardına
dayalı sağlam para sisteminden vazgeçilmesinin temel sebebi de savaş masraflarının
finansmanıdır. Sağlam para sistemi karşılıksız para basımına, dolayısıyla enflasyonist
şişkinliğe izin vermeyen bir sistemdir. Oysa komşularıyla iyi geçinmeyi değil, onların
kaynaklarına el koyarak hegemonya kurmayı yeğleyen hükümetler savaş masraflarıyla
başa çıkamayınca, vergi mükelleflerinin de tahammül sınırını aşınca, çareyi karşılıksız
para basımında bulmuşlardır. Halen ABD’de patlak vermiş krizin, belki ilk bakışta
dikkati çekmeyen önemli bir nedeni, Bush yönetiminin savaşçı-işgalci bir anlayışa sahip
Neocon [Yeni Muhafazakâr] anlayışın etkisinde hareket etmesidir. Elindeki devasa askeri
gücü barışı tesis ve adaleti temin amacıyla kullanmak yerine, Orta Asya, Kafkasya ve
Ortadoğu’ya kendi ekonomik ve siyasi çıkarlarına göre yeni bir şekil vermek amacıyla
kullanmayı tercih eden, bunun için Afganistan ve Irak’ı işgal eden, dünyanın dört bir
yanında askeri üsler kurup operasyonlar düzenleyen ABD yönetimi, bu politikalarının
kaçınılmaz kıldığı muazzam boyutlarda masrafların altından kalkamamış, sürekli
yükselen iç ve dış (bütçe ve cari) açıkları kontrol altına alabilmek için bu defa parasal
genişleme yolu seçilmiştir. 2001-2007 arasında para arzındaki artışın %50’yi bulduğu
hesaplanmaktadır. Faiz oranlarının 2000’li yılların başlarında %1’in altına düşürülmesi
de yine paraya erişimi kolaylaştıran, piyasada likidite bolluğu yaratan, paranın suistimal
17

Mustafa Acar

edilmesine imkân yaratan bir politikadır.
Nihayet krizin, nasıl tezgahlandığı hâlâ bir muamma olan 11 Eylül 2001 saldırılarıyla
irtibatını kurmak da mümkündür:
Yaşanan krizi 11 Eylül terörist atağına bağlamak mümkün. Çünkü yapılan terör
atağının ardından Amerikan halkının korkularını gidermek için ona rahat bir yaşam
imkânı sağlamak çözüm olarak düşünüldü. Rahat ekonomik yaşam ise ancak faizler
düşürülerek sağlanabilirdi. Bu nedenle faizler %1’in altına kadar düşürüldü. Amerikalılar
ucuz konut, araba ve kredi kartlarıyla terörist atağın korkusundan uzak tutulurken, bu
defa enflasyon korkusu başladı. Enflasyonu önlemek için birdenbire faizler artırılınca
mutluluk sona erdi (Yaşar, 2008).
4.5. Küresel Sorunlara Küresel Çözüm Üretecek Mekanizmalar 			
Geliştirmek
Küresel finansal krizin böylesine çok boyutlu ve yaygın etkili olmasının temel nedeni,
küreselleşen dünyada ekonomilerin birbirine her zamankinden daha bağımlı olmasıdır.
Küreselleşme süreci gümrük duvarlarını aşağı çekmiş, sermaye hareketlerinin önündeki
engelleri ortadan kaldırmış, dış ticaret olanaklarını genişletmiş, mal-hizmet, parasermaye ve insan trafiği hızlanmıştır. Bu sürecin ülkelere daha hızlı büyüme imkânları,
dış kaynaklara kolay erişim, sermaye akımlarından daha fazla pay kapma, modernleşmekalkınma sürecine daha hızlı katılım gibi olumlu etkilerinin yanısıra, terörün uluslararası
bir karakter kazanması, artan güvenlik kaygıları, farklı toplum kesimlerinin özgürlük ve
demokrasi talepleri, daha fazla şeffaflık, hesap verebilirlik, ve denetlenebilirlik gibi ulusdevletleri rahatsız eden sonuçları da olmuştur. Sorunlar uluslararası hale geldikçe, ulusdevlet sorunlara çare bulmakta zorlanmakta, ulus-üstü küresel kurum ve mekanizmalara
olan ihtiyaç artmaktadır. Bu bağlamda artan uluslararası mal-hizmet, para-sermaye ve
yatırım trafiğinin hızlanmasının, krizlerin bulaşıcı hale gelmesinin yarattığı sorunlarla
başa çıkacak yeni mekanizmalar kurulması gerektiği açıktır. Terörizm sorunuyla başa
çıkma bahanesiyle, BM gibi uluslararası mekanizmaları devre dışı bırakarak tek yanlı
bir tutumla Orta Asya ve Orta Doğu’da işgallere girişen ABD, sorunu çözemediği gibi,
dünyayı daha güvenli ve istikrarlı değil, tam aksine daha güvensiz ve istikrarsız bir yer
haline getirmiştir. Bu deneyimin ışığında gerek uluslararası terör, gerekse spekülatif
hareketlere girişen uluslararası yüzer-gezer fonların nasıl denetlenebileceği gibi konularda
uluslararası işbirliğine her zamankinden daha fazla gereksinim vardır. Eski kurumsal
yapılarla bu sorunlarla başa çıkılamayacağı açıktır.

Sonuç Yerine: Piyasa Ekonomisinin Daha İyi Bir Alternatifi Var mı?
ABD’de başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan küresel finansal kriz müzmin kapitalizm
karşıtlarını heyecanlandırmaktadır. “Kapitalizmin mabedi” sayılan ABD’nin krize girmesi
ve 2 trilyon dolara yakın paranın batmasına bakarak, başta da değinildiği üzere, Marx’ı
haklı çıkaranlar, Friedman’a sövüp Keynes’e övgü düzenlerden geçilmemektedir. Bu tür
yorumlarda bulunanlara, fazla heyecana kapılmamaları gerektiğini, çöken şeyin bir bütün
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olarak “Kapitalizm” değil, onun devletçi-müdahaleci versiyonu olduğunu, çarenin de daha
fazla müdahale veya sosyalizm değil, piyasacı kapitalizm veya serbest piyasa ekonomisi
olduğunu belirtelim.
Modern iktisadın tarihi esasen, piyasacı gelenek ile kumandacı geleneğin mücadelesi
olarak görülebilir. Adam Smith’in 18. yüzyıl sonlarında temellerini attığı modern iktisat,
tarihi boyunca bir yanda özgürlükçü-piyasacı-rekabetçi, diğer yanda kumandacı-devletçikorumacı görüşlerin çarpışmasına sahne olmuş, bazen biri bazen öteki baskın çıkmıştır.13
Bu bağlamda Klasik, Neoklasik, Avusturya, Parasalcı ve Rasyonel Beklentiler okulunu
birinci gruba, Keynesyen, Yeni Keynesyen, Ulusalcı ve Sosyalist gelenekleri ikinci gruba
dâhil etmek mümkündür. Kapitalizmin piyasacı versiyonu (serbest piyasa ekonomisi)
1) özel mülkiyet, 2) bireysel özgürlük, kişisel çıkar ve kâr arayışı, 3) rekabet, 4) serbest
ticaret ve, 5) sınırlı devlet sütunları üzerinde yükselmekte, -devletin kimin ne üretip
parasını nereye harcayacağına, ne işle meşgul olacağına karışmaması anlamında- bırakınız
yapsınlar, bırakınız geçsinler felsefesini şiar edinmektedir. Devlet asli fonksiyonları olan
dış güvenlik, iç güvenlik, ve adaleti sağlamalı, yani ordusu ile sınır güvenliğini, polisi ile
sokak güvenliğini sağlayıp, yargısı ile ihtilafları çözüme kavuşturmalı, öteki konularda
gölge etmemelidir. Zira kâr dürtüsüyle hareket eden piyasa, eğitim ve sağlık dâhil,
öteki bütün mal ve hizmetleri devletten daha iyi, daha kaliteli ve kaynak israf etmeden
üretebilmektedir.
Oysa, sosyalizmin ikiz kardeşi sayılabilecek, onunla aynı –kollektivist- zihniyetin
ürünü olan, kapitalizmin devletçi-müdahaleci versiyonu ise piyasaya güvenmemekte,
devletin ekonominin dizginlerini sürekli elde tutması, duruma göre müdahale etmesi,
sorunları çözmek için elindeki para ve maliye politikası araçlarını günübirlik kullanması
gerektiğini savunmaktadır. Halen ABD’de iş başında olan anlayış, kapitalizmin piyasacı
versiyonu değil, devletçi-müdahaleci versiyonudur. Dolayısıyla, çöken kapitalizmin
müdahaleci, kumandacı, devletçi, Keynesçi versiyonudur; piyasacı, minimal devletçi,
sağlam paracı, serbest ticaretçi versiyonu değil. Bazı Marksistlerin yüzeysel yorumlarıyla
tek bir kapitalizm olduğunu sanmak ve krizi “kapitalizmin krizi” olarak değerlendirmek
yanıltıcıdır.14
Yeri gelmişken, çözümün sosyalizmde aranması gerektiğini tekrarlayıp duran,
Marx’ın kehanetlerine amentü derecesinde bağlı, her sarsıntıda kapitalizmin sonunun
geldiğini zanneden veya öyle olmasını temenni eden, ne yazık ki Türkiye’de de çok sayıda
bulunan müzmin Marksistlere, boşuna umutlanmamalarını, sosyalizmin kesinlikle bir
çözüm olmayacağını belirtelim. Klasik liberal düşünürlerden Avusturya iktisatçıları ve
düşünürlerine pek çok ustanın isabetle teşhis ettikleri, SSCB deneyiminin de pratikte
Bu konuda daha etraflı bir tartışma için bkz., Acar (2003), Skousen (2005).
Tipik bir örnek: “..Çünkü SSCB ile birlikte çöken şeyin sosyalizm olduğunu söylemek ne kadar yanlışsa,
ABD’nin kapitalist olmadığını, bugün krize giren şeyin kapitalizm olmadığını iddia etmek de en az o kadar
yanlıştır. Emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan işçilerin ürettiği zenginlikle geçinen bir azınlığın, yani
burjuvazinin, devlet eliyle işçileri sömürdüğü “ücretli emek” düzeni, bu devlet elinin büyüklüğünden bağımsız
olarak, kapitalizmdir ve bugün çökmekte olan da budur” (Tezcan, 2008).
13
14
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gösterdiği gibi, sosyalizm, veya merkezden planlı kumandacı iktisadi-siyasi sistem insan
doğasına da, yaratılış düzenine de, onunla aynı anlama gelmek üzere doğal düzene de
aykırı, sürdürülebilir olmayan, baskı ve zulümden başka bir şey üretmeyen bir düzendir. Bu
yazının sınırlarını fazla zorlamadan, müzmin Marksistlere, adeta peygamber konumuna
oturttukları Karl Marx’ın ve onun peşinden giden sosyalist şakirtlerin şu yedi noktada
fena halde yanılmış olduğunu vurgulayalım:
1. Özel mülkiyet hırsızlık ve talan değildir: Marx ve sosyalist-komünist fikir adamlarının
savunduğunun aksine özel mülkiyet ne hırsızlıktır, ne yağmadır, ne talandır. Tam tersine,
-siz deyin Doğa’nın, ben diyeyim Tanrı’nın- insanoğluna yeryüzünü mamur hale getirsin,
etrafında gördüğü şeylere sahip çıksın, insanların hayatını kolaylaştırsın, kendine ve
çevresine hizmet etsin diye bahşettiği temel kurumlardan biridir. Özel mülkiyet olmadan
uygarlık kurulamaz; emeğinin hakkına sahip çıkma, mülk edinme ve mülkünü istediği gibi
tasarruf etme özgürlüğü olmadan hiçbir şeye gereken özen gösterilmez. Reed’in (2008)
de isabetle vurguladığı gibi, insanoğlu kendisine ait olana gözü gibi bakmakta, herkese ait
olan –veya tersinden, sözde ‘herkese ait’ olduğu için aslında hiç kimseye ait olmayan- şey
ise, bakımsızlığa ve yok olmaya mahkûmdur.
2. Sınıfsız toplum bir hayaldir: Marx her ne kadar Tanrı ve öte dünya fikriyle barışık
biri olmasa da, esas itibariyle önerdiği şey bir dünya cennetidir. Üretim güçleriyle üretim
ilişkileri arasındaki çelişkilerin ortadan kalktığı, insanın yeteneklerinin her yönde
geliştiği, bir kişinin sabah balıkçı, öğleden sonra sekreter, akşam eleştirmen olabildiği,
sınıfsız toplum ham bir hayaldir. Tanrı –siz isterseniz Tabiat Ana deyin- insanları farklı
özelliklerde, farklı yeteneklerde, farklı kapasitelerde yaratmış, toprağın altı ve üstüne
zenginlikleri eşit dağıtmamış, “bazılarımızı bazılarımıza üstün kılmış”tır. Sınıfsızsömürüsüz, çelişkilerden arınmış bir dünya olsa olsa Cennet’te olabilir; böyle bir ortam bu
gezegende hiçbir zaman olmayacaktır. Dünyada çelişkilerin, eşitsizliklerin, yetersizliklerin
ve sorunların varlığı tam da “iyiler ile kötüler”in ayrılması, kimlerin sınıfta kalacağının
ortaya çıkması ve herkesin kendi akıbetini hazırlaması için gereklidir.
3. Çıktının tamamı emekçinin olamaz: Marx’ın sömürü ve artı-değer kuramının temeli,
üretimden elde edilen çıktının tamamının emekçinin hakkı olduğu önkabulüne dayanır.
Oysa bu mantıklı bir kabul değildir. Çıktı, üretim sürecinde işgücünün, sermayenin,
-gerekiyorsa- toprağın, belirli koşullar altında biraraya getirilmesiyle ortaya çıkan bir
sonuçtur. Bu süreçte anahtar rolü, belirsizlik ortamında risk alarak üretimi organize eden
girişimci üstlenmektedir. Girişimci olmadan, sermaye olmadan, toprak veya hammadde ve
girdiler olmadan emekçi kendi başına bir şey de üretemez, değer de yaratamaz. Durum bu
kadar açık iken, “çıktının tamamı emekçinin hakkıdır; sermayedar –komprador burjuvazi!bunun bir kısmını emekçinin elinden alarak –artığa el koyarak- onu sömürmektedir;
kapitalist düzen işte böylece bir sömürü düzenidir; içsel çelişkileri onun bir gün sonunu
getirecektir” şeklinde özetlenebilecek artı-değer ve sömürü teorisinin hiçbir ikna edici,
mantıklı tarafı yoktur.
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4. Değeri belirleyen şey emek değildir: Marx’ın Klasik iktisatçılardan devralıp,
ekonomi teorisine temel yaptığı yanlışlardan biri de emek-değer teorisidir. Buna göre
değerin objektif ölçüsü de, tek belirleyicisi de emektir. Oysa bunun bir yanılgı olduğu,
elmas-su paradoksunu bir türlü açıklayamamasından belli olmuş; 1870’lerde Avusturyalı
iktisatçıların (Menger, Böhm Bawerk, Weiser) öncülüğünde gerçekleşmiş marjinalist
devrimle de iktisat tarihinin çöplüğüne atılmıştır. Değer subjektif karakterlidir; ihtiyacın
şiddetine göre, kişiden kişiye değişen bir olgudur. Tüketici gözünde bir nesnenin değerini
belirleyen şey emek değil, marjinal faydadır. Marx Klasiklerden alınabilecek onca şey
varken en alınmaması gerekeni, Klasik iktisadın az sayıdaki yanlışından biri olan emekdeğer teorisini alıp onu bayraklaştırmış, belki de bu yüzden, Marx’ın iktisat konusundaki
görüşleri, onun sosyoloji, edebiyat, felsefe vs. öteki konulardaki görüşlerine kıyasla çok
daha sönük kalmıştır. Marksist iktisat, iktisat tarihi boyunca hiçbir zaman baskın, genel
kabul gören bir okul haline gelmemiştir.
5. Toplumu bir arada tutan menfaat çatışması değil, menfaat uyumudur: Marx’ın
Klasik iktisatçılar içinde en tartışmalı karakterlerden biri olan Ricardo’dan alıp sınıf
çatışması kuramına temel yaptığı bir görüş de, farklı toplum kesimleri arasında uzlaşmaz
bir menfaat uyuşmazlığının olduğu, herkesin pastadan aldığı payı büyütmek için çatıştığı
görüşüdür. Bu haliyle Marx ve bu konudaki akıl hocası Ricardo’nun kafası üretime değil,
bölüşüme odaklıdır. Oysa bir şeyin bölüşülebilmesi için önce üretilmesi gerekir. Bu
konuda bize en iyi alternatifi Adam Smith sunmuştur. Kafası bölüşümden önce üretime
odaklanmış olan Smith, bireysel menfaat ile toplumsal menfaat arasında uzlaşmaz bir
çelişki olduğu fikrini reddetmiş; tersine bu ikisi arasında bir uyum olduğunu, kişi kendi
menfaati peşinde koşarken görünmeyen bir elin kendisini aynı zamanda ve otomatik
olarak toplumun menfaatine hizmet etmeye yönlendirdiğini ileri sürmüştür. “Görünmez
el” adıyla bilinen bu öğreti, akşam softamıza gelen et ile ekmeğin kasap ve fırıncının
merhametinden ziyade, -meselâ çoluk çocuğunu geçindirmek gibi- kendi menfaatinin
peşinden giderken ortaya çıkmış ürünler olduğunu, dolayısıyla, kişinin topluma hizmet
etmek için diğerkâm olmasının –bizdeki amiyane tabiriyle “vatan-millet-Sakarya” peşinde
koşmasının- gerekmediğini, herkesin işini iyi yaparak zaten bu amaca hizmet edeceğini
vurgulamıştır. İki yüzyılı aşkın tarihine rağmen görünmez el öğretisinin hâlâ yeterince
bilinmeyişi ve onun “bencilliğin meşrulaştırılması” olduğunun sanılması, çok hazin bir
realitedir.
6. İşçilerin kaybedecek zincirlerinden başka şeyleri de vardır: Marx’ın kapitalizmin
emekçileri nasıl ezip sömürdüğünü vurgulamak için söylediği “kaybedecek zincirlerinden
başka şeyleri yok” sözü meşhurdur. İflah olmaz Marksistlerin bugün bile hâlâ dillerinden
düşürmedikleri bu tekerleme, belki İngiltere’de sanayileşmenin yeni hızlandığı ve kadın ve
çocukların bile çok zor koşullar altında çalışmaya zorlandığı 1840’lı yıllarda, belirli yerler
ve dönemler için belki kısmen haklıydı. Oysa aradan geçen yüz elli yılı aşkın zamanda
kapitalizmin zenginlik yaratmada alternatiflerine kıyasla çok daha başarılı olduğu
defalarca, dünyanın farklı yerlerinde yaşanan –ulusalcı-faşist, radikal-dinci, sosyalistkumandacı- deneyimlerden anlaşılmıştır. Bugün artık kapitalist üretim örgütlenmesi
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altında emekçilerin, zincirlerinden başka kaybedecek çok şeyleri vardır: Evleri, arabaları,
çocuklarının iyi okullarda eğitimi, sağlık sigortaları, tatil imkânları, yan ödenekleri,.. gibi.
Durum bu kadar açıkken, hattâ küreselleşme süreci artık üretim sürecinde emeğin payını
giderek küçültür, geleneksel anlamda “emekçi sınıf”ı ortadan kaldırırken, hâlâ “kaybedecek
zincirlerinden başka şeyi olmayan” zavallı emekçilerden söz etmek, ya cahillikle, ya da
kötü niyetle açıklanabilir.
7. Sosyalizm kapitalizmden daha iyi bir alternatif değildir: Marx’ı eleştirirken
kapitalizm ve piyasa fanatiği olmaya da gerek yoktur. Bu anlamda kapitalizm bir dünya
cenneti elbette değildir; yarattığı sorunlar, krizler, eksikleri, noksanları elbette vardır;
insanoğlunun kıyamete kadar üretebileceği nihai, en mükemmel sistem de olmayabilir.
Ancak açık olan bir şey vardır: Özel mülkiyet kurumuna saygısı olmayan, kâr arayışını
ve rekabeti kötüleyen, bireysel tercihleri hiçe sayan, üretim-yatırım ve bölüşümle ilgili
kararları bireysel tercihlere bırakmayıp merkezden kumanda öneren, son tahlilde
insanları devletin veya merkezi kamu otoritesinin kölesi yapan sosyalist ve öteki –faşist,
ulusalcı, dinci- bilumum kollektivist düzenler insan doğasına da, yaratılış düzenine de
aykırıdır; kapitalizm, bütün kusurlarına rağmen, çok daha tercihe değer bir iktisadi
sistemdir. Özellikle özel mülkiyet, bireysel menfaat, rekabet, serbest ticaret ve sınırlı
devlet ilkeleri üzerinde yükselen, kapitalizmin piyasacı-rekabetçi versiyonu her bakımdan
alternatiflerine göre çok daha tercihe değerdir. Bu bağlamda bugünkü krize önerilebilecek
çözüm, sosyalizm veya “sosyalizm soslu kapitalizm” (Akalın, 2008b) değil, serbest piyasa
ekonomisidir.
Sonuç olarak, altını çizmek gerekir ki, şu anda yaşadığımız kriz kapitalizmin sonunu
getirecek bir nihai kriz, bir kıyamet değildir. Kapitalizmin tarihinde pek çok kriz
yaşanmış, alınan çeşitli önlemler, değiştirilen politikalar ve denenen yeni modellerle
bunlar aşılmıştır. Bu tür dalgalanmaların temel nedeni, devletin karşılıksız para basma
tekelini kayıtsız-şartsız kabul eden, para ve kredi genişlemesiyle ekonomiyi canlandırma
hesapları yapan devletçi ve müdahaleci iktisat anlayışıdır. “Kapitalizmin sonu” deyimi,
pek çoğumuza, özellikle de İslamcısından Marksistine, 3. dünyacısından ulusalcısına her
türden radikale heyecan verse de, şu anda kapitalizmin topyekün sonunu getirecek genel
bir bunalımla karşı karşıya olduğumuz söylenemez. Özel mülkiyet, bireysel özgürlük,
kâr arayışı, serbest ticaret ve sınırlı devlete dayalı piyasa kapitalizminin veya serbest
piyasa ekonomisinin, maalesef daha iyi bir alternatifi henüz ufukta görünmemektedir
(Acar, 2008b). Mevcut şartlarda yapılması gereken, eski alışkanlıklarımızdan vazgeçip,
birilerinden aldığımızla başkasını zengin etmeye dayalı anlayıştan ve para basarak zengin
olacağımız yanılgısından tez kurtulmak, küreselleşen dünyanın gerekli kıldığı yeni bir
anlayışa ve yeni kurumlara vücut vermektir. Bu çerçevede devletin karşılıksız para basma
tekelini sorgulayıp sağlam para sistemine, hatanın bedelini vergi mükelleflerine değil,
bizzat hatayı yapana ödetecek bir sisteme geçmek, zenginliği paradan para kazanmaya
dayalı spekülatif hareketlerde değil üretim ve yatırımda aramak gerekmektedir.
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Y

aşadığımız son krizin ardından, mali krizler tarihiyle aşina olanların tahmin edebileceği tartışmalar vuku bulmaktadır. Yüzeysel bir bakış, son krizin serbest piyasa
ekonomisinin başarısızlığı iddiasını seslendirenlerin lehine bir gelişme olduğunu düşündürebilir. Krizin ağırlık merkezinin dünyanın en kapitalist ülkesi olduğu, artık çoğunluk
itibariyle düşünülmeden, kabul edilen Birleşik Devletler’de oluşu, gerçekten de, ideolojik peşin hükümlerine kolayca varmak isteyenlerin işine yaramış durumda. Zira, şu son
dönemde yapılan yorumlara baktığımızda liberalizmin, neoliberalizmin, serbest piyasa
ekonomisinin, kapitalimin, Reaganizmin, Teacherizmin, monetarizmin, Chicago İktisat
Okulu’nun sonuna geldiğimiz, ve ayrıca Marx’ın haklı olduğu, Marx’ın galiba haklı olduğu, Marx’ın biraz haklı olduğu şeklindeki iddiaların farklı yazarlarca öne sürülmekte olduğunu görüyoruz. Öyle görünüyor ki, bu hengâmede, iktisadî sorunlarımızda en büyük
katkıyı yapan Keynesyen iktisat paçasını kurtarıp, müdahale paketlerinin içinden tekrar
çıkmada başarı gösteriyor.
Piyasa ekonomisinin başarısızlığını öne sürenlere hatırlatmamız gerekir ki, “Karşılaştırmalı İktisadî Sistemler” diye bir bilim dalı vardır. Elbette, piyasalar başarısızlığa uğrayabilir. Bir piyasa ekonomisinde, zamanımızın tanrısı olan devletin kendi oyuncuları,
düzenleyici ve denetleyici kurumları, yasal mevzuatının tesirlerini değerlendirmeden
yapılacak yorumların bizi ağır hatalara sürükleyeceği kesindir. Bu hatalara düşmek istemiyorsak, hangi piyasaların hangi sonuçları meydana getirdiğini dikkate almamız, yani
Ünsal Çetin özel sektörde çalışan bir iktisatçıdır.
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 25-31.
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piyasalarda gerçekte neler olup bittiğini özenle inceleme zahmetine katlanmamız bir zorunluluktur.

Devlet Destekli Girişimler; Fannie Mae ve Freddie Mac
Fanie Mae (Federal National Mortgage Association) 1938’de New Deal uygulamalarının bir parçası olarak kurulmuştu. Kardeş kuruluşu Freddie Mac’in (Federal Home Loan
Mortgage Corporation) kuruluş yılı ise 1970’tir. Fannie Mae’nin, Freddie Mac için de
geçerli olan, kuruluş amacı, “bütün Amerikalılar için konut mülkiyetini ve katlanılabilir
konut kirası imkânlarını arttırmak, maliyetleri düşürmek ve engelleri yıkmak”1 olarak tanımlanmıştır. Her iki kurumun ipotekli konut finansmanı piyasasındaki aslî işlevi ipotekli
alacakları bankalardan, yatırımcılara ipoteğe dayalı menkul kıymetler (Mortgage Backed
Securities; MBOs) olarak tekrar satmak amacıyla, satın almaktır. İpotekli alacaklara önce
müşterilerine konut kredisini kullandırılan bankalarca varlık kazandırılır. Daha sonra
Fannie veya Freddie standart (conforming) varlıkları/ipotekleri bu bankalardan satın
alır ve menkul kıymetleştirerek kredi piyasasında tekrar satar. Bu kuruluşlar OFHEO’nun
(The Office of Federal Housing Enterprise Oversight) denetimi altında çalışırlar. Fannie
Mae 1968’de, Freddie Mac ise kuruluşundan itibaren Devlet Destekli Girişimler (Government Sponsored Enterprises; GSEs) olarak imtiyaz kazandırılmıştır. Yerel ve merkezi idare vergilerinden muaftırlar. Hazine nezdinde garanti edilmiş kredi limitlerine haizdirler.
Zamanla, yukarıda belirtilen aslî işleve ilâveten, ipotek portföyüne sahip olma, ipotek sigortası, Subprime ile Alt-A gibi diğer ticarî faaliyetlere de giriştiler. İkisi birlikte standart
ipotek piyasasının %70’inden daha fazlasını satın almakta, portföyünde tutmakta ya da
garanti altına almaktadır.
Hükümet imtiyazları sayesinde, düşük borçlanma maliyetlerine ve bu suretle bankalara rakiplerinden daha yüksek fiyat ödeme imkânlarına haizdirler. 2006’nın başlangıcından bu yana elliden fazla ipotek firmasının iflas etmiş ya da alıcı arıyor olmasına karşın,
bu iki firma, haksız rekabet koşullarının sonucunda, rakiplerinin erişemeyeceği ölçüde
büyümüştür. Piyasada edindikleri konumdan ve devletle sıkı bağlantılarından dolayı, bir
kriz durumunda, kamu otoritesinin kendilerini korumak durumunda kalacağı sinyalinin
yatırımcıları yanıltması nedeniyle, temerrüt riskini vergi mükelleflerine aktarma de facto
imkânına sahip olarak, menkul kıymetleri rakiplerine nazaran daha çekici hale getirebilmişlerdir. Kendi sermayesini riske eden bir özel firmaya nazaran, borçlanıcıların temerrüt
risklerinin değerlendirilmesinde daha dikkatsizdirler. Sonuç olarak, bir “serbest teşebbüs” olmaktan ziyadesiyle uzaktırlar.

Muhasebe Skandalları
Her iki firmada da vuku bulan ciddî muhasebe skandalları nasıl yönetildiklerine dair
bir anlayışa sahip olmamızı sağlayacaktır.
1 Bkz. http://www.fanniemae.com/initiatives/index.jhtml?p=Initiatives.
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Freddie Mac’in ipotek portföyü 1990’larda hızla artmaya başlamıştı. Aslî işlevini yerine getirdiğinde, yani yalnızca ipotek sözleşmelerini menkul kıymetleştirip faiz riskini
senet hamillerine aktardığı durumda, bir ipotek portföyüne doğrudan haiz olmanın, ipoteklerin çoğunluğu sabit faizli olduğu için, meydana getirdiği faiz riskine maruz değildi. İpotek portföyünün artışının getirdiği bu faiz riskine karşı firma yönetimi faiz swabı
işlemlerini kullanma kararı aldı. Faiz oranlarındaki dalgalanmaların neticesinde gelirler
giderlerden daha fazlaydı. Ama firma bu sonucu reeskont hesaplarına ve bu suretle de
finansal tablolarına aktarmamıştı. Böylece gerçek gelir ve gider durumu yatırımcılardan
gizlendi.2 Tersliğe bakınız ki, muhasebe skandalı denince aklımıza hemen hemen her zaman giderlerin gizlenmesi ya da kârın olduğundan çok gösterilmesi geldiği halde, Freddie
Mac’in kârlarını düşük gösterme amacı merak uyandırıcı gerçekten de.
Bunun nedeni, çok büyük bir ihtimalle, denetleyici kuruluş OFHEO ve Wall Street’in
dikkatini çekmemekti, çünkü, bu dikkat saklanan kârların, faiz oranlarında ters yöndeki muhtemel bir değişim ile birlikte, ciddî kayıplara dönüşme olasılığını da akla getirir.
Saklanan bu olasılık daha sonra gerçeğe dönüşmüştü; Fed (Federal Reserve) tarafından
düşük tutulan faiz oranlarının uzun vadede sabit kalması mümkün olmadığından, konut
piyasasındaki balon söndükçe ve faiz oranları yükseldikçe Freddie Mac’in kazançları %52
azaldı.3
2004 yılında, Fannie Mae’nin kendi denetleyici kuruluşu OFHEO tarafından kapsamlı
muhasebe hataları yaptığı tespit edildi. OFHEO’nun Mayıs 2006 raporuna göre, bu hatalar 1990’lardan bu yana vuku buluyordu. Firma üst yöneticilerine büyük primler ödedikçe, net gelirlerini yüksek göstermek amacıyla, harcamalarını erteleme yoluna gitti.4
Fannie Mae, yılsonu finansal raporlarını süresi içinde yayınlamakta başarısız ve üç yıllık
bir süre içerisinde genel kurulunu yapmamış olmasına rağmen, hisse senetleri New York
Borsası’nda işlem görmeye devam ediyor ve hatta Standard&Poor’s 500 Composite Stock
Price Index’inde kalmaya devam ediyordu.5

Aşamalar Halinde Konut Balonu
2000 yılında NASDAQ balonunun sönüşü ve sonrasında 11 Eylül saldırılarının ardından, Fed ekonomiyi yeniden canlandırmak amacıyla, Federal Fonlar Hedef Oranı’nı
(Federal Funds Target Rate; DFEDTAR) %1 seviyesine kadar düşürdü. Bu oran medyada
Fed’in faiz oranlarını değiştirdiği ifade edildiğinde kastedilen orandır. Fed’in para arzını
düzenlemede, açık piyasa işlemeleri yoluyla uyguladığı, temel bir araçtır. Bu oranla birlikte enflasyon oranını da hesaba kattığımızda, 2001’den bu güne kadar çoğunlukla negatif
faiz oranları yürürlükteydi. Faiz oranlarındaki düşüşe, 1980’lerden bu yana artış halindePatrick Barta, “Behind Freddie Mac’s Troubles: A Strategy to Take on More Risk,” The Wall Street Journal,
22.09.2003, sayfalar A1&A12.
3
James R. Hegerty, “Freddie Mac’s Earnings Plunge 52%,” The Wall Street Journal, 01.06.2004, s. A3.
4
Bkz. http://www.ofheo.gov/media/pdf/FNMSPECIALEXAM.PDF.
5
Karen de Coster ve Eric Englund, “Another New Deal Monstrosity,” http://www.mises.org/story/2627
02.07.2007.
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ki parasal genişleme eşlik etti.6 Bu konut balonunun oluşumunda ilk aşamayı oluşturur.
Sonraki aşama, faiz oranlarındaki düşüşün sonucu ipotek oranlarının şimdiye kadarki en
düşük seviyelere ulaşmasıdır.
Bunun ardından, doğal olarak, gayrimenkul kredilerinde patlama oluştu. Fed’in tetiklediği bu sürecin sonucunda oluşan yapay kredi genişlemesi, Fannie Mae ve Freddie
Mac’in katkılarıyla birlikte, piyasayı tahrif etme tesirlerini göstermeye başladı. Kredi genişlemesinin ardından gelen talep artışı konut fiyatlarını arttırmaya başladı. Case-Chiller
gayrimenkul endeksi Birleşik devletler tarihindeki en büyük fiyat artışlarını kaydetmiştir.7 Olumsuz etkiler, “ahlâkî tehlikeler”in göz ardı edilmesi sonucu, gerçek birer risk olarak, ardı ardına su yüzüne çıkmaya başladı.
Kredilerin yetersiz kredibiliteye sahip müşterilere de verilmesine yönelik genel eğilim,
Subprime (ikincil/riskli) ve Alt-A (Alternative A paper) kredilerde artışı meydana getirdi.
Subprime krediler, kötü bir kredi geçmişi olan veya sınırlı kredi limitlerine haiz müşterilere, Prime (A paper) kredilere göre yüksek geri dönüş riskini tazmin etmek amacıyla, daha
yüksek faiz oranlarıyla kullandırılan en riskli ipotek grubudur. Alt-A ipotekler ise A’dan
daha riskli ama Subprime’dan daha az risklidirler ve bu suretle faiz oranları bu ikisinin
oranları arasında seyretmeye eğilimlidir. Bu kredileri kullanan bireyler ilk birkaç yıl için
piyasa faiz oranının altındaki oranlarla geri ödeme yapmaya başlarlar, fakat daha sonra
faiz oranları bu iki ipotek türü için piyasada geçerli yüksek oranlara ulaşır.
Diğer bir önemli husus, bu kredilerin çoğunlukla Afro-Amerikan, Latin ve diğer etnik
kökenlilere verilmesidir. Bu duruma büyük katkı sağlayan unsurlardan birisi, 1978’de,
Carter yönetimince çıkarılan Community Reinvestment Act (CRA) olmuştur. Bu kanunun son derece hatalı olan kabul gerekçesi, bankaların aynı bölgede yaşayan düşük gelirli müşterilerine yetersiz kredibilitelerinden dolayı değil ama etnik ayrımcılık yaptıkları
için çok daha az kredi tahsis ettikleri iddiasıydı. Bu gerekçeyi dile getirenlerin çoğunlukla
bankaları, aynı zamanda, aşırı aç gözlü olmakla itham etmelerindeki çelişki dikkat çekicidir. Zira, kâr etmek isteyen bir bankanın yeterli kredi derecesine haiz, örneğin siyahî,
bir müşterisini sırf derisinin renginden ötürü geri çevirmesi ne kadar mümkündür? Bu
kanun, kısmen de olsa devlet tarafından mali bakımdan da desteklenen ACORN, NACA ve
CCC8 gibi cemiyet gruplarının doğmasını ve bu grupların Fed, Comptroller of the Currency ve FDIC (Amerikan bankacılık denetleme ve mevduat sigortası kurumları) ile birlikte
yasanın uygulanmasına yardım etme adına bankalardan kredi koparma fiili ayrıcalığına
kavuşmasını sağladı. Yasaya göre şayet bir banka faaliyetlerinde başka bir bankayla birleşmek, yeni bir şube açmak ya da başka bir sektörde iştirak kurmak benzeri yenilikler
yapmak isterse, belirtilen devlet kuruluşlarına, müşterilerine CRA kapsamında yeterince
Bu kısımda bahsedilen oranlardaki değişimler için ayrıca şu iki makale incelenebilir; Mark Thornton, “Housing Bubble in Four Easy Steps,” http://www.mises.org/story/3130 27.09.2008 ve Frank Shostak, “Housing
Bubble: Myth or Reality?,” http://www.mises.org/story/1177 03.04.2003.
7
Bkz. http://www.en.wikipedia.org/wiki/Case-Chiller_index.
8
Sırasıyla; Association of Community Groups for Reform Now, Neighborhood Assistance Corporation of
America, Center for Community Change.
6
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kredi verdiğini kanıtlamak zorundadır ve eğer birisi ya da bir cemiyet grubu bu kuruluşlara bankayı çok az CRA kredisi vermekle suçlayan bir şikâyette bulunursa birleşme ya
da yeni şube açılışı engellenir. Bu sözde cemiyet grupları bankalar kendilerine istedikleri
kredileri verinceye kadar şikâyet dilekçelerini geri çekmeyerek tam bir özel çıkar gurubu
halinde hareket etmişlerdir. Bankalar, söz konusu yasanın sonucunda, bu grupları doğuştan şüpheli kredilerle satın almak zorunda bırakılmışlardır. Bu durum, aynı zamanda,
devlet müdahalesinin karşılıklı yozlaştırıcı tesir gösterebileceği durumlara iyi bir örnek
teşkil eder. Kredilerin hiçbir şekilde geri ödeme imkânı olmayan kişilere verilmesindeki
tersliği ifade etmek üzere, Amerikan bankacıları arasında “no income, no job, no asset”
(geliri yok, işi yok, varlığı yok) ifadesi yerleşmiştir.
Son aşama olan balonun sönüşünü başlatan şey, Değişken Oranlı İpotekler (Adjustable
Rate Mortgeges; ARM) ile Subprime ve Alt-A ipoteklerdeki yüksek temerrüt oranları oldu.
Düşen kredi verme koşulları, geri ödemelerde düşük oranlı başlangıç dönemleri ve konut
fiyatlarında uzun dönemli artış beklentisiyle, normal koşullarda bu kredileri üstlenemeyecek kişiler, zamanla Subprime ve Alt-A’da başlangıç dönemlerinin bitişi, ARM’lerde faiz
oranlarının artışı ve konut fiyatlarının 2006-2007 yıllarında nispî düşüşü nedenleriyle,
geri ödeme güçlükleriyle karşılaştılar. Temerrüt ve sahibinin ipotekli malı kaybetmesi
yaygınlaştı.9 2001 ile 2007 arasında, Fannie Mae ve Freddie Mac’in teminat verdiği ve
kendi portföyünde tuttuğu Alt-A ve Subprime ipoteklerin değeri 700 milyar dolardır. Birleşik Devletlerin dev yatırım bankaları ise 2000-2006 yılları arasında toplamda 7 trilyon
dolarlık riskli konut ve tüketici kredilerine yatırım yapmıştı.10
Sonuç, şimdiye kadar, Bear Stearns’ün JP Morgan’a, Merrill Lynch’in Bank of
Amerika’ya satılışı, Lehman Borthers’ın iflâsı ve Goldman Sachs’in sallantıda kalışıdır. Bu
sonuç, gerçekte olduğundan daha az riskli gibi gösterilen bütün kötü krediler ve yatırımlar (malinvestments), devletin piyasada gerek kendi oyuncularıyla gerekse sahip olduğu
muazzam araçlar ve regülasyon gücüyle yarattığı tahribatın göstergesidir.

Son Dalganın Getirdikleri ve Götürdükleri
7 Eylül’de Amerikan hükümeti Fannie Mae ve Freddie Mac’i tamamen kontrolü altına
aldı. Yatırım bankalarının durumuna yukarıda değindik. Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden birisi AIG’nin (American International Group) kurtarılmasını da not etmeliyiz.
Fannie Mae ve Freddie Mac’in çöküşünün üstünde durmamızda fayda var. Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, devletin zımnî garantisine haiz olduklarından, daha ucuza borçlanarak fon oluşturma imkânlarına sahiptiler. Borç senetleri hazine kâğıtları kadar güvenilir addedildiği için Rusya, Çin, Japonya gibi ülkelerin merkez bankalarınca da satın
alınıyordu. Artan temerüt oranlarıyla birlikte, kendi bilançolarındaki MBS’lerin bir kıs9

Riskli krediler ve sonuçtaki yüksek temerrüt oranlarına dair daha ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.

en.wikipedia.org/wiki/Subprime_Crisis.
10

Bkz., “Üç Dev Banka Neden Battı?,” 18.09.2008 tarihli haber http://www.ntvmsnbc.com/print.

asp?pid=459620.
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mının değerini sıfıra indirmek ve garanti verdiği ipoteklerden temerrüde uğrayanlar için
ödeme yapmak zorunda kaldılar. Bu durum zincirleme şekilde, firmaların net değer artışlarının negatif rakamlara dönüşmesine, hisse sentleri fiyatlarının azalması ve bu suretle
sermaye arttırma imkânlarının daralmasına, doğal sonuç olarak borç ödeme gücündeki
zayıflamanın yabancı merkez bankalarına ve diğer alıcılara tahvil satışını zorlaştırmasına
ve nihayetinde kendi aslî işlevlerini yapamayacak duruma geldiklerinde de hükümet tarafından kurtarılmalarına neden oldu.11
Yatırım bankalarının bu kadar ağır yaralanmalarının nedeni ise, Fed’in özellikle 20012004 döneminde uyguladığı gevşek para politikasının yarattığı artan para havuzundan
mümkün olduğunca büyük payı kapma yarışıydı. Paranın bol ve faiz oranlarının aşırı düşük oluşu CDO12 ve MBS gibi, nispî olarak daha çok kazandırma sahte cazibesine sahip
araçlara aşırı yatırıma neden oldu. Yukarıda sıraladığımız nedenlerle birlikte, 2004-2007
arası nispî sıkı para politikasının katkısıyla da balonun sönüşü, yatırım bankalarının zararlarını açığa çıkardı.
Krizin Eylül ayındaki son dalgası çözüm olarak piyasaların daha fazla regülasyonu,
iflâs etmek için fazla büyük oldukları kabul edilen firmaların kurtarılması veya kamulaştırılması ve Fed’in ve Amerikan Hazinesi’nin daha aktif müdahale etmesine yönelik talepleri getirdi. Kriz sonrası bir durgunluk ve buhranı engellemenin tek yolunun piyasaya
para pompalamak olduğunu düşünen Fed ve Hazine ilk elde bazı açmazlara sahip. Şayet
Fed para pompalayacak olursa, bu Federal Fonlar Hedef Oranı’nın, hedeflenenin altına
düşmesi demektir. Şu halde, oranı hedefte tutmak amacıyla Fed federal fon piyasasından
para çekmek için Hazine kâğıtlarını satmaya mecbur kalır. Yani faiz oranını arttıran bir
baskı olmadığı sürece, Fed, oranı hedefin altına çekmeksizin kolayca para pompalayamaz.
Fed, diğer bir yöntem olarak, Hazine’den borç senedi çıkarmasını isteyebilir. Hazine’nin
borçlanması federal fon piyasasından para emmesi demektir. Bu ise faiz oranını hedefin
üstüne çıkarır. Fed, bu durumda, Hazine’nin borç senetlerini satın alarak federal fon piyasasına para aktarabilir. Böylece yeni para federal fon oranını tekrar hedefe çeker. Sonuçta
para arzı artmış ve Fed daha çok Hazine kâğıdına sahip olur. Fakat bu yöntemin de bazı ek
maliyetleri vardır. Hazinenin borcu artar, borç senetlerinin uzun vadeli getirisi yükselir
ve ipotek oranları bu yöntemin kullanılmadığı durumda olacağı seviyeden daha fazlasına
ulaşır. Bu duruma kısmî bir çare Fed nezdinde tutulan mevduat rezervlerine faiz ödenmesidir. Fed bankalara, hedef oran üzerinden faiz öder ise, bankaların rezerv fazlalarını
diğer bankalara ödünç verme gerekçesini zayıflatır. Böylece, federal finansman oranı hedef oranın altına düşmeyecektir. Fakat, bankaların bu sayede tüketicilere daha çok kredi
verebileceği düşünülebilir ise de, son dalganın ardından Amerikan bankaları daha ziyade
borç ödeme güçlerini arttırmaya odaklandıkları için, kredilerini arttırmaya fazlaca gayret
Bu sürecin rakamlarla da desteklenerek bir anlatımı için bkz. Frank Shostak, “Are Fannie and Freddie Too
Big to Fail?,” http://www.mises.org/story/3110 17.09.2008.
12
Collateralized Debt Obligations- CDOs; Sabit getirili varlıkların bir portföyünden yapılandırılan, regüle edilmemiş bir varlığa dayalı menkul kıymet türü.
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etmeyeceklerdir. Buradan, Fed’in mantığına göre, astronomik rakamlara ulaşan kurtarma
paketine duyulan ihtiyaca ulaşıyoruz.
Fed, kullandığı Keynesyen mantıkla, mevcut krizin temellerini attığı gibi çözüm adına
da tamamen politik tarzda hareket ederek iktisadî rasyonalitenin dışına çıkmakta bir sakınca görmüyor. Öncelikle, kurtarma müdahalesi olmaksızın Birleşik Devletler bankacılık
sisteminin büyük kısmıyla borçlarını ödeyemez hale geleceğini öne sürenlere, hükümet
parasıyla kurtarılmaya ihtiyaç duyan bir sistemin zaten iflâs etmiş olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Öyleyse, neden kaçınılmaz olan, yüzleşmemiz gereken bir sonucun üstünü
örtmeye çalışalım?
Fed ve Hazine bürokratları olağanüstü durumlarda kullanmak için reel kaynaklara
sahipmiş gibi hareket etmektedirler. Reel tasarrufların oluşumuna yol verdiği sermaye
ile paranın kendisini birbirine karıştırarak, ancak reel tasarrufların artışı ile sağlıklı olacak kredi genişlemesini tekrar yapay surette meydana getirme çabasındalar. Bir serbest
piyasa ekonomisinde, bir firmanın zarar etmesi, kâr etmesi durumunun tam tersi surette,
toplumun reel servetine katkıda bulunmayan, bilakis onu israf eden ticari faaliyetlerde
bulunması anlamına gelir. Bunun bize sonuç olarak verdiği şey, reel tasarrufları bu zarar
eden faaliyetten servet üreten diğer faaliyetlere yöneltme zorunluluğudur. Zarar eden bir
firma yaşamına devam ettirildiği sürece, gerçekten zenginlik üretenlere bir o kadar zarar
verilmiş olmaz mı? Büyük bir firmanın iflâs etmesi gerçekten insanların hayatında ağır
acılara neden olabilir. Bu hissedilen acının kaynağı, işlerini ya da paralarını kaybetmeleri gibi görünür/yakın nedenlerden ziyade, kayıpların temelinde yatan reel tasarrufların
heba edilişidir. Büyük firmaların hayatta kalmalarını sağlamanın insanların reel tasarruflarını gittikçe daha fazla buharlaştırmak gibi bir zararı vardır. İlâveten, bu firmaların
küçük firmalardan daha çok kaynağı yuttuklarını dikkate alırsak, kaynakları hatalı tahsis
eden bir girişimin, genel kanaatin aksine, yaşamak için gereğinden fazla büyük olduğu sonucuna ulaşırız. İnsanları ya da kurumları hatalarının bedelini ödemekten muaf tutmak
aynı zamanda yerleşik çıkarlar tesis etmek değil midir? İşte tam da bu nedenlerle, müdahale paketlerinin kaynak rakamları ne kadar büyük olursa, bunun daha büyük bir dalgayı
bir süreliğine erteler gibi görünmesine rağmen, krizi depresyona doğru bir o kadar daha
ağırlaştıracağı ve uzatacağı ortadadır. The Economist dergisi kurtarma programlarının
sosyalizm değil ama pragmatizm olduğunu savunmaktadır.13 Fakat yukarıda anlattığımız
ve kısaca devletin müdahalelerinin yol açtığı iktisadî rasyonaliteden kopuşun getirdiği
sorunların yine bu rasyonalite dışında kalarak çözülme gayreti diye ifade edebileceğimiz
durumun acaba nesi pragmatizmdir? Bu hayli ciddî bir sorudur. Yapılacak şey, kısaca ifade
edersek, serbest piyasa ekonomisinin iktisadî rasyonaliteyi uygulamaya geçirmesine izin
vermektir. Asıl pragmatizm budur.

13

The Economist, 4-10 Ekim 2008 sayısı, “World on the Edge,” s. 11.
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eçen on yıllık dönemde bilim tarihi yazımı konusunda geliştirilen en önemli ve en
meydan okuyucu teori, hiç kuşkusuz, Thomas S. Kuhn’un teorisidir. Tartışmaya açık
subjektivist ve rölativist felsefesini savunmaksızın denebilir ki, Kuhn’un katkısı bilimsel
kuramların değişme ve gelişmesinin yolları konusunda parlak bir sosyolojik içgörü sağlamaktadır.1 Esas itibariyle, Kuhn’un teorisi “bilim tarihinin Whig teorisi”** denebilecek şeye
kritik bir meydan okumadır. Bu alanda Kuhn’a kadar meydan okunamayan ortodoksiyi
temsil eden “Whig” teorisi, bilimin ilerlemesini aşamalı, sürekli, ve daima yukarı doğru
ilerleyen bir süreç olarak görür. Buna göre bilimsel bilgi birikimi yıldan yıla, onyıldan onyıla, yüzyıldan yüzyıla, hipotezlerin belirlenmesi, bunların empirik olarak test edilmesi,
Ludwig von Mises and the Paradigm for Our Age. Rothbard, Avusturya iktisadı geleneğinin son dönem takipçilerinden olup, liberteryen bir iktisatçıdır. Eşitlikçilik: Doğaya Karşı İsyan adlı, çeşitli konulardaki dikkate
değer makalelerinden oluşan bir kitap yakında Liberte Yayınları tarafından Türk okuyucunun istifadesine
sunulacaktır. Okuduğunuz makale, sözü edilen eserde “Ludwig von Mises ve Çağımızın Paradigması” adıyla
yer almakta olup, günümüzde Amerika’da başlayıp dalga dalga yayılarak bütün dünyayı etkisi altına almış olan
ve 1929 Dünya Bunalımına benzetilen küresel finansal krizle ilgili tartışmalara önemli bir katkı yapabilecek
bir çalışmadır. (ç.n.)
1
Pelsefi olarak, Kuhn objektif gerçekliğin varlığını inkâr etme eğiliminde olup, bundan dolayı da, hakiki bilimsel ilerleme ihtimalini inkâr ertmektedir. Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution (2nd ed.,
Chicago: University of Chicago Press, 1970).
** Whig: Liberal parti üyesi, Amerikan bağımsızlık savaşı taraftarı. ABD’de 1829-1856 arasında varlık göstermiş, Demokrat Parti’ye muhalif, Başkan’ın yetkilerinin kısılması, Anayasa’nın gevşek yorumlanması ve yüksek tarifeleri savunan bir siyasi parti. İngiletere’de Kraliyete karşı çıkan ve Amerikan bağımsızlığına destek
veren partinin üyesi (ç.n.)
*

Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 33-44.
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geçersiz olan teorilerin atılıp geçerli olanların korunması yoluyla tedricen ve eklenerek
büyümektedir. Her çağ kendisinden bir önceki çağın omuzlarında yükselmekte ve ondan
daha uzağı daha net görebilmektedir. Whig yaklaşımında, dolayısıyla, örneğin On Dokuzuncu Yüzyıl fizikçileri veya On Yedinci Yüzyıl astronomlarını okumaktan kazanılacak
sağlam bir bilgi yoktur. Priestley veya Newton ya da Maxwell’i, yaratıcı zihinlerin nasıl
çalıştığını veya problem çözdüğünü görmek, ya da dönemin tarihine ilişkin içgörü kazanabilmek için okuyabiliriz; ama hiçbir zaman bilim hakkında şu anda bilmediğimiz bir
şeyi öğrenmek için okumayız. Ne de olsa, bu insanların katkıları, neredeyse tanım gereği,
kendi disiplinlerindeki ders kitaplarına veya bilimsel incelemelere eklemlenmiştir.
Birçoğumuz, günlük tecrübelerimizden, bilimin gelişmiyle ilgili bu idealize versiyonun
pek tatmin edici olmadığını yeterince biliriz. Immanuel Velikovsky’nin teorisini onaylamaksızın, örneğin, gördük ki Velikovsky, bizden bilimsel araştırmanın özü olduğuna
inanmamız istenen, ‘açık zihinli bilim adamının sabır testi’ni beklemeden, bilim camiası
tarafından kaba saba ve kızgın bir şekilde dışlanmıştır.2 Ayrıca Rachel Carson’ın böcek
ilaçlarına karşı eleştirisi bilim adamları tarafından genel olarak çok küçünsenmiş, ancak
on yıl sonra benimsenmiştir.
Ama Profesör Kuhn’un bilimsel inancın benimsenmesi ve korunmasına ilişkin kapsamlı bir model sunması gerekmiştir. Esas itibariyle, Kuhn diyor ki, herhangi bir alanda
bilim adamları, temel bir vizyon veya açıklayıcı teori matrisi benimsemektedirler. Kuhn
buna “paradigma” adını vermektedir. Paradigma ne olursa olsun, ister atom kuramı isterse yanma* kuramı olsun, bir kere benimsenince o alandaki bilim adamlarını yöneten
şey artık paradigmadır; paradigma denetlenmez veya sorgulanmaz—Whig modeli belki
bunu yapabilirdi. Temel paradigma, bir kez yerleşti mi, artık sınanıp sorgulanmaz, ileriye
yönelik yapılan bütün araştırmalar çok geçmeden paradigmanın küçük uygulamaları, temel görüşte hâlâ varlığını koruyan mazgal deliklerinin ve anormalliklerin temizlenmesi
ameliyesi haline gelir. Yıllarca, onyıllarca, hattâ daha uzun zamanlar, dar ve uzmanlaşmış
bir alanda yol alan bilimsel araştırma, daima temel paradigmatik çerçeve içinde kalır.
Fakat daha sonra, tedricen, anormallikler [kural dışılıklar] giderek kabarır; bulmacalar
artık paradigma tarafından çözülemez olur. Yine de bilim adamları paradigmadan vazgeçmezler; tam aksine, giderek çaresizleşen girişimlerle temel kuramın belirli noktaları tadil
edilerek nahoş olgular içeri alınmaya ve paradigmanın sunduğu çerçeve korunmaya çalışılır. Sadece anormalliklerin bizzat paradigmanın kendisinin sorgulanmaya başlanmasını
gerektirecek kadar birikmesi halindedir ki, bilimde bir “kriz durumu” ortaya çıkar. Hattâ
bu durumda bile, mevcut paradigma asla hemen terk edilmez; boşlukları doldurup kural
dışılıkları ortadan kaldırır gözüken bir alternatif paradigma ile değiştirilinceye kadar elde
tutulur. Bu gerçekleştiği zaman da, bir “bilimsel devrim” olmuş demektir; bir paradigmaBilim camiasında Velikovsky’nin algılanma şeklinin sosyolojisi konusunda, bkz. Alfred de Grazia, “The Scientific Reception Systems,” in A. de Grazia, ed., The Velikovsky Affair (New Hyde Park, N.Y.: University Books,
1966), ss. 171–231.
*
Orijinal metinde “phlogiston” kavramı kullanılmakta olup, simyacıların yanma olayının esası olarak kabul
ettikleri uçucu madde anlamına gelmektedir. (ç.n.)
2
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nın başka biriyle yer değiştirdiği kaotik bir dönemdir bu, asla yumuşak ve tedrici bir geçiş
olmaz. Oysa Whig teorisinde, daha genç ve daha esnek bilim adamlarınca benimseneceği için böyle bir kırılma meydan gelmezdi. Bu bağlamda, On Sekizinci Yüzyıl sonlarında
oksijenin eşanlı kaşifleri olan Priestley ve Lavoisier ikilisinden, Joseph Priestley, öldüğü
güne kadar, aslında oksijeni keşfettiğini asla kabul etmemiştir; sonuna kadar keşfettiği
şeyin sadece “flogistonsuzlaştırılmış [yanma cevheri alınmış] hava” olduğunda ısrar etmiş, böylece eski yanma teorisinin çerçevesi içinde kalmıştır.3
Durum böyle olunca, bilimsel kuramların tarihine ilişkin olarak Kuhn’un kendi paradigmasını kuşandığımız zaman, ki şu anda Whig çerçevesinin yerini alma sürecindedir,
çok farklı bir bilim süreci manzarası görülmektedir. Işığa doğru yavaş, yolun her adımını
test edip gözden geçiren, tedrici bir yukarı yürüyüş yerine, bir dizi “devrimsel” sıçramalara şahit olunmakta; paradigmalar ancak uzun zaman, doğum sancısı ve direnişten sonra
birbirinin yerini almaktadırlar. Dahası, Kuhn’un kendi felsefi rölativizmini benimsemeksizin, şurası açık hale gelmektedir ki, entellektüel birikmiş çıkarlar daima açık zihinli sınamadan daha baskın bir rol oynadığı için, sonradan gelen bir paradigmanın selefinden
daha az doğru olması pekâlâ mümkündür. Şayet bu doğruysa, o takdirde, esasen çoğu defa
bizlerin belirli bir bilim hakkında şu anda, onyıllarca hattâ yüzyıllarca önce bildiğimizden
daha az şey biliyor olduğumuz ihtimaline daima açık olmalıyız. Paradigmalar terk edildiği
ve bir daha asla geri dönüp bakılmadıkları için de, dünya bir zamanlar bilinen ve bilgi
birikimine ilave edilen bilimsel hakikatleri unutmuş olabilir. Eski bilim adamlarını şimdi
okumak, disiplin hakkında bilmediğimiz –veya hep beraber unuttuğumuz– bir şeyleri öğrenme olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Profesör de Grazia diyor ki, “bilinenden çok daha
fazlası keşfedilip unutulmuştur,” ve de, unutulmuş olanların çoğu bugün doğru olarak
kabul edilen teorilerden daha doğru olabilir.4
Şayet Kuhn’un tezi, hipotezlerin empirik ve laboratuar testlerinin gayet kolay olduğu
fiziksel bilimler için doğruysa, bu tür laboratuar testlerinin mümkün olmadığı felsefe ve
sosyal bilimlerde ne kadar daha fazlasıyla doğru olmalıdır! Çünkü insan eylemiyle ilgili
disiplinlerde, açık ve net laboratuar testleri bulunmamaktadır; hakikatlere içebakış [introspection], “sağduyu” bilgisi ve tümdengelimsel akıl yürütme ve bunun gibi süreçlerle
erişilmek durumundadır. Sağlam gerçeklere ulaşılırken, bunlar fiziksel bilimlerdeki kadar
çıplak ve zorlayıcı değildirler. Bundan dolayı, düşünürler ve sosyal bilimcilerin trajik biçimde yanlış ve yanıltıcı paradigmaların tuzağına düşüp, böylece onlarca hattâ yüzlerce
yıl kendilerini yanlış hikayelerle kandırabilmeleri çok daha kolaydır. Çünkü insan eylemi
bilimleri bir kez temel paradigmalarını benimseyince, anormalliklerin varlığının gözardı
edilmesi fiziksel bilimlerde olduğundan çok daha kolay olur; bundan dolayı da, uzun bir
süre yanıltıcı öğretilere tutunmak kolaylaşır. Felsefe ve sosyal bilimlerde sistematik hatayı daha muhtemel kılan iyi bilinen başka bir zorluk daha vardır: Bilimsel sürecin içine duyguların, değer yargılarının, ve siyasi ideolojilerin dökülmesi. Jensen, Shockley, ve ırksal
3
4

Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, ss. 53–56.
de Grazia, The Velikovsky Affair, p. 197.
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zekâ eşitsizlikleri teorisyenlerine meslektaşlarınca reva görülen öfkeli muamele, örneğin,
bu durumun işaretidir. Jensen ve Shockley’in bilimsel algılanması teorileri doğru olsa bile,
gündeme gelebilecek talihsiz siyasi sonuçları yüzünden, en azından bir yüzyıl, bunu böyle
söylememeleri gerektiğine işaret etmektedir. Fiziksel bilimlerde bilimsel hakikate yönelik
arayışı küçük düşürücü bu tür hadiseler zaman zaman meydana gelmişse de, bereket versin bu alanda bunların yaygınlık derecesi çok daha azdı. Örneğin, riske edilen entellektüel
birikmiş menfaatler ne olursa olsun, kimyada yanma teorisi veya valans* teorisi üzerinde
en azından ideolojik ve politik payanda yoktu.
Son onyıllara kadar filozoflar ve sosyal bilimciler, kendi disiplinleri ile doğal bilimler
arasında büyük farklılıklar olduğunu teslim eden sağlıklı bir yaklaşım benimsemişlerdi.
Daha açık söylersek, felsefenin, siyaset teorisinin ve iktisadın klasikleri sadece antika merakından dolayı okunmazdı, oralarda bulunabilecek hakikatler için de okunurdu. Felsefe
öğrencisi Aristo’yu, Aquinas’ı, veya Kant’ı bir antikacı oyun olarak değil, felsefi soruların cevapları hakkında da bilgilenmek üzere okurdu. Siyaset teorisi öğrencisi Aristo’yu ve
Machiavelli’yi aynı gözle okurdu. Fiziksel bilimlerde olduğu üzere, geçmiş düşünürlerin
bütün katkılarının mevcut popüler ders kitabının en son baskısına başarıyla eklemlenmiş
olduğu varsayılmazdı; bundan dolayı da, söz konusu alanda en son akademik dergi makalesini okumanın, klasik filozofları okumaktan çok daha önemli olduğu farzedilmezdi.
Ancak son onyıllarda, insan eylemi disiplinleri — felsefe ve sosyal bilimler — fiziksel
bilimlerin metodolojisini çılgın bir şekilde taklit etmeye çalışmaktadırlar. Sosyal bilimleri
giderek gerçeklikten koparan bu yaklaşımda pek çok vahim hata bulunmaktadır: İstatistiğin nafile şekilde laboratuar deneyinin yerine konması, pozitivist hipotez-testi modelinin benimsenmesi, bütün disiplinlerin — bir dereceye kadar tarihin bile — matematik
tarafından talihsiz biçimde fethedilmesi bunun örnekleridir. Burada önemli nokta şudur:
Fiziksel bilimleri taklit edeyim derken, sosyal bilim dalları dar uzmanlık dalları haline
gelmiştir. Fiziksel bilimlerde olduğu gibi, kimse alandaki klasikleri okumamakta, ya da
gerçekte disiplinin tarihine bu yılın dergi makaleleri kadar aşinâ olamamaktadır. Artık
kimse sistematik bilimsel incelemeler yazmamaktadır; sistematik sunumlar yavan ders
kitaplarına kalmış olup, alanın “hakiki” bilim adamları enerjilerini profesyonel dergilerin
önemsiz teknik ayrıntılarına harcamaktadırlar.
Gördük ki fiziksel bilimlerin bile kendilerine ait, temel varsayımlar ve paradigmaların
sorgulanmadan ebedileştirilmesinden kaynaklanan sorunları vardır; sosyal bilimlerde ve
felsefede ise fiziksel bilimlerin yöntemlerinin bu taklidi çok feci sonuçlar doğurmuştur.
Çünkü her ne kadar geçmişte sosyal bilimler temel varsayımlarını değiştirmede yavaş kalmışlarsa da, saf akıl yürütme ve temel paradigmanın eleştirilmesi yoluyla eninde sonunda
bunu başarabilmişlerdir. Örneğin, “marjinal fayda” iktisadının On Dokuzuncu Yüzyıl sonlarında klasik iktisadın yerini alması uzun bir zaman almıştır, ama bu tür temelden akıl
yürütme ve sorgulama yoluyla sonunda bu başarılmıştır. Ancak—aşağıda tartışılacak tek
bir istisna dışında—iktisatta I. Dünya Savaşından beri hiç sistematik bilimsel inceleme
*

Değerlik, bağdeğer, birleşme değeri, kimyada hidrojen atomuna nispetle atomun birleşme kuvveti. (ç.n.)
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kaleme alınmamıştır, bir tane bile. Eğer sistematik bilimsel inceleme yoksa, temel varsayımların sorgulaması da yok demektir; fiziksel bilimlerdeki teoriler üzerinde nihai denetimi sağlayan laboratuar sınamasından zaten yoksun iken, şimdi bir de temel varsayımlara
meydan okuyacak sistematik akıl yürütme olmayınca, çağdaş felsefe ve sosyal bilimlerin
bu yüzyılın büyük bölümünde yapışıp kaldıkları temel paradigmaları nasıl olup da günün
birinde değiştirmeyi başarabileceklerini çözmek mümkün değildir. Sosyal bilimlerin bu
yüzyıldaki temel yönelimiyle tamamen hemfikir olunsa bile, kökten sorgulamanın yokluğu—her disiplinin akademik dergilerde gereksiz ayrıntılarla boğuşmaya indirgenmesi—
sosyal bilimlerin ayaklarının yere sağlam basması konusunda büyük kuşkular beslenmesine sebep olabilir.
Ama bir insan inanırsa ki, bu satırların yazarının inandığı gibi, modern, Yirminci Yüzyıl felsefe ve sosyal bilimlerinin temel paradigmaları ta başından beri vahamet derecesinde kusurlar ve safsatalarla doludur, ki buna fiziksel bilimlerin taklit edilmesi de dahildir,
işte o zaman bütün bu disiplinlerin radikal ve temelli bir yeniden inşasına, ve de sosyal
bilimlerdeki mevcut uzmanlaşmış bürokrasilerin varsayımları ve prosedürleri temelinde
kapsamlı bir eleştiriye tabi tutulmasına yönelik bir çağrı yapmakta haklı olacaktır.
Bütün sosyal bilimler içinde, söz konusu yozlaştırıcı süreçten en çok çekmiş olanı iktisattır. Zira iktisat yanlış bir şekilde disiplinlerin en “bilimsel” olanı olarak kabul edilmektedir. Felsefeciler hakikat yolunda içgörü kazanmak için hâlâ Eflatun veya Kant okumaktadırlar; siyaset teorisyenleri aynı nedenle hâlâ Aristo ve Machiavelli okumaktadırlar.
Oysa hiçbir iktisatçı artık aynı maksatla Adam Smith veya James Mill okumamaktadır.
Bir zamanlar lisansüstü programların çoğunda zorunlu olarak okutulan iktisadi düşünce
tarihi, bugün hızla ölmekte olan, sadece antika meraklıları için rezerve edilmiş bir disiplindir. Doktora öğrencileri en son çıkan akademik dergi makalelerine kilitlenmiş durumdadır, 1960’lardan önce yazmış ekonomistleri okumak gereksiz bir zaman israfı olarak kabul edilmektedir; mevcut teorilerin arkasında yatan temel varsayımlara yönelik herhangi
bir meydana okuma da fena halde caydırılmaktadır. Eski iktisatçıların şayet herhangi bir
şekilde adı anılacaksa, bu sadece, alandaki mevcut Büyük Adamların habercilerini tarif
etmek için müracaat edilen birkaç üstünkörü fırça darbesi kapsamında yapılmaktadır.
Sonuç, sadece iktisadın trajik biçimde yanlış bir yola sokulması değil, aynı zamanda geçmişin büyük iktisatçılarının malzemesini verdiği hakikatlerin meslek tarafından topluca
unutulması, bunların Orwelyen bir “hafıza boşluğu”nda kaybolmasıdır.
İktisatta bu kollektif hafıza kaybının yarattığı trajediler içinde, dünya için en önemli
kayıp “Avusturya Okulu”nun gölgede kalmasıdır. 1870ler ve 1880lerde kurulmuş olup,
halen azıcık da olsa hayatta olan Avusturya Okulu, birçok güçlü nedenle, öteki iktisat
okullarından çok daha fazla ihmale uğramıştır. Birincisi, elbette, okul bir asır önce kurulmuştur, ki mevcut bilimcilik çağında bu durum bizatihi şüphe nedenidir. İkincisi, Avusturya Okulu baştan itibaren bilinçli olarak “bilimsel” olmaktan ziyade felsefi olmayı tercih
etmiştir. Öteki modern iktisatçılardan çok daha fazla metodoloji ve epistemoloji ile ilgili
kaygılar taşımış olan Avusturyalılar, daha başlarda iktisat teorisinde matematiğin veya
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istatistiksel “sınama”nın kullanımına prensip olarak karşı çıkma kararına varmışlardır.
Böyle yapmakla, kendilerini bu yüzyılın bütün pozitivist, doğal bilim taklitçisi eğilimlerine muhalif konuma yerleştirmişlerdir. Üçüncüsü, daha ötesinde bu, öteki iktisatçılar mesailerini dar, matematik yönelimli makalelere yöneltirken, Avusturyalılar temel bilimsel
incelemeler yazmayı sürdürmüşlerdir. Dahası, gerek metodolojik gerekse politik olarak
birey ve bireyin tercihlerine vurgu yapmak suretiyle, Avusturyalılar bu yüzyılın bütüncülüğü [holism] ve devletçiliğine de karşı durmuşlardır.
Mevcut eğilimlerden bu üç radikal sapma Avusturyalıların hak etmedikleri bir ilgisizliğe mahkûm edilmelerine yetmiştir. Fakat ilk bakışta banal görünebilecek başka bir önemli
faktör daha vardır: Dil engeli. Bilim dünyasında alemin diline düşmüş bir gerçek şudur:
Aksini söyleyen “dil testleri”ne rağmen, hiçbir Amerikan veya İngiliz iktisatçısı veya sosyal bilimcisi gerçekten bir yabancı dil bilmez. Dolayısıyla, yabancı dilde yazılmış bir iktisadın kabulü, tercüme kaprislerine bağlı olmak durumundadır. Avusturya Okulu’nun büyük
kurucularından Carl Menger’in 1870ler ve 1880lerde verdiği eserleri 1950lere kadar İngilizceye tercüme edilmeden kalmıştır. Menger’in öğrencisi Eugen von Böhm-Bawerk çok
daha şanslıdır, ancak onun tamamlanmış eseri bile 1950lerin sonlarına kadar tercüme
edilmemiştir. Böhm-Bawerk’in büyük öğrencisi, “neo-Avusturya” okulunun kurucusu ve
başı Ludwig von Mises de neredeyse aynen Menger’in kötü akıbetine uğramıştır. 1912’de
yayımlanmış olan, Avusturya iktisadını para ve banka sorunlarına uygulayan, radikal biçimde yeni—ve hâlâ büyük ölçüde bilinmezliğini koruyan—iş çevrimleri [business cycles]
teorisinin tohumlarını içinde barındıran klasik eseri Theory of Money and Credit [Para ve
Kredi Teorisi] Avrupa kıtasında bir hayli etkili olmasına rağmen, 1934’e kadar tercüme
edilmeyi beklemiştir. O tarihte de Mises’in çalışmasının, İngiltere’de ve Amerika Birleşik
Devletlerinde—Mises’in teorisiyle karşıt kutuplarda yer alan—“Keynesyen Devrim”in
hararetiyle çabucak üstü örtülmüştür. Mises’in, geliştirmiş olduğu iş çevrimi teorisine
dayanarak Büyük Bunalımı önceden tahmin ettiği 1928 tarihli kitabı, Geldwertstabilisierungund stabilisierungund Konjunkturpolilik bugün bile tercüme edilmiş değildir. Mises’in
iktisat teorisini sağlam bir epistemolojik temel üzerine oturtan abidevi sistematik incelemesi, Nationalökonomie [Ulusal Ekonomi], savaştan yıpranmış Avrupa’da 1940’ta yayımlandığı tarihlerde gözardı edilmiştir. Human Action [İnsan Eylemi]* (1949) adıyla yapılan
İngilizce tercümesi de iktisadın metodolojik ve politik yüzünü radikal biçimde farklı bir
yöne doğru çevirdiği bir zamanda gelmiş, bundan dolayı da, Mises’in çalışması, bilimde
temel paradigmalara öteki meydan okuyuşlarda olduğu gibi, reddedilmemiş veya eleştirilmemiş, sadece gözardı edilmiştir.
Böylelikle, 1920lerde ve 30larda Ludwig von Mises Avrupa’nın en önde gelen iktisatçılarından biri olarak tanınırken, dil bariyeri 1930ların ortalarına kadar Mises’in AngloAmerikan dünyada tanınmasının önünü kesmiştir. Ardından, tam iş çevrimi teorisi Büyük Bunalım’ın bir izahı olarak tanınmaya başlamışken, Mises’in geç kalmış tanınmışlığı
Keynesyen Devrimin vaveylasında kaybolmuştur. Avrupa’da akademik ve toplumsal tabanından yoksun bir mülteci olarak, Mises yeni girdiği çevrenin yardımıyla Birleşik Devletlere göç etmiştir. Ancak, o günün atmosferinde, Avrupa’dan gelen solcu ve sosyalist
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sığınmacılara nazik davranılır, şereflerine şölenler düzenlenir ve kendilerine prestijli akademik kürsüler verilirken, Amerikan akademik camiasınca aforoz edilmiş olan metodolojik ve politik bireyciliği benimsemiş bir adam olan Mises farklı bir kaderle karşılaşmıştır.
Gerçekten de, Mises çapında bir insana tek bir düzenli akademik pozisyon teklif edilmemesi, ve kendisinin bu ülkede prestijli bir lisans üstü bölümde ders veremeyişi gerçeği,
Amerikan yüksek öğretiminin şanlı şerefli tarihindeki en utanç verici ayıplardan biridir.
Mises’in büyük enerjisini bizzat koruyabilmesi, kayda değer üretkenliği, bu pespaye muamele karşısında sönmeyen kibarlığı ve mizah duygusu, doksanıncı doğum gününü kutladığımız bu olağanüstü insanın övgüye değer nitelikleridir.
O halde Ludwig von Mises’in yazmalarının, disiplinine ve vizyonuna hizmet eden,
[kendisine reva görülen] rezilce kötü muameleye aldırış etmeyen cesur ve mümtaz bir
insanın dışavurumu olduğunda kuşku yoktur. Bunun yanısıra, acaba bunların 1971’de bir
Amerikalıya önerdiği ne tür anlamlı hakikatler vardır? Başka yerde bulunmayan gerçekler
sunmakta, dolayısıyla, etkileyici bir kişisel mücadelenin tarihi kayıtları olmanın ötesinde,
bizatihi değer taşımakta mıdır? Cevap—ki açıkçası bu makalenin sınırları içinde belgelenmesi mümkün değildir—basitçe ve şaşırtıcı biçimde şudur: Ludwig von Mises bize,
son yarım yüzyılda fena halde yoldan sapmış bir bilimin tam ve gelişmiş bir doğru paradigmasını önermektedir. Mises’in eserleri bize, günümüz iktisadi ortodoksisinde giderek
artan sayıda öğrencinin sezdiği sakatlıklar, hatalar ve safsatalara radikal biçimde farklı
ve doğru bir alternatif sunmaktadır. Çoğu öğrenci günümüz iktisadında bir şeylerin çok
yanlış olduğunu hissetmektedir; eleştirileri çoğu kez keskindir, ama herhangi bir teorik alternatiften de bihaberdirler. Nihayet, Thomas Kuhn’un gösterdiği üzere, bir paradigma ne
kadar hatalı olursa olsun, yerine rakip bir teori konuncaya kadar bir kenara atılmayacaktır. Yahut, halk arasında dendiği gibi, “Hiçbir şey olmadan bir şeyi dövemezsiniz” ve günümüz iktisat eleştirmenlerinden pek çoğunun önerebileceği tek şey, “hiçbir şey”dir. Oysa
Ludwig von Mises işte “o şey”i göz önüne sermekte; fiziksel bilimleri taklit etmeye değil,
tam da insan doğası ve bireysel tercihe dayalı bir iktisat ortaya koymaktadır. Modern iktisadın üzerimize çökerttiği, teori ve kamu politikasında var olan gerçek kriz durumuna
doğru bir alternatif paradigma olarak hizmet görmeye takdire şayan derecede donanımlı
sistematik ve entegre bir iktisat önermektedir. Modern dünyada üst üste yığılmakta olan
metodolojik ve politik açmazlardan çıkış yolunun Ludwig von Mises olduğunu söylemek
bir abartı değildir. Ama şimdi ihtiyaç duyulan şey bu ihmal edilmiş patikanın varlığından
haberdar edecek bir dizi “Avusturyalı”dır.
Kısaca, Mises’in iktisadi sistemi—özellikle İnsan Eylemi’nde ortaya konduğu üzere—
iktisadı doğrudan eylem aksiyomu üzerine bina etmektedir: Birey olarak insanın var olup
eylemde bulunduğu ezeli hakikatinin analizi üzerine, yani, alternatifler arasında amaçlı
tercihler yapmak gerçeği üzerine yapılan bir inşadır bu. Bu basit ve açık eylem aksiyomu üzerinden, Ludwig von Mises iktisat teorisinin bütün bir sistematik yapısını türetir. Mantığın temel aksiyomu ve köklü yasaları kadar doğru bir yapıdır bu. Teori baştan
* Mises’in bu ünlü eseri yakın geçmişte Liberte Yayınları tarafından Türkçe’ye de kazandırılmıştır. (ç.n.)
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sona iktisatta metodolojik bireyciliğin işleyişi, bireylerin tercihlerinin ve mübadelelerinin
doğası ve sonuçlarıyla ilgilidir. Mises’in serbest piyasaya tavizsiz bağlılığı, devletçiliğin
her türüne karşı oluşu, bir yanda bireylerin serbestçe hareket etmelerinin doğası ve sonuçlarından, diğer yanda hükümetin cebri müdahalesi veya planlamaya karşı oluşundan
kaynaklanmaktadır. Eylem aksiyomuna dayanmak suretiyle, Mises, özgürlük ve serbest
piyasanın toplumsal etkinlik, refah ve gelişme gibi mutlu sonuçlara yol açarken; devlet
müdahalesinin yoksulluk, savaş, toplumsal kargaşa, ve yozlaşma gibi felaketli sonuçlara
yol açacağını gösterebilmektedir. Tek başına bu politik sonuç bile, elbette, Misesyen iktisadın metodolojisini olduğu kadar sonuçlarını da modern sosyal bilim gözünde lanetli
hale getirmektedir.
Mises’in dediği gibi:
Prensler ve demokratik çoğunluklar iktidar sarhoşudur. İsteksiz de olsa doğanın yasalarına tabi olduklarını kabul etmek durumundadırlar. Oysa iktisadi
yasa kavramını bile reddederler. [Ne de olsa] üstün yasa koyucu kendileri değil
midirler? . . . Esasen, iktisadi tarih, iktisat yasalarını küstahça ihmal ederek
tasarlandığı için başarısızlığa uğramış hükümet politikalarının uzun bir listesidir.
İktisadın aslında iktidardakilerin büyüklenmesine bir meydan okuma olduğu
gerçeğine dikkat etmeden iktisadi düşünce tarihini anlamak mümkün değildir.
Bir iktisatçı hiçbir zaman otokratların ve demagogların tarafını tutamaz. Onlar gözünde iktisatçı daima fesatçıdır.
...
Bütün bu çılgınca ajitasyon karşısında, bütün praksiyolojik* ve ekonomik akıl
yürütmenin hareket noktasının insan eylemi kategorisi olduğu gerçeğini her
bir eleştiri ve itiraza karşı kanıt olarak sunmak münasiptir. . . . İnsan eylemi
kategorisinin sarsılmaz temelinden, mantıksal bir akıl yürütmeyle praksiyoloji
ve iktisat adım adım türemektedir. Varsayımlar ve koşullar açık bir şekilde tanımlanınca, bunlar bir kavramlar sistemi inşa eder ve mantıksal olarak çürütülemez bir akıl yürütmenin ima ettiği bütün çıkarsamalara geçit verirler.5
Yine Mises der ki:
Hakkında fizik, biyoloji, ve praksiyolojinin [esas itibariyle iktisadın] bilgi sağladığı evrenin yasaları insan iradesinden bağımsızdır, bunlar insanın eyleme
geçme gücünü kesin bir şekilde sınırlayan birincil ontolojik gerçeklerdir. . . .
Fiziksel ve biyolojik yasaları gözardı etmeye sadece akıl hastaları cüret edebilir.
Oysa iktisadi yasaları hor görme oldukça yaygındır. Yöneticiler iktidarlarının
fizik ve biyoloji yasaları dışında herhangi bir şey tarafından sınırlandırıldığını
kabul etmek istemezler. Başarısızlıklarını ve engellenmelerini asla iktisadi ya*
5

Praksiyoloji (praxeology): İnsan eylemi bilimi. (ç.n.)
Ludwig von Mises, Human Action (Auburn, Ala.: Mises Institute, 1998), s. 67.
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saların çiğnenmesine bağlamazlar.6
Mises’in “müdahalecilik” — devletin ekonomiye müdahalesi — konusundaki analizinin kayda değer bir özelliği, esas itibariyle “ekolojik” diyebileceğimiz bir analiz oluşudur;
zira bir müdahalenin niyetlenilmemiş sonuçlar ve zorluklar ortaya çıkaracağını, bunun
da, hükümeti şu iki seçenekten biriyle karşı karşıya bırakacağını göstermiştir: Ya bu sorunları “çözmek” için daha fazla müdahale, ya da müdahaleci yapıyı tamamen lağvetmek.
Kısaca, Mises piyasa ekonomisinin ustaca inşa edilmiş, iç-içe geçmeli bir ağ olduğunu; ve
bu yapının çeşitli noktalarına yapılacak cebri müdahalenin başka yerlerde öngörülmemiş
sıkıntılar yaratacağını göstermektedir. Müdahalenin mantığı, o halde, birikimseldir; dolayısıyla, bir karma ekonomi istikrarsızdır — her zaman ya tam teşekküllü sosyalizme, veya
serbest piyasa ekonomisine doğru yönelir. Amerikan tarım-fiyat destek programı ile, New
York City kira-kontrol programı, müdahalenin sonuçları ve gizli tehlikeleri konusunda
neredeyse ders kitaplarına konu olacak örnek durumlardır. Esasen, Amerikan ekonomisi
hemen hemen, felç edici vergilendirme, süregiden enflasyon, kentsel yaşam, ulaşım, eğitim, telefon ve posta hizmetlerinde fahiş etkinsizlikler ve çöküntüler, işçi sendikalarının
sınırlamaları ve kırıp dökücü grevler, sosyal yardım sistemine bağımlılıktaki hızlı büyüme
gibi sorunların — Mises’in uzun zaman önce öngördüğü — tam kapsamlı krize geçit verdiği bir noktaya erişmiş durumdadır. Müdahaleci refah devleti sisteminin istikrarsızlığı
artık gayet açık hale getirmiştir ki, yüzyüze olduğumuz temel tercih, sosyalizm ile serbest
piyasa kapitalizmi arasında bir tercihtir.
Mises’in müdahale iktisadına tartışmasız en önemli katkısı, aynı zamanda günümüzde en elem verici derecede ihmal edilen çalışması olan, para ve iş çevrimi analizidir. Öyle
bir çağda yaşıyoruz ki, serbest piyasaya en bağlı olması gereken iktisatçılar bile devletin
para basımı ve idaresini tekeli altında tutmasına razı ve isteklidirler. Ancak Mises göstermiştir ki:
1. Para arzında bir artışın sağlayabileceği hiçbir sosyal veya ekonomik yarar yoktur,
olamaz;
2. Parasal sisteme devletin müdahalesi kaçınılmaz biçimde enflasyonisttir;
3. Dolayısıyla, aynen serbest piyasanın devletin ekonominin öteki hiçbir alanına müdahale etmemesini gerektirmesi gibi, devlet parasal sistemden de soyutlanmalıdır.
Bu noktada Mises söz konusu özgürlük ve ayrışmayı garantiye almanın tek bir yolu
olduğunun altını çizer: Kendisi aynı zamanda yararlı bir meta (commodity) da olan, üretimi, öteki mal ve hizmetler gibi, piyasanın arz ve talep güçlerine tabi olan bir paraya sahip
Ayne eser, ss. 755–56. Mises’in işaret ettiği gibi, bir serbest piyasa ekonomisinin habercisi olarak iktisada
karşı isyan, Mises’in kendi öncüleri olarak tanıdığı klasik iktisatçılar kadar eskidir. Örneğin, köleliği savunan
Güney apolojistlerinin öncüsü ve Amerika’nın ilk sosyologlarından biri olan George Fitzhugh’un, klasik iktisada karşı kaba saba bir şekilde “özgür toplum bilimi” olarak saldırıken, sosyalizmi “kölelik bilimi” olarak desteklemesi bir tesadüf değildir. Bkz. George Fitzhugh in C. Vann Woodward, Cannibals All! (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1960), s. xviii; ve Joseph Dorfman, The Economic Mind in American Civilization (New
York: Viking Press, 1946), c. 2, s. 929. Sosyolojinin temellerine derinlemesine işlemiş devletçi ve anti-bireyci
eğilimi konusunda, bkz. Leon Bramson, The Political Context of Sociology (Princeton, N.J.: Princeton University
Press, 1961), özellikle ss. 11–17.
6
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olmak. Kısaca, söz konusu mal para — ki pratikte bu tam tekmil altın standardı demektir
— devletin ve onun kontrolü altındaki bankacılık sisteminin buyrukla kağıt para basımının yerini alacaktır.7
Mises’in parlak iş çevrimi kuramı, bu tür kuramlar içinde iktisatçıların fiyat sistemi
ile sermaye ve faiz sistemi konusundaki genel analizlerine entegre edilmesi gereken tek
kuramdır. Mises göstermektedir ki iş çevrimi olgusu, artık çok yakından aşinâ olduğumuz
ekonomik canlılık ve durgunluk dönemlerinin sırayla birbirini izlemesi, serbest ve engelsiz bir piyasada ortaya çıkmaz. İç çevrimi, her an teyakkuz halindeki bir merkezi hükümetin kontrol edip tepki vermesi gereken gizemli bir tesadüfi olaylar dizisi de değildir. Aksine, iş çevrimi, hükümet tarafından, daha özelde de, hükümetin bankalardaki rezervleri
artırmasının teşvik edip azdırdığı banka kredileri genişlemesi tarafından üretilmektedir.
Günümüz “monetaristleri” söz konusu kredi genişlemesi sürecinin para arzını, bunun sonucu olarak da, fiyatlar genel seviyesini şişirdiğinin ısrarla altını çizmişlerdir; ancak bundan daha da tahripkâr bir sonucun bütün bir fiyatlar ve üretim sistemini tahrip ettiğine
dair önemli Misesyen içgörüyü tamamen ihmal etmişlerdir. Özellikle, banka parasındaki
genişleme faiz oranında yapay bir düşüşe, ve de sermaye mallarına (makine, tesis, endüstriyel hammaddeler, inşaat projelerine) yönelik yapay ve gayri iktisadi bir aşırı yatırıma
sebep olmaktadır. Para ve banka kredisinde enflasyonist genişleme devam ettiği sürece bu
sürecin sağlıksızlığı maskelenmekte, ekonomi iyi bilinen canlanma sarhoşluğuyla yoluna
devam edebilmektedir. Ama sonunda banka kredi genişlemesi durduğunda, ki hiper enflasyondan kaçınmak için bu gidişe dur denmek zorundadır, işte o zaman hesap günü gelip çatmış demektir. Paranın sürekli şişirilmesi şeklindeki uyuşturucu olmadan, üretimin
tahribi ve kaynakların yanlış tahsisi, iktisadi olmayan sermaye projelerine aşırı yatırım ve
söz konusu sermaye malları sektörlerinde aşırı yüksek fiyatlar ve ücretler aşikâr ve göze
batar hale gelecektir. İşte o zaman kaçınılmaz durgunluk sahneye girer; durgunluk, canlamanın sağlıksız sonuçlarını ortadan kaldırmak için piyasa ekonomisinin kendini yeniden
ayarladığı, çürük yatırımları tasfiye ettiği, ekonomide fiyatlar ve çıktıları yeniden düzene
soktuğu bir tepkidir. Yeniden uyum bitince toparlanma başlar.
Şurası açıktır ki, Misesyen iş çevrimi teorisinden türeyen politika reçeteleri modern
ortodoks [yerleşik] iktisadın “post-Keynesyen” politikalarına taban tabana zıttır. Eğer
enflasyon varsa, Misesyen reçete, basitçe, hükümetin para arzını şişirmeye son vermesidir. Kaçınılmaz durgunluk geldiği zaman da, hükümetin derhal para arzını artırması
gerektiğini (parasalcılar) veya bütçe açığı vererek harcamalarını artırması gerektiğini
(Keynesyenler) söyleyen modern görüşün aksine, Avusturya iktisatçıları hükümetin ellerini ekonomik sistemden çekmesi gerektiğini savunmaktadırlar—böyle bir durumda
hükümet, durgunluğun acı veren ama zorunlu uyum sürecinden bir an önce geçmesine
izin vermelidir. Durgunluğu sona erdirmek için yeni bir enflasyon yaratmak, en iyi ihtimalle, daha sonra gelecek daha derin başka durgunluk için sahneyi hazırlayacak; en kötü
Bu konuda, bkz. Ludwig von Mises, The Theory of Money and Credit (Irvington- on-Hudson, N.Y.: Foundation
for Economic Education, 1971).
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ihtimalle, enflasyon sadece uyum sürecini geciktirecek ve dolayısıyla da durgunluğu süresiz uzatacaktır, aynen 1930larda trajik biçimde olduğu gibi. Bundan dolayı, iş çevrimine
[konjonktür dalgasına] mevcut ortodoksi piyasa ekonomisi içindeki esrarengiz süreçlerin
neden olduğunu düşünür ve aktif bir hükümet politikası ile karşılık verilmesi gerektiğini
savunurken, Mises teorisi göstermektedir ki iş çevrimleri hükümetin enflasyonist politikaları tarafından üretilmekte olup, söz konusu dalgalanma ortaya çıkınca hükümetin
yapabileceği en iyi şey ekonomiyi kendi haline bırakmaktır. Kısaca, Avusturyalı doktrin
laissez-faire’e eşlik edecek tek tutarlı alternatiftir. Çünkü, iktisattaki öteki “serbest piyasa” okullarının aksine, Mises ve Avusturyalılar laissez-faire öğretisini ekonominin “mikro” alanlarına olduğu kadar “makro” alanlarına da uygulayabilmektredirler.
Şayet müdahalecilik kaçınılmaz şekilde tahripkâr ve kendi sonunu getirici ise, üçüncü alternatif nedir, sosyalizm mi? Ludwig von Mises’in iktisat bilimine en tanınmış katkısını bu noktada yaptığı kabul edilmektedir. Mises, elli yıldan daha uzun bir zaman
önce, modern sanayileşmiş ekonominin vazgeçilmez unsuru olan fiyatların “iktisadi
hesaplaması”nın hakkından gelemediği için, sosyalist merkezi planlamanın irrasyonel olduğunu göstermiştir. Sadece, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve mülkiyet haklarının
serbest mübadelesine dayalı gerçek bir piyasa, bu tür hakiki piyasa fiyatlarını tesis edebilir; toprak, emek ve sermaye gibi üretken kaynakları, tüketicilerin taleplerini en etkin
biçimde tatmin edecek çeşitli alanlara ve sektörlere tahsis etmeye yarayan fiyatlardır bunlar. Hatta Mises göstermiştir ki, hükümet tüketici isteklerini göz ardı etmeye hevesli olsa
bile, fiyatları ve maliyetleri ortaya çıkaracak bir piyasa ekonomisi olmadan kendi amaçları
için bile kaynakları etkin tahsis edemez. Mises, bir sosyalist ekonomide fiyatların rasyonel
hesaplanması sorununu ilk gündeme getiren kişi olarak Sosyalistler tarafından bile selâmlanmıştır; ancak Sosyalistler ve öteki iktisatçılar, 1930lardaki yazılarında, yanlış bir şekilde,
Oskar Lange ve ötekilerin söz konusu hesaplama sorununu tatmin edici biçimde çözdüğünü varsaymışlardır. Esasen, Mises Lange “çözümleri”nin geleceğini orijinal makalesinde
tahmin etmiş ve bunları çürütmüştür.8
Bir hayli ironiktir ki, Doğu Avrupa’nın Komünist ülkeleri, çoğu kez kendi iradelerine aykırı olarak ve pragmatik yollardan, özellikle de ekonomileri sanayileştikçe, sosyalist planlamanın gerçekten de tatmin edici olmadığını anlar anlamaz, iktisat camiası hoşnut bir
şekilde Mises’in ithamlarının çürütüldüğü görüşüne kapılmıştır. 1952’de Yugoslavya’nın
devletçi planlamadan sapmasıyla başlamak üzere, Doğu Avrupa ülkeleri şaşırtıcı bir hızla sosyalist plânlamadan uzaklaşıp serbest piyasalara, fiyat sistemine ve işletmeler için
kâr-zarar hesaplarına doğru yaklaşmaktadırlar. Özellikle Yugoslavya—bir sosyalist ekonomide ayağı sağlam son hükümet—serbest piyasaya meyledip yatırımlarda Devlet konMises’in klasik makalesi “Economic Calculation in the Socialist Commonwealth,” [Sosyalist Devletler Topluluğunda İktisadi Hesaplama] başlığıyla tercüme edilmiştir. Bkz. F.A. Hayek, ed., Collectivist Economic Planning
(London: George Routledge and Sons, 1935), ss. 87–130. Mises’in, Lange’nin ve Hayek’in öteki makalelerinin
Morris Bornstein, ed., Comparative Economic Systems (Homewood, Ill.: Richard D. Irwin, 1969)’da tıpkıbasımı
yapılmıştır. Bütün bu ihtilafın harika bir tartışması ve eleştirisi Trygve J.B. Hoff, Economic Calculation in the
Socialist Society (London: William Hodge, 1949)’da bulunabilir.
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trolünden uzaklaşmaya doğru birikimli ve kararlı adımlar atmıştır. Merkezi plânlamanın
çöküşünün ön haber vericisi olarak Ludwig von Mises’in adının ne Doğuda ne de Batıda
anılması, talihsiz ama hiç de sürpriz olmayan bir durumdur.9
Doğudaki sosyalist ekonomilerin çökmekte olduğu giderek daha aşikâr hale gelirken,
bir yandan da, Batıda müdahaleceilik pul pul dökülüyorsa, gerek Doğuda gerekse Batıda
çok geçmeden serbest piyasa ve özgür toplumu öne çıkaran bir manzara giderek güçlü bir
olasılık haline geliyor demektir. Fakat asla unutulmaması gereken şey şudur ki, bu gelişmeler Ludwig von Mises’in itibarının, rolünün ve katkısının öneminin bir teyidi ve kanıtlanmasıdır. Zira Mises, neredeyse tek başına, iktisat teorisi için, sosyal bilim için, ve de
ekonominin bizzat kendisi için doğru paradigmayı önermiştir; şimdi bütün unsurlarıyla
birlikte bu paradigmayı kucaklamanın zamanıdır.
Ludwig von Mises’e karşı takdir hislerimizi ifade etmeye nokta koymak için, onun en
büyük eseri İnsan Eylemi’nin o heyecan verici şu son cümlelerinden daha uygun bir ifade
olmasa gerektir:
İktisadi bilgi bütünü insan uygarlığının yapısı içinde hayati bir unsurdur; modern sanayileşmenin ve geçen yüzyılın bütün ahlâki, entellektüel, teknolojik ve tıbbi başarılarının üzerine bina edildiği temel budur. Bu bilginin kendisine bahşettiği zengin hazineden
uygun şekilde yararlanmak, veya yararlanmadan onu bir kenara koymak insanlara kalmıştır. Ancak ondan en iyi şekilde yararlanmayı beceremezler, öğretilerini ve uyarılarını göz
ardı ederlerse, iktisadı yürürlükten kaldırmış olmayacaklar; toplumu ve insan soyunu ayakları altında ezip yok edeceklerdir.10
Hiç de tevazuya kaçmadan şunu söyleyebiliriz ki, Ludwig von Mises’in hayatı ve eserleri
sayesinde, insanoğlunun hayat, hürriyet ve ilerleme yolunu seçip, ölüm ve despotizmden
sonunda kararlı bir şekilde yüz çevireceğini gerçekçi biçimde umut edip bekleyebiliriz.
						

Çeviren: Mustafa Acar

Yugoslavia konusunda, bkz. Rudolf Bicanic, “Economics of Socialism in a Developed Country,” in Bornstein,
Comparative Economic Systems, ss. 222–35; Doğu Avrupa’daki öteki ülkeler konusunda, bkz. Michael Gamarnikow, Economic Reforms in Eastern Europe (Detroit, Mich.: Wayne State University Press, 1968).
10
Mises, Human Action, s. 881.
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Atilla Yayla

Kapitalizm Çöküyor mu?

Ö

zellikle ABD ve İngiltere‘yi etkileyen ve yavaş yavaş bu ülkelerden dünyaya sirayet
etme istidadı gösteren finansal piyasalar ve finansal kuruluşlar krizi kapitalizm adını
verdikleri bir canavardan nefret eden çevrelere seslerini yeniden yükseltme fırsatı verdi.
Sağcı ve solcu piyasa ekonomisi karşıtları şimdi piyasa ekonomisi ile özdeşleştirdikleri
kapitalizmin nihayet çökmekte olduğunu sevinçle ilan ediyorlar. Peşinden, krizi çözmek
için devlet(ler)in müdahale etmesine yönelik kuvvetli talepler geliyor. Acaba bu krizlerin
sebebi gerçekten serbest piyasalar ve serbest ekonomi modeli mi? Kapitalizm hakikaten
ölüyor mu? Devletler bu krizleri çözebilir mi? Bu krizler kapitalizmin yerine yeni ve daha
başarılı bir modeli ikame etmenin yolunu açabilir mi?
Önce bir kavramsal netleştirme yapalım. Kapitalizm hem piyasa ekonomisi
taraftarlarınca hem de piyasa ekonomisi karşıtlarınca kullanılan bir kavram olmakla beraber bu iki kesim kavrama farklı anlamlar yüklüyor. Piyasacılar özel mülkiyete dayalı rekabetçi serbest piyasa ekonomisine kapitalizm derken, diğerleri sermaye grupları ile iç içe
geçmiş siyasi otoritenin kontrol ve güdümündeki ekonomik yapılanmaya kapitalizm adını
veriyor. Aynı kavramın birbirinden hayli farklı iki anlama gelmesi elbette anlam karışıklığı
ve tartışmalarda kavramsal zorluklar yaratıyor. Bu yüzden, sağlıklı tahlil yapabilmek için,
Atilla Yayla Gazi Üniversitesi İİBF öğretim üyesidir.
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kapitalizmin ana hatları itibarıyla iki türünün olduğunu söylemek gerekir. İlki serbest
piyasacı kapitalizm, ikincisi ise crony kapitalizm de dediğimiz devlet kapitalizmidir.
Anglo-saxson dünyasında yaşanan kriz piyasa ekonomisiyle aynı anlamda kapitalizmin
krizi olmaktan ziyade devletçi kapitalizmin bir krizidir. Krizin bir anlamda Keynesçi kapitalizmin krizi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu kapitalizmde devlet çeşitli araçları -özellikle
para ve finans araçlarını- kullanarak ekonominin patronu ve yönlendiricisi rollerine soyunur. İşin tuhafı krizlerin devletin bu rolü yüzünden çıkmasına rağmen her krizde batık
şirketlerin (rasyonel ve asalak şekilde) ve sağlam ekonomi bilgisinden mahrum bireylerin
(adeta ayaklarına kurşun sıkarak, yani daha fazla vergi ödemeyi zımnen kabullenerek)
problemin kaynağını, yani devleti çözüm olmaya çağırmasıdır. Bu talep ve bekleyiş, devletin buna gerçekten muktedir olmasının değil, muktedir olduğuna inanılmasının ve bu
inancı besleyen yaygın ve baskın bir ekonomi ve siyaset kültürünün eseridir.
Krizin Mahiyeti ve Sebepleri
ABD‘de birçok mali kuruluş taahhüt ettiği mali yükümlülüklerin altından kalkamamakta veya daha güçlü finansal kuruluşlara satın alma veya birleşme yoluyla eklemlenme veya
devlet tarafından kurtarılma peşinde koşmaktadır. İlk olarak mortgage piyasaları denen
ipotekli ev kredisi sektöründe işaret veren kriz yavaş fakat emin adımlarla diğer mali
kuruluşlara ve bu arada bankalara doğru genişlemektedir.
„
ABD‘deki bu finansal krizin ana sorumlusu “başıboş piyasalar, şirketlerin doymak bilmez kâr arzusu veya kapitalizmin kaçınılmaz devrevi kriz yaşama özelliğine sahip olması
değildir. Kısaca ve basitçe Amerikan devletinin ekonomi politikalarıdır. ABD yıllardan beridir problem olmaz düşüncesiyle bütçe açığı vermekteydi. Dış politikasındaki saldırganlık,
dünyanın jandarması rolüne soyunmanın getirdiği yüksek askerî harcamalar devletin aşırı
harcama yapmasına ve dolayısıyla devamlı bütçe açığı vermesine sebep olmakta ve devlet
vergileme ve açık finansman yoluyla bu açığı çevirmeyi becerebileceğini düşünmekteydi.
Ayrıca, bu ülkede, Keynesyen bir bakışla ekonominin dönmesi hep tüketicilerin devamlı
ve gittikçe daha fazla harcama yapmasına bağlanmaktaydı. Bu yüzden faizler düşük tutulmakta ve krediler bollaştırılıp ucuzlatılmaktaydı. Bu müşevvikleri hisseden vatandaşlar
ucuz para-bol kredi imkânlarından yararlanarak normalde karşılayabileceklerinden daha
fazla harcamayı öğrendiler, zamanla bu davranış kurtulması zor bir alışkanlık niteliğini
kazandı ve neredeyse herkes bunu sürdürebilmek için kredi kuruluşlarına borçlandı.
Böylece her Amerikalı sırtında bir borç yüküyle gezer hâle geldi.
ABD hükümetleri ekonomik hayatın kanunlarına tabi olmak yerine kredi kuruluşlarına
garantiler verdiler. Böyle olunca bu kuruluşlar hem suni şekilde büyüdüler hem de gerek
müşterileri gerekse kendileri rasyonel ve hesaplı iktisadi davranıştan uzaklaştı. Ev sektöründe ve tüketimde balon şişmeler oldu. ABD devletinin bu ekonomik politikaları ülkede sermaye tahsis sürecinin müşevviklerini çarpıttı ve sonunda reel ekonomide problemler yarattı. Reel ekonomideki problemler asıl sorun ama onların tam olarak görülmesi
zaman alacak. Her zaman olduğu gibi ikincil sorun daha çabuk fark edildi ve daha çok dik46
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kat çekti. Bu, finansal piyasalardaki krizdi. Kredi kuruluşları bir süre sonra müşterilerinin
yüksek risk sınırına ulaştığını görünce frene basmak zorunda kaldı, ama artık çok geçti.
Yaşananlar ABD‘nin şimdiye kadarki ekonomi politikasını ciddi biçimde gözden geçirmesi, hatalarından ders alması ve daha sağlam politikalar uygulaması gerektiğini göstermektedir. Krizi hiçbir acı yaşamadan ve hiç dönüşmeden geçiştirmenin imkânı yoktur.
Devletler Tanrı değildir, bu tür krizlerin acısız çözülmesini sağlamaya güçleri yetmez. Süper devletler de buna dâhildir. Devletlerin bu tür krizlerde deva olma adına yapacakları
müdahaleler hiçbir şekilde problemi çözmez. En iyi ihtimalle biraz erteler ve fakat bu sefer ileride daha şiddetli bir şekilde yeniden ortaya çıkmasına sebep olur. ABD‘de yaşanan
da budur. Trilyon dolarlık müdahaleler finansal krizi ve reel ekonomideki zamanla fark
edilecek asıl krizi çözmeye yetmeyecektir. ABD‘de batan mali kuruluşlara yenileri eklenecek ve diğer bazı şirketler de krizden payına düşeni alacaktır. Çözüm daha uzun zamanda
ve ekonominin kendi dinamiklerinden gelecektir.
Devlet Para Tekeli Olmamalı
Aslında bu krizi, daha temel bir sorunu gündeme getirmek için bir fırsat olarak kullanmak da mümkün. Bu sorun, devletin genel olarak ekonomideki ve özel olarak para
piyasalarındaki yeri ve rolüne ilişkindir. İlkini başka yazılara bırakıp ikincisine dönelim. Bilindiği üzere bugün para basma yetkisi devletlerdedir. Altın standardı da ortadan kaldırıldığı için devletler keyiflerince para basabilmektedir. Keza, merkez bankaları
aracılığıyla devletler faiz hadlerini belirlemekte ve kredi piyasalarını yönetmektedir.
Yaşanan problemin asıl kaynağı budur. Devletlerin para basma yetkisi ellerinden alınmalı
ve piyasa aktörlerine bırakılmalıdır. Devletlerin kredi piyasalarını kontrol etmesine de izin verilmemelidir. Devletlerin para meselelerinde insanları en çok kandıran ve
kazıklayan kuruluşlar olduğu unutulmamalıdır. Devletlerdeki, vatandaşları aldatmak için
kullanılacak numaralar bitmez tükenmez. Mesela enflasyonist devletler evimizde baş tacı
ettiğimiz hırsız daimi misafirler gibidir.
Ne var ki, maalesef, gidiş bu istikamette değildir. Tam tersine, devletlerin bu işe
kurtarıcı olarak müdahale etmesi ve piyasalara para akıtması istenmektedir. Yazının
başında da vurguladığım gibi bu tuhaf bir taleptir. Zehir zaten devletlerin devletçi ekonomi politikalarıdır. Bu zehrin panzehirinin ise daha fazla devlet müdahalesi olduğu
sanılmaktadır. Oysa asıl sorun para piyasaları değildir. Sorun reel ekonomidedir.
Zaman, 03.10.2008

Ekonomik Devletçiliğin Yeni Krizi
ABD’de çıkan ve çok geçmeden dünyanın diğer parçalarına da sirayet etmeye başlayan
finansal piyasalar krizi entelektüel hayatı hareketlendirdi. Hem ülkemizde hem diğer
ülkelerde şimdi bu krizin sebepleri, anlamı ve muhtemel sonuçları üzerinde hararetli
tartışmalar yapılıyor. Liberaller için çok şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sesi daha çok ve gür
çıkanlar sağcı ve solcu devletçiler. Kimi muhafazakârlardan Amerikan liberallerine (yani
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sosyal demokratlar ve sosyalistlere), neo-faşistlerden neo-sosyalistlere geniş bir koro hep
birlikte “yaşasın kapitalizm çöktü!”, “piyasa ekonomisi battı!” naralarıyla sevinç çığlıkları
atıyor. Ancak, kapitalizmin çöktüğünde hem fikir olanlar, onun yerini neyin alması
gerektiği konusunda aynı uyumu gösteremiyor. “Çöken” sistemi muhafaza edip başta finans piyasalarında olmak üzere daha çok devlet kontrolü isteyenler de var, kapitalizmin
yerinin acilen sosyalizm tarafından alınmasını talep edenler de.
Kriz vesilesiyle yapılan tartışmalar entelektüel hayatın devletçiliğin ağır hegemonyası
altında olduğunu bir kere daha gösterdi. Bu hegemonya o kadar ağır, öylesine derin ve
öylesine yaygın ki, kendilerinin bu devletçi kültürel hegemonyadan masun olduğunu
zannedenler bile farkında olmadan onun kavramsal ve teorik çerçevesine teslim oluyor.
Tabii, söylemeye bile gerek yok, bu hegemonya daha ziyade sosyalist renkli.
Hem eleştirenleri hem de utangaç savunucuları kapitalizmin bir üretim biçimi
olduğunda hemfikir. Tabiatıyla, bu, Marksist bir bakış. Üretim ilişlerinin dünyayı
belirlediğine inanan bir düşünürün yanlışlığı hem teorik olarak ispatlanmış hem de hayat
tarafından tescil edilmiş ama buna rağmen popülerleşerek harcı alem olmuş bir görüşü.
Oysa, kapitalizmi kendisine sosyalistler tarafından verilen bu sevimsiz adına rağmen savunan yazarlar kapitalizmin bir üretim biçimi olduğunu düşünmezler. Başka izah tarzları
geliştirirler. Öyle ya, kapitalizm gerçekten bir üretim biçimi olsaydı bazı kapitalist ülkelerdeki Taylorizm, Fordizm gibi adlarla anılan üretim biçimlerinin en sıkı taklitçisi olan
sosyalist ülkelere ne ad vermek gerekirdi?
Kapitalizm bir iktisadi örgütlenme tarzıdır. Özünde özel mülkiyet ve serbest mübadele
yatar. Kapitalizm, bireylerin ve gönüllü birey birliklerinin (firmaların) sahip oldukları ekonomik faktörleri kendi ilgi, bilgi ve amaç çerçeveleri içinde serbestçe üretim, ticaret gibi
iktisadi faaliyet alanlarına sokabildikleri sistemin adıdır. Bu sistemde devletin oynayacağı
rol liberal gelenekte çok tartışmalıdır. Devleti iç güvenlik, savunma ve adaletle sınırlayıp
bazı bayındırlık ve kayıt işlemleri dışında ekonomik hayata asgari ölçüde müdahale etmesi şartını koşan liberaller ve klasik liberaller olduğu gibi minimal (veya gece bekçisi) devlet
isteyen liberteryenler ve devlet fikrini tamamen reddeden anarko kapitalistler de önemli
ve etkili eserlere imza atmaktadır.
Kapitalizmi kapitalizm adıyla savunan çok az yazar vardır. Zira, bu isim hem yanıltıcıdır
hem de sosyalistlerce uydurulmuştur. Daha çok serbest piyasa ekonomisi kavramı tercih
edilir. Birçok piyasacı yazar dünya tarihinin pek sınırlı bir kısmında ve çok az yerde siyasi
otoritenin müdahalelerinden tamamen masun bir piyasa ekonomisi yaşandığına kanidir. Bu yazarlar dünyada cari ekonomik sistemlerin aslında melez, yani piyasa ekonomisi ve kumanda ekonomisi karışımı bir şey olduğuna inanır. Bunun ana sebebi piyasanın
da devletin de tamamen yok edilemeyecek olmasıdır. Özel mülkiyeti yok etme idealine
dayanan sosyalist sistemler özel mülkiyeti ve piyasayı tam olarak ortadan kaldıramadığı
ve kaldıramayacağı gibi en piyasacı modeller de devletin iktisadi hayata müdahalesini
sıfırlayamamıştır. Dolayısıyla, pür piyasa ekonomisi ve pür komuta ekonomisi modelleri birer ütopyadır. Ama birincisi iyi ikincisi kötü ütopyadır. Birincisine yaklaştıkça zen48
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ginlik artar, refah geniş halk kitlelerine yayılır ve özgürlük daha iyi korunur; ikincisine
yaklaştıkça fakirlik artar, yaygınlaşır, toplum kastlara ayrılır ve tahakküm koyulaşır.
Piyasa hiçbir zaman tamamen ortadan kaldırılamaz. O adeta dağlar, nehirler gibi, her
insanın bir ailede doğması ve sosyalleşmesi gibi doğal bir olgudur. Devlet de yaygın devletçi kültür yüzünden ortadan kaldırılamayacak gibi görünmektedir. Birçok liberal yazara göre, akıl ve mantık dışı, vahşi sosyalist modeller çökmüş olmakla beraber, sosyalizm
bütünüyle ölmüş değildir. O özellikle ekonomik alanda devletçiliğin değişik şekillerinde
kendini göstermektedir. Kapitalizmin kalesi olduğu söylenen ülkelerde bile bir sosyalist
yan vardır. Bu yan devlette somutlaşır. Devletin piyasaya her müdahalesi bir çeşit sosyalizm yolunda atılan bir adım olarak tezahür eder. Zira, bu müdahalelerle devlet piyasadaki binlerce aktörün serbest davranışları sonucu oraya çıkan şeyleri şu veya bu sebeple
değiştirmeye çalışır. Kısaca, her devlet müdahalesi aynı zamanda sosyalist bir müdahaledir. Faşistlerle sosyalistler arasında bu bakımdan önemli bir fark yoktur. Zaten faşist
ülkelerin çoğu milli sosyalist ekonomik programlar izlemişlerdir.
Kriz Nasıl Doğdu?
Amerikan finans piyasalarındaki kriz de aslında Amerikan ekonomisinin devletçi yani
sosyalist kanadının yarattığı bir krizdir. Başka ülkelerde olduğu gibi bu ülkede de finans
piyasaları, iddia edildiğinin aksine, serbest piyasa diyebileceğimiz bir model teşkil etmemekte, devlet tarafından kontrol ve manipüle edilmektedir. Parasal ve mali araçları devlet
elinde tuttuğu sürece bu kaçınılmaz bir sonuçtur. Bütün finansal kuruluşlar en fazlasından
Amerikan devletinin taşeronu durumundadır. Birçok devlet gibi Amerikan devleti de ideolojik sebeplerle veya demokrasinin aynı zamanda oy satın alma mekanizması hüviyetinde işleyişinin bir sonucu olarak finans piyasalarına müdahale etmektedir. Doğal olarak,
sözüm ona iyi niyetle yapılan bu müdahaleler, finans sektöründe piyasayı çarpıtmakta ve
kaçınılmaz bir krizin temellerini yavaş yavaş hazırlamaktadır.
Amerikan devletinin finansal piyasaya daimi müdahale araçlarından bahsetmeden
önce yaşanan krizin altında yatan olayları hatırlayalım. Bu krizin temelleri ipotekli ev
kredisi alanında ödeme gücü normal şartlar altında aldıkları krediyi ödemeye yetmeyecek
kişilere kredi verilmesiyle atılmıştır. Amerikan siyasetçileri, yıllarca, finans kuruluşlarını
bu kimselere kredi vermeye zorlamıştır. Bu riskli krediler Fannie May ve Freddy Mac
adlı devlet tarafından sponsor edilen iki kuruluş tarafından garantiye alınmıştır. Fannie May 1929 buhranının ertesinde Roosevelt tarafından kurulmuştur. Freddy Mac ise
Kongre tarafından 1970’te yaratılmıştır. Özel yatırımcılar devlet garantisi altında olan
bu DSK’ların (Devlet sponsorluğundaki kuruluşlar) tahvillerini Federal Devletin garantisi
altında düşüncesiyle koşarak almıştır. 1977’de, J. Carter tarafından, Community Reinvestment Act denilen bir kanun çıkarılarak ipotekli ev kredisi veren kuruluşlar kredi
müracaatında bulunanlar arasında “ayrımcılık” yapmamaya zorlanmıştır. Bunun pratikteki anlamı ödeme gücü yetersiz de olsa neredeyse her müracaat edenin kredi alabilmesi olmuştur. Tabiatıyla, riskli kredilere daha yüksek faiz bindirilmiştir. Ödeme kabiliyeti
zayıf insanlara dağıtılan bu krediler bir süre sonra geri dönmemeye başlayınca kriz ortaya
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çıkmıştır. Bütün finans kuruluşları bir zincirin halkası oldukları için de birinde başlayan
sıkıntı adım adım diğerlerine sirayet etmektedir.
Aslında Amerikan devleti finans piyasalarına kimi yollarla daimi olarak müdahale etmektedir. Her ülkede olduğu gibi ABD’de de devlet para çıkarma tekeline sahiptir. Altın
standardı ortadan kaldırıldığı için para çıkarmada devleti sınırlayan bir güç yoktur. Amerikan Federal Merkez Bankası yıllardır piyasaya para pompalamaktadır. Bunun sonucu
yüksek enflasyon düşük faiz olmaktadır. Bu politikalar Amerikalılarda gelirinden fazla
harcama adı verilen bir hastalık yaratmıştır. Anlık nakdi olmayanlar kredilere ve kredi
kartlarına yüklenerek harcamaya devam etmektedir. Keynezyen mantıkla devletin görevinin tasarrufu değil harcamayı teşvik etmek olduğuna inanan sakat yaklaşım devamlı
olarak Amerikan vatandaşını sahip olmadığı parayı harcaması için cesaretlendirmektedir.
Bu yüzden, tasarruf oranı eksiye dönen bir toplum ortaya çıkmıştır.
Görüldüğü gibi Amerikan krizinin ardında finans piyasalarının “başıboş”luğu veya hükümetin müdahale etmemesi değil hükümetin aşırı müdahalesi ve yanlış regülasyonlama
yapması yatmaktadır. Sağlam ekonomi bilgisi yaygın olmadığı ve acı reçeteler, hem sade
insanların hem de politikacıların işine gelmediği için şimdi yangının üstüne körükle girmek anlamına gelen kallavi devlet müdahalesi çağrıları peş peşe gelmektedir. Boyutları
ne olursa olsun devlet müdahalesi krizi çözmeyecek, krizden etkilenenleri değiştirecek
ve krizi, en fazla, üstelik ağırlaştırarak, erteleyecektir. Devlet müdahalesi irrasyonel krediler alan kişilere, onlardan tatlı faizler elde eden şirketlere, bu şirketlerin ensesi kalın
sahiplerine yarayacaktır. Sözüm ona kurtarma planıyla her vergi mükellefi ekstra bir yükün altına girecek ve bu yükü başkalarına yansıtma imkânı olmayanların refah seviyesi
düşecektir.
Kuralları Kim Koyar?
Hayatın her alanına olduğu gibi ekonomiye ve haliyle finansa da devlet müdahalesinin
olabildiğince az olması gereklidir. Az devlet müdahalesi kuralsızlık anlamına gelmez. Piyasalarda uyulan kuralları yaratanlar da devletler değildir. Aksine, kuralları işlemez hale
getirenler ve çarpıtanlar çoğu zaman devletlerdir. Finans piyasaları da elbette kurallara
ve denetim mekanizmalarına dayanacaktır. Başka türlü var olamazlar. Bu kuralları sektörün kendisi hayatın akışı içinde bizzat yaratır. Kurallar zamanla pekişir ve kurallara
uymayanlar piyasadan kendiliğinden tasfiye edilir. Devlet, olsa olsa, bu kuralları, farkına
vardığı zaman, pozitif hukuk mevzuatının parçası haline getirebilir. Devletçi kültürün
tahakkümü altında ezilen bir ülkede söylediklerimin anlaşılmasının ve kabul edilmesinin
çok zor olduğunun farkındayım. Ama, vakti ve enerjisi olanlar mesela ticaret kurallarının,
sigorta sektöründeki kuralların nasıl doğduğunu, yerleştiğini ve korunduğunu incelerlerse, söylediklerimin tarihi gerçekler olduğunu göreceklerdir.
Piyasa Hakkında Hurafeler
Sol ve sağ devletçiler piyasa ekonomisi eleştirilerinde “piyasa köktenciliği”nden,
“evanjelik piyasacılık”tan, “piyasa putu”ndan, “piyasaya tapınmak”tan filan sözediyorlar.
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Bu lafların boylarından büyük olduğunu kendilerine hatırlatmak isterim. Bu tür anlamsız
ve yakışıksız sözleri kullanalar ya piyasanın ne demek olduğundan habersizdirler ya da
piyasaya karşı önyargılıdırlar. Bu kültür ortamında birçok entelektüelin bu çizgide olması
ve mesela eskiden beri piyasa ekonomisine karşı olan sosyalistlerin bu sözleri çok sevip
ikide bir kullanması anlaşılabilir bir şeydir. Ama hem liberalim veya piyasa ekonomisine
inanıyorum deyip, hem de sosyalistlerle aynı telden çalanların durumu biraz tuhaf
kaçmaktadır. Piyasa diye bir özne yoktur. Piyasa her bireydir. Her üretici, her satıcı, her
alıcıdır. Zevk ve tercihleri olan her kişidir. Piyasada iş yapan her şirkettir. Piyasa ne öznedir
ne de sabit, donmuş bir durumdur. O bir akıştır, bir oluştur, girift, amorf bir ilişkiler ağıdır.
Somut bir özne olmadığı için de ona tanrı gibi tapmak da söz konusu olamaz. Tapmak için
öznenin somut olması ve piyasadaki sonuçların sorumlularının yanılmaz biçimde teşhis
edilebilmesi gerekir. Devlet tam da bu durumdadır. Bu yüzden, iddia edilenin aksine, devlet tapıcılığı çok yaygındır. Devlet denilen şey insan gücüyle (yani politikacı ve bürokratlarla), binalarıyla, mevzuatıyla ve kim için ne sonuç verdiği gözlenebilen icraatlarıyla belli
ve ortada olan bir şeydir. Piyasa tapıcılığından söz edenler bilerek veya bilmeyerek devlet
“tapıcılığı” yapıyor olmasın?
Devletçilere Ev Ödevleri
Moda tabirle, velev ki piyasa yanlış yaptı veya çöktü. O zaman piyasanın hata
yaptığına inanan gevşek devletçilere ve çöktüğüne inanan sıkı devletçi neo sosyalistlere
sorulması gereken sorular var. Sağcı ve solcu ılımlı devletçilere sorular şunlar: Piyasanın
yanlış yaptığını nereden biliyorsunuz? Mesela, bir şirketin batması piyasanın yanlış
yapması mıdır? O zaman şirketler hiç batmamalı, müteşebbisler hiç başarısız olmamalı
mıdır? Piyasanın yanlış yapması demek piyasadaki aktörlerin yanlış yapması demektir.
Diyelim ki, bu aktörler yanlışlar yapıyor. Devletin yanlış yapmayacağını nereden biliyorsunuz? Bunun bir garantisi var mıdır? Neden piyasada iş yapan insanların bilgilerine,
onları belli şekillerde davranmaya iten müşevviklere ve piyasa aktörlerinin sağduyularına
güvenmeyip memurların ve politikacılarınkine güveneceğiz? Memurlar bu kadar iş bilir iseler neden kendileri piyasada çalışıp rekor üstüne rekor kırmıyor, büyük başarılara
imza atmıyor, muazzam servetler yapmıyorlar? Piyasada hata yapan şirketler ve kişiler
batıyor, her şeyini kaybediyor, yani ağır bir bedel ödüyor. Devlet görevlileri, politikacılar,
bürokratlar hata yaptıklarında ve insanların hayatlarını mahvettiklerinde onlara hangi
müeyyideleri nasıl uygulayacağız?
Neo sosyalistlerin işi daha zor. Onlara da şunları sormak isterim. Anladım, size göre
piyasa ekonomisi “tu kaka”. Peki, sizin alternatifiniz ne? Bana göre çoğu saçma olsa da
insanların hoşuna giden, etkileyici, bazen göz yaşartıcı kapitalizm eleştirileriniz için size
müteşekkiriz, ama neden aynı hassasiyeti sosyalist ülkelerde yaşanmış ve yaşanmakta olan
ekonomik felaketler ve dramlar konusunda göstermiyorsunuz? “İyi” kapitalizm eleştirisi
yapmanız sizin bir modeliniz olduğunu veya varsa modelinizin daha iyi olduğunu mu gösterir? Niye, nasıl? Sizin modelinizde özel mülkiyet ve özel girişim hakkı olacak mıdır?
Özel işletmecilik kaldırılırsa ortaya çıkacak müşevvik eksikliği sorunu nasıl çözülecek51
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tir? Ekonomideki temel karaları kim ve nasıl alacaktır? Fiyat mekanizması yok edilince
iktisadi hesaplama nasıl yapılacaktır? Her şey ona bağlı ve onun elinde olunca korkunç
bir güç haline gelecek olan devlete karşı bireyler nasıl korunacaktır? Bireysel özgürlükler
nasıl muhafaza edilecektir? Sosyalist ülkelerde korkunç bir ekonomik sefaletin, maddi
eşitsizliğin doğmasının yanında bireysel özgürlüklerin de bütünüyle kaybedilmesi bir tesadüf müdür?
Kimsenin göz bağlamasına aldanmayalım. Yaşanan kriz saf piyasa ekonomisinin değil,
devlet güdümlü kapitalizmin, bir başka deyişle devletçi ekonomik modelin, yani Amerikan
ekonomisinin sosyalist kanadının krizidir. Yapılması gereken, krizi, devleti azdırmanın ve
obezleştirmenin gerekçesi ve aracı haline getirmek yerine, devletin ekonomik hayattaki
yerini daraltmak için kullanmaktır. Günün sonunda bunu yapanlar kârda diğerleri zararda olacaktır.
Taraf, 07.10.2008

Piyasa Ekonomisinden Başka Çaremiz Var mı?
Zaman‘da bir süre önce yayınlanan Amerikan kriziyle ilgili yazıma Mümtaz‘er
Türköne‘den bir eleştiri geldi. Değerli arkadaşım, kıymetli fikir adamı Türköne‘nin önemli
gördüğüm bazı eleştirilerini kısaca ele almak istiyorum..
Bir kere bu tartışma esas olarak iktisadi mantık ve ekonomik sistemlerle ilgili. Bu yüzden Anglikan Kilisesi‘nin veya benzer şeyler söyleyen Papa‘nın şahitliğine güvenmek bana
anlamsız görünüyor. Destek almak için ille de gönderme yapmamız gereken birileri varsa
bunlar herhalde düşünce tarihinde iz bırakmış iktisatçı yazar ve filozoflardır. Bu yüzden
tartışmaya teşkilatlı dinlerin önderlerinin değil Marx‘ın dahil edilmesi daha doğru ve
yararlı.
Marx‘ın haklı olup olmadığı ekonomik sistem ve temel insani değerler konusunda
nerede durduğunuza bağlıdır. Özellikle vurgulamak gerekir ki, düşünce tarihinin önemli
filozoflarından birinin eseri olmakla beraber Marksist ekonomi öğretisi iktisat dünyasında
hiçbir zaman ağırlıklı bir konum kazanamamıştır. Türköne‘nin haklı olarak vurguladığı
gibi Marksist ekonomi anlayışı özü itibarıyla bir kapitalizm eleştirisidir. Bu eleştiriyi okumak heyecan verici olmakla beraber emek değer teorisi üzerinde yükselen Marksist iktisat teorisi karmaşık ekonomik olguları anlama ve açıklamada yetersizdir. Bundan da
kötüsü, doludizgin kapitalizm eleştirisi yapan Marx‘ın kendi sisteminin temellerini ve
nasıl işleyeceğini hemen hemen hiç açıklamamış olmasıdır. Ama, Marx namına kurulan
ve komuta ekonomisi veya planlı merkeziyetçi ekonomi adıyla bilinen sistemler insanlığa
sefalet ve zulümden başka bir şey getirmemiştir.
Devletsiz Para Mitoloji Değil
Doğrusu üniversite yıllarımda Marx benim için de heyecan vericiydi. O zaman kapitalizme şiddetle karşıydım. Keskin kapitalizm eleştirisi ve bütün problemlerin çözüldüğü bir
cennet hayali her genç insan gibi beni de çekiyordu. Ne var ki liberal filozoflarla tanışıp pi52
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yasa ekonomisi bilgisine gitgide daha çok vakıf olmaya başlayınca Marx‘ın büyüsü dağıldı.
Liberal entelektüel kaynaklardan beslenen biri için Marx ne caziptir ne de hayatı daha
iyi anlamaya yardımcı olabilecek bir kaynaktır. Esasen liberal yazarlar Marksizm‘i hayli
erken bir tarihte entelektüel olarak çökertmiştir. İlk olarak Böhm-Bawerk, arkasından
aynı gelenekten gelen Mises ve Hayek Marksizm‘i bitirmiştir. Böhm-Bawerk‘in temel
„
kitaplarından birinin “Marx ve Marksist Sistemin Bitişi olması, Mises‘in daha 1922‘de
„
“Sosyalizm adlı bir başyapıta imza atması boşuna değildir. Marksist düşünce hâlâ bu
eserlerle hesaplaşamamıştır. Buna rağmen Marksizm 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın
başlarında entelektüel âlemi kasıp kavurmuştur. Bununla da kalmamış, ona gönül veren„
ler tarafından “grand ekonomik ve siyasi projeler haline getirilerek hayata aktarılmak
stenmiştir. On yıllar önce entelektüel olarak iflas eden Marksizm‘in pratik iflası bu sistemlerle gerçekleşmiştir. Buna rağmen, Marx‘ın ve Marksizm‘in entelektüel cazibesi pek
azalmamıştır. Ülkemizde de durum böyledir. Bu yüzden, Türköne‘nin kimsenin piyasanın
kaldırılmasını, yerinin başka bir şey tarafından alınmasını istemediği iddiası ancak
medyayı iyi takip etmediğinin işareti olabilir.
İnsanların ütopyalarının olması her zaman kötü değildir. Asıl mesele ütopyanın
niteliği ve ona ulaşmada hangi yol ve yöntemlerin benimsendiğidir. Marksizm şiddet,
baskı ve kana dayanan ve insanlığın yok olmasına yol açacak bir ütopyadır. Asgari devletli
veya minimal devletli toplum ütopyası ise barışı tesis edecek ve insanların özgürlük ve
refahını artıracak bir ütopyadır. Marksizm uzaktan cazip ama yaklaştıkça kavurucudur.
Minimal devlet uzaktan cazibesiz ama yaklaştıkça ferahlatıcıdır. Benim ütopyam devletin
beşeri hayata asgari müdahalede bulunduğu, bütün insanların aynı hak ve özgürlüklerle
donandığı, müreffeh bir toplumdur. Bunun neresi niye yanlış anlamak zor.
Türköne‘nin mitolojiye başvurduğum ve gerçeklikten koptuğum iddiaları temelsiz.
Para tarihi çalışmaları paranın devletler tarafından yaratılmadığını, değişik maddelerin
insanlar tarafından bir siyasi otoritenin buyruğu olmaksızın para olarak kullanılmasından
sonra maden para veya maden ihtiva eden para sisteminin doğduğunu, piyasalarda doğan
ve gelişen parayı siyasi yönetimlerin sonradan egemenlik göstergesi yapmak ve ülke sakinlerini soyma, yayılmacı emellerini destekleme aracı yapmak amacıyla tekeline aldığını
göstermektedir. Yani devletsiz para bir mitoloji değildir. Dolayısıyla, gerçekleşmesi
imkânsız bir ideal, bir hayal olması da söz konusu olamaz. Olsa bile zaten bunun bir zararı
yoktur. Aslında devlet tarafından çıkartılmayan, bir başka deyişle özel para olgusu bugün
bile kısmen yaşanmaktadır.
Paranın Değeri Ekonomik Güçle İlgili
Gerçek ile gerçekliği aşağıdaki gibi tanımlayıp aralarında bir ayrım yaparsak ikisinin
her zaman birbirine tekabül etmesi söz konusu olmayabilir. Gerçek dönemsel-fiili bir olguya gerçeklik temel bir beşeri duruma işaret ederse, gerçeğe karşı çıkmak ille de gerçeklikten kopmak anlamına gelmez. Bir tarzın veya bir fiili durumun uzunca bir süredir var
olması, yaşaması onun gerçekliğe denk düştüğünü göstermez. O gerçeği-olguyu eleştirmek
veya reddetmek de gerçeklikten kopmamıza sebep olmaz. Bu çerçevede gerçeklikten nasıl
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kopulacağının iki örneğini vereyim. Din eğitimi bütün toplumlarda bir ihtiyaçtır. Yani bir
gerçekliktir. Hangi topluma giderseniz gidin din eğitimi talebi karşınıza çıkacaktır. Ama
bir toplumda din eğitiminin mesela bir kamu hizmeti olarak devlet tarafından mı verildiği
yoksa dindar insanların kendilerine mi bırakıldığı bir olgudur. Türkiye‘de Cumhuriyet
Dönemi‘nde din eğitiminin devlet tekeline alınması bir gerçekliğe tekabül etmez, sadece
bir olguya tekabül eder. Ve onun karşısına bir alternatif çıkarmak, mesela din eğitiminin
inananlara bırakılmasını talep etmek de, gerçeklikten kopuk bir öneride bulunmak
manasına gelmez. Aynı muhakeme para için de yürütülebilir. İnsan toplumlarının dolaylı
mübadeleyi sürdürebilmek için paraya, yani bir mübadele aracına ihtiyaç duydukları bir
gerçekliktir. Bu gerçeklik her yerde ve her zaman geçerlidir. Bu yüzden, parayı reddetmek veya parayı kaldırmayı öngören bir sistem vaat etmek gerçeklikten kopmaktır. Aynen Marksizm‘in ideal toplumu ve meşhur adil düzen tasarımı gibi. Ama paranın kim
tarafından çıkarıldığı bir olgu, bir gerçek meselesidir. Tarihî tecrübe gösteriyor ki para,
piyasa tarafından da temin edilebilir devlet tarafından da çıkarılabilir. Karşılıksız da
basılabilir, altın standardına da bağlanabilir. Bunlardan hangisinin tercih edileceği, yani
gerçeğin nasıl olacağı, birçok faktöre bağlıdır. Dolayısıyla, asıl mitoloji paranın piyasa
tarafından sağlanmasını talep veya teklif etmek değil, paranın ilk olarak devlet tarafından
yaratıldığını veya bütün tarih boyunca devlet tarafından çıkartıldığını zannetmektir.
ABD‘nin finans piyasaları üzerindeki ağırlığını emperyal amaçlar için kullandığını
zaten yazıp çiziyoruz. Ama bu, manzaranın tamamı değildir. Konu elbette bu açıdan da
analiz edilebilir fakat sadece buna indirgenemez. Ayrıca, böyle bir analiz yaparken birçok yanlış anlayıştan da kaçınmak gerekir. ABD Doları‘nın dünya üzerindeki hakimiyeti
ABD‘nin emperyal bir devlet olmasının sonucu değildir. Öyle olsaydı para ile oynayarak ve
parayı silah gücüyle dayatarak dünyada finans hakimiyeti kurulabilirdi. Bir hatırlayalım.
İki kutuplu dünyada Sovyet Rusya da büyük bir emperyal güçtü, ama parası ruble hiçbir zaman bir dünya parası olamadı. Sovyet vatandaşları bile rubleden kaçıyordu; çünkü, bütün propaganda yalanlarına rağmen, SB‘nin dikkate almaya değecek bir ekonomik
gücünün olmadığını herkes biliyordu. ABD‘nin parasının uzun süre dünyanın en önemli
parası olmasının ana sebebi bu ülkenin dünyanın en büyük ekonomik gücü olmasıdır.
ABD dünya üretiminin yaklaşık üçte birini yapmaktadır. Doların dünya piyasalarındaki
ağırlığının azalması ve başka paralarla dengelenmesi ancak ve ancak yüksek üretim gücüne sahip başka ülkelerin çıkmasıyla olacaktır. Dünya değişiyor. Belki de gelecekte Çin‘in
yuanı dünya ticaretinin ana birimlerinden biri haline gelecektir. Gelecekse bunu Çin‘in ne
kalabalık nüfusu ne de hızla artan silahları sağlayacaktır. Sadece ve sadece üretim gücü ve
dünya ticaretinde daha fazla yer işgal etmesi sağlayacaktır.
Kapitalizmi Kim Kontrol Edecek?
„
Türköne de diğer bazıları gibi “kontrolsüz kapitalizm den yakınıyor. Bu yakınma üç
kabule dayanıyor. İlki ABD‘de kapitalizmin kontrolsüz olduğu. İkincisi kapitalizmin siyasi otorite tarafından kontrol edilmesinin mümkün ve gerekli olduğu. Üçüncüsü bu tür
bir kontrolün iyi sonuçlar vereceği. Bunların üçü de verili doğrular muamelesi görüyor;
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„
kendiliğinden doğru kabul ediliyor. ABD‘de kapitalizm “kontrolsüz değildir. ABD‘de piyasa ekonomisi birçok gereksiz ve yanlış regülasyonun pençesinde kıvranmaktadır. Bu
konuda çok geniş bir literatür mevcut. Bunlarda insanları kahkahayla güldürecek regülasyon örnekleri de hikâye edilir. Bu literatüre gidilemiyorsa bile, en azından Cato Institute
„
tarafından yayınlanan “Regulation adlı dergiye göz atmak vaziyeti kavramaya yeterlidir.
Piyasa ekonomisi haklara dayanması, ademi merkeziliği ve rekabetçiliği ile en büyük kontrolü kendi bünyesinde gerçekleştirmektedir. Buna bir de hukukun hakimiyeti eklenince
tablo tamamlanacaktır. Devlet müdahalesi bu tabloya yabancı ve bozucu bir unsurdur. Siyasi otoritenin piyasayı tahrip etmeden istediği kontrolü tam olarak sağlaması imkânsızdır.
Kontrolün gereği üzerinde mutabık kalınsa bile muhtevası konusu açıkta kalacaktır. Kontrolsüz kapitalizmden şikâyet edenlerin problemin çözüldüğünü zannettiği bu nokta tam
da asıl problemlerin başladığı noktadır. Hayek‘in planlama için dediği gibi, kontrolün
gerekliliğinde anlaşmamız onun muhtevasında da anlaştığımız anlamına gelmez. Kontrolü tanımlama ve tesis etme sürecinde mutlaka farklı talepler oraya çıkacak ve kontroller (yani regülasyonlar) kaçınılmaz olarak vatandaşlar arasında ayrımcılık yapacaktır.
Dolayısıyla, güçlü olan kazanacak, zayıf olan ezilecektir. Ayrıca, kontrolün, yapılabilse
bile, iyi sonuç vereceğinin garantisi yoktur. Kontrol kim tarafından yapılacaktır? Papa‘nın
ricasıyla veya İngiliz papazın duasıyla gökten melekler inmeyeceğine göre kontrol işinin
bir görev olarak birilerine verilmesi gerekecektir. Bu görevi üstlenen insanlar, yani bürokratlar, piyasa aktörlerinden hem daha bilgili hem daha erdemli mi olacaktır? Onlar da
piyasada iş yapan insanların malul olduğu zaaflarla malul olmayacak mıdır? İnsanlık tecrübesi insanlara en çok zarar verenlerin kamu gücüne sahip olanlar olduğunu gösterdiğine
göre bu insanların bilmeden hata yapması, hatta bilerek kötülük yapması nasıl engellenecektir?
Bazı aydınların sanki engelsiz piyasa ekonomisi ve minimal devlet modeli yaşanmış
da büyük zararları görülmüş gibi piyasayı sınırlamayı ve devleti büyütmeyi kendine dert
edinmesi bana tuhaf geliyor. Devletin dine, kültürel hayata, ahlaka, sanata müdahale etmemesini isteyenler bile iş ekonomiye, ticarete gelince müdahale taraftarı oluyor. Bu ne
yaman çelişki böyle!
Zaman, 10.10.2008

Piyasa Barışı, Müdahalecilik Şiddeti Besler
Artık sadece ABD’yi etkilemekten çıkıp dünyaya yayılan finansal piyasalar krizi
tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kriz devam ettikçe elbette tartışmalar da sürecek.
Sürmesinde çok fayda var. Tartışmalarda, haliyle, esas olarak, iyi bir ekonomik modelin
ne olduğu ve piyasa-devlet ilişkisine nasıl bakmak gerektiği ele alınıyor. Bu konularda benimsenen pozisyonlar, ideal piyasa ekonomisiyle piyasayı tamamen kaldırmayı hedefleyen mutlak komuta ekonomisi arasında salınıyor. Şüphesiz, tam bir komuta ekonomisini,
insanlığın 20. yüzyıldaki piyasa karşıtı faşist, sosyalist ve nasyonal sosyalist sistem tecrübelerini yok saymadan ve de ahlâka ve akla elveda demeden savunmak çok zor. Zor, ama
imkânsız değil. Nitekim, biraz dolaylı da olsa, komuta ekonomisi çağrısı yapanlar var. Bu
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kimseler, piyasayı savunanları «liberal müminler» diye adlandırma nezaketsizliğini gösterseler de, sağduyularını tamamen yitirmedilerse, eminim, bir gün, anakronik ve gayri
medeni bir pozisyonu savunduklarını anlayacaklardır.
Neo sosyalist aydınların devlete yeryüzü tanrısı muamelesi yapmaktan bir an evvel
vazgeçmeleri entelektüel sağlıkları için de gereklidir. Bu yolda atmaları gereken ilk adım,
yüksek sesle ve öfkeli tonlarda piyasa ekonomisi eleştirileri yapmakla yetinmeyip kendi
müstakbel modelleri üzerinde de kafa yormaya başlamaktır. Daha önceki yazılarımda dile
geirdiğim temel soruları cevaplayarak işe başlayabilirler. Bir kere daha sorayım. Piyasada
iktisadî faaliyet yürüten aktörlerin bilgisine, iyi niyetine ve meziyetine güvenmiyorsak,
güvenemiyorsak devlet memurlarının ve politikacılarınkine nasıl ve niçin güveneceğiz?
Üretim araçlarında özel mülkiyeti kaldıracak veya disfonksiyonel hale getireceksek ekonomide hayatî önem taşıyan müşevvik ve dağıtım meselesini nasıl çözeceğiz? Bu sorulara anlamlı, mantıklı, tatminkâr cevaplar vermedikçe neo sosyalistlerin piyasa ekonomisi
eleştirileri fazla değer taşımayacaktır.
Piyasa Ekonomisini Savunup Müdahaleci Olmak
Komuta ekonomisi hayranları bu sorular üzerinde düşünürken biz sahnenin öbür
tarafına ışık tutalım. Orada da ilginç tipler var. Bunlardan bazıları hem piyasa ekonomisini savunduklarını söylüyor hem de piyasaya müdahale edilmesini istiyor. Piyasa
iktisadiyatı bilgilerinin kısıtlılığı her tezlerinden fışkıran bu kimseler, özellikle finans
piyasalarının başıboş bırakılmaması gerektiğini söylüyorlar. Bundan, tuhaf şekilde, iki
şey anlaşılıyor. Bir: Bu kimseler, devlet tarafından regüle edilmezse finans piyasalarında
kural olmayacağını düşünüyorlar. İki: ABD’de finans piyasalarının kontrolsüz, yani devlet
kontrolünden azade olduğunu sanıyorlar. Dolayısıyla da krizi devletin değil, piyasaların
yarattığını iddia ediyorlar. Dilin kemiği yok elbette, ama bizim de her iddiaya inanma
mecburiyetimiz yok. Her iki tez de yanlış. Bir Marksist veya bir Keynezyen bu izah tarzını
kabul edebilir, ama piyasa ekonomisi geleneğinden gelenler bu izahları yeterince ikna edici bulmazlar. Öyle olduğunu sananlara da kanıt sorarlar. Bu kanatta yer alan daha ilginç
bazı tipler de var. Bunlar, anlaşılan, benim gibi engelsiz bir piyasa ekonomisi isteyen ve
piyasa ekonomisini aynı zamanda insan hakları, adalet ve özgürlüğün de ön şartı olarak
görenlerin ısrarlı piyasa ekonomisi savunusunun kendilerinin garip, ne deveye ne de kuşa
benzeyen konumlarını açığa çıkarmasından rahatsızlık duyuyorlar. O yüzden, benim gi„
bilerin pozisyonunu akıllarınca “ideolojik/totalojik olarak etiketleyip kendilerinin eklektik, oportünist, ilkesiz ve güce-modaya teslimiyetçi tavrını aklamaya ve liberal diye pazarlamaya çalışıyorlar. Bu arkadaşlara da bir hatırlatmada bulunmalıyım. Elimizdeki bütün
maddî bilgiler gösteriyor ki, finansal piyasalar krizi ABD devletinin önce Amerikalılara,
sonra insanlığa armağanıdır. Devlet müdahaleleri ve devletin parayı ve kredi piyasalarını
manipüle etme çabaları yüzünden çıkmıştır. Finansal piyasalardaki ana kredi kuruluşları
da, türevler üzerinden işlem yapan kuruluşlar da, bunlarla iş yapan müşteriler de ABD
devleti tarafından yanıltılmıştır. Sizin sandığınız üzere finansal piyasaların devlet
tarafından bütün muhtemel hataları ve başarısızlıkları daha başından önleyecek şekilde
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regüle edilmesi zaten imkânsızdır. Devlet her halükarda birkaç adım geriden gelmeye mahkûmdur. Devlet çarpıtması olmazsa bu tür krizler ya hiç doğmaz ya da çok büyümeden
piyasa aktörleri tarafından fark edilir ve söndürülür.
Bir kere daha altı çizilmelidir ki engelsiz piyasa ekonomisi bir idealdir. Bugün dünyanın
hiçbir yerinde böyle bir model yoktur. Büyük entelektüel otorite sahibi liberal iktisatçılar
bunu kriz çıktıktan sonra söylemeye başlamamıştır. On yıllardır söylemektedir. Aynen
krizin gelmekte olduğunu yıllardır söyleye geldikleri gibi. Bugünün dünyasında (Küba,
Kuzey Kore gibi) birkaç ülkede komuta ekonomisi diğer ülkelerin hepsinde karma
ekonomiler vardır. Her yerde devletler ekonomik hayata haksız ve yersiz müdahalelerde
bulunmaktadır. Engelsiz piyasa ekonomisini savunanlar hiçbir zaman piyasa ekonomisinin tam ve mutlak zaferini ilan etmemiş, aksine, bu tarz iddiaların gerçeğe değil, bir halüsinasyona dayandığını ısrarla vurgulamıştır.
Aslında ekonomik sistemler üzerinde yürüttüğümüz tartışmalar sadece ekonomik
hayatla ilgili değildir. Ekonomik sistem tercihinin sosyal, ekonomik, siyasî ve hukukî
hayatta da yansımaları vardır. Bununla neyi kastettiğimi daha iyi anlatmak için, önemli
bir iktisatçının, Richard M.Ebeling’in görüşlerine başvurmak istiyorum. Ebeling’e göre engelsiz bir piyasa ekonomisi şu şekiz şartın sağlanmasına bağlıdır: 1) Bütün üretim araçları
özel mülkiyete tabidir. 2) Üretim araçlarının kullanımı onların özel sahiplerinin kontrolü
altındadır. Bu özel sahipler bireyler veya birey birlikleri (şirketler) olabilir. 3) Üretim
araçlarının nasıl kullanılacağını tüketici talepleri belirler. 4) Rekabetçi arz ve talep güçleri
tüketim mallarının fiyatlarını ve emek dahil üretim faktörlerinin fiyatını belirler. 5) Bireylerin ve birey birliklerinin başarısı, işletmelerinin yaptığı kâr veya zarar tarafından
belirlenir. 6) Kâr ve zarar onların rekabetçi piyasalarda tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin
etme derecelerine bağlıdır. Piyasa yerli işlemlerle sınırlı değildir, dünya ölçeğinde serbest
ticareti ve insanların dünyada serbestçe dolaşmasını da kapsar. 7) Para sistemi piyasaca
belirlenmiş bir mala (mesela altın veya gümüşe) dayanır ve bankacılık sistemi özel ve rekabetçidir, devlet tarafından ne kontrol edilir ne de regüle edilir. 8) Devlet faaliyetleri
hayat, hürriyet ve mülkiyetin korunmasıyla sınırlıdır.
Dünyadaki hiçbir ekonomi bu şartları karşılamamaktadır. Dolayısıyla engelsiz bir
piyasa ekonomisi yoktur. Bir müdahaleci ekonomi ise şu şartlara dayanır: 1) Üretim
araçlarının özel mülkiyeti siyasî otorite tarafından sınırlanmıştır veya daraltılmıştır.
2)Üretim araçlarının özel sahipleri tarafından kullanımı devlet yasaklamasına konudur
veya regülasyonuna tabidir. Üretim araçlarını kullananlara yalnızca tüketici talepleri
tarafından rehberlik edilmesi engellenir. 3) Devlet, tüketim mallarının ve emek dahil
üretim faktörlerinin fiyatlarının oluşumunu etkiler veya kontrol eder. 4) Devlet, başarı
ve başarısızlıkta arz ve talebin etkisini azaltırken kendisinin piyasa gelirleri üzerindeki etkisini fiyatlama ve üretim regülasyonları, piyasalara giriş özgürlüğünü sınırlama,
doğrudan ve dolaylı sübvansiyonlar ve gelirin yeniden dağıtımı gibi yollarla artırır.
5) Potansiyel yabancı rakiplerin iç piyasaya girişi yasaklar, gümrük vergileri veya kotalar yoluyla engellenir veya zorlaştırılır. İşgücünün seyahat özgürlüğü engellenir veya
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kısıtlanır. 6) Para sistemi devlet tarafından neyin para olarak kullanılacağını, paranın
değerini ve paranın ne kadar artacağını veya ne kadar azalacağını belirleme amacıyla
regüle edilir. 7) Bu yolların hepsi istihdam, hasıla ve büyümeyi etkilemek için araç olarak
kullanılır. Devletin rolü hayat, hürriyet ve mülkiyeti korumakla sınırlı değildir.
Ya Piyasa Ekonomisi ya Barbarlık!
Dünyanın birçok ülkesinde bu şartların birçoğu aynı anda hayat bulmaktadır.
Dolayısıyla dünyaya egemen olan model engelsiz piyasa ekonomisi değil devlet güdümlü
karma ekonomidir. Bir başka deyişle, müdahaleci ekonomidir. Şimdi ekonomik modellerin siyasî, hukukî implikasyonlarından bahsedebiliriz. Burada müdahaleci ekonominin
şartları olarak sayılan yedi madde devlet tarafından ancak ve ancak cebir aygıtları istihdam edilerek gerçekleştirilebilir. Devlet ya çıplak şiddet uygulayarak ya da şiddet tehdidi
kullanarak bu maddeleri hayata aktarabilir. Bunların gerçekleştirilmesiyle ilgili faaliyetlere “kamu politikası” denilmesi bu yüzdendir. Buna karşılık burada tanımlandığı biçimiyle
piyasa ekonomisinin 8 şartı ancak ve yalnızca şiddetin sınırlanmasıyla ve insanlar arasında
gönüllü, barışçıl işbirliğiyle gerçekleştirilebilir. Piyasa zora, zorbalığa dayanmaz.
Dünyada ağır basan ekonomik sistem karma ekonomi olduğuna göre ne yapacağız?
Bir piyasacı liberal için bu sorunun cevabı gayet basittir: Karma ekonomilerin zenginlik ve özgürlük üreten, adaleti yaygınlaştıran, hukukun hakimiyetini kuvvetlendiren,
erdemliliği teşvik eden parçası olan piyasa ekonomisi tarafını genişletecek ve takviye
edecek; piyasanın yaptığının tersini yapan, yani fakirlik, adaletsizlik ve tahakküm üreten müdahaleci ekonomi tarafını olabildiğince, yapabildiğimiz kadar daraltacak ve tasfiye
edeceğiz. Neo sosyalistlerden bir sloganı ödünç alarak yazıyı noktalayayım: Ya piyasa ekonomisi ya barbarlık...
Zaman, 17.11.2008

Krizin Sebebi ve Çözüm Yolları
Finansal piyasalarda patlayan ve artık reel ekonomilerde de varlığını hissettirmeye
başlayan kriz hakkında ilk günlerde aceleci, ezberci ve kısmen sevinçli bazı yorumlar
yapılmaktaydı
Bu yorumlarda genellikle kriz «kontrolsüz» piyasa ekonomisinin sonucu olarak sunulmakta, kapitalizmin çöktüğünün delili olarak gösterilmekte, Keynes ve Marx’ın haklı
çıktığı söylenmekte ve ancak ciddi devlet müdahaleleriyle bu krizin çözülebileceği ileri
sürülmekteydi. Ben biri Taraf’ta, ikisi bu sayfalarda yayınlanan üç küçük yazıda krizi ve
bu görüşleri ele aldım. Bu yazılarda hem benim hem de muhtemelen başka liberallerin
ileride akademik çalışmalarda ele alacağı bazı noktaları vurgulayarak, krizi çıkartanın saf
piyasa ekonomisi veya karma ekonominin piyasa tarafı olmadığını anlatmaya çalıştım.
Zaman ilerledikçe yeni bilgilere ulaşıyoruz ve bilgimiz arttıkça liberallerin bu krizin engelsiz piyasanın değil devletin gereksiz ve yanlış müdahalelerinin ürünü olduğu tezi daha
çok doğrulanıyor.
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Bu tür krizlerle ilk defa karşılaşmıyoruz. Liberal iktisatçılar da bu konu üzerinde ilk defa
düşünmüyor. Başka bir deyişle krizi anlamamızı ve anlamlandırmamızı sağlamaya yeterli
tecrübe birikimine ve teorik bilgiye sahibiz. Liberal iktisat okulları literatürde genellikle
konjonktür dalgalanmaları (business cycle) adı verilen bu krizleri çok ayrıntılı incelemiş
ve önemli sonuçlara ulaşmıştır. Konjonktür dalgalanmaları terimi kısaca ekonomide art
arda yaşanan patlama(boom) ve çöküşlere (bust) işaret eden bir kavramlaştırmadır. Reel
temeli olmadan ekonomide yaşanan şişmeler, sanal büyümeler bir süre sonra kaçınılmaz
olarak patlar ve kriz çıkar.
Liberal İktisat Okulları Ne Diyor?
Bu çerçevede özellikle işaret edilmesi gereken iki mühim liberal iktisat ekolü Avusturya İktisat Okulu (AİO) ve Monetarist Okul’dur. Avusturya İktisat Okulu, Ludwig von Mises, F. A. von Hayek ve nihayet Murray Rothbard gibi önemli isimlerin ve onların takipçilerinin iktisat literatürüne kazandırdığı ölümsüz eserlerle, konjonktür dalgalanmalarının
genellikle devletin parayla ve para-kredi piyasalarıyla oynaması yüzünden çıktığını
göstermiştir. Bu krizlerin benzer bir izahı Monetarist Okul tarafından geliştirilmiştir.
Bu okulun en önemli isimlerinden biri olan M. Friedman, Amerikan para tarihi üzerindeki muazzam bir empirik çalışmayla piyasaların yarattığı sanılan 1929 buhranının ana
sorumlusunun da aslında devlet olduğunu kanıtlamıştır.
Liberal geleneğe bağlı bir akademisyen olarak benim son krize bakışta kullandığım
çerçeve özü itibarıyla bu okulların yaklaşımlarına dayanmaktadır. Liberal bir akademisyen iseniz ve kendiniz yeni bir ekol başlatma iddia ve çabasında değilseniz, bu ekollerden
birine veya bir başka liberal iktisat ekolüne dayanarak krizi açıklamaya çalışmak en makul, en tutarlı yoldur. Bunu yaparsanız çok karmaşık görünen maddi bilgi yığınını tasnif
ve tahlil etmeniz kolaylaşır. Bu sayede, ayrıntılar ve heyecana yahut peşin hükme dayalı
moda izahlar arasında kaybolmayıp sağlıklı tahliller geliştirebilirsiniz. Yoksa, ne olduğu
belli olmayan tezlerle çorbaya dönen kafanızda birbiriyle ilgisiz ve çelişik fikir kırıntıları
uçuşur durur. Mevcut krizi «kontrolsüz» piyasaların değil devletin yarattığını, bir liberal
geleneğin içinden bakıyorsanız, kolayca görebilirsiniz. Bu kriz, tekrar etmek gerekirse, ne
Keynes’i ne de Marx’ı haklı çıkarmıştır. Haklı çıkardığı birileri varsa onlar Mises, Hayek,
Friedman gibi büyük liberal iktisatçılardır. Elbette, hiç kimse bu yazarların teorilerini kabul etmek zorunda değildir. Ancak, bu yazarlara itibar etmiyorsak, alternatif bir izah tarzı
geliştirmemiz ve bu yazarların tezlerine dayanan izahları çürütmemiz gerekir. Aksi takdirde kimsenin bizi ciddiye almasını bekleyemeyiz.
Kriz Ne Diyor?
ABD‘de olan şudur: Amerikan devleti hayırhah niyetlerle ama hem kendi vatandaşları
hem de başka ülkelerin insanları için çoğu zaman pek hayırhah sonuçlar vermeyecek şekilde
para ve kredi piyasalarıyla oynamıştır. Ana sorun, Amerikan devletinin her vatandaşın
-özellikle dar gelirli siyahların, Latinlerin ve diğerlerinin- ev sahibi olmasını sağlamak
amacıyla 1938‘de kurulan Fannie Mae ve 1970‘de kurulan Freddie Mac aracılığıyla konut
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kredileri piyasasına müdahale etmesidir. Bu kuruluşlar yerel ve merkezî idare vergilerinden muaf tutulmuş ve varlıkları devlet garantisi altına alınmıştır. OFHEO‘nun (The Office
of Federal Housing Enterprise Oversight) denetimi altında işleyen bu kuruluşların fonksiyonu, ipotekli konut kredisi veren finans kuruluşlarının alacaklarını satın alıp bir başka
menkul değere dönüştürmek ve finans pazarlarında satmaktır. İmtiyazlı ve devlet garantili bu iki dev kuruluş Amerikan devletinin finans piyasalarına müdahalesinin manivelası
olarak çalışmıştır. Ancak, Ünsal Çetin‘in yakında Liberal Düşünce‘de yayınlanacak bir
yazısında belirttiği gibi, ABD devleti müdahalelerini sadece Fannie Mae ve Freddie Mac
aracılığıyla yaptıklarıyla sınırlı tutmamıştır. Kredi kuruluşlarına ev kredilerini düşük gelir gruplarına doğru yaygınlaştırmaları için fiilî baskılar da yapmıştır. Mesela, yeni şube
açma iznini belli oranda riskli kredi vermiş olma şartına bağlamıştır.
Devlet müdahaleleri sonucunda, ödeme gücü olanları ihtiva eden mortgage
piyasaları yanında, subprime mortgage ve Alt-A denilen iki gayrimenkul kredi piyasası
daha oluşmuştur. Bu piyasalarda riskli müşterilere kredi açılmıştır. Bu piyasalar hızla
genişlemiştir. 2001 ile 2007 arasında Fannie Mae ve Freddie Mac‘ın teminat verdiği ve
kendi portföyünde tuttuğu subprime ve Alt-A ipoteklerin değeri 700 milyar dolardır. ABD
yatırım bankaları ise 2000-2006 arasında riskli konut ve tüketici kredilerine 7 trilyon dolar yatırım yapmıştır. Bu riskli krediler adeta bir saadet zincirinin temelini teşkil etmiştir.
Riskli krediler ve onlara dayanan türevler hızla büyümüştür. Zamanımızda dünya bir
global pazara dönüştüğünden ve iletişim imkânları çok geliştiğinden, The Economist‘in
işaret ettiği gibi, riskli mortgage kredilerine dayanan ve hacimleri inanılmaz boyutlara
ulaşan türev menkul ürünler sadece ABD‘de kalmamış tüm dünyaya yayılmıştır. Bu zincirin başlangıç noktasındaki krediler dönmemeye başlayınca kriz adım adım gelmiştir.
Kriz, ABD‘nin düşük faiz, bol ve ucuz para politikaları tarafından da desteklenmiştir.
2001-2004 arasında Amerikan Merkez Bankası (FED) piyasaya devamlı para pompalamıştır.
Ucuz para sağlamak için faizler düşük tutulmuştur. Kredi veren de kredi alan da ucuz
ve bol para balonuna inanmış ve ona göre hareket etmiştir. Ve elbette, ABD‘nin dünya
jandarmalığına soyunması, saldırganlığı ve bunu sürdürmek için açık bütçe politikası izlemesi de krizin destekçisi olmuştur. Bu konularla ilgili güncel yayınlarda pek çok malzeme
vardır. Ülkemizde de, özellikle hem mortgage sisteminin ve hem de türev ürünlerin ve bu
ürünlere dayanan fonların nasıl işlediği ve nerede tıkandığı Mehmet Turgan Zülfikar‘ın
Taraf‘ta yayınlanan yazılarında gayet güzel izah edilmiştir.
Gerçek bu olmasına rağmen, şimdi Amerikan devleti kurtarıcı olarak görülmekte ve
müdahaleye davet edilmektedir. Oysa problemin asıl kaynağı devlet müdahaleleridir.
Daha önce de yazdım, olmayan paralara dayalı yeni dev devlet müdahaleleri, bu krizi
çözmeye yetmeyecektir. Nitekim, spekülatif paketler art arda gelmekte, her paket yeni
bir paketi zorlamaktadır. Kriz kaçınılmaz olarak can yakacaktır. Bazı firmalar batacak,
sahipleri ve çalışanları yanında bu firmalarla iş yapanlar zarar görecektir. Amerikan ekonomisi bir süre büyüyemeyecek ve ciddi (belki %15‘e varacak) oranda küçülecektir. Amerikan ekonomisi dünya ekonomisinin hâlâ merkezi olduğu için dünya ekonomisi bir bütün
60

Krize Piyasa Ekonomisi İçinden Bakışlar

olarak daralacaktır. Bu daralmadan her ülke nasibini alacaktır. Devlet müdahalelerinin
bu gerçeği değiştirmesinin imkânı yoktur. Bu müdahaleler krizi çözemeyecek ama daha
çok güçlülerin işine yarayacak ve krizin muazzam maliyetlerini sade insanların sırtına
bindirecektir.
Kriz Piyasada Çözülecek
Finans piyasaları her piyasa gibi güvene ve hesaplı risk almaya dayanır. Amerikan devletinin manipülasyonları normal şartlar altında alınmayacak risklerin alınmasına, biriktirilmesine ve bütün dünyaya yayılmasına yol açmıştır. Bir noktadaki çöküş kaçınılmaz
olarak bütün sistemi sallamış ve güven unsurunun yavaş yavaş erimesine neden olmuştur.
Finansal piyasaların çöküşünün sebepleri bunlardır. Krizi piyasaların yarattığını sanan
neo-sosyalistlerle neo-faşistlerin yanılgısı, piyasalardaki her krizi piyasanın yarattığını
sanmaktır. Piyasada krizler her zaman olmaktadır. Bir firmanın batması, bir işçinin işsiz
kalması bir krizdir. Ama serbest piyasa kriz radarlarının ve erken uyarı sistemlerinin
devamlı işlediği ve insanların sürekli kendini şartlara uyarladığı bir sistemdir. Normal
şartlarda krizler birikip altından kalkılamaz hale gelmeden fark edilir ve piyasa aktörlerince söndürülür. Buna karşılık müdahaleci sistemler krizleri gizler, perdeler, öteler ve
dolayısıyla büyütür. Ne sebeple çıkmış olursa olsun, krizler elbette, kaçınılmaz olarak,
piyasalarda tezahür eder, başka türlü olamaz, ama bu her krizin mutlaka piyasanın ürünü
olduğunu göstermez. Ayrıca devletler ne yaparsa yapsın, son kertede, krizi, piyasalar, yani
milyarlarca insanın, trilyonlarca işlemi çözer.
Başka bir deyişle mevcut kriz aşağıdan yukarıya, piyasa aktörlerinin kendini yeni
şartlara uyarlamasıyla çözülecektir. Bu elbette bir anda olmayacak, zaman alacaktır.
Ayrıca sancılı ve acı verici olacaktır. Krizler, derinde yatan asıl hastalıkların yansımasıdır,
semptomudur. Finansal krizi piyasalardaki ana hastalığın, yani reel ekonomide kredi
dağılımındaki çarpıklıkların yarattığı hataların sendromu gibi görmek daha doğrudur.
Bu kriz bazılarının talep ettiği gibi gerek finans sektöründe gerekse diğer sektörlerde
piyasaları budamanın vesilesi yapılmadığı takdirde, krize piyasanın üreteceği çözümler
ileride hem finansal piyasaların hem de reel ekonomilerin daha sağlam ve daha sağlıklı
olmasına yardımcı olabilir. Tabiî devletler (özellikle Amerikan devleti), yani politikacı ve
bürokratlar devletçi entelektüellerin ve yüklerini devlet aracılığıyla garibanların sırtına
yıkmak isteyen işadamlarının da teşvikiyle kendilerini yeryüzü tanrısı sanıp haksız, adaletsiz, gereksiz ve yanlış müdahalelerde bulunmazlar ve devletçi ekonomiyi kâbus gibi
üzerimize çökertmezlerse...
Zaman, 27.11.2008
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Serbest Sermaye Piyasalarını Savunmak, döviz kurlarını düzenleme ve piyasa
güçlerini kontrol etme teşebbüslerinin nasıl faydadan çok zarar getirdiğini
açıklayarak, “yeni finansal uluslararası yapı” oluşturma gayretlerine güçlü
bir şekilde karşı çıkmaktadır. David DeRosa, sermayenin serbest akımının
getireceği refahı engellemesi muhtemel politikaları yürürlüğe koymadan önce
geçmişteki sonuçların dikkatli bir analizini teşvik ediyor. Son yıllarda devlet
müdahaleciliğinin sebep olduğu büyük finansal problemleri merak edenler için
eşşiz bir kaynak.
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on günlerin gündemini uluslararası bir sorun işgal ediyor. Amerikan mortgage piyasasının içine girdiği kriz yayılarak büyürken, krizin sebepleri üzerine tartışmalar sürüyor. “Kapitalizm ölüyor” sloganlarının popülerleştiği bu süreçte farklı kesimden uzmanlar
ve yorumcular engellenmemiş piyasaların irrasyonel bir şekilde toplumları krize soktuğunu ve bu yüzden ekonominin regüle edilmesi gerektiğini iddia etmekteler. Eleştirilerinde
ileriye gidenler sosyalizmin artık kaçınılmaz olduğunu ilan etmekte bir sakınca görmüyor.
Yorumcular arasında müdahalenin zararlarını kabul eden, ancak, müdahaleden muaf bir
piyasanın işleyemeyeceğine inandıkları için karamsar tablolar çizenler de var. Buna karşılık bazı liberal yazarlar krizin tamamıyla iktisadi müdahaleciliğin bir neticesi olduğunu
anlatmaya çalışıyorlarsa da, seslerini pek duyuramıyorlar.
Bir liberal ve bir Avusturya İktisat Okulu öğrencisi olarak krizin merkezi hükümet aygıtlarının (Amerika Hazine Bakanlığı ve FED’in) parasal sisteme müdahalelerinin bir sonucu olduğunu biliyorum. Bir çok Avusturya Ekolü mensubu 2003 yılından beri bu krizin
geleceğini ‘Avusturya Konjonktür Dalgalanmaları (Austrian Bussiness Cycle)’ teorisine
dayanarak söylemekte ve krizin muhtemel sonuçlarını duyurmaktaydılar. Ancak, bu kimselerin seslerini kamulaştırma şampiyonu George W. Bush’a duyuramadıkları açık. Kriz
hakkındaki kafa karışıklığını bir nebze olsun gidermek ve meraklılarına piyasa ekonomisinin işleyişi hakkında ufak bir bilgi vermek için bu yazıyı yazıyorum.
Buğra Kalkan Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisidir.
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 63-66
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İnsan ihtiyaçlarını karşılamanın bilinen en iyi yolu olan piyasa ve iktisadi hesaplama
yapabilmemizi sağlayan bir araç olan ‘para’ insan eyleminin niyetlenilmemiş birer neticesidir. Yani ne piyasa ne de para bilinen birilerinin yahut merkezi bir otoritenin bilinçli icadı veya planlı eylemlerinin bir sonucudur. Aksine, karşılaştıkları problemleri aşmaya çalışan insanların evrimsel bir süreç sonunda keşfettikleri ilişki ağları ve araçlarıdır. Piyasa,
yapısı gereği adem-i merkezidir. Ne fiyatlar ne de hangi alana yatırım yapılacağı merkezi
bir otoritenin tam kontrolüne açıktır. Çünkü, piyasa sürecinde işlem gören muazzam bilgiyi kontrol etmek veya yönlendirmek insan kapasitesinin ya da insan yapısı herhangi bir
aracın kapasitesinin fazlasıyla üstündedir. Merkezi hükümetlerin herkesi ev sahibi yapmak gibi hoş hedefleri olabilir, ama iktisadi müdahale bu tür hedefleri gerçekleştirmede
işe yarayacak bir araç değildir; tam tersine irrasyoneldir ve yıkıcıdır.
Son kriz piyasaya yapılan müdahalelerin yaratacağı sonuçların üzücü ama iyi bir örneğidir. İktisadi müdahalecilik, Ludwig von Mises’in belirttiği üzere “girişimci ve kapitalistlerin piyasa hakimiyeti altında istihdam edecekleri üretim faktörlerinin, otoritenin
dolaylı veya doğrudan karışması yüzünden, normalde kullanacaklarından farklı bir şekilde istihdam edilmesidir.” Amerika’da, kredibiletisi yüksek olmayan kişilere ev kredisi
sağlanabilmesi için, para arzını faizler % 1’e düşene kadar artırarak parasal sisteme müdahalede bulunulmuştur. Faiz oranlarının yapay bir şekilde belirlenmesi, tüketici zaman
tercihleriyle üreticiler ve girişimcilerin bu zaman tercihlerini algılaması arasında bir dengesizlik yaratmıştır. Bu, mevcut olmayan, yani henüz üretilmemiş sermayeye dayanarak
üreticilerin ve girişimcilerin yatırım yaptıkları anlamına gelir. Sermayenin bu şekilde tüketim malları yerine yatırım mallarına yönlendirilmiş olması tüketim mallarının fiyatlarını artırmış ve enflasyonist bir baskı doğurmuştur. Bunun sonucunda sermaye yatırım
mallarından acil tüketim mallarına kaymaya başlamıştır. Başladıkları yatırımları sürdürmeye yeterli krediyi bulmakta zorlanan yatırımcılar uzun dönemli yatırım projeleri iptal
etmeye başlayınca kriz doğmuştur.
Bu kısa açıklamayı biraz açmak faydalı olacaktır. Zaman tercihi insanların şimdiki tüketimlerinin değerini gelecekteki tüketimleriyle karşılaştırarak saptadıkları bir boyuttur.
Kişi eğer üretimi artıracak yeni bir yol bulmak istiyorsa, bunu ancak önceden ürettiklerinin bir kısmını tüketmeyip kendisine verimliliğini artıracak yeni yöntemler icat edebilmek için uygun boş bir zaman kazanmakla sağlayabilir. Yani gelecekte kazanacağını
düşündüğü tüketim için bugünkü tüketiminin bir kısmını biriktirir. Bu, o kişinin zaman
tercihidir. Modern toplumlarda bireyler tüketimde harcamadıkları gelirlerini para olarak tutarlar ve daha sonra bu paralarını piyasadaki işlemlerde finansal aracı olarak rol
oynayan bankalara ödünç verirler. Bir havuzda toplanan bu tasarruflar, tasarruf arzı ile
yatırım talebi arasında bir denge sağlayacak şekilde kredibiletisi olanlara borç verilir. Bu
sisteme müdahale kredi enflasyonu yaratır ve gerçekte mevcut üretim araçlarından daha
fazlasının mevcut olduğu yanılgısını yaratır.
Devlet, reel piyasaların büyümesinin üzerinde para arzında bulunursa, bu kredi genişlemesi, bir illüzyon yaratmaktan öteye gidemez. Çünkü, para iktisadi bir maldır ve iktisa64
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di mantığın bütün kurallarına bağlıdır. Politikacıların siyasi kaprislerini gerçekleştirmek
için istedikleri gibi oynanabilecekleri basit bir araç değildir. Para’nın en önemli fonksiyonlarından biri iktisadi davranışın potansiyel maliyetiyle tahmin edilen gelirleri arasında
ortak bir birim etrafında iktisadi hesaplama yapmamıza izin vermesidir. Özelde ise para
miktarı üretim süreci için tasarruf olarak ne kadar mal olduğunu ölçmek için kullanılır.
Yatırım malları üzerindeki bir artış ancak ve ancak tasarruf mallarının artmasıyla sağlanabilir. Eğer parasal sistem çarpıtılmış ve üretim için gerçekte olduğundan daha fazla
malın olduğu yanılgısına düşülmüşse hedeflerde başarısız olmak, yani kriz kaçınılmazdır.
Çünkü, artık, para ve faiz oranları doğru sinyaller vermemektedir. Devletin reel piyasaya
aykırı bir şekilde yarattığı fiyat para, mal para üzerindeki bir asalaktır ve değersizdir.
Bu açıklamalar Menger, Mises, Hayek gibi önemli Avusturyalı iktisatçıların fikirlerine dayanmaktadır. Şüphesiz, emek-değer teorisiyle kompleks bir toplumun herhangi bir
iktisadi sorununun ya da yapılanmasının açıklanamayacağını anlayan sosyalistler var.
Onların şimdilik saklandıkları yer, piyasanın da müdahaleden ırak olamayacağını öne sürerek kaosu ilan etmekten ibaret. Ancak, selim akıl ve vicdan için iktisadi problemleri
anlamanın ve aşmanın yolları mevcut. Mortgage krizine daha yakından bir bakış teorinin
krizi nasıl açıkladığını daha rahat gösterecektir.
Sanıldığının aksine, ABD finansal piyasaları neredeyse hiçbir zaman tamamen serbest
piyasa koşullarıyla şekillenmedi. Bu yargı 1929 Büyük Buhranı öncesi için de geçerlidir.
Özellikle New Deal uygulamalarıyla birlikte finansal piyasaların sıkı bir şekilde regüle
edilmesi sağlandı. Securities and Exchange Commission ve Sarbanes-Oxley Act gibi hukuki yapılanmalar finansal piyasaları hükümet politikalarının kaprislerine açık hale getirdi.
Amerikanın ev kredisi veren en büyük finans kurumu olan Fannie Mae 1938’de müdahaleci devletçi mantığa uygun olarak kurulmuştur. Onu 1970’lerde Freddie Mac izlemiştir.
Faizlerin 2001’den beri yapay bir şekilde düşük tutulmasının yanında, Fannie ve
Freddie’nin çalışma şekli de, kredi akışını hızlandıracak şekilde ayarlanmıştır. FF (Fannie, Fredie) ev borçlanmalarını banka gibi asıl borcu verenlerden satın alarak, sonrasında
yatırımcılara geri ödeme garantisiyle mortgage-backed securities (MSB) olarak sattı. Böylece bankalara ve diğer finans kurumlarına sürekli sıcak para sağlanmış oldu. Ancak, bürokratların sanal ekonomisi gerçek karşısında dayanamadı. Kredibilitesi düşük borçlular
taksitlerini ödeyemezken, ev fiyatları, yüksek talep yüzünden hızla yükselmeye başladı.
Finansal kurumların tüm risk hesaplamalarının yanlış olduğunun anlaşılmasıyla likidite
krizine girildi ve FF ve diğer bazı mortgage kurumları iflasın eşiğine geldi.
2007’nin sonlarına doğru piyasa güçleri sermayesini yanlış yönlendiren mortgage
şirketlerini piyasadan silmeye başladığında Amerikan Hükümeti önemli müdahalelerde
bulunarak süreci yavaşlattı. Mart 2008’de batan Bear Sterns’e 30 milyar dolar aktarılarak
muazzam bir müdahale gerçekleştirildi. Ancak, FF’in kamusallaştırılması Hükümetin en
radikal müdahalesiydi. Trilyonlarca dolar vergi riske atıldı ve piyasalarda muazzam bir
bilgi kirliliği yaratıldı.
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Tüm bu müdahaleler tabii ki krizi önleyemeyecek ve belki yeni bir Büyük Depresyonla
karşı karşıya kalacağız. Devlet müdahalesi faydasızdır çünkü bürokratlar meselenin asıl
sebeplerini değil de onun semptomlarını düzeltmeye çalışmaktalar. Asıl mesele para stokunun yapay bir şekilde genişletilerek faiz ve fiyatların çarpıtılması sonucu girişimcilerin,
tüketicilerin zaman tercihlerini doğru okuyamaması ve sermayenin yanlış yönlendirilmesidir. Hükümetin yaptığı ise sektöre para pompalayarak sermayenin yanlış yönlendirilmesini ve hatalı iktisadi hesaplama yapılmasını kolaylaştırmaktan başka bir şey değil. Eğer
Amerikan Hükümeti kendi ülkesi ve dünya için iyi bir şey yapmak istiyorsa müdahalelerini durdurarak son müdahalelerini geri çekmeyi denemeli. FF’i himaye etmeyi bırakarak iflasını ilan etmeli. FED’in finans piyasasına yaptığı aşırı regülasyonları kaldırmalı. Bunun
dışında uzun vadede dış düşmanlıklarını azaltarak askeri harcamalarını düşürmeli, bütçe
açıklarını gidermeli ve vergi indirimlerine gitmeli.
Çağımız merkeziyetçilik ve planlamacılık adında büyük bir hastalığa yakalanmış durumda. Planlı ekonomilerin planlı kaoslardan başka bir şey olmadıkları hem tarihi hem de
teorik olarak ispatlanmışken en gelişmiş ekonomilerin hâlâ sosyalist müdahaleci bir mantıkla dünyayı etkileyen gülünç riskler alması başka nasıl açıklanabilir? Ekonomi bürokratların bilgisayarlarında gördükleri dijital rakamlardan ibaret bir oyun değildir. Ekonomi
bireylerin verdikleri kararlarla şekillenir ve insan eyleminin tabi olduğu kanunlar hiçbir
bürokratik mekanizmayla değiştirilemez. Daha fazla insanın ev sahibi olması hedefi şüphesiz iyi bir hedeftir, ancak, bunun için kullanılacak araçların iktisadi rasyonaliteye uyması gerekmektedir. Bu rasyonel araçları piyasa iktisadı dışında, Keynesyenizmde yahut
planlamacılıkta aramak felakete yol açacak beyhude çabalardır.
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yle görünüyor ki Avusturya İktisat Okulu mensubu bir iktisatçının küçük parmağında Nobel Ödülllü iktisatçı Paul Krugman’ın bütün bilgisinden daha fazla gerçek
var. Krugman’ın mevcut krize yönelik, aslında problemi azdıracak ve resesyonu derinleştirecek ve uzatacak insicamlı “çözüm” siyasası başka nasıl izah edilebir? AİO mensupları
krizi tahmin etmekle kalmadı, onu doğru şekilde teşhis etti ve münasip çözümü gösterdi.
Krugman’ın New York Times’daki “Depression Economics Return “ (Depresyon Ekonomisi
Geri Döndü) adlı yazısı, daha fazla yanlış reçeteyi çözüm önerisi diye sunarak ekonomi
konusundaki bilgisizliğini sergilemeye devam ediyor. Bu küçük yazıda Krugman’ın önerilerini tahlil edecek ve devletin neler yapabileceği dahil AİO tedavisini anlatacağız.
Krugman yazısına “Depresyon ekonomisi “ dediği şeyle başlamaktadır. Ona göre bu
şudur;
1930’larınkine benzer bir durumu, ki bu durumda ekonomik siyasanın bütün aletleri- hepsinden üstte Federal Reserve’ün faiz oranlarını düşürerek ekonomiyi canlandırma kabiliyeti – bütün anlamını kaybetti. Depresyon ekonomisi hâkim olduğunda artık ekonomi politikasının genel kuralları geçersizdir: Erdem kötülük olur;
ihtiyat risklidir ve tedbirlilik aptallıktır.
Krugman’ın bütün yazısı Federal Reserve’ün (ABD Merkez Bankası-ç.n.) faiz oranlarını
indirmesinin depresyonları çözeceği (geçersiz) önermesine dayanmaktadır. Krugman, bir
* ‘Neanderthal’ Economics”, www.mises.org/story/3221.
Chris Brown, Australian Graduate School of Enterprise’da öğretim üyesidir.
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 67-70.
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Tuhaf Dünya’da (Bizarro World) - depresyon ekonomisi dünyası - yaşamakta olduğumuzu
ve bu dünyada kötü dediğimizin iyi, iyi dediğimizin kötü olduğunu ve Federal Reserve’ün
önceki faiz “çarelerinin” de işe yaramayacağını iddia ediyor. Krugman ekonomi görüşlerindeki relativizmi sergiliyor. Ona göre, önceki tedaviler hâlâ değişikliğe hassastır.
Krugman’ın açıkça relativist bakış açısında, ekonomik politikalar artık geçerli değildir. Şüphesiz, Krugman’ın dediğinin tersine, ekonomik gerçekler değişmez, onlar her zaman geçerlidir ve evrenseldir. Fakat Krugman, iktisattan bir iktisatçı olarak bahsetmiyor.
“Ekonomik” politikadan söz ettiğinde, çabucak ve aldatıcı biçimde, bir pozitif iktisatçı
rolünden normatif ahlâkçı rolüne geçiyor. Murray Rothbard’ın America’s Great Depression
adlı kitabında dediği gibi;
Bir devlet politikasının savunulması, nihai analizde, bir ahlâk prensipleri sistemine dayanmalıdır… Her ne sebeple olursa olsun bir depresyonu uzatmak isteyenler,
şüphesiz, iktidarın devlet elinde toplanmasını isteyenlerin de yapacağı gibi, devlet
müdahalelerini heyecanla destekleyeceklerdir.
Krugman haklı olarak federal fonlarda yapılacak bir faiz indirimi kalmadığına işaret
etmekte ve haksız olarak “ekonominin gerileme sürecini durduracak hiçbirşey olmadığını” iddia etmektedir. Büyüyen bir yüksek işsizlik sarmalı, tüketici harcamaları yokluğu
ve daha fazla işsizliğe yol açacak düşük bir yatırım durumunun olacağına inanmaktadır.
Fiyatlarda hiçbir düşmenin olmayacağı statik bir manzara sunmaktadır. Bu tahminlerin
hiçbiri bir ekonomik analizle desteklenmemektedir. Fakat, Harikalar Dünyasında bir nobel ödülü sahibiyle New York Times’ın “açık partizanlığın ekonomik analizin yerini aldığı”
bir bileşiminden başka ne umarbiliriz ki?
Fakat, buna rağmen, hâlâ umut var. Krugman’a göre çözüm, devletin
Daha yüksek harcama yapması ve bunalım içindeki diğer kitlelere daha fazla yardım sağlamasıdır ve (700 milyar dolarlık ekonomik) teşvik politikacılar ve ekonomi
bürokratları birkaç geleneksel önyargıyı aşmadıkça yeterince hızlı ve yeterince güçlü biçimde gelmeyecektir.
Devlet “teşvik”i tasarruf-yatırım-tüketim ilişkisini daha fazla bozmaktan başka bir işe
yaramayacaktır. Devlet harcamaları harcamayı teşvik eder, tasarruf ve yatırımı caydırır.
Özel kaynaklar söz konusu olduğunda, kaynakların bir kısmı tüketim için kullanılabilir ve
bir kısmı tasarruf edilebilir ve yatırıma dönüştürülebilirken devlet kaynakları bütünüyle
tüketilir. Bu yüzden, Krugman’ın bir “çözüm” olarak devlet harcamaları ve yardım ödemeleri fikri tamamıyla yanlıştır; bu fikir yalnızca resesyonu derinleştirir ve uzatır. Gerekeli
olan şey daha az tüketim ve daha çok tasarruftur, bu daha hızlı iyileşmeyi sağlayacaktır.
Krugman, Obama’nın, “geleneksel ihtiyat nosyonlarına teslim olmak yerine,
Krugman’ın ilave 600 milyon teşvik gerektiği yolundaki uyduruk hesaplamalarına uyma
cesareti göstermesini umut etmektedir. Krugman, “depresyon ekonomisi” denen bu paradoksal dünyada “kriz geride kalana” kadar bütçe açıklarını dert etmememiz gerektiğini
söylemektedir. Eğer bütçe denkleştirilecek olsaydı, bu, Krugman’ın New Deal II’sini engel68
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leyecekti. Krugman bu yüzden ihtiyatlılığı bir kenara bırakmamız gerektiğini söylemektedir. Ona göre “bu şartlarda çok fazla şey yapmada hata yapmak çok az şey yapmada hata
yapmaktan çok daha iyidir.” Krugman, Federal Reserve’ün, enflasyonu her zaman faiz
oranlarını yükselterek çözebileceğini iddia etmektedir.
Krugman zaten hastalanmış ekonomiye daha fazla zarar verdiği için, Krugman’ın tavsiyelerinin tam tersini izleyerek hakiki bir “AİO” tedavisine ulaşabiliriz. Ki bu tedavi ekonominin daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır. Böyle yaparken, Krugman benzeri iktisatçılar tarafından AİO’na takılan aşağılayıcı bir etiketi kullanacağız: ”Neanderthal İktisat”
Murray Rothbard’ı okurken, sanki mevcut finansal olaylar hakkında yazdığını düşünürsünüz. Rothbard’ın kitapları ve makaleleri, hâlâ yazıldıkları zaman oldukları gibi
önemli, taze ve günümüzle ilgili. Ve muhtemelen gelecek zamanlarda da öyle kalacak. En
önemli kitaplarından birinde, America’s Great Depression’da Rothbard devletin piyasanın
uyarlamalarını geciktirmesinin altı yolundan söz eder ve bunların”devlet politikalarının
en gözde anti-depresyon cephaneliğini” oluşturacağını söyler. Bunlar şunlardır;
1. Tasfiyeyi önle veya geciktir
2. Enflasyonu azdır
3. Ücretleri yüksek tut
4. Fiyatları yüksek tut
5. Tüketimi teşvik et, tasarrufu caydır
6. İşsizliği subvansiye et
Malesef devlet hâlihazırda bu “tedbir”lerin hepsinin peşinden koşuyor. Mesela, tasfiyeyi geciktirme babında, ABD Hazinesi, yeni “Emergeny Economic Stabilization” (Acil
Ekonomik İstikrar Sağlama) Kanununun verdiği yetkiyle, AIG Şirketinden - bir çeyrekte
yaklaşık 25 milyar dolar kaybeden bir şirket - bu şirkete Federal Reserve’den verilen düşük
faizli 60 milyar dolar borca ilaveten, 40 milyar dolarlık tercihli hisse satın aldı. Sallantıdaki diğer şirketlere verilen borçlar da aynı durumda. Meclis Finansal Hizmetler Komitesi
başkanı Barrey Frank gelecek hafta GM, Ford ve Chrysler idarecileriyle, bu firmalara 25
milyar dolar likit sağlayacak kanun çalışmalarını görüşmek üzere buluşuyor.
Fedaral Reserve faiz oranlarını, ödünç vermeyi cesaretlendirme ve kredilerin genişlemesi umuduyla gerçek faizlerin % 0 olacağı noktaya kadar indirmiştir. (bkz.aşağıdaki
grafik). Kolay para ve kredi politikası daha çok yanlış yatırıma ve muhtemelen hiper enflasyona, paranın tahribine yol açacaktır. Piyasanın daha yüksek faiz oranlarına ve kredi
daralmasına dönmesi resesyonu çözmek için gereklidir.
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Effective Federal Funds Rate (FEDFUNDS)
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System

Shaded areas indicate US recessions as determined by the NBER.
2008 Federal Reverse Bank of St. Louis: research.stlouisfed.org

Ücret oranları meselesine gelince, şüphe yok ki Obama başkan olarak ücret oranlarının
düşmesine müsaade etmeyecektir; aslında Obama asgari ücreti 2011’de 9.50 dolara yükseltmeyi ve daha sonra onu enflasyona endekslemeyi hedeflemektedir. Krugman’ın bütün
tavsiyeleri tüketimi teşvik etmeyi ve tasarrufu caydırmayı hedeflemektedir. Şüphesiz, birçok diğer devlet politikası ve müdehaleler bunun peşinden gelecektir.
Ancak, devletin, resesyonu AİO yöntemleriyle tedavisinde yapabileceği bir şey vardır:
Ekonomiden kendisini radikal şekilde uzaklaştırmak. Harcamaları ve vergileri azaltabilir, ki
bu tasarruf ve yatırımı teşvik edecektir. Bankaların ve işletmelerin başarısız olmasına da
müsaade edebilir. Merkez Bankası ortadan kaldırılabilir. Fiyatların düşmesine müsaade
edebilir. Serbest piyasayı engelleyen regülasyonların ortadan kaldırılması da piyasanın
toparlanmasına yardımcı olabilir. Morray Rothbard’ın yazdığı gibi:
“Özetle, bir depresyonda münasip devlet politikası, ciddi bütçe kesintilerini de
kapsayan ve belki kredilerin daralması için bir pozitif teklifle birlikte giden sıkı laissez-faire’dir. Bu tür bir program on yıllardır konvansiyonel iktisatçılar tarafından “cahil”, “reaksiyoner” veya “Neanderthal” olarak etiketlenmiştir. Tersine, o,
ekonomi bilimi açısından, açıkça, depresyonu olabildiğince çabuk ve temiz şekilde
bitirmek isteyenlerin takip etmesi mecburi olan politikadır.”
Krugman, resesyonu gerçekten tedavi etmek istediğini varsayarsak, Bizarro Dünya’yı
bırakıp Neanderthal iktisadı izlerse akıllılık etmiş olacaktır.
Çeviren: Atilla Yayla
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undan yirmi yıl önce, yine böyle bir vesileyle, yargısal tutumuyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne şu tavsiyede bulunmuştum: “Anayasa Mahkemesi, önüne getirilen
olayın ‘hukuki’ bir çözümünün mevcut olmadığı durumda, iptal kararı vermek için kendini zorlayıp hukukun ötesine geçmemelidir. Kendisine daima şunu hatırlatmalıdır: O ne
ikinci bir Meclistir, ne de siyasi bir danışma organıdır. Yüksek mahkeme az ve öz (yeterince ve gerektiği kadar) söylemeli, sık sık siyaset sürecine müdahale etmekten kaçınmalıdır.
Özellikle, mahkeme kararı adı altında siyasi beyanname yazmaktan titizlikle kaçınması
gerekir.” (Anayasa ve Özgürlük, Ankara: Yetkin Yayınları, 2002, 186.)
Bunu bana hatırlatan, tahmin edebileceğiniz gibi, yüksek mahkemenin gerekçeleri
yeni açıklanan son iki kararıdır. Bu yazıda söz konusu kararlardan sadece ilki hakkında
bazı gözlem ve değerlendirmeler yapmak istiyorum. Bu, Mahkemenin, Anayasa’nın 10. ve
42. maddelerinde yapılan değişiklikleri “lâiklik”e aykırılık gerekçesiyle iptal eden 5 Haziran 2008 tarihli kararıdır.
Hatırlanacağı gibi, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı daha gerekçesiz olarak açıklandığı tarihten itibaren şiddetle eleştirilmiş ve ezcümle Mahkeme’nin anayasal yetkisinin
dışına çıktığı yazılıp söylenmişti. Bu konuda benim yazdıklarım arasında şu satırlar da
vardı: “Artık ‘Anayasa Mahkemesi’ Meclis’in de üstünde bir siyasi organdır. Bu karardan
sonra onu de facto “ikinci meclis” olarak tanımlamak bile yeterli değildir. Çünkü, o artık
Mustafa Erdoğan Hacettepe Üniversitesi İİBF öğretim üyesidir.
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 71-76.
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‘kurucu iktidar’ yetkisine de el koymuş ve böylelikle Anayasa’ya bağlı olarak görev yapması gereken bir organ Anayasa’nın da üstüne çıkmıştır.” (Star- 7 Haziran 2008)
Daha önceki “367 kararı”yla birleşik etkisini göz önüne alarak bu kararı “darbe” olarak nitelendirdiğim bir sonraki yazımda ise şunu belirtmiştim: “Anayasa Mahkemesi’nin
Anayasa’nın açıkça kendisine yasakladığı yetkileri kullanmak ve Meclis’in tali kurucu iktidar yetkisini gasbetmek suretiyle yaptığı şey, aslında Anayasa’nın kendisini iptal etmektir. Bu durumda artık ‘Anayasa Mahkemesi’nin kendisi de ‘anayasal’ bir organ olmaktan
çıkmış ve de facto egemen haline gelmiştir. Bu ‘yargı darbesi’nin Anayasa’nın askeri bir
cunta tarafından yürürlükten kaldırılmasından özünde bir farkı yoktur. Askeri darbe
kaba kuvvete dayanırken, bu darbe resmi mahkeme görüntüsünün saygınlığının kötüye
kullanılmasına dayandırılmıştır. Bu biçimsel fark dışında, her ikisinde de sonuç aynıdır:
Anayasal düzen ortadan kaldırılmıştır.” (Star-12 Haziran 2008)
Başka meslektaşlarımın da yazdıkları gibi, Mahkemenin bu kararı yürürlükteki Anayasa’yı hem “şekil” hem de “esas” bakımdan ihlâl etmiştir. Şekil meselesini şöyle
özetleyebilirim: Anayasa’nın 148. maddesine göre (1. fıkra), Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerini sadece şekil açısından denetleyebilir, yani yapılan değişikliğin konusu
bakımından Anayasa’ya uygun olup olmadığını denetleme yetkisi yoktur. Anayasa değişikliklerinde “şekil” bakımından denetim ise, yine aynı maddeye göre (2. fıkra), “teklif
ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği” şartlarına uyulup uyulmadığının
incelenmesinden ibarettir.
Oysa, bu davada Anayasa Mahkemesi anayasa değişikliklerini esastan inceleyerek iptal
etmiştir. Bunu da Anayasa’nın değiştirilemez hükümlerinin alabildiğine “serbest” bir yorumuna dayanarak yapmıştır. Mahkemeye göre, “Anayasanın ilk üç maddesinde değişiklik öngören veya Anayasa’nın sair maddelerinde yapılan değişikliklerle doğrudan doğruya
veya dolaylı olarak aynı sonucu doğuran herhangi bir yasama tasarrufunun da hukuksal
geçerlilik kazanması mümkün olmadığından, bu doğrultudaki tekliflerin sayısal yönden
Anayasa’ya uygun olması tasarrufun geçersizliğine engel oluşturmayacaktır.”
Böylece Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın sadece “değiştirilemez” hükümlerinin değil
bunlarla dolaylı da olsa ilgili gördüğü her değişikliğin Anayasa’ya aykırı olduğu düşüncesinden hareket ederek, dolaylı bir akıl yürütme sonucunda Cumhuriyet’in değiştirilemez
niteliklerinden olan “lâiklik”e aykırı oldukları sonucuna vardığı Anayasa’nın 10. ve 42.
maddelerinde yapılan değişiklikleri esastan denetlemiştir. Mahkemeye göre, “Anayasa’nın
2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini dolaylı bir biçimde değiştiren
ve işlevsizleştiren bu düzenleme Anayasa’nın 4. maddesinde ifade edilen değiştirme ve
değişiklik teklif etme yasağına aykırı olduğundan, Anayasa’nın 148. maddesinin ikinci
fıkrasında öngörülen teklif koşulunun yerine getirilmiş olduğu kabul edilemez.”
Bu yorumun, Anayasa Mahkemesi’nin anayasa değişikliklerini açıkça belirtilmiş “şekil”
unsurları dışında denetleyemeyeceğini öngören Anayasa hükmünü yok sayması bakımından bir anayasa ihlâli olduğu açıktır. Gerçi, Anayasa’nın 4. maddesi karşısında, değiştirilemez maddelerin değiştirilmesini öngören anayasa değişikliği tekliflerinin geçersiz olacağı
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hukuken savunulabilir bir görüştür. Ancak sınırlı olarak sayılmış olan “değiştirilemez”
hükümleri yorum yoluyla ve üstelik dolambaçlı akıl yürütmelerle genişletmek mümkün
değildir. Bu noktada Anayasa Mahkemesi’ne hakim olan temel bir yorum hatası vardır.
Şöyle ki: Anayasa’nın 4. maddesi değiştirme yasağını soyut ilkelerle (“Cumhuriyetin nitelikleri”) tanımlamak yerine açıkça bu üç maddeyle sınırlamıştır. Eğer anayasa koyucunun
iradesi bu yönde olmasaydı, madde numaralarını hiç zikretmez ve doğrudan doğruya soyut kavramsal tanımlar kullanmayı tercih ederdi. Ne var ki, böyle bir düzenleme de bu işin
tabiatına aykırı olurdu. Kaldı ki, anayasa koyucu bırakınız Mahkemeye bu konuda geniş
bir takdir yetkisi tanımayı, aksine, daha önceki anayasal tecrübeye bir tepki olarak tam da
bunun tersini amaçlamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin yorum yoluyla yaptığı, işte tam da
Anayasa koyucunun bilinçli olarak yapmaktan kaçındığı şeydir.
Öte yandan, Anayasada yapılacak neredeyse her değişikliğin bir şekilde “Cumhuriyet”in
nitelikleri”yle ilişkisini kurmak mümkün olduğuna göre, bu yorum ayrıca 148. maddeyi
fiilen geçersizleştirmekte ve gelecekte yapılması muhtemel başka birçok anayasa değişikliğinin de önünü kapatmaktadır. Anayasal düzenin yeni şart ve ihtiyaçlara uyarlanmasını
imkânsız hale getiren böyle bir anlayışın hiçbir makul temeli olmadığı gibi, bu gerçekçi
olmaktan da uzaktır.
Sorunun “esas”ına gelince: Anayasa Mahkemesi Anayasa’nın 10. ve 42. maddesinde
yapılan değişiklikleri Cumhuriyet’in “lâiklik” niteliğine aykırı bulmakla da hukuki hata
yapmıştır. Başka bir ifadeyle, Mahkeme’nin söz konusu anayasa değişikliklerini esastan
inceleme yetkisi var olsaydı bile, bu konuda yapacağı incelemenin onu bu sonuca götürmemesi gerekirdi. Anlaşılan o ki, Anayasa Mahkemesi hem bu değişikliklerin normatif
anlamını kavrayamamış, hem de Anayasal bir ilke olarak “lâiklik”i, bütün bir anayasa teorisini alt üst edecek şekilde yanlış yorumlamıştır. Mahkeme maalesef “lâiklik”e ilişkin bu
kökten yanlış içtihadını öteden beri sürdürmektedir.
Şimdi önce Anayasa Mahkemesi’nin bu yanlış “lâiklik” anlayışını, sonra da 10. ve 42.
maddelere getirilen değişikliklere verdiği yanlış anlamı kısaca gözden geçirmek istiyorum. Mahkemenin “lâiklik”i kavrayışındaki temel hata şuradadır: Mahkeme her ne kadar
“lâiklik”ten Cumhuriyet’in bir özelliği olarak bahsetmekteyse de, gerçekte aklında tuttuğu bir toplumsal felsefe veya dünya görüşü olarak “lâiklik”tir. Anayasa Mahkemesi’nin
önceki kararlarında bu yaklaşımının pek çok örneğine rastlamak mümkündür. Bu son
karar da, totaliter imalar taşıyan aynı anlayışı yansıtmaktadır. Örneğin, Mahkemeye göre,
“akılcılığı esas alan bir süreç olan aydınlanma koşullarının sağlandığı toplumlarda laik ve
demokratik değerler özümsenir, siyasal, sosyal ve kültürel yaşam da buna bağlı olarak
evrensel değerlerin egemen olduğu çağdaş bir görünüm kazanır. Laikliğin bu işleviyle toplumsal ve siyasal barışı sağlayan ortak bir değer olduğu açıktır.”
Görüldüğü gibi, Anayasa Mahkemesi lâikliği devleti değil de toplumu düzenlemesi
gereken bir prensip olarak görmekte ve onu toplumun akılcı temelde “aydınlanması”yla
ilişkilendirmektedir. Kişi veya yurttaş olarak anayasa yargıçları elbette “aydınlanma koşullarının sağlandığı” bir toplumu tercihe şayan bulabilirler; ama yargıç sıfatıyla bunu
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yapamaz, yani böyle bir toplum tasavvurunu anayasal bir buyruk olarak görüp gösteremezler. Hiçbir özgürlükçü-demokratik anayasa da zaten böyle bir şey buyuramaz. “Aydınlanma koşulları” eğer toplum için bir zorunluluk olursa, o zaman toplumsal-siyasal
çoğulculuktan vaz geçilmesi gerekir. Öyle ya, “aydınlanma koşulları” herkes için bağlayıcı
ise, o zaman başka değerlere bağlı olan vatandaşların durumu ne olacak? Böyle bir anlayış
ayrıca vicdan özgürlüğüyle de bağdaşmaz. Açıktır ki, özgür bir toplumda hiçbir insanın
“aydınlanmacı” olmak zorunluluğu yoktur.
Mahkeme bu bağlamda bir de “evrensel değerler”den söz ediyor, ama “sosyal ve kültürel yaşam”a sadece aydınlanmacı değerlerin egemen olduğu bir toplum anlayışı kesinlikle
evrensel bir değer olmadığı gibi, empirik olarak bakıldığında da dünyada böyle bir toplum
yoktur. Dahası, eğer Anayasa Mahkemesi “toplumsal ve siyasal barış”ın sağlanması ihtiyacında samimi ise, bilmelidir ki, kendi benimsediği laiklik anlayışı toplumda barışa ve
özgürlüğe değil, olsa olsa seküler bir totaliteryenizme götürür.
Şimdi de Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’nın 10. ve 42. maddelerinde yapılan değişikliklerin normatif anlamını yanlış yorumlaması konusuna gelelim. Anayasa’nın 10.
maddesinde, devletin herkese eşit davranmasını buyuran “kanun önünde eşitlik” ilkesini
“her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılması”na teşmil edecek şekilde bir değişiklik yapılmıştı. Anayasa’nın 42. maddesine ise şu cümle eklenmişti: “Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yüksek öğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez.” Her iki madde bakımından bu değişikliklerin eşitlik ilkesini teyit edici ve pekiştirici
olduğu açıktır. Anayasa Mahkemesi bunu uygun bulmadığına göre, demek ki Mahkemeye
göre: (1) Devlet kamu hizmetlerini sunarken eşitlik ilkesine uymak zorunda değildir, yani
vatandaşlar arasında keyfi ayrım yapmak meşrudur. (2) Devlet kanunsuz olarak vatandaşları yüksek öğrenim hakkından yoksun bırakabilir.
Öte yandan, yapılan değişikliklerin hiç birinde “başörtüsü”ne atıf yoktur, ama Mahkeme gerekçelerini dayanak göstererek bu değişikliklerde anayasaya aykırılık keşfetmiştir.
Yani, Anayasa Mahkemesi gerekçesini iptal edemediği için normun kendisini iptal etmiş
bulunuyor. Bu duruma göre, daha önce de yazdığım gibi, “bu karar, (…) aslında eşitlik
ilkesinin kapsamını daraltan bir karardır. Başka bir ifadeyle iptal edilen, ‘türbanı serbest
bırakan’ bir anayasa değişikliği değil, eşitlik ilkesini teyit eden ve güçlendiren bir değişikliktir. Mahkeme bu kararında yeni vaz edilen normun kendisini değil, Anayasa değişikliğini yaparken yasama organını harekete geçirdiğini varsaydığı saiki veya motifi yargılamıştır. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi’nin bu normu denetleme yetkisi de zaten yoktur.
Oysa, norm denetimi yapan bir mahkemenin görevi ve yetkisi, yasama organının varsayılan niyetini değil, fakat hukuk sisteminin ‘objektif’ bir parçası haline gelmiş olan normun
kendisini denetlemektir.” (Taraf, 10 Haziran 2008)
Dolayısıyla, Mahkeme bir kere anayasa değişikliklerini objektif normatif değerleri açısından anlamak yerine, bunları normların kendisinde adı bile geçmeyen “başörtüsü serbestisi” getirdikleri şeklinde yorumlayınca, daha sonra yaptığı bütün değerlendirmeler konuyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan, hayali bir hedefi taşlama şeklinde ortaya çıkmıştır.
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Anayasa Mahkemesi’nin meselâ 42. maddede yapılan değişikliği yanlış yorumladığının
tipik bir örneğini ele alalım. Hatırlayalım, 42. maddeye eklenen cümle şuydu: “Kanunda
açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yüksek öğrenim hakkını kullanmaktan
mahrum edilemez.” Bunun anlamı açıktır: Hiç kimse yüksek öğrenim hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz. Böyle bir hak mahrumiyeti için açık bir yasal dayanağa ihtiyaç vardır.
Şimdi bir de Mahkemenin akıl yürütme biçimine bakınız: “Dava konusu kurala bakıldığında “kanunda açıkça yazılı haller”in ne olduğu ve ne zaman geçerlilik kazanacağı hususu,
yasa koyucunun aktif bir yasama tasarrufuyla anlaşılabilecektir. Anayasal düzenimizde
yasa koyucuyu yasal düzenlemeye zorlayıcı bir hukuksal yaptırım mekanizması bulunmadığından, başkalarının özgürlükleri ve kamu düzenini koruyucu yasal önlemlerin alınmasının yasa koyucunun takdirine kalacağı açıktır. Yasa koyucunun temel siyasal karar
mekanizması olduğu ve ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun belirli bir dine mensup
olduğu dikkate alındığında, bu takdirin dinsel özgürlüklerin sınırlandırılmasında kullanılmasının güçlüğü açıktır. Temel düzen normu olan Anayasa kuralları değiştirilirken,
çoğunluk inancının dışında kalan insanların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına
alınmasının yasa koyucunun takdirine bırakılmaması, kayıtlar ve güvence mekanizmalarının doğrudan anayasada yer alması, demokratik anayasacılık deneyiminin sonucu olan
insan haklarına dayalı devlet olmanın da bir gereğidir.”
Şu tuhaf mantığa bakınız: Sanki söz konusu değişiklik genel bir hak mahrumiyeti getirmiştir de, ancak “kanunda yazılı haller”de buna özgürlük lehine istisna getirilmesini
öngörmektedir. Bu hüküm “çoğunluk inancının dışında kalan insanlar”a yasak mı getirmektedir ki, onlar için tam da bu konuda özel bir güvenceye ihtiyaç olsun? Tam tersine,
söz konusu cümle eğitim hakkı bakımından herkes için bir güvence sağlamakta, sınırlamayı ise istisna haline getirmektedir. Bir haktan keyfi olarak mahrum edilmeyi yasaklayan
bir hüküm ne “başkalarının özgürlükleri” için ne de “kamu düzeni” için bir sorun yaratır.
Bu arada, Mahkemenin “dinsel özgürlüklerin sınırlandırılamaması”ndan endişe etmesine
de gerek yok; çünkü bunlar zaten gereğinden fazla sınırlanmıştır, henüz sınırlanmamış
olanlarını da Mahkemenin kendisi zaten adım adım sınırlamaktadır.
Mahkemeye göre, anayasa değişikliklerinin temel amacı “bir kamu hizmeti niteliği
bulunan yükseköğrenim hakkını kullananlar yönünden dinî amaçlı örtünme serbestîsi
tanınması”dır. Şimdi bir an için öyle olduğunu düşünelim. Eğer TBMM’nin gerçek amacı Mahkemenin belirttiği şekilde başörtüsü serbestisi sağlamak ise, peki serbestlik nasıl
zorlama ve baskı anlamına gelir?... “Serbesti” kelimesini kullanan Mahkeme’nin kendisi
olduğuna göre, demek ki Mahkeme de ortada bir yasak olduğunu kabul etmektedir. Peki,
yasak yerine serbesti getirmek –bir yasağı kaldırmak- nasıl oluyor da “dinin, din duygularının veya dince kutsal sayılan şeylerin istismar edilmek suretiyle kullanılması” oluyor?...
Hem yine mahkemenin kendisi değil mi zorlama ve baskıdan sadece bir ihtimal olarak söz eden? Şu paragraf karardan: “Bireysel bir tercih ve özgürlük kullanımı olsa da,
kullanılan dinsel simgenin tüm öğrencilerin bulunmak zorunda olduğu dersliklerde veya
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laboratuar ortamlarında, farklı yaşam tercihlerine, siyasal görüşlere veya inançlara sahip
insanlar üzerinde bir baskı aracına dönüşmesi olasılığı bulunmaktadır. Bu olasılığın ortaya çıkması durumunda taşınan dinsel simgenin başkalarının üzerinde yaratacağı baskı ve
olası eğitim aksamaları ile kamu düzeninin bozulması karşısında, üniversite yönetimlerinin ve kamu kurumlarının müdahalesine olanak verilmemesi, herkesin eşit şekilde eğitim
hakkından yararlanmasını engelleyebilecektir.”
Peki bir mahkeme, hem de en yükseğinden bir mahkeme, olgusal bir durum olmadığını kendisinin de kabul ettiği bir ihtimale dayanarak nasıl hüküm tesis edebiliyor? Yani,
Mahkemenin bu anayasa değişiklikleri hakkındaki kendi yorumu doğru olsa bile –ki değil-, böyle karar vermek mevcut olmayan bir baskıyı mahkum etmek değil midir? Somut
ve gerçek bir baskıyı kaldırma saikiyle hareket eden TBMM’yi baskıcı anayasa değişikliği
yapmakla itham etmek, ona bühtanda bulunmak değil midir?
Bir şey daha var. İnsanların “farklı yaşam tercihleri”ne, “siyasal görüşleri”ne “veya
inançları”na bağlı giyim tercihleri ve taşıdıkları semboller eğer baskı yaratabilecekse, bu
neden sadece başı örtülü kız öğrenciler için söz konusu oluyor? Onlar çoğunlukta olduğu
için mi? Ama hayır, üniversitelerde çoğunlukta olan onlar değil. Başörtüsünü dini bir emir
olarak vaz eden bir inancın toplumun genelinde çoğunlukta olması başka şeydir, böyle
giyinen öğrencilerin üniversitelerde çoğunlukta olması başka bir şey. Kaldı ki, Türkiye’de
din olarak Müslümanlık çoğunlukta olsa bile, dini bir vecibe olarak başını örtenlerin bile
çoğunlukta olduğu şüphelidir.
İlginç bir nokta da şu: Anayasa Mahkemesi başörtüsünün “toplumsal bir sorun” olduğunu, hatta bunun çözülmesi gerektiğini kabul etmekte, ama bu amaca yönelik olduğunu
tespit ettiği anayasa değişikliği girişimini “dinin, din duygularının veya dince kutsal sayılan şeylerin istismar edilmek suretiyle kullanılması” olarak yaftalamaktadır. İyi ama, bu
toplumsal sorun nasıl çözülecek?... Mahkeme yirmi yıldır bu yasağın sürdürülmesinde
başı çektiğine –daha doğrusu, çözümsüzlük tamamen ondan kaynaklanmakta olduğunagöre, TBMM’yi anayasal bir yetkisini kullandığı için itham etmek yerine, hukuken de “halin icabı” açısından da yanlış olan kendi tutumunu değiştirmesi gerekmez mi?...
Son olarak birbiriyle ilişkili olan iki noktaya temas etmek istiyorum. Birincisi şudur:
Anayasa Mahkemesi bu kararında lâiklik ilkesinin anlamının belirlenmesinde sadece ilgili anayasal kuralların değil, “Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlarda ulaşılan sonuçların” da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Anayasa Mahkemesi’nin bu
konuda şimdiye kadar verdiği kararlar hüküm fıkraları nazara alındığında yasal başörtüsü
serbestliğini değiştirmediğine göre, burada kastedilen Mahkemenin bu konudaki yorumu olsa gerektir. Yani, Anayasa Mahkemesi demek istiyor ki, verdiği kararların sadece
hüküm fıkraları değil, gerekçeleri ve onlarda yorum ve değerlendirmeler de herkes için
bağlayıcıdır. Anayasa’da Anayasa Mahkemesi’ne yorum tekeli veren bir hüküm bulunmaması karşısında, bunun Türk anayasa hukuku açısından bir hayli cüretkâr bir iddia olduğu
açıktır. Anayasa Mahkemesi’nin kimi yasama ve yürütme tasarruflarını iptal edebilmesi onun aynı zamanda anayasal yorum tekeline de sahip olduğu anlamına gelmez. Mark
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Tushnet’in uyarısını (Taking the Constitution Away from the Courts, 1999, s. 6) Türkiye’ye
uyarlayarak diyebiliriz ki: “Yasa koyucular Anayasa Mahkemesi’ne değil Anayasa’ya bağlılık yemini etmişlerdir. Anayasanın anlamı ile Anayasa Mahkemesi’nin ona verdiği anlam
aynı olmak zorunda değildir.”
İkinci noktaya gelince: Anayasa Mahkemesi TBMM’ye “hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” diyen Anayasa hükmünü (m.
6) hatırlatıyor ve yasama organının “sistem dışı yetki kullanımının hukuksal” geçerliliği
olmadığını söylüyor. Doğru ama Mahkeme bu yargının kendisi için de geçerli olduğunu
unutmuş görünüyor. Bu arada, “Anayasanın bağlayıcılık ve üstünlüğü”nün (m. 11) de
Anayasa Mahkemesi’nin üstünlüğü anlamına gelmediğini hatırlatmak isterim. Anayasa
Mahkemesi elbette Anayasanın üstünde değildir, onun kendisi de Anayasayla bağlıdır.
Anayasa Mahkemesi hatta yasamanın da yürütmenin de üstünde değildir; sadece onlardan farklı bir işlevi vardır.
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Mustafa Erdoğan’ın bu kitabı Türkiye’nin modernleşme dönemi anayasa ve siyaset tarihinin kısa ve eleştirel anlatımını sunmaktadır. Statükoyu her halükarda
haklılaştırmak güdüsünün etkisi altındaki resmi bakışa prensip açısından mesafeli duran yazar, Türkiye’nin son ikiyüzyıllık siyasi tarihinin gerçeklerini doğru
tespit etmeye ve resmi tutumları evrensel değerler açısından yerli yerine oturtmaya çalışmaktadır. Özellikle Cumhuriyet dönemi Türk siyasetine ilişkin resmi
mitler ile, bu dönemle ilgili olguların sunuluşundaki yanıltma ve çarpıtmaların
açığa çıkarılmaya çalışıldığı bu kitapta “Türk demokrasisi”nin açmazlarının
ipuçlarını da bulabilirsiniz. Kitap bu haliyle Türk Siyasi Hayatı ve Türk Anayasa
Hukuku derslerini okuyan üniversite öğrencileri kadar bu konulara ilgi duyan
genel okuyucunun da yararlanabileceği bir el kitabı niteliğindedir.

Türban Kararının Gerekçesi
Ergun Özbudun

A

nayasa Mahkemesi, 5 Haziran 2008 tarihinde iptal ettiği 5735 sayılı Anayasanın Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin iptal gerekçesini, 22 Ekim
2008 tarihinde açıkladı. Anayasa ve demokrasinin temel ilkelerine aykırılığı daha başta
açıkça belli olan bu kararın hangi gerekçelerle meşrulaştırılmaya çalışılacağı gerçekten
merak konusuydu. Belirtmek gerekir ki, yayınlanan gerekçe hiçbir açıdan tatmin edici
olmadığı gibi, Türk demokrasisinin geleceği açısından daha da endişe verici bazı ifadeleri
içermektedir.
Anayasa değişikliklerinin yargısal denetimi konusundaki görüşlerimi daha önce çeşitli
vesilelerle ifade ettiğim için burada konunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Ancak bir demokraside gerek aslî (tümüyle yeni bir anayasa yapmak), gerek tâlî (mevcut anayasayı
onun değiştirme kurallarına uymak suretiyle değiştirmek) kurucu iktidarın tek sahibinin
halk ve onun serbetçe seçilmiş temsilcileri olduğunda ve bu iktidarın başka hiçbir organ
veya makamla paylaşılamayacağında elbette kuşku yoktur. Oysa Anayasa Mahkemesi,
aslî kurucu iktidarı, “ülkenin siyasal rejiminde çeşitli etkenlere dayalı olarak ortaya çıkan
kesintilerin ürettiği ve ortaya çıkış biçimi itibariyle hukuksal çerçeve dışında yer alan...
irade” olarak tanımlamaktadır. Bundan çıkan anlam, tümüyle yeni bir anayasanın, ancak ihtilâl, darbe, iç savaş gibi kesintilerin ürünü olabileceği gibi, akıl ve mantığın kabul
edemeyeceği bir anlamdır. Dünyada, böyle bir kesinti olmaksızın, normal yasama organı
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tarafından yapılmış anayasaların birçok örneği mevcuttur. Uzağa gitmeksizin, 1924 T.C.
Anayasası, bir kurucu meclis tarafından değil, 1923 yılında seçilmiş olan olağan TBMM
tarafından yapılmıştır. Nitekim gerekçe, bir sonraki cümlesinde, “demokratik ülkelerde
aslî kurucu iktidarın sahibi halktır” demek suretiyle çelişkiye de düşmektedir.
Anayasa Mahkemesinin gerekçesi, şekil ve esas (Mahkeme, nedense “esas” değil, “içerik” deyimini kullanmaktadır) unsurları açısından değerlendirilebilir. Şekil, yönünden
Anayasa Mahkemesi, değiştirilemeyecek hükümlere ilişkin değişiklik tekliflerinin geçersiz olduğu, dolayısıyla şekil yönünden denetimin kapsamına girdiği kanısındadır. Mahkemeye göre, “teklif edilebilir olmayan bir Anayasa değişikliğinin 148. Maddenin ikinci
fıkrasında öngörülen teklif çoğunluğu koşulunu yerine getirmiş olması, hukuken geçersiz
nitelikteki bir yasama tasarrufunun sayısal çokluğun gücüyle etkin kılınmasının gerekçesi
olamaz”. Bu gerekçe, Anayasa Mahkemesinin 1970’li yıllarda bazı Anayasa değişikliklerinin iptalinde başvurduğu gerekçenin aynıdır. Oysa, o dönemde yürürlükte olan 1961
Anayasasının ilgili hükmüyle (m. 147), 1982 Anayasanın 148’inci maddesi arasında çok
önemli bir fark vardır. 1961 Anayasanın 1971 yılında değiştirilen 147’nci maddesi, Anayasa Mahkemesinin, “Anayasa değişikliklerinin Anayasada gösterilen şekil şartlarına uygunluğunu denet”leyeceğini ifade etmekle birlikte, şekil denetiminin kapsamını belirlememiştir.
Dolayısıyla, o dönemde, değişmez hükümlere aykırı tekliflerin şekil denetiminin kapsamında olduğu, çok zorlama ve dolambaçlı bir yorumla, bir dereceye kadar haklılaştırabilirdi. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesinin o dönemdeki kararlarının da, birçok anayasa
hukukçusu tarafından eleştirildiği unutulmamalıdır.
1982 Anayasası ise, Anayasa Mahkemesinin bu aktivist tutumunu önlemek amacıyla,
148’inci maddesinde şekil denetiminin kapsamını sınırlayıcı şekilde belirtmiştir. Buna
göre Anayasa değişikliklerinin denetimi, “teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır”. “Sınırlıdır” kelimesi,
bu üç hususun dışında denetim imkânı olmadığını açıkça ifade ettiği gibi, “teklif çoğunluğu” deyiminin salt sayısal bir anlam taşıdığı ve hiçbir şekilde değiştirilemez hükümlere
uygunluk açısından bir denetime imkân vermediği âşikardır. Nitekim Anayasa Mahkemesi, 1982 Anayasası döneminde verdiği üç kararda (biri 1987, ikisi 2007 yılında) 148’inci
madde hükmünü doğru olarak yorumlamış ve iptal istemini reddetmiştir.
Gerekçenin bu bölümünde ileri sürülen bazı görüşler, geleceğe yönelik endişeleri daha
da arttırıcı niteliktedir. Mahkemeye göre, “Anayasa’nın 4. Maddesi dahil olmak üzere her
bir maddede yapılacak değişikliklerin siyasal düzende değişikliklere ve kurucu iktidarın
yarattığı anayasal düzende dönüşümlere yol açması mümkündür. O halde Anayasa’nın diğer maddelerinde yapılacak değişikliklerle Anayasa’nın 4. maddesinin yasama organı için
çizdiği sınırların aşılma olasılığı göz ardı edilemez”. Anayasanın ilk üç maddesi ile 2’nci
maddenin atıfta bulunduğu Başlangıç bölümündeki kavramların ne kadar geniş, soyut ve
değişik yorumlara açık olduğu düşünülürse, bu kararla Anayasa Mahkemesinin kendisini,
Anayasa değişikliği sürecinin mutlak ve nihaî hâkimi olarak ilân ettiği açıktır. Çünkü bu
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kavramların biri veya diğeri ile şu veya bu şekilde ilişkili olmayan hiçbir Anayasa değişikliği düşünülemez. Anayasa Mahkemesinin kurucu iktidarın üzerinde olduğu anlamına
gelen bu yorum, hiçbir Batı demokrasisinde kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla, tipik bir yetki, hatta fonksiyon gasbında bulunmuştur. Bugün ortaya çıkan durumun, demokrasiden çok, “juristocracy” (hâkimler hukûmeti) tanımına uygun düştüğü
söylenebilir. Hâkimler hükûmeti deyimi ise, milletlerarası literatürde bir övgü değil, bir
yergi ifadesi olarak kullanılmaktadır.
Anayasa Mahkemesinin esasla ilgili yorumları da fazlasıyla tartışmaya açıktır. Anayasa
Mahkemesi, daha önceki kararlarında yaptığı gibi, ondokuzuncu yüzyıldan kalma pozitivist ve aydınlanmacı lâiklik anlayışına tümüyle bağlı kalmış, “akılcılığı ve bilimsel yöntemleri” dini inançların zorunlu karşıtı olarak görmüştür. Keza gerekçede, iptal edilen düzenlemenin “farklı yaşam tercihlerine, siyasal görüşlere veya inançlara sahip insanlar üzerinde bir baskı aracına dönüşmesi olasılığı”ndan söz edilmektedir. Söylemeye gerek yok ki,
bir yargı kararı, olasılıklar, vehimler, kuşkular üzerine değil, ancak maddî olgular üzerine
inşa edilebilir. Devlet organlarının “bu hakkın kullanımına hiçbir sınır getiremeyecekleri”
iddiası da isabetli değildir. Çünkü iptal edilen 42’nci madde değişikliğinde, “kanunda açıkça yazılı olmayan” ve “bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir” ibareleri, bu
konuda kanunî sınırlamalar getirilmesine imkân vermektedir. Anayasa Mahkemesi, böyle
bir kanunî düzenleme yapılabileceğini şüphe ile karşılamaktadır. Mahkemeye göre , “yasa
koyucunun temel siyasal karar mekanizması olduğu ve ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun belirli bir dine mensup olduğu dikkate alındığında, bu takdirin dinsel özgürlüklerin
sınırlandırılmasında kullanılmasının güçlüğü açıktır”. Burada da Anayasa Mahkemesi, bir
önceki hususa çok benzer şekilde, olasılıklar, şüpheler, tahminler temelinde karar vermiştir. Yasama organının gelecekteki takdirinin ne olacağı, bir yargı kararının temeli değil,
ancak bir spekülasyon konusu olabilir.
Gerekçede ifade edilen, “hukuksal düzenlemelerin...ulusal irade yerine dinsel buyruklara dayandırılması” cümleciğinin de konuyla ilgisini tesis etmek güçtür. Yükseköğretim
kurumlarında kıyafet serbestliğini gerçekleştirmek, hukuksal düzenlemelerin dinsel buyruklara dayandırılması değil, her demokraside en temel hürriyetler arasında yer alan din
ve vicdan hürriyeti ile eğitim hakkının alanlarının genişletilmesidir. Bu, lâikliğe aykırı
değil, tam tersine lâikliğin herkes için din ve vicdan hürriyetini de içermesi açısından,
lâikliğin bir gereğidir.
Nihayet kararın, belki milletlerarası normların da dikkate alındığı izlenimini yaratmak amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına yaptığı yollamalar
da, karara destek olmaktan uzaktır. Zikredilen Dahlab-İsviçre kararında, bir üniversite
öğrencisi değil, kamu görevlisi bir öğretmen söz konusudur ve kamu görevlilerinin dini
simge kullanıp kullanamayacakları, önümüzdeki olayla uzaktan yakından ilgili değildir.
Refah Partisi kararında kapatmanın onaylanmasının iki temel gerekçesi, bazı RP sözcülerinin şiddeti övme niteliğinde görülebilecek ifadeleri ile partinin çok hukukluluk projesidir. Bir partinin, bir yasağın kaldırılmasını, diğer bir deyimle bireysel hürriyet alanının
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genişletilmesini savunduğu için kapatılması, Avrupa normları çerçevesinde tasavvur dahi
edilemeyecek bir şeydir. Nihayet Leyla Şahin kararında , Türkiye’deki yasak AİHS’nin
ihlâli niteliğinde görülmemiş olmakla birlikte, Türkiye’nin veya başka herhangi bir üye ülkenin böyle bir yasak koymak veya onu sürdürmek mecburiyetinde olduğu sonucu elbette
çıkarılamaz. AİHM, konunun üye ülkelerin millî karar organlarının takdirinde olduğunu
belirtmekle yetinmiştir. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin hiçbirinde, üniversite öğrencileri düzeyinde böyle bir yasak yoktur.
Bu karar, Türk demokrasisinin karşı karşıya bulunduğu anayasa sorununun ciddiyetini bir kere daha ortaya koymaktadır. Düğümün çözülmesi, ancak evrensel demokratik
ve hürriyetçi standartlarda ve devlet organlarının karşılıklı yetkilerini yerleşik demokrasilerdekine benzer şekilde düzenleyen yeni bir anayasanın yapılmasıyla mümkün olacağa
benzemektedir. Aksi halde Türkiye, milletlerarası rating kuruluşlarının (meselâ Freedom
House) listesinde olduğu gibi, bir “yarı-demokrasi”(semi-democracy), ya da “kısmen hür”
(partially free) bir ülke olarak kalmaya devam edecektir.
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nayasa Mahkemesi herhalde ‘ince’ bir siyaset izlediğini düşünerek, başörtüsünü
‘normalleştirecek’ Anayasa değişikliğini reddeden kararının ve AKP’ye laikliğe aykırı
davrandığı için para cezası hükmettiği kararının gerekçelerini neredeyse aynı anda kamuoyuna sundu. Belki de böylece her iki kararın da birbirini desteklediği izlenimi yaratılmak
istendi. Oysa AKP kararı zaten yeterince hukuk ‘ötesi’, hatta mizahi bir durumu ifade
etmekte. Hem Cumhuriyet’in temel ilkesi dediğiniz ‘laikliğin’ bir siyasi parti tarafından
defalarca suistimal edildiğini iddia edeceksiniz, hem de bunun cezasının parasal olduğunu söyleyeceksiniz... Bu karar parası olanın Cumhuriyet’i değiştirebileceği, züğürtlerin de
bu Cumhuriyet’e razı olması gerektiği gibi abuk noktalara kadar giden geniş bir edebiyat
yaratacak kadar hukuk dışı...
Ancak ‘başörtüsü kararı’ olarak algılanan diğeri böyle mizahi değil... Aksine bu karar
Türkiye’deki rejimin gerçek yüzünü saklayamayacak kadar samimi bir itiraf... Önce söz
konusu Anayasa değişikliğini hatırlayalım: Öneri tüm vatandaşların genelde kamu hizmetlerinden ve özelde de yüksek öğrenim hakkından ‘eşit’ bir biçimde yararlanmalarını
öngörmekteydi. Anayasa Mahkemesi böyle bir eşitliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel
ilkelerinden olan laikliğe aykırı olduğunu söyledi. Yani bizdeki Cumhuriyet’in temelde
eşitsizliğe dayalı olduğunu, dolayısıyla hukuksal pratik açısından ayrımcılığı ima ettiğini
itiraf etti.
Etyen Mahçupyan Taraf Gazetesi köşe yazarı ve Agos Gazetesi genel yayın yönetmenidir.
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 83-90.
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Anlaşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi’nin çoğunluğu, ‘vatandaşı’ değişmez bir devlet tanımı çerçevesinde kabullenmekle kalmıyor; bu vatandaşlık özelliklerinin dışında olduğunu düşündükleri insanların haklarının kısıtlanabileceğine inanıyor. Ama daha da ilginci
söz konusu vatandaşlık tanımında Meclis’in hiçbir tasarrufunun olamayacağını, diğer bir
deyişle Meclis yoluyla eksik vatandaşlara vatandaşlık hakkının verilemeyeceğini; kısacası
kimin makbul vatandaş olup olmadığına Meclis’in değil kendilerinin temsil etmekte oldukları bir üst iradenin karar verebileceğini söylemiş oluyor.
Bu epeyce ilginç bir duruş... Çünkü belki de ilk kez yargının en üst organı bizlerin
‘cumhuriyet’ dediği rejimin gerçekte bir tür ideolojik diktatörlük olduğunu gocunmadan
belirtmiş ve hatta bu durumu savunmuş oluyor. Karardan sonra yapılan eleştirilerin bu
bağlamda niçin işlevsiz olduğunu da dolayısıyla anlamış oluyoruz. Söz konusu eleştiriler,
Anayasa Mahkemesi’nin herhangi bir yasa değişikliği teklifini ancak şekilsel olarak denetleyebileceğini, bu şekil şartlarının da ‘teklif çoğunluğu’, ‘oylama çoğunluğu’ ve ‘ivedilikle
görüşme yasağı’ olduğunu vurguladılar. Bunlar Meclis’te yasa değişikliği kararı alınırken
uyulması gereken prosedüre ilişkin kıstaslar... Diğer bir deyişle Mahkeme’nin herhangi
bir yasa değişikliğini ‘içerik’ olarak denetleyemeyeceği zaten Anayasa’nın maddeleri arasında. Nitekim Mahkeme’nin yetkilerini belirten 148. maddenin var olma gerekçesi de zaten Meclis’in yasa yapma yetkisine yargı tarafından tecavüz edilmesinin engellenmesi...
Öte yandan örneğin Mustafa Şentop’un belirttiği üzere, Cumhuriyet’in ilkelerinin değiştirilemeyeceğine dair Anayasa maddesi, bu bağlamda bir denetleme prosedürü üretmemiş ve Anayasa Mahkemesi’ne de böyle bir yetki vermemiş durumda. ‘Teklif dahi edilemeyecek’ maddelerin olması zaten ne kadar kabul edilebilir ayrı konu, ama böyle maddelerin
meşruiyetini kabullensek bile bu durum Meclis’in kendisine yönelik bir özdenetim hassasiyetinden fazlasını hukuken ima edecek güce sahip değil...
Kısacası Anayasa Mahkemesi’ne hukuku, Anayasa’yı veya kuvvetler ayrılığını hatırlatmak tamamen anlamsız... Çünkü Mahkeme bunları unutmuş değil. Aksine Mahkeme
son kararda gösterdiği tutumu ‘bilerek’ alıyor, Anayasa’yı ve yasaları ‘bilerek’ bu şekilde
yorumluyor. Dolayısıyla da bütün bunların hukukla ve hukuksal akıl yürütmelerle hiçbir
ilgisi yok...
Önümüzdeki yazılarda açıkça göreceğimiz üzere, Anayasa Mahkemesi kendisini kuvvetler ayrılığı ilkesi ile sınırlanmış hissetmiyor. Mahkeme’nin kendisiyle ilgili tasavvuru,
demokrasi mekanizmasının ‘üzerinde’ bir organ olduğu şeklinde. Bunun anlamı topluma
karşı sorumlu olmayan, hatta topluma muhatap olması gerekmeyen bir yargı kurumsallaşması yaratıldığıdır. İyi de, o zaman bu Mahkeme kime karşı sorumlu? Yanıt biz sıradan
vatandaşların ulaşamayacağı bir manevi otoriteyi ima ediyor... Anayasa Mahkemesi’nin
üyeleri, kendilerinin Tanrı ile başbaşa olduklarını düşünen Kardinallere benziyorlar. Dinin
gereklerini bilenler onlar... Ve tabii makbul dindarın da nasıl olacağını onlar söylüyorlar...
Laikliği korumak üzere yola çıkan ve sonuçta bizzat laikliği bir din haline getiren bu
bakış, ilginç bir biçimde Cumhuriyet’in de ‘temel ilkesi”...
Taraf, 29.10.2008
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II
Anayasa’nın 10. ve 42. maddelerinde yapılan ufak eklemeler gerçekte son derece utangaç bir çabanın ifadesiydi. Bu ilaveler sayesinde Türkiye’de kamu hizmetlerinden ve özellikle yüksek öğrenim haklarından yararlanma açısından ‘eşitlik’ olduğunun daha net bir
biçimde vurgulanmasıydı amaç... Aslında söz konusu maddeler zaten böyle bir eşitliği
içermekte, ne var ki yargı bu içeriği görmezden gelmekteydi. Dolayısıyla Meclis bu yasa
maddelerine son derece genel ve kapsayıcı birer cümle eklemekle yetindi. Ama Anayasa
Mahkemesi böyle genel bir eşitliğin Cumhuriyet’in temel anlayışına aykırı olduğunu, diğer bir deyişle bizdeki rejimin temelinin eşitsizlik olduğunu söyledi ve nitekim bu bakışını
da karar gerekçesinde savundu.
Söz konusu akıl yürütmeyi adım adım takip edebilmek üzere, gerekçeye bakalım... Öncelikle anlamak gerek ki Anayasa Mahkemesi hukuki olmayan bir biçimde, yani böyle bir
yetkiye sahip olmadığı halde iki yasa değişikliğini iptal etmekte olduğunun bilincindedir.
Bu nedenle de yaptığı hukuk dışı işleme bir meşruiyet zemini bulmak zorunda. Bunun
Meclis olmadığı açık... Yani Meclis iradesinin dışında ve üzerinde bir başka irade gerekiyor. Öyle bir irade ki Anayasa Mahkemesi doğrudan onunla ilişki kurabilsin, onu dolayımsız olarak temsil edebilsin...
Gerekçede şöyle deniyor: “(1)Asli kurucu iktidar ülkenin siyasal rejiminde çeşitli etkenlere dayalı olarak ortaya çıkan kesintilerin ürettiği ve ortaya çıkış biçimi itibarıyla hukuksal çerçeve dışında yer alan, yeni hukuksal düzenin ne olacağını belirleyen anayasa
koyucu iradedir. (2)Asli kurucu iktidarın önceki Anayasa’lara bağlı olmaksızın yarattığı
yeni Anayasa, temel düzen normu haline geldiği andan itibaren, tüm anayasal kurum
ve kuruluşların dayanağı haline gelir. (3)Anayasa’nın öngördüğü ve öğretide kurulu iktidar olarak tanımlanan yasama, yürütme, yargı organları ile bunların alt birimlerinin
asli kurucu iktidarın yarattığı ‘hukuksal otorite’ sınırları içinde hareket etmeleri, işlem
ve eylemlerinin hukuksal geçerlilik kazanabilmesinin önkoşuludur.” (Rakamları kolaylık
amacıyla ben ekledim...)
Birinci cümle bizlerin hâlâ bir türlü idrak edemediği ve itiraz ettiği bir ‘gerçeği’ vurgulamakta. Anayasa Mahkemesi’ne göre bu ülkede siyasi iktidar sanıldığı gibi Meclis’te
cisimleşmez! Onun dışında ve üstünde başka bir iktidar vardır ve buna ‘kurucu iktidar’
denir. Bu esas iktidarı “ülkenin siyasal rejiminde çeşitli etkenlerle ortaya çıkan kesintiler”
yani darbeler biçimlendirir. Darbeler hukukla bağlı olmadıkları gibi, hukuku da belirlerler. Anlaşılan Anayasa Mahkemesi açısından darbelerin hukuk dışı hiçbir niteliklerinin
olmaması bir yana, bizzat hukukun oluşması için bile darbeye ihtiyaç bulunmaktadır.
Geçenlerde bir yüksek yargı mensubunun (belki aileden de gelen bir temayülle) darbeyi
savunmasını herhalde artık yadırgamıyoruz... Çünkü ülkenin en üst yargı organına göre,
hukuk toplumsal bir uzlaşmanın değil, ayrıcalıklı bir grup insanın yasa dışı iradesinin
sonucu olarak ortaya çıkabiliyor.
İkinci cümle söz konusu darbecilerin eski anayasalara bağlı olmadan hukuk oluşturma
haklarının olduğunu ifade etmekte. Diğer bir deyişle Anayasa Mahkemesi’ne göre darbe
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yapmak bir suç değil, çünkü başarılı darbeciler eski anayasa ile bağlı olmaktan çıkıyorlar.
Bilemiyoruz başka ülkelerde böylesine açıkça darbe destekçiliğini ima eden cümleler bir
yargı kararı gerekçesi olarak yazılmış mıdır... Ama Türkiye’de bu pek de şaşırtıcı bir durum
değil. Nitekim aynı cümlenin geri kalan kısmı, darbe hukukunun ‘doğallaşma’ hakkını pek
de gocunmadan savunuyor ve bu yeni hukukun “temel düzen normu” olarak alınarak tüm
anayasal kuruluşların dayanağı haline gelmesi gerektiğini söylüyor.
Nihayet üçüncü cümlede ise kuvvetler ayrılığı çerçevesinde tanımlanan yasama, yürütme ve yargının, yukarıda söylenen “temel düzen normu”nun parçası olarak, bu düzeni mümkün kılan hukuka, yani darbe hukukuna tâbi oldukları vurgulanıyor. Anayasa
Mahkemesi’ne göre artık karşımızda darbenin yerleştirdiği bir “hukuksal otorite” var ve
her kurum ancak bu ‘otoriteye’ uyumlu davrandığı takdirde hukuksal geçerliliğe sahip işlemler yapabilir. Diğer bir deyişle ‘evrensel hukuk’ vs. bizi hiçbir biçimde bağlamaz! Bir
işlemin ‘hukuksal’ olup olmadığı, darbenin yerleştirdiği düzene ne denli uygun olduğuyla
bağlantılıdır. Kısacası hukukun menşei bizzat darbenin kendisidir...
Bu hukukun kollanması ve savunulması ise doğal olarak yargı kurumlarına ve en başta
da Anayasa Mahkemesi’ne düşecektir. Söylenen şey, nasıl elimizde bir darbe anayasası
varsa, aynı şekilde karşımızda da bir darbe yargısının olduğudur. Hukuk ise, bu dünyada
henüz kendine yer açamamış romantik bir kavram gibi duruyor... Anayasa Mahkemesi ise
kendisine atfettiği “asli kurucu”nun vekili rolünden çok memnun olmak bir yana, bunu
‘hukuk’ sanıyor...
Taraf, 31.10.2008

III
Kamu hizmetlerinden ve yüksek öğrenimden eşit bir biçimde yararlanmanın tüm vatandaşlar için bir hak olduğunu tekrarlayan anayasa değişikliklerini iptal eden Anayasa
Mahkemesi’nin akıl yürütme biçimi, Türkiye’deki rejimin de adını koyuyor. Bizzat yüksek
mahkemenin gerekçesinden anlaşılıyor ki, ‘cumhuriyet’ dediğimiz rejim gerçekte meşruiyetini darbeden alan bir düzen. Yargının kendisini bağlı hissettiği ‘hukuk’ da aslında darbecilerin tercihlerinin oluşturduğu yasal çerçeveden ibaret.
Böyle bir yargı mekanizmasının aldığı her karar ister istemez darbeyi ve darbeciyi ideolojik olarak meşrulaştırma gayreti içinde olacaktır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının gerekçesi de, darbe hukukunu ‘evrenselleştirmeye’ çalışmakta...
Metnin ‘laiklik’ ile ilgili bölümünde şöyle deniyor: “(1)Laiklik ilkesi düşünsel temellerini Rönesans, Reformasyon ve Aydınlanma dönemlerinden alır. Çağdaş demokrasilerin
ortak değeri olan bu ilkeye göre, siyasal ve hukuksal yapı, dogmalardan arındırılarak akılcılığı ve bilimsel yöntemleri esas alan katılımcı demokratik süreçlerin ürünü olan ulusal
tercihlere dayanır. (2)Bireylerin anayasal özgürlüklerinden inanç, din, mezhep veya felsefi
tutum nedeniyle ayrımsız yararlandığı, akılcılığı esas alan bir süreç olan aydınlanma koşullarının sergilendiği toplumlarda laik ve demokratik değerler özümsenir, siyasal, sosyal
ve kültürel yaşam da buna bağlı olarak evrensel değerlerin egemen olduğu çağdaş bir gö86
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rünüm kazanır. (3)Bireylerin özgür vicdani tercihlerine dayanan ve sosyal bir kurum olan
dinler, siyasal yapıya egemen olmaya başladıkları ve ulusal irade yerine siyasal yapının
hukuksal kurallarının meşruiyet temelini oluşturdukları anda toplumsal ve siyasal barışın
korunması olanaksızlaşır.” (Rakamları kolaylık amacıyla ben ekledim...)
Birinci önerme bu konudaki klasik kemalist sığlığı yinelemekte... Her şeyden önce,
laiklik kavramının Avrupa’nın kendine özgü tarihinin içinde şekillenmesi o zaman bile tek
tip bir laikliğin olduğunu göstermez. Nitekim diğer ülkelerin uygulamada getirdikleri anlayış özelliklerini bir yana koysak bile, Fransız ve İngiliz örnekleri yeterince farklı laiklik
algılarının olduğunu gösteriyor. Öte yandan günümüzdeki laikliğin tarihsel bir belirlenme altında olduğunu söylemek de zor, çünkü bugün her toplum artık olası bir laiklik yelpazesinin içinden zihniyetine göre tercihte bulunuyor. Dolayısıyla Mahkeme’nin sandığı
üzere ‘laiklik’ diye herkesin kabullendiği bir evrensel gerçeklik yok... Yani Türkiye’deki laiklik, tamamen Türkiye’nin tercihi. Öte yandan eğer laiklik ilkesine göre siyasal ve hukuksal yapı “akılcılığı ve bilimsel yöntemleri esas alan katılımcı demokratik süreçlerin ürünü
olan ulusal tercihlere” dayanmakta ise, bu tam da Türkiye’de olan şey! Çünkü söz konusu
anayasa değişiklikleri ulusal iradeyi taşımakta olan Meclis tarafından önerildi ve Meclis
de ‘bilimsel yöntemleri esas alan katılımcı demokratik süreçlerin’ sonucu olarak oluştu.
İkinci önerme Mahkeme’nin içine düşmüş olduğu bu çelişkinin nasıl bir mantıksızlık yarattığını açıkça ortaya koyuyor... Söylendiğine göre eğer anayasal özgürlüklerden
ayrımsız yararlanılırsa, laik ve demokratik değerler özümsenir ve nihayette “çağdaş bir
görünüm” kazanılırmış. Çağdaş görünümün laik ve demokratik değerlerin ölçüsü olarak
sunulmasının ardındaki yüzeyselliği bir yana bırakalım... Düşünün ki burada amaç görünümün çağdaş olmadığından hareketle, düzenin de laik olmadığını kanıtlamak. Ne var
ki laik olabilmek, yine Mahkeme’ye göre, ancak anayasal özgürlüklerden “ayrımsız” yararlanılırsa mümkün... Gerçekten de öyle! Nitekim başörtülü kadınlar bu özgürlüklerden
yararlanmadıkları için Türkiye laik değil! Bunun da sorumlusu Meclis değil, ayrımcılığın
bizzat sorumlusu olan darbe rejimi ve darbe hukuku.
Üçüncü önerme ise dinlerin siyasal yapının hukuksal kurallarını koymaya başladığı
takdirde toplumsal barışın korunmasının zorlaşacağını söylüyor. Bu genellemenin altında
dindarların inanç özgürlüğü ve eşitlik talebinin ‘din devletini’ ima ettiği ve bunun ‘doğal’ olarak ulusal iradeye karşı olduğu kabulü var. Oysa söz konusu anayasa değişiklikleri
ulusal iradeye uygun olarak Meclis’te tasarlanmıştı ve üstelik de laikliği dinselleştiren bir
rejim nedeniyle mağdur olan bir kesimin diğerleri ile eşit koşullara gelmesini hedefliyordu...
Gerekçenin laiklik üzerinden darbe hukukunu ‘evrenselleştirerek’ meşrulaştırma gayreti ne yazık ki mantıksal tutarlılığa bile sahip olmayan bir akıl yürütme ile sonuçlanmış.
Öyle ki Mahkeme Türkiye’nin laik olmadığını, iki anayasa maddesindeki değişimde ima
edilen eşitlik talebinin ise ulusal iradeyi yansıttığını ve bunun da temelinde rejimin ayrımcılığının yattığını bir paragrafta bir güzel kanıtlamış...
Taraf, 02.11.2008
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IV
Anayasa Mahkemesi’nin akıl yürütmesinin temelinde darbe rejimini ve hukukunu
meşru kabul etmesi ve daha da önemlisi meşruiyetin sınırını bizzat bu darbe hukuku ile
çizmesi yatıyor. Ne var ki hukuk böylesine yerelleştirilebilecek bir alan değil... Dolayısıyla
söz konusu darbenin modern ve çağdaş bir ülke yarattığı ve halen geçerli olan hukukun da
bu nedenle evrensel temellere dayandığı ‘laiklik’ üzerinden gösterilmeye çalışılıyor. Ancak
buradaki argümanlar da sonuçta Türkiye’nin tam da rejim nedeniyle laik olamadığını ortaya koymakta... Böylece bir sıkışmanın eşiğine geliyoruz. Çare alınan ret kararının somut
ve pratik nedenlerinin olduğunun kanıtlanmasında...
Nitekim gerekçe metni şu ‘delilleri’ öne sürerek istediği sonucu üretmeye çalışıyor:
“(1)...Kullanılan dinsel simgenin tüm öğrencilerin bulunmak zorunda olduğu... ortamlarda, farklı yaşam tercihlerine... sahip insanlar üzerinde bir baskı aracına dönüşme olasılığı
bulunmaktadır. (2)Anayasal düzenimizde yasa koyucuyu yasal düzenlemeye zorlayıcı bir
hukuksal yaptırım mekanizması bulunmadığından... kamu düzenini koruyucu yasal önlemlerin alınmasının yasa koyucunun takdirine kalacağı açıktır. (3)...Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun belirli bir dine mensup olduğu dikkate alındığında, bu takdirin dinsel
özgürlüklerin sınırlandırılmasında kullanılmasının güçlüğü açıktır. (4)...Meclis görüşmelerinde... demokratik uzlaşma yolları dışlanarak meydan okumanın ve dayatmanın yöntem olarak benimsendiği... tutanaklardan anlaşılmaktadır. (5)...Toplumsal sorunların...
demokratik barışı ve uzlaşıyı esas alan yöntemlerle çözümü yerine, dinin, din duygularının veya dince kutsal sayılan şeylerin istismar edilmek suretiyle kullanılmasına Anayasa
izin vermemektedir. (Rakamları ben ekledim...)
Birinci cümle başörtüsünün farklı dinsel inançlara sahip kişiler üzerinde bir baskı aracı
olarak kullanılma ‘olasılığını’ vurguluyor. Açıktır ki her şey uygun konjonktür ve güçle
beslendiğinde ve en önemlisi zihniyetiniz buna uygunsa, bir baskı aracına dönüşebilir.
Bu durumda yargının ‘her şeyi’ yasaklaması mümkündür ve neyin yasaklanacağını da bizzat yargının zihniyeti belirleyecektir. Ama bu durum zaten yargının kendisinin bir “baskı
aracı olarak kullanılma” halini betimler, ki zaten yapılan da o... Dolayısıyla yargının bir
olasılıktan hareket ederek bugün yaşanan, yani ‘olasılık’ değil gerçek olan bir özgürlük eksikliğini olumlaması, hukuka değil otoriter bir ideolojiye bağımlılığını ortaya koymakta.
İkinci cümle Mahkeme’nin ‘mutsuzluğunu’ ortaya koyması açısından ilginç bir tespit.
Eksik olan tek kelime ‘maalesef’ olabilirdi... Çünkü Mahkeme anayasal düzende Meclis’e
zorla yasa yaptırılamayacağını, bunun Meclis’in takdirine kaldığına sanki hayıflanıyor.
Diğer bir deyişle ‘eğer Meclis’e zorla yasa yaptırılabilseydi, bu kararın alınmak zorunda
kalınmayacağı’ ima ediliyor. Yani Mahkeme darbe rejiminin yasama üzerindeki etkisinin
azalmasını telafi eden bir işleve sahip olduğunu itiraf ediyor.
Üçüncü cümlede çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede, Meclis’in Müslümanların neden olduğu sorunlarda özgürlük sınırlandırmasına gitme ‘olasılığının’ az olduğu vurgulanmakta. Ne var ki bu da sadece bir olasılık ve gerçekleştiğinde de zaten hukuken, insan
hakları bağlamında zorlanması mümkün. Yani Mahkeme gerçekleşmemiş bir duruma
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karşı Meclis’in bilinmeyen tavrını ‘veri’ alıp, bugün somut bir özgürlüğü sınırlamayı hukuksal saymak istiyor...
Dördüncü nokta Meclis’teki muhalefetin siyasi itirazlarının ve buna karşılık hükümetin yine siyaseten verdiği yanıtların hukuksal delil olarak gösterilmesi gibi bir zafiyete
işaret etmekte. Çünkü bu karşılıklı söz almalar çoğu zaman ‘tartışmanın’ değil, karşılıklı duygusal kışkırtmaların sonucu olarak biçimlenmekte. Böyle bir ortamdan hareketle
Meclis’in gelecekteki ‘kararının’ ne olacağını anladığına hükmetmek ise herhalde hukukla
pek bağlantılı değil... Ancak anlaşılan bu ‘delil’ Mahkeme’yi rahatsız etmiyor, çünkü yüzeysel ideolojik siyasetle hukukun ayırt edilmesi gibi bir kaygıya zaten rastlanmıyor.
Nihayet son cümle; Anayasa’nın, sorunları “demokratik barışı ve uzlaşıyı” esas alan
yöntemlerle çözmesi gerektirdiğini öne sürerken, Meclis’te bu doğrultuda bir ‘barış ve
uzlaşı’ olmamasına dayandırıyor. Anlaşılan herhangi bir muhalif partinin ısrarı ile ‘uzlaşma’ ortadan kalkabiliyor. Oysa Meclis’in kendisi zaten bir toplumsal uzlaşma dengesinin
göstergesidir. Oradaki çoğunluk toplumdaki uzlaşma yaygınlığını ima eder...
Kısacası, Mahkeme topluma bakmayı, toplumu esas almayı bilmediği için, mantığını
aktörlerin muhtemel davranışlarına ve darbe rejiminin tehdit algılamasına dayandırmakta. Böylece ‘bir ihtimal’ ortaya çıkabilecek durumlar ve tutumlar yan yana getirilip, temel
bir özgürlüğün kategorik olarak yasaklanması isteniyor ve ortaya eşitsizliği savunan bir
‘hukuk’ kurumu çıkıyor.
Taraf, 04.11.2008

V
Anayasanın 10. ve 42. maddesinde yapılan eklemelerle, kamu hizmetlerinden ve özelde de yüksek öğrenim hakkından yararlanmanın eşitlik temelinde bir vatandaşlık hakkı
olduğunu vurgulayan değişiklik talebi, bilindiği gibi bir süre önce Anayasa Mahkemesi
tarafından reddedilmişti. Bu kararın gerekçesi ise, sadece üç sayfalık bir bölüm olmasına
rağmen, aylarca bekletilerek AKP’nin kapatılmasına ilişkin davanın gerekçesi ile birlikte
kamuoyuna sunuldu. Bu durum aslında bizleri iyimserliğe sevk edebilir... Çünkü anlaşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi’nin üyeleri yaptıkları işin farkındalar. Yani söz konusu kararın
hukuksal açıdan ne denli zayıf olduğunu, hatta bizatihi hukukun ihlalini ima ettiğini biliyorlar. Ancak öte yandan karamsarlık için de yeterince neden var: Ne de olsa bu hukuk dışı
tutumu siyaseten savunma konusunda ısrarlı bir yüksek yargı ile karşı karşıyayız.
Soru, kendisini hukuka bağlı hissetmeyen bir yüksek yargının nasıl var olabildiğidir...
Bunun mantığı çok açık bir biçimde söz konusu ‘başörtüsü kararında’ ortaya konmuş durumda. Anlaşıldığına göre Anayasa Mahkemesi kendisini hukukla değil, 12 Eylül darbesinin getirdiği rejimle ilişkilendiriyor. Dolayısıyla darbenin ideolojisini ve buna dayanan
siyasi algılamasını hukukun ‘altyapısı’ olarak kendi tasarruflarına temel alıyor. Bu durumda bir ‘evrenselleştirme’ kaygısı göstermekle birlikte, esas olarak 12 Eylül rejiminin ve
kemalizmin ‘laiklik’ anlayışından hareket ediyor. Ne var ki bu otoriter zihniyeti yansıtan,
dışlayıcı bir laiklik. O nedenle de eşitlik temelinde değil, aksine ayrımcılık temelinde işlev89
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sel. Görünen o ki Anayasa Mahkemesi söz konusu ayrımcılığı hiçbir gocunma duymadan
Cumhuriyet’in temel ilkesi olarak kabullenmekte. Bu noktadan sonra mesele ayrımcılığı
haklı çıkartacak delillerin bulunmasına kalıyor, ama ortada böyle bir malzeme de yok...
Böylece ‘olasılıklar’ üzerinden giden bir akıl yürütme ile karşılaşıyoruz. Öyle ki başörtüsüne verilecek eşitlik hakkının ilerde ‘bir ihtimal’ başkaları üzerinde baskı yaratması,
Meclis’in ‘bir ihtimal’ bu baskıyı giderecek adımı atamaması ve en ilginci Meclis’e böyle bir
tasarruf için baskı yapacak bir merciin olmaması nedeniyle ayrımcı bir toplumsal düzen
savunulabiliyor...
Bu tavrın ideolojik bir bağımlılığı ima ettiği ve Anayasa Mahkemesi’nin tam anlamıyla
otoriter zihniyeti benimsemiş olduğu açık... Dolayısıyla darbe rejimine hukuksal meşruiyet tanıması da bizi şaşırtmıyor. Hukuk adına hukukun ihlal edilmesi, anayasal olarak
sadece şekil şartına bakma hakkına sahipken ‘içeriğe’ bakılması, delil bulma uğruna tamamen siyasi bir seçme yapılması da şaşırtıcı değil... Çünkü otoriter zihniyet ‘doğrunun’
tek ve belli olduğu, bu ‘doğrunun’ evrensel bir gerçekliği ima ettiği ve ancak bu ‘doğruya’
uygun davranıldığı takdirde doğru bir siyasetin üretilebileceği aksiyomuna dayanır. Söz
konusu ‘doğru’ bilindiği andan itibaren ona ulaşma yolu önemini yitirir. Her aracın amaç
için mubah olduğu bir algılama doğar. Böylece hukuk da kendisi için var olan, siyasetin
üzerinde bir toplumsal regülasyon çerçevesi olmaktan çıkar... Otoriter zihniyet altında
hukuk, ‘doğru’ toplumsal nizamın gerçekleşmesi için kullanılacak ‘siyasi’ bir araçtır...
Nitekim göründüğü kadarıyla Anayasa Mahkemesi de kendisini bu siyasetin öznesi
olarak görmekte. Böylece anayasadaki ‘değiştirilmesi mümkün olmayan’ maddelerin sözcülüğüne ve sahipliğine soyunuyor. Çünkü hukukun ‘ruhuna’ aykırı olan bu ‘değiştirilemezlik’ kabulü, Anayasa Mahkemesi’ni de hukuktan ve bizzat anayasadan azade kılıyor.
Bu Mahkeme’nin hareket alanını belirleyen şey anayasa değil... ‘Değiştirilmesi mümkün
olmayan’ maddelerin varlığı... Mahkeme bu maddelerin ‘değiştirilemezliğine’ dayanarak
yasamanın tüm tasarruflarına ve toplumun tüm olası tercih ve taleplerine karşı çıkabileceğini sanıyor. Çünkü ona göre temel ‘doğru’ toplumdan değil, darbe rejiminden kaynaklanmakta...
Böylece gerekçedeki şu nihai yargıya varıyoruz: “...Yapılmak istenen düzenlemenin,
yöntem bakımından dini siyasete alet etmesi, içerik yönünden de başkalarının haklarını
ihlale ve kamu düzeninin bozulmasına yol açması nedeniyle laiklik ilkesine aykırı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.”
Laikliğin çarpıtılmasını, ‘dini siyasete alet eden’ tek bir delilin bile bulunamamış olmasını bir yana koyalım... Gerekçede sözü edilen ‘yanlış’ yöntem yasa değişikliğinin Meclis’te
alınmış olması, ‘yanlış’ içerik ise yasa değişikliğinin eşitliği vurgulamasıdır.
Yani yasaları Meclis yapmasın, ayrımcılık sürsün diyen bir Anayasa Mahkemesi var...
Rejim askerî vesayet olursa, yargı da ancak böyle oluyor...
Taraf, 05.11.2008
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emur olanlara ilişkin türban yasağı, kaynağını 657 Sayılı Kanundan (md. 125/A-g)
almaktadır. Bu hükme göre, Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak memurlar için uyarma cezasını gerektirir. Burada kanunla açıkça yasaklanan bir kılık
kıyafet öngörülmemekte, ne tür kılık ve kıyafetin uyarma cezasını gerektirdiğinin belirlenmesi idari organların takdirine bırakılmış olmaktadır. Yüksek öğretim öğrencilerinin ise
eğitim-öğretim hakkını engelleyen hiçbir kanuni ya da idari düzenleme yoktur. Bu konuda iki kez kanuni düzenleme yapılmış; bunlardan birincisi iptal edilmiş, diğeri hakkında
da “yorumlu ret” kararı verilmiştir. AYM, Danıştay ve AİHM’nin konuya ilişkin vermiş
oldukları kararlara istinaden, bu yasağın tartışılmaz bir şekilde hukuki olduğu; bunun
aksinin Anayasal düzenleme yoluyla bile düzenlenemeyeceği ileri sürülerek, her türlü
hukuki çözüm yollarının önü kesilmeye çalışılmaktadır. Nitekim 2008 yılında yapılan
Anayasa değişikliği de, açıkça başörtüsü serbestisi getirmese de, AYM, bu ihtimale binaen, Anayasa değişikliğini, Anayasadaki yetkilerini de taşarak, “şekilden dolanarak esasa
ilişkin denetim” yoluyla iptal etmiştir.
Bu yasağı ihlal edenler, sınavlara girmişlerse sınavları geçersiz sayılmakta; memurlar yönünden bu yasağın ihlalinin kanuni yaptırımı uyarma cezası iken uygulamada memurluktan çıkarma yaptırımı uygulanmakta; ihlal eden öğrencilerin, yüksek öğretim kurumundan kaydı silinmektedir. Bu yasağı çeşitli argümanlar ekseninde değerlendirelim:
Adnan Küçük Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesidir.
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 91-97.
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Bu yasaklamaya esas alınan birinci argüman kamusal alandır. Bu yasağı savunanlar,
türban takmanın kamusal alanda yasaklanması gerektiğini ileri sürmektedirler. Gerekçe
olarak da, “dini bir simge” kabul edilen türbanı takan memurların, kamu hizmeti alan
kişilere karşı ayrım yapabileceği belirtilmektedir. Peki, bu yasağın kaynağını, kamusal
alan kavramı oluşturabilir mi? Bu sorunun cevabının evet şeklinde olması, iki yönden
sakattır.
Birincisi, “kamusal alan”, hukuki değil; siyaset bilimine mahsus bir kavramdır. Diğer
yandan bu kavramın, ait olduğu siyaset bilimi içinde de ne olduğu konusunda tam bir
mutabakat bulunmamaktadır; tamamen belirginsizdir. Diğer yandan bu kavram, siyaset
bilimi alanında da, mahiyet ve içeriğine ilişkin bu belirginsizlik yanında, ağırlıklı olarak,
devlete ait resmi alanı değil, tamamen toplumda müşterek olarak kullanılan kamuya açık
sivil alanı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. AYM’ne göre, hak ve hürriyetler belirginsiz
kavramlara istinaden kısıtlanamaz (E. 2003/30, K. 2003/38, KT: 29.04.2003). Dolayısıyla
türbana ilişkin yasaklamada kamusal alanın ölçüt alınması, AYM’nin söz konusu içtihadı
ile çelişmektedir.
İkincisi, burada varsayım ve ihtimale dayalı bir yasaklama söz konusudur. Bu yasaklama mantığı yüksek öğretim öğrencileri için de ileri sürülmektedir. AYM’ne göre: “Şimdiye
kadar başörtüsü kullanmadan yükseköğretim kurumlarını bitirmiş bayanlarla şimdi
yükseköğretim kurumlarında bulunan bayanları ‘dine karşı ya da dinsiz göstermek için
kullanılma olasılığı’ da kaçınılmazdır” (E. 1989/1, K. 1989/12, KT: 07.03.1989). Buradaki, “ihtimal ve varsayıma dayalı sınırlandırma”, hem AYM’nin bazı kararları ile çelişmekte,
hem de hukuk mantığını alt üst etmektedir. AYM, bazı kararlarında, hak ve hürriyetlerin
varsayıma dayalı olarak yasaklanamayacağını; bu tür bir yasaklamanın, ilgili hak ve hürriyetin özüne dokunmuş olacağını belirterek, bu sınırlamayı Anayasanın 13. maddesine
aykırı bulmuştur (E. 1976/27, K. 1976/51, KT: 18- 22.11.1976; E. 1989/6, K. 1989/42,
KT: 07.11.1989). Diğer yandan demokratik hukuk devleti, olabileceklere istinaden
yasaklamaların öngörülmesi yerine, kamu düzenini, kamu güvenliğini, genel sağlığı,
genel ahlakı ihlal edici ya da başkalarına zarar verici somut davranışların yasaklanmasını
öngörür. Şayet ihtimal üzerinden yasaklama esası benimsenirse, hak ve hürriyetlerinden
mahrum kılınmayacak hiçbir kimse kalmaz. Çünkü muhtemeldir ki, herkes suç işleyebilir;
başkalarına zarar verebilir; daha somut ifadeyle, rüşvet, irtikap, zimmet, hırsızlık vb.
suçları işleyebilir. Bu mantığa göre, o zaman herkesin, verebileceği zararlara, işleyebileceği
suçlara mahal vermemek için, hürriyet ve haklarından mahrum kılınmaları gerekir. Dahası,
şayet bu mantık yürütümü doğru ise, o zaman, 12 Eylül öncesi dönemde, yaklaşık 6000
kişinin ölümüne; takriben 18000 kişinin yaralanmasına sebep olanların ait oldukları siyasi-ideolojik-dini akımlara mensup olan/olduğu düşünülen bütün kişilerin, günümüzde de,
eskiden olduğu gibi bu tür suçları işleyebilecekleri dikkate alınarak; “geçmişte bunları yapanlar, bu gün de daha beterini yapabilirler” diyerek, başta memuriyet ve eğitim-öğretim
hakkı olmak üzere bazı haklardan mahrum kılınmaları gerekir. Oysa bunların hiç birisi
yapılmamakta; yapılmamakla da iyi edilmektedir. Burada “varsayıma ve ihtimale dayalı
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yasaklama” mantığı, hukuk devleti ve insan haklarının özünü yok edecek şekilde, sadece
türbanlı memur ve öğrencilere yönelik olarak uygulanmaktadır.
Yüksek yargı organları, türban ile laiklik karşıtlığını özdeş hale getirmekle birlikte,
bunun niçin böyle olduğunun somut delillerine yer vermemektedirler. Sadece bir itham
ve yakıştırma söz konusudur. AYM’ne göre: “Derslere çağdaş görünüme aykırı giysi ve
örtülerle girmenin özgürlük ve özerklikle ilgisi olmadığı gibi, devletin düzen sağlayacak
kurallar getirmesi de özgürlük ve özerkliğe aykırı değildir. Kaldı ki giyim özgürlüğü ve
özerklik, lâiklik üstün tutularak, lâiklikle birlikte gözetilir. Lâikliği ortadan kaldıran ya
da zedeleyen bir özgürlük ya da özerklik geçerlik kazanamaz” (E. 1989/1, K. 1989/12,
KT: 07.03.1989). Bu yaklaşımda türban takmanın neden laikliği ortadan kaldıran ya da
zedeleyen bir durum olduğu belirtilmemekte; sadece bu kişilerin giyim kuşamlarının,
bazı kesimlerin hoşuna gitmemesi ya da bu giyim tarzının çağdışı olarak telakki edilmesi, hak mahrumiyeti için yeterli görülmekte; bu yasaklama için de laikliğin ortadan
kaldırılması ya da zedelenmesi “bahane” olarak gösterilmektedir. Ortadan kaldırmaya ya
da zedelemeye ilişkin hiçbir somut bulguya yer verilmiş değildir. Fiili olarak zedeleme
ya da ortadan kaldırmanın olup olmadığına bakılmaksızın, sadece zedelendiğinden ya
da ortadan kaldırıldığından söz etmek, kısıtlama için yeterli görülmüştür. Bu, yoldan
giden birisinin, fiili duruma bakılmaksızın, belli davranışları gerçekte hiçbir tehlike ya
da zarar doğurmadığı halde, “bu kişinin davranışı kamu güvenliğini bozmuştur” denilerek tutuklanmasına benzemektedir. Bu, insan haklarının temel felsefesi yok edilerek her
türlü teminattan yoksun kılınması, bu şekilde demokratik hukuk devletinin rafa kalkması
anlamına gelmektedir.
Anayasanın ve demokratik hukuk devletinin bir gereği de, hak ve hürriyetlerin ancak kamu düzeni ve güvenliği, genel ahlak, genel sağlık, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması vb meşru sebeplerden bir veya birkaçının varlığı hallerinde
sınırlandırılabilmesidir. Bu meşru sebeplerden birisi bulunmaksızın, hak ve hürriyetler sınırlandırılamaz. Söz konusu yargı kararlarında, meşru sebeplerden birisinin
gerçekleştiğini gösteren hiçbir emareye yer verilmemekte; sırf türbanlı olmak yasaklama
için yeterli görülmektedir. Bunun da, insan haklarının maddi özünü oluşturduğu hukuk
devleti ilkesi ile bağdaşırlığı bulunmamaktadır.
Bu yasağa gerekçe gösterilen bir diğer husus da, türbanın “siyasi simge” olduğudur.
Türbanın siyasi simge olduğunun ölçütü ne? Bu sorunun mantıki bir cevabı
bulunmamaktadır. Bunun bir “siyasi simge” olduğu hususu, tamamen türbana karşı
olanların yoğun yayınları ve kamuoyu oluşturmaları neticesinde tescillenmiştir. Bin
küsür yıldır var olan bir giyim tarzı, son 20-25 yıl içinde yapılan yoğun yayınlar neticesinde, bir anda siyasi simgeye dönüşmüştür. Ayrıca yasakçılar, “her ne kadar annelerimizin, ninelerimizin başörtüleri ile türban farklıdır; bizim için sorun teşkil eden türbandır”
deseler de, uygulamada, sorun teşkil etmediği söylenen başörtüsüne de izin verilmemektedir. Simge, belli bir kimliği sembolize ederek, birini diğerinden ayırt etmeye yarar. Oysa
örtünme sadece Müslümanlara özgü değildir; Hıristiyan rahibeler de örtünmektedirler.
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Hatta Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, türbanın bir rahibe giysisi olduğunu iddia ettiği gibi,
Müslüman olup da başlarını örtmeyenler de bulunmaktadır. Bütün bu karmaşaya rağmen,
türbanın “siyasi simge” olduğunu iddia etmek, bu maddi olgu ile çelişmektedir. Diğer yandan, bazıları belli bir giyim tarzına simge dediği için, bu simgeden dolayı bazı kişilerin
bir takım haklardan yoksun kılınmaları, yarın daha başka hakların da aynı gerekçe ile
kısıtlanmasını mümkün ve muhtemel hale getirebilecektir. Bu ise, tamamen teminatsız
bir hak ve hürriyetler rejimi anlamına gelmektedir. Bunun, demokratik hukuk devleti ilkesi ile bağdaşırlığı bulunmamaktadır.
Bu yasaklamada, türban takan kişiler, sırf din ve vicdan hürriyetinin kullanımı
kapsamında, dini inançlarının bir gereğini yerine getirmeleri sebebiyle yasaklanmaktadır.
Sınırlama için daha başka bir sebebin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmamaktadır.
Bu ise, türbanlı kişilerin sırf dini inançlarından dolayı hak mahrumiyetine uğramaları
anlamına gelmektedir. Laik düşünceye mensup bir kişinin, kendi hayat felsefesine uygun
bir giyim tarzından dolayı yasaklanmasının makul ve hukuk devleti ile bağdaşırlığını ileri
sürebilmek ne kadar mümkünse, türban yasağını savunmak da o oranda mümkündür.
Oysa her iki halin de savunulur bir yanı bulunmamaktadır. Her ikisinde de kişilerin
düşünce ya da inançlarından dolayı haklarından mahrum edilmeleri söz konusudur. Nasıl
bir kişinin siyasi düşüncesinden dolayı kısıtlanması “düşünce suçu”nu oluşturursa; aynı
şekilde bir diğer kişinin inancından dolayı kısıtlanması da inanç temelli düşüncesinden
dolayı cezalandırılması anlamına gelir. Düşünce suçunun, demokratik hukuk devleti ilkesi
ile hiçbir şekilde bağdaşırlığı bulunmadığı gibi, bunu savunan hiçbir çağdaş demokratik
devlet de bulunmamaktadır.
Burada, “kamu kurumlarında kamu hizmeti verenlerin türban takmak suretiyle dini
eğilimlerini sergileyerek kamu hizmeti alanlar üzerinde ayırım yapabilecekleri”, ya da “eğitim
ve öğretim kurumlarında, özellikle küçük çocuklar üzerinde inanç temelli yönlendirmede
bulunacakları” yönündeki argümanın da hukuk devleti ile bağdaşırlığı bulunmamaktadır.
Çünkü hemen her insanın belli bir siyasi ya da felsefi düşüncesi veya dini/mezhebi inancı
bulunmaktadır. Bunlardan dini inançlı olanların ayrım yapmak suretiyle zararlı etkileyici
olarak kabul edilip, diğer düşünce ve siyasi akıma mensup kişilerin mutlak anlamda ayırım
yapmayacağı peşine olarak kabul edilerek zararsız etkileyici kabul edilmeleri, bu zeminde
bazı kişilere haklar tanınırken, bazılarına tanınmaması, Anayasal hukuk sisteminin altüst olması anlamına gelir. İnsan haklarının sınırlandırılmasını meşru kılan sebeplerden
birisinin varlığını gösteren hiçbir emare ya da olgu mevcut olmadığı halde, sırf Aynasal
teminat altında olan bir dini inancın (AY. md. 24) zararlı etkilerinden korunmadan söz
edilerek yasaklama öngörülmesi, Anayasa tarafından sağlanan “din ve vicdan hürriyetine
ilişkin teminat”ın tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bu, kendi içinde
çelişki oluşturmaktadır. Bir yandan din ve vicdan hürriyeti öngörülürken, diğer yandan
bu hürriyetin kullanılması, hiçbir meşru sebep olmaksızın sınırlandırılmaktadır. Bu durumda, “Anayasal teminatın bir icabı olarak din ve vicdan hürriyetinin gereklerini yerine
getirebilirsin; yani bu konuda hürsün; ama bu hürriyeti kullanamazsın” demek gibi çelişik
bir durum ortaya çıkmaktadır.
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Diğer yandan, sürekli, türbanlıların yüksek öğretim kurumlarında okumalarına müsaade
edilmesi halinde türbanlılarla-türbansızlar arasında bir çatışmanın çıkabileceğinden,
ya da türbanlıların türbansızlar üzerinde baskı kuracaklarından söz edilmekte; bu konuda yoğun bir şekilde “mahalle baskısı”ndan söz edilmekte; Türkiye’nin Malezya’ya
dönebileceği yönünde yoğun yayınlar yapılmaktadır. Oysa bu mantık yürütümünün Ülkemizdeki gerçeklerle hiçbir bağdaşırlığı bulunmamaktadır. Çünkü fiili hayatta türbanlı
olsun türbansız olsun, her iki kesimde yer alan kişiler, yıllardır bir arada yaşamakta;
arkadaş ve dost-ahbap olmakta; aynı mekânları paylaşmakta; sokakta, parkta kol-kola
dolaşmakta, Üniversitenin kapısına gelinceye değin aynı araçta birlikte gelmekte; sırf bu
sebepten dolayı hiçbir çatışma ortaya çıkmış bulunmamaktadır. Bütün bu fiili olguları
göz ardı edip, sırf “acaba bir çatışma olabilir mi” varsayımına ya da “mutlaka çatışma
çıkar” öngörüsüne dayanmanın, maddi olgularla hiçbir bağdaşırlığı bulunmamaktadır.
Bir kişinin dış görünüşüne bakılarak “bu adam hırsızlık yapar veya adam öldürür” diye
tutuklayıp hürriyetinden alıkonulması ile, “türbanlı olanlar diğerleri üzerinde baskı kurarlar” denilerek bazı haklardan yoksun kılınmaları arsında hiçbir fark bulunmamaktadır.
2547 Sayılı Kanunun Ek 17. maddesinde, “Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı
ile; yüksek öğretim kurumlarında kılık kıyafet serbesttir” hükmü yer almaktadır. Yüksek
öğretim kurumlarında başörtüsü ile okumayı yasaklayan hiçbir kanuni düzenleme olmadığı
için bu yasak, Ek 17. madde çerçevesinde kanuni dayanaktan yoksun bulunmaktadır.
Yasaklamanın kaynağını, AYM ve Danıştay’ın vermiş oldukları yargısal kararlar ve yorumlar oluşturmaktadır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya “Yargı
organlarınca ve AİHM’nce Anayasa ve yasaların verdiği görev ve yetki çerçevesinde yasak getirilen fiiller, yasalarda, hele hele Anayasada değişiklikler yapılarak yasal hale getirilmemelidir” ifadesini kullanmıştır (Zaman Gzt., 20.09.2007). Oysa hak ve hürriyetlere
ilişkin sınırlama yapma yetkisi, Anayasanın 13. maddesine göre sadece TBMM’ne aittir.
Yargı organlarının hak ve hürriyetleri sınırlandırma/yasaklama yönünde karar verme
yetkileri bulunmamaktadır. Onların bu tür bir yetkiyi kullanması, hem Anayasanın 13.
maddesinde yer alan “temel hak ve hürriyetler, ancak kanunla sınırlanabilir” hükmü, hem
de “Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz” hükmü (md. 6/3) ile çelişmektedir. Bu uygulama, TBMM tarafından kanun yoluyla
yapılabilecek bir yasağın, yargı organları tarafından konulması olgusunu ortaya çıkaracağı
için, Anayasanın “Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez
(md. 7)” hükmü (yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi) ile de çelişmektedir.
Bütün bu anayasal hükümlere (md. 6., 7. ve 13.) rağmen, yüksek öğretim kurumlarında
türbanlı olarak okumanın yüksek yargı organlarının kararlarıyla yasaklanmış olduğunu
(eğitim ve öğretim hürriyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırıldığını) ileri sürerek, bu
konunun hukuki yönden nihai olarak kesin bir şekilde çözüldüğü konusunda ısrarlı olmak;
kayalıkların başındaki karartının “oğlak mı, yoksa kartal mı olduğuna ilişkin tartışma”
neticesinde, kartalın uçması üzerine, diğer tarafın: “o uçsa dahi, yine de oğlaktır” şeklinde,
uçanın kartal olduğunu bile bile ona oğlak demesine benzer.

95

Adnan Küçük

Bu yasaklama, Anayasanın 13. maddesinde yer alan “Temel hak ve hürriyetler,
özlerine dokunulmaksızın, ...ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, ...ölçülülük
ilkesine aykırı olamaz” şeklindeki Anayasal hüküm ile de çelişmektedir. AYM’ne göre,
“Kişinin sahip olduğu dokunulmaz, vazgeçilmez, devredilmez, temel hak ve hürriyetlerin
özüne dokunup onları büyük ölçüde kısıtlayan veya tümüyle kullanılamaz hale getiren
sınırlamalar, demokratik toplum düzeni gerekleriyle uyum içinde sayılamaz” (E. 1985/8,
K. 1986/27, KT: 26.11.1986). Hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamaları hukuk devleti için
meşru kılan kamu yararı mevcut ise de, öze dokunma halinde, artık kamu yararının varlığı,
Anayasaya uygunluk açısından yeterli olmaz (E. 1999/33, K. 1999/52, KT: 29.12.1999).
Kuralların, önleme ve iyileştirme amaçlarına uygun olarak ölçülü, adil ve orantılı olması
gerekir. Adaletli ve eylemle orantılı olmayan ölçüsüz bir yükümlülüğü öngören yasa
kuralının hukuk devleti ilkesine uygun olduğu söylenemez (E. 2001/119, K. 2004/37, KT:
23.03.2004). Yapılan sınırlamayla sağladığı yarar arasında hakkaniyete uygun bir dengenin bulunması gerekir. Amaçla araç arasındaki makul ölçüyü aşmış görülen sınırlama,
ilgili hakkının özüne zarar verir (E. 1986/17, K. 1987/11, KT: 22.05.1987). Buna göre,
sırf din ve vicdan hürriyetinin bir gereğini yerine getirme kapsamında davranışta bulunan (türban takan) bir kişinin, Anayasal bir hakkı kullanma kapsamında, ilgili hakkın
sınırlandırılmasını meşru kılan hiçbir sebep bulunmadığı halde, söz konusu hakların
kullanılmasından tamamen yoksun kılınmasının, “ölçülülük” ve “öze dokunma yasağı” ile
bağdaşırlığını ileri sürmek mümkün değildir. Üniversitede okuyan ve orada fiili olarak
hiçbir kimseye zarar vermeyen bir kişinin, sırf başı açık diye yasaklanması ile, başı kapalı
diye yasaklanmasının, ilgili hakkın özünün zedelenmesi ve ölçüsüz kısıtlama yönünden
hiç bir farkı bulunmamaktadır.
Bu yasaklama neticesinde bazı kişiler, sırf türban taktıkları için, eşitlik ilkesi zedelenecek şekilde, farklı muameleye tabi tutulmaktadırlar. Oysa AYM’ne göre eşitlik ilkesi, “birbirleriyle aynı durumda olanlara, haklı bir nedene dayanmayan ayrı kuralların
uygulanmasını, ayırıcı ve açıkça ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılmasını engellemektedir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi men edilmiştir. Anayasanın amaçladığı eşitlik,
eylemli ve mutlak eşitlik değil, hukuki eşitliktir. Aynı hukuki durumlar aynı, ayrı hukuki
durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa, Anayasanın öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş
olmaz” (E. 2001/323, K. 2005/31, KT: 01.06.2005). Benzer nitelik ve durumda olanlar
ya da kişisel nitelik ve durumları özdeş olanlar arasında, kanuni kurallarla değişik uygulamalar yapılamaz (E. 2001/282, K. 2004/34, KT: 17.03.2004). Kimi yurttaşların değişik
kurallara bağlı tutulmaları haklı bir nedene dayanmakta ise eşitliğe aykırılıktan söz edilemez (E. 2001/4, K. 2001/332, KT: 18.07.2001). Kamu yararı veya haklı nedenle getirilen
farklı düzenlemelerin; anlaşılabilir, amaçla ilgili, âdil ve makul olması gerekir (E. 1993/29,
K. 1994/1, KT: 11.01.1994). Kimilerinin Anayasanın 13. maddesinde öngörülen nedenlerle değişik kurallara bağlı tutulmaları eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz (E. 1999/39,
K. 2000/23, KT: 19.09.2000).
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Bazı kişilerin sadece türbanlı olmaları, onların farklı muameleye tabi tutulmalarını
haklı kılan makul bir sebep oluşturamaz. Birisinin başı açık olması onun eğitim-öğretim
ve memuriyete girme haklarını kullanmasına mani teşkil etmediği halde, bazı kişilerin
sadece başlarını örtmeleri, Anayasada sınırlamayı haklı kılan, amaçla ilgili, adil ve makul
bir neden olmadığı halde sınırlama nedeni kabul edilmesi, eşitlik ilkesi ile çelişmektedir.
Çünkü burada aynı durumda bulunan, sadece farklı giyim kuşama sahip kişiler vardır ve bu
farklılık da ayrı kuralların uygulanmasını haklı kılacak bir farklılık değildir. Diğer yandan,
bu yasaklamayla, türbanlı olmayanlara, haklı ve makul bir neden olmaksızın bir takım
haklardan yararlanma konusunda imtiyaz sağlanarak, Anayasanın 10/3. fıkrada yer alan
“Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz” hükmü de ihlal olunmuş
olmaktadır. Bir kesim, Anayasa tarafından teminat altına alınan din ve vicdan hürriyetini
kullandığı, bu kullanma sebebiyle sınırlamayı haklı kılacak hiçbir Anayasal meşru sebep
bulunmadığı halde belli haklardan mahrum kılınmalarına karşın, bazılarının, türban
takmadıkları için diğer kesimlerin yoksun kılındıkları haklara sahip olmaları, onlar lehine
bir imtiyaz sağlamaktadır.
Yüksek Mahkemelerin dayandıkları bir diğer argüman da, “hukuk kurallarının dini esaslara dayanamayacağı” yönündedir. AYM’nin belirttiğine göre: “Kamu yaşamında ve özel
yaşamda kadın-erkek giyimleri, dinsel gerekler gözetilerek yasayla düzenlenemeyeceği
gibi, özellikle kamu kesiminde giyinmeyi düzenleyen kurallar, ancak hukuksal gereklere
göre düzenlenir” (E. 1989/1, K. 1989/12, KT: 07.03.1989). AYM’nin bu ifadeleri laiklik
ilkesinin özü ile çelişmektedir. Bu ilke ile yasaklanan, “belli bir emir ya da yasağı içeren”
kuralların dini esaslara dayandırılmasıdır. Buna göre, mesela eğitim ve öğretimde, memuriyete girmede ya da diğer herhangi bir hakkın kullanılmasında mutlaka başörtüsü
takılmasının zorunlu kılınması (emir), veya “faiz”in, belli bir din tarafından men edilmiş
olduğu için yaptırıma bağlanarak yasaklanması (yasaklama) “emir ya da yasağı” içeren
kurallar olduğu ve bunların kaynağını da dini hükümler teşkil ettiği için, laiklik ilkesi ile
çelişir. Ama başörtülü kişilerin yüksek öğretim kurumlarında okumalarına izin verilmesi
ile onların hürriyet alanı genişletilmektedir. Bu, bir yükümlülük değil, hak ve hürriyet
alanının düzenlenmesi ve genişletilmesi anlamına gelmektedir. Nasıl Devletin seyahat
hürriyeti ya da mülkiyet hakkının alanını genişletmesi, bir hak ve hürriyetin düzenlenmesi kapsamına giriyorsa, aynı şekilde devletin, din ve vicdan hürriyetinin alanını genişletici
şekilde düzenlemesi de, bu hürriyetin alanının düzenlenmesi anlamına geldiği için, laiklik
ilkesi ile çelişme arz etmeyecektir.
AYM’nin yararlandığı bir diğer argüman da, türbanın çağdaş giyim tarzı ile çelişme
arz etmesidir. AYM’ne göre, “Lâiklik, düşünsel yapının değiştirilmesidir. Çağdaş, sağlıklı
toplum oluşturmanın koşuludur. Kişi, iç ve dış dünyasıyla, duygu ve düşünceleriyle, beden ve ruh yapısıyla bir bütündür. Giysi, kişiliği yansıtan bir araçtır. Dinsel olsun olmasın,
çağdaşlığa aykırı, devrim yasalarının öngördüğü düzenlemeyle çelişen giysiler uygun
karşılanamaz” (E. 1989/1, K. 1989/12, KT: 07.03.1989). Bu düşünce, kişinin kendi iç
dünyasını ve hayat tarzını belirleme hakkını elinden alan, ona iç ve dış dünyası ile hükmetmek isteyen otoriter-totaliter bir anlayışı yansıtmaktadır. Devlet, hem çağdaş olanın
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ve olmayanın ne olduğunu bizzat kendisi belirlemekte, hem de bu kapsamda çağdaş kabul
ettiği belli bir yaşam tarzını kişilere dayatmaktadır. Hem “herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir” diye Anayasaya hüküm koyacaksın, hem de “belli bir dinin çağdaşlığa uygun olan belli bir tipini belirleyerek, bu dine mensup isen böyle olacaksın diye bir zorlama
getireceksin”. Bu, çağdaş demokrasi zemininde yer alan laiklik ilkesi ile taban tabana zıt
bir uygulamadır.
‒ İşin en ilginç yönü de, yükseköğretim öğrencilerinin türbanlı olarak okumalarını men
eden hiçbir kanuni düzenleme olmadığı halde, türbanlıların okumalarının veya memuriyeti icra etmelerinin en katı bir şekilde yasaklanmasına karşın; memurlara yönelik birçok
hukuki yasağın hiç uygulanmıyor olmasıdır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre bayan memurlar, “Kolsuz
ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise, strech, kot pantolon giyemez; etek boyu dizden
yukarı ve yırtmaçlı olamaz”, erkek memurlar, “Kulak ortasından aşağıda favori bırakamaz;
saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını
aşmayacak şekilde uzatılabilir; her gün sakal tıraşı olur ve sakal bırakamaz” hükmü yer
aldığı halde, uygulamada bu yasakların birçoğuna hiç uyulmadığı görülmektedir. Uygulamada “yasak olmayan bir kuralın en katı bir yasak kuralı şeklinde uygulanması”, “yasak
olan kuralların da çoğu kereler hiç uygulanmaması”, ciddi bir çelişki oluşturmaktadır.
Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı, türban yasağının, hem AYM’nin muhtelif
içtihatlarıyla çeliştiği, hem de AYM’nin türbana ilişkin kararının, kendisinin daha önce
verdiği muhtelif kararlarında vurgu yaptığı en esaslı ilkelerle çelişme içinde olduğu; ayrıca
bu yasağın, demokratik hukuk devleti ilkesini ihlal ettiği; sınırlamanın makulü zorlayan
oranda ölçüsüz ve orantısız olduğu, bu nedenle de, eğitim ve öğretim hakkı dâhil birçok
hakkı özü itibariyle zedelenmiş olduğu; bütün bu sebeplerden dolayı da Anayasaya aykırılık
teşkil ettiği ayan beyan görülmektedir. Dolayısıyla, bu yasağı sürdürme konusunda ısrarcı
olmanın, bir zamanlar ABD’de uzun süre uygulanıp, en nihayetinde 1960’lı yıllarda tamamen kaldırılan zencilere yönelik çağdışı-ilkel ayrımcı uygulamaların günümüzde de devam ettirilmesinin savunulmasından hiçbir farkı bulunmamaktadır.
Yukarıda sözünü ettiğim gerçeklere ilaveten, çeşitli dönemlerde yapılan anketlerde,
halkın yaklaşık %74’nün bu yasağın kalkması yönünde görüş beyan ettiği görülmektedir. Bu sonuçlar, başörtüsü yasağının kaldırılması yönünde büyük oranda toplumsal bir
mutabakatın olduğunu da ortaya çıkmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu yasağın
kaldırılmasına şiddetle karşı çıkan bazı kurumlarla, sivil ve siyasi kesimlerin artık,
yukarıda sıraladığım gerekçeler yanında, bu toplumsal mutabakatı da göz önünde bulundurarak, türban yasağının kaldırılmasını öngören değişikliğe razı olmalarının zamanının
çoktan geldiği kanaatindeyim.
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4

11 oyla kabul edilip Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan anayasa değişikliklerinin
yürürlüğe girmesi üzerine, üniversitelerdeki kılık kıyafet sorunu ile ilgili olarak, bugünlerde değişik değerlendirmeler yapılmakta, hatta bu konuda üniversitelerde farklı uygulamalar kendisini göstermektedir.
Üniversitelerdeki kılık kıyafet tartışmaları konusunda, ideolojik-siyasal boyutu bir
kenara bırakarak, sorunun hukuk dogmatiği açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Anayasa’nın 42. maddesine eklenen “Kanunda açıkça yazılı olmayan herhangi bir sebeple kimse yükseköğrenim hakkını kullanmaktan mahrum edilemez. Bu hakkın kullanımının sınırları kanunla belirlenir.” fıkrasına rağmen, bu konudaki Anayasa Mahkemesi
kararlarından hareketle halen başörtüsü yasağının sürdüğü görüşünü savunanlara göre,
yükseköğrenim hakkının sınırlarının kanunla belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle de
üniversitelerde başörtüsünün serbest sayılabilmesi için yasama organının bunu açıkça kanunla düzenlemesi gerekmektedir.
Üniversitelerdeki başörtüsü veya türbanın yasak olduğunun temel argümanlarından
birisi olarak ifade edilen, “Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı”nın kapsamının
net biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi Yüksek Mahkeme, ilk olarak 1989
yılında başörtüsünü serbest bırakan kanunî düzenlemeyi 1989/12 karar sayılı kararıyla iptal etmiştir. Ardından 3670 sayılı kanunun 12. maddesiyle “Yürürlükteki kanunlara
aykırı olmamak kaydı ile; yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir.” hükYusuf Şevki Hakyemez Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF öğretim üyesidir.
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mü getirilmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin açılan iptal davasında ise Anayasa Mahkemesi,
1991/8 karar sayılı kararıyla dava konusu düzenlemenin iptal talebini reddetmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesi, ikinci kararının gerekçesinde de, “dinî inanç sebebiyle boyun
ve saçların örtü ve türbanla kapatılması” durumunun dava konusu düzenlemenin öngördüğü kılık kıyafet serbestisi kapsamı dışında tutulmakta olduğuna yer vermiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bu konudaki her iki kararının gerekçelerinde yer verdiği hususlardan
hareketle, yıllardır üniversitelerde başörtüsü yasağı sürmüştür.
Bu bağlamda, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, üniversitelerdeki kılık kıyafet
yasağının pozitif bir temeli olmadığını anayasa hukuku perspektifinden hareketle kısaca
şu gerekçelerle ortaya koymak mümkündür: İlk olarak, Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda
yer verilen her iki kararındaki gerekçede yer alan hususların hukuksal açıdan “bağlayıcı”
olduğunu söyleyebilmek hukuken zordur. Her ne kadar Anayasa Mahkemesi kararlarının
bağlayıcı olduğu, Anayasa’nın 153. maddesinin son fıkrasının amir hükmü ise de buradaki
bağlayıcılığın, sadece kararın hüküm fıkrası için geçerli olması gerekmektedir. Anayasa
Mahkemesi kararının bağlayıcılığını gerekçeye de teşmil etmek Anayasa yargısının mantığı ile bağdaşmaz. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı, sadece dava konusu normun Anayasa’ya aykırı bulunması nedeniyle iptal edilmesi anlamına gelir; yoksa Anayasa
Mahkemesi kararının hüküm kısmının dayanaklarını ortaya koyduğu ve mahkemenin
ulaştığı sonuca ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı kararın gerekçe kısmının da bağlayıcı
olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi karar gerekçelerinde yer verilen yorum ve değerlendirmelerle üniversitelerdeki başörtüsü yasağının sürekli hale getirilmeye çalışılmasının hukuken savunulması mümkün değildir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi karar gerekçelerinin bağlayıcı olmadığını ortaya koyan açık bir hukuksal dayanak
olarak, Anayasa’nın yine 153. maddesinin ikinci fıkrasında, “Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken,
kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez” ifadesine yer verilmiştir. Şüphesiz, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği her iptal kararı,
dava konusu normu yürürlükten kaldırdığı için yeni bir uygulamaya sebebiyet verebilir.
Anayasa yargısının benimsendiği bir hukuk düzeninde iptal kararının ardından böyle bir
sonuç, kaçınılmaz olacağına ve anayasa koyucu abesle iştigal edemeyeceğine göre, anayasa koyucunun bu fıkraya yer vermesinin amacı, olsa olsa, aynen üniversitelerde başörtüsü
yasağı ihdası örneğindeki gibi, Anayasa Mahkemesi’nin, verdiği iptal kararının gerekçesi
ile yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edememesi olarak kabul edilmelidir. Anayasa Mahkemesi, siyasal sistemde yasamanın çoğunluk oyuyla çıkardığı kanunları Anayasa’ya aykırı bulup iptal etmekle “negatif yasa koyucu” işlevini yerine getirebilir;
ancak iptal gerekçelerinin de bağlayıcı olması durumunda Anayasa Mahkemesi, hukuk
düzeninde “pozitif yasa koyucu” konumuna yükselir ki, bu durum demokratik hukuk devletindeki anayasa yargısının varlık nedeni ile bağdaşmaz.
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Üniversitelerdeki kılık kıyafet özgürlüğü ile ilgili olarak önemli bir nokta da, pozitif
hukukta bunu açıkça yasaklayan Anayasa ya da kanun hükmü bulunmamasıdır. “Özgürlük kural, sınırlama istisnadır” ilkesi gereği olarak, eğer başörtüsü yasaklanmak isteniyorsa, o zaman bunun açık bir pozitif temele dayandırılması gerekmektedir. Pozitif hukukta,
başörtüsünü yasaklayan bir kural olmadığına göre, gündelik yaşamda birçok kişinin kullandığı çok değişik özgürlükler gibi, üniversitelerdeki kılık kıyafet de serbest olmak durumundadır. Belki bu noktada akla yine Anayasa Mahkemesi’nin başörtüsü ile ilgili düzenlemeyi iptal ettiği kararı gelebilir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı ile birlikte başörtüsünü üniversitelerde serbest kılan düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, daha
sonraki kararında Anayasa Mahkemesi iptal kararı vermeyerek, aslında üniversitelerde,
yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak şartıyla başörtüsü serbestisini öngören kuralın
yürürlükte kalmasına imkan sağlamıştır. Özgürlük kural, sınırlama istisnadır ilkesinde
olduğu gibi, şu anda üniversitelerde başörtüsü veya türbanı yasaklayan açık bir hüküm
bulunmamaktadır. Aksine şu anda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 17. maddesine göre, yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile, yükseköğretim kurumlarında
kılık ve kıyafet serbesttir. Hatta, Anayasa’nın 10. ve 42. maddelerindeki değişikliklerin,
başörtüsü yasağının dayanağı olarak gösterilen, ancak kanaatimizce hukuken tutarsız bir
argüman olan 1991 tarihli Anayasa Mahkemesi karar gerekçesindeki yorumu aşmak için
getirildiği düşünüldüğünde, anayasal düzeyde yükseköğrenim özgürlüğünün, kanunda
yer alan sınırlamalar dışında güvence altına alınmış olduğu açıkça söylenebilir.
Öte yandan, üniversitelerde kılık kıyafeti yasaklayıcı veya sınırlandırıcı bir kural, özgürlüğe yönelik bir sınırlama getireceği içindir ki, Anayasa’nın 13. maddesi gereğince
mutlaka kanunla tesis edilmelidir. Şu ana kadar uygulanan yasak Anayasa Mahkemesi
kararlarının gerekçesine dayandırılmaktadır. Oysa Anayasa Mahkemesi, verdiği kararlarla temel hak ve özgürlüklere yönelik bir sınırlama getiremez. Verilen iptal kararı ile
Anayasa Mahkemesi, sadece kanunla getirilen sınırlama ya da düzenlemenin Anayasa’ya
aykırı olduğunu belirtip, bu düzenlemeyi yürürlükten kaldırabilme yetkisi ile donatılmıştır. Anayasa’nın 13. maddesinin amir hükmü gereğince temel hak ve özgürlükler ancak
kanunla sınırlandırılabileceğine göre, kılık kıyafet yasağına ilişkin Anayasa Mahkemesi
kararına dayandırılan bir yasak, hukuksal dayanaktan yoksundur ve Sami Selçuk’un tabiri
ile “sanal bir yasak” olmaktan öteye geçemez.
Anayasa ve kanunlarda bir yasak bulunmamasına rağmen, üniversite öğrencilerine yönelik kılık kıyafet yasağı, eğer Anayasa Mahkemesi karar gerekçelerine dayandırılıyorsa, böyle bir durumda, Anayasa’nın 153. maddesinin ikinci fıkrasındaki Anayasa
Mahkemesi’nin bir kanun ya da kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde
hüküm tesis edemeyeceği ve yine Anayasa’nın 13. maddesine göre temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği hükmünün ne anlama geldiğini, üniversitelerdeki başörtüsü yasağını Anayasa Mahkemesi kararlarına dayandıranların açıklığa kavuşturması gerekmektedir. Anayasa’nın gerek 153. maddesinin ikinci fıkrası ve gerekse 13.
maddesindeki kanunla sınırlama koşulu, birer “aksesuar” olarak Anayasa’ya dahil edilmiş
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ilke ve kurallar olmayıp, Anayasa’nın 11. maddesi gereğince yasama, yürütme ve yargı
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu unutulmamalıdır. Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı, Anayasa’nın yukarıda
sıralanan hükümlerine açıkça aykırı olarak yine de Anayasa Mahkemesi karar gerekçelerine dayandırılıyorsa, böyle bir durumda, ister istemez akla, Anayasa’nın 6. maddesindeki
“Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz”
hükmü gelmektedir.
Zaman, 27.02.2008

Ne Laik, Ne Demokratik, Ne de Hukuk Devleti
A. Faruk Özgür
Yaşadığımız çağ siyasi açıdan bir çok garipliklerle dolu. Artık diktatörler bile insan hakları kavramını reddedemiyorlar.
Türkiye’deki siyasi hayat da bu yönelimden kurtulabilmiş değil.
Pozitif anlamlar yüklenen en gözde modern kavramlar savunucularının belirttiği “özel şartlar” eşliğinde tanınamayacak hale
geliyorlar. Bu açıdan Türkiye’de statükonun sözcüsü siyasetçilerin ve bürokratların en sevdiği kelimeler arasında “laik, demokrat, hukuk devleti” nosyonu. Ama tabi ki kendi özel şartlarımızın
şekillendirği şekilde. Faruk Özgür, kıvrak zekası ve nükteli üslubuyla siyasi kavramların evrensel ölçütlerinin nasıl çarpıtılarak
işlevsiz hale getirildiklerini anlatıyor, denemelerinde.
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‘B

enim oğlum bina okur, döner döner gene okur!’ Herhâlde Türkiye için en uygun deyişlerden biri bu olsa gerek. Bir diğeri de, “târih tekerrürden ibârettir” olmalı; tabii
Âkif’in ünlü “ders alınmış olsaydı” eklemesiyle birlikte.
Geçen gün, Anayasa Mahkemesi’nin çok kısa bir zaman önce ve yine “târihe geçen” bir
kararıyla süpürüldüğü halının altından sokaklara süzülüp Boğaziçi Üniversitesi girişinde
ortaya çıkıveren “başörtüsü sorunu” ve değişen pek bir şey yok. Aynı “tekerrür”, başörtüsü sorununu da içine alan bir biçimde din ve vicdan özgürlüğü ile lâiklik mes’eleleri için
de geçerli. Hakîkaten, merhum Özal’ın 1989’da bir kanun değişikliğiyle çözmek istediği
başörtüsü sorunu ile ilgili tablo nasılsa, bugün de aynı. Hukukî olarak hattâ, özgürlükler
açısından biraz daha geriye düştüğümüz bile söylenebilir zirâ, sorunun çözümü için artık
CHP mensupları hâriç, diğer tüm parlâmenterlerin destek verdiği türden bir anayasa değişikliği bile yeterli değil. Kanun önünde ve kamu hizmetlerinden yararlanma konusunda
eşitlik vurgusu yapmak değil, çok daha açık bir düzenleme ile yükseköğretim kurumlarında başörtüsü yasağının kaldırılmasını hüküm altına almak gerekiyor. Bu da, artık açıkça
belli olduğu üzere, özgürlükleri ve demokratik usûl ve süreçleri genişletmeyi değil de, kurulu düzeni muhafaza etmeyi ön plâna alan bir Anayasa Mahkemesi ile mümkün değil.
Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesi’ni mevcut yasakçı içtihadını değiştirmeye yöneltecek,
daha da önemlisi Mahkeme’nin bırakın kanun koyuculuğunu, neredeyse anayasa koyuLevent Köker Gazi Üniversitesi İİBF öğretim üyesidir.
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culuğu işlevini dahi kendisinde görmesini sağlayan tüm hukukî zeminin değiştirilmesi
gerekiyor. Bu, Boğaziçi hâdisesinin bize hatırlattığı birinci nokta.
Kapsamlı bir anayasa reformunun yeniden gündeme gelmesi gerektiğini hatırladığımız bu noktada, hemen değinmemiz gereken ikinci nokta zâten kendisini belli etmektedir. Temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere, demokratik çoğulculuğun asgarî ilkeleri üzerinde hiçbir pazarlık söz konusu olmaksızın gerçekleştirilecek geniş bir siyâsî
destek zemini. Evet, kapsamlı bir anayasa reformu bu zemin üzerine inşâ edilmelidir ki,
gerçekten Cumhuriyet yurttaşlarının sâhipleneceği ve dolayısıyla bu anlamıyla “sivil” bir
anayasa oluşabilsin. Böyle bir geniş siyâsî destek zemininin oluşabilmesi ise, başörtüsü
sorununu da içeren daha kapsamlı bir sorun alanı olan din ve vicdan özgürlüğü alanını
özgürlükçü bir açıdan yeniden ele almaya bağlı. Bilindiği gibi, din ve vicdan özgürlüğü,
bu özgürlüğün sâhici temeli olan “lâiklik” kavramından soyutlanarak düşünülemez. Hâl
böyleyken, Türkiye’deki sorunların kaynağında da, belki târihî-sosyolojik ve siyâsî-ideolojik düzeyde değil ama, hukukî yorumlar bağlamında, lâiklik kavramına yüklenen yanlış
anlamlar yatmaktadır. Bu nedenle, din ve vicdan özgürlüğünü, bu özgürlük bağlamında
da başörtüsü sorununu özgürlükçü bir açıdan yeniden ele almak, lâiklik kavramını otoriter, özgürlük ve çoğulculuk karşıtı uygulamaların dayanağı hâline getiren yorumların
eleştirisini de içermek zorundadır.
Genellikle, lâiklik deyince akla hemen “din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması”nın
geldiği doğrudur. Bununla birlikte, çeşitli devletlerin kurumsal yapı ve pratiklerindeki farklara bakıldığında, bu çağrışımın çok da doğru olmadığı görülmektedir. Din ve
devlet işlerinin ayrılması anlamında bir lâiklik tanımının en yalın biçimiyle Amerikan
Anayasası’ndaki Birinci Değişiklik’te (First Amendment) ifâde edildiği görülmektedir.
Buna göre devlet, hiçbir resmî din kurumu oluşturamaz ve hiç kimsenin inançlarını özgürce yaşamasına engel olamaz. Uygulamadaki ayrıntılı boyutlarına ve buradan kaynaklanan sorunlara bir başka yazıda eğilmek üzere belirtelim ki bu tanım, çeşitli devletlerdeki
kurumsal yapı ve pratikler için bir tür kavramsal (ideal) tip fonksiyonu görmektedir. Şimdi sorabiliriz: (1) Türkiye’de din ve devlet arasındaki ilişkilerin anayasal-kurumsal yapısı,
kısaca devletin kurumsal (resmî) bir dini olamaz anlamında lâiklik tanımına uyuyor mu?
ve (2) Türkiye’de insanlar din ve inançlarını özgürce yaşama imkânına sâhipler mi?
Şeyhülislâmlığın kaldırılmasıyla eşzamanlı olarak 1924’te kurulan Diyânet İşleri
Başkanlığı’nın 1982 Anayasası’ndaki statüsünü düzenleyen 126. maddede bu kuruma
“milletçe bütünleşme ve dayanışmayı amaç edinme” görevi verilmesine ve bu statünün
neredeyse değiştirilemezliğinin Siyasî Partiler Kanunu tarafından güvence altına alınmasına bakarak ve sâdece bu nedenle birinci soruya hayır cevabı vermek mümkündür. Buna,
tabiî Diyânet’in bir kamu kurumu olarak vermekte olduğu hizmetlerde belirli bir “resmî
din” yorumunu ortaya koymakla, sâdece Alevi yurttaşların şikâyetlerine değil, Sünni kesimlerden de eleştiriye maruz kaldığını eklemeliyiz. Lâiklik, din ve devlet ilişkilerinin kurumsal yapılanmasında, devletin belli bir din veya inancı ve bunun pratiklerini topluma
benimsetmesinin adı olmadığına göre, Diyânet’in bugünkü statüsü özgürlükçü bir lâiklik
yorumuyla uyumlu olmaktan uzaktır.
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Türkiye’de, başörtüsü sorunu dolayısıyla yeniden gündeme gelen ama, bunun dışında,
anayasal olarak okullarda “zorunlu din kültürü ve ahlâk bilgisi dersleri”nin müfredatının
özgürlükleri ihlâl ettiği iddialarıyla da ortada olan lâiklik pratiği, din ve inanç özgürlüğü
bakımından da problemlidir. Diyânet’in kurumsal ve fonksiyonel durumu ve bunun da
etki yaptığı bir pratik olarak zorunlu din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinin özgürlükçü
lâiklikle uyuşmaması; bunları veri kabûl ediyoruz. Başörtüsü sorununda, geçen günkü
televizyon ekranlarına yansıyan, “yasaklayabilirler ama aşağılayamazlar” yakınması bu
konuda çok anlamlı bir örnek sunuyordu, aslında. Şöyle: Anayasa (md. 24) “Kimse, ... dinî
inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz” demektedir. Kılık-kıyafet, düşünce, dinî inanç ve kanaat açıklamanın bir yoludur. Anayasa Mahkemesi de bunu kabûl etmektedir. Ancak, başörtüsü söz
konusu olduğunda Mahkeme’nin -Mahkeme ile birlikte ve elbette bir hukukî yükümlülük
olarak idârî makamların- başörtüsünü (türbanı) Lâik Cumhuriyet’i yıkmak isteyen bir
radikal ideolojinin simgesi olduğu biçimindeki kabûlü, Anayasa’nın 24. maddesine ters
düşmemekte midir? Cumhuriyet’in yurttaşları, kılık kıyafetleri nedeniyle Cumhuriyet’in
düşmanı sayılabilirler mi? Sayılırlarsa bu bir aşağılama veya kınama olmaz mı? Böyle bir
durumda, insanların din ve inançlarını özgürce yaşama hürriyetinin mevcudiyetinden söz
edilebilir mi?
Son zamanlarda çok üst düzeydeki bâzı kamu görevlileri, pek aşinâ olmadığımız bir
memnuniyet hissi uyandıracak biçimde çağdaş düşünürlere atıfta bulunuyorlar. Bunlardan biri de Habermas. Habermas, ulus-devletin târihî pratiklerinin, özgürlükler ve çoğulculuk bakımından bir “yanlışları öğrenme ve düzeltme süreci” olduğunu, bunun da
ulus-üstü pratiklere yönelmeyi mümkün kıldığını vurguluyor. Habermas’ın biraz da AB
bağlamındaki değerlendirmesi, Türkiye için de geçerli. Üstelik bizde Âkif de var: Târihtir,
ders alırsak, düzeltiriz, tekerrür de etmez. [Ama, ediyor be, mübârek!]
Zaman, 25.09.2008
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I. Dünya Savaşı sırasında siyasî sürgünde yazılan ve ilk kez 1945 yılında basılan Açık Toplum ve
Düşmanları, Yirminci Yüzyıl’ın en etkili kitaplarından biridir. Bertrand Russell’ın “demokrasinin
kuvvetli ve derin bir savunusu” diyerek selamladığı bu esre, Platon, Hegel ve Marx’ın felsefelerinin merkezden plânlanmış siyasî sistemlerinde mündemiç olan tehlikeleri açığa çıkaran efsanevî
bir saldırıdır. Popper’ın oldukça kolay kavranabilir üslûbu, bilgeliği, büyük filozofların fikirlerinin
berrak açıklamaları ve günümüzde dünya genelinde totaliter sistemlerin yeniden dirilmeleri, Açık
Toplum ve Düşmanları’nın hâlâ devam eden popülaritesini açıklayan üç sebeptir.
28 Temmuz 1902’de Viyana’da doğan Karl Popper, viyana Üniversitesi’nde matematik, fizik ve
felsefe okumuş, ayrıca müzik tarihi ve (eleştirel olarak) psikolojiyle de ilgilenmiştir. 1934’te Bilimsel
Araştırmanın Mantığı (The Logic of Scientific Discovery) adlı kitabıyla ün kazanan Popper, felsefesini eleştirel akılcılık olarak tanımlamıştır. 1946 yılında London School of Economics’te (LSE)
mantık ve bilimsel metot derslerini takip eden Popper, 1949 yılında burada profesör olmuştur.
1994 yılında İngiltere’de vefat eden Popper’ın naaşı Avusturya’da defnedilmiştir.

Türkiye’de Din ve Devlet
Arasındaki Çatışma*

Yasin Ceylan

2

0. yüzyılın başlarında Türkiye, Mısır ve İran gibi Müslüman devletlerce uygulanan
sekülerleşme politikaları devlet ve din arasında ciddi çatışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çatışmaların üstesinden gelebilmek için devlet ve dinsel kurumların her biri
tarafından ayrı ayrı girişimlerde bulunmak ve sırasıyla hem devlet hem de dinsel kurumlar bazında kesin düzenlemeler yapmak icap etmiştir. Bununla birlikte kritik ve sorunlu meseleler halen devam etmekte ve bu konuda çözüm yolları beklenmektedir. Bu kısa
makalede, Türkiye Cumhuriyeti nezdinde sözü edilen çatışmanın temel öğeleri, olayların
sosyolojik anlatılarına felsefi bir analiz de eklenerek özetlenmeye çalışılacaktır.
Türkiye’de devlet mekanizmalarında dinin rolünü değiştirme ihtiyacı ilk kez 1839 Gülhane İmparatorluk Fermanı’nda resmileşmiştir. Bu ferman, modernleşmenin yazılı bir
ibaresi olarak değindiği diğer konular arasında imparatorluğun Müslüman olmayan tebasının sivil hakları ile ilgili birkaç maddeyi de içermekteydi. Özellikle bu maddelerin yer
alması kimi yorumcularca İslam Hukuku yada şeriattan bir sapma olarak yorumlanabilir.
Öte yandan fermanın kapsamı üzerinde uluslar arası ticaret ve gemicilik alanlarında kimi
diğer reformlar da yürürlüğe konmuştur. Takip eden yıllardaki Avrupai bir model sonraYasin Ceylan ODTÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesidir.
* Bu makale daha önce Studies in Interculturel Philosophy: Civil Society, Religion and the Nation Modernization Context: Russia, Japan, Turkey adlı kitapta yayımlanmıştır. (Editors: Gerrit Steunebrink, Evert Von der
Zweerde, RODOPİ, Amsterdam-Newyork-2004)
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 107-122.
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sında, geleneksel İslami okullar ve medreselerin yanı sıra, bürokratik işlevler ve askeri
personel ihtiyacının karşılanması için çeşitli okulların açılması amacıyla yeni bir eğitim
reform programı da yasalaştırılmıştır.1 Esasen bütün bu değişiklikler, İslami hukuk ve
kurumların 19.yy Osmanlı yönetiminin karşılaştığı problemlerle başa çıkmak için artık
yeterince uygun bir işleve sahip olmadığının bir göstergesidir. Şeriatın görünürdeki yetersizliğinden dolayı, İslam hukukunun temel prensiplerinin yeniden yorumlanmasına bir
gereksinim duyulmuştur. Varolan kanunnameleri gözden geçirmek ve şeriat mahkemelerinde kullanılacak yeni resmi bir kaynak oluşturmak maksadıyla politik otoriteler, 1868’de
zamanın ünlü aydınlarından Ahmet Cevdet Paşa’nın başını çektiği bir grup uzman hukukçuyu görevlendirmiştir. Eş güdümlü çalışmalar neticesinde bir bölümü tamamlanmış taslaklar İslami hukukta devrim ya da reformun ilk örneği olarak adlandırılan Mecelle başlığı
altında yayımlanmıştır.2
Batılılaşma ya da Avrupalılaşma olarak adlandırılan modernleşme programı, I. Dünya
Savaşı sonrasında devrilen Osmanlı İmparatorluğu’ndan sonra yeni bir yönetim şekliyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde de daha süratli bir şekilde devam ettirilmiştir. Hem
cumhuriyet hem de ulus-devlet niteliğinde olan bu yeni devlette 1920 yılında yeni bir
hükümet kurulmuş ve ulusal meclis, cumhuriyetin ilan edildiği esnada, yani 1923’te, toplanarak Mustafa Kemal Atatürk’ü seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak tayin etmiştir. Böylelikle radikal bir sekülerleşme programı da başlatılabilmiştir. Mustafa Kemal ilk olarak
saltanatı (1922) ve sonra da halifeliği (1924) yürürlükten kaldırmıştır. Bu reformları Arap
alfabesinin terk edilmesi ve Latin alfabesinin kabulü (1928), geleneksel başlık ve kıyafetlerin yasaklanması, medrese, tekke ve sufi tarikatlarının ve ayrıca şeriat mahkemelerinin
kapatılması (1925) ve İsviçre Medeni Kanunu’nun yürürlüğe konması (1926) gibi diğer
reformlar takip etmiştir. Bunlar ve ilişkili daha diğer birçok reform bugün kısaca “Atatürk
Reformları” olarak adlandırılmaktadır. 1924 tarihli ilk anayasada, “İslam” cumhuriyetin
resmi dini olarak kabul edilmekle birlikte; dört yıl sonra bu madde anayasadan çıkarılmış
ve yerine “Türkiye laik bir ülkedir.” ibaresi eklenmiştir.3
Atatürk tarafından başlatılan laikleşme politikaları, onun 1938’deki ölümü sonrasında Atatürk’ün halefi İsmet İnönü tarafından kaldığı yerden büyük bir hızla devam ettirilmiştir. Yeni kurulan Demokrat Parti 1950’de iktidara gelinceye dek, Cumhuriyet Halk
Partisi’nin [CHP] tek parti rejimi, camilerdeki dinsel ibadet dışında, dinsel faaliyetlerin
bütün çeşitleri üzerindeki sıkı kontrolünü sürdürebilmeyi başarmıştır. Seçimlerdeki zaferini hoşnutsuz kitlelerin verdiği oylardan elde eden yeni Demokrat Parti Hükümeti,
entelektüellerin ve hatta yasa dışı dinsel grupların dinsel faaliyetleri üzerindeki kontrolü yumuşatmıştır. Bu dönemde, Türk milletinin bir ihtiyacı ve laikleşme politikalarının
Mardin, Şerif, Religion and Social Change in Modern Turkey: The Case of Bediüzzaman Said Nursi,
1989, New York, ( University of New York Press). s. 120.
2
A.g.e., s. 115.
3
Daha detaylı bilgi için bkz. Kemalizm üzerine reformlar, Mumcu, Ahmet, Özbudun Ergun, Feyizoğlu Turhan, Ülken Yüksel, Çubukcu Agâh, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,II, (Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu
Yayınları, 1986).
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bir parçası olarak daha önceki hükümetlerce Türkçe okunması zorunlu kılınmış ezan, ilk
kez Türkçe yerine tekrar Arapça okunmuştur. Yalnızca bu olaydan, yani 1950’deki iktidar
değişiminden sonra, bazı sınırlamalara rağmen din ve devlet arasında uzlaşmaya dayalı
bir diyalogdan söz edilebilir. Bu tarih halen dinsel özgürlüklerin başlangıcı olarak kabul
edilmektedir. Dinsel grupların faaliyetleri üzerindeki katı düzenlemelerden vazgeçilmesi
ve dinsel yayınlar üstündeki yasakların kaldırılmasına rağmen, bağlayıcı bir kimlik olarak
İslam’ın Müslüman kitleler ile devlet arasında dikkate alındığı kalıcı bir uzlaşmaya ulaşılamamıştır.4
Pekiyi acaba modernleşme projesinin bir parçası olarak seksen yıldan beri uygulanmakta olan sekülerleşme programı amacına ulaşabilmiş midir? Bu soruyu “evet ya da
“hayır” olarak cevaplamak elbette büyük bir haksızlık olacaktır. Hem Türkiye hem de
Mısır, Pakistan ve Kuzey Afrika devletleri gibi Müslüman ülkelerin modernleşme politikalarının başarısız olduğu tezini destekleyen birçok iddia mevcuttur. Bu kanaat, siyasal
partiler ya da protesto hareketleri olarak günümüzde, İslam’ın kendi etki alanını genişleterek yeniden bir canlanma sürecine girmesiyle birlikte daha da kuvvetlenmiştir. Modernleşme projelerinin başarısızlıklarının sebepleri elbette çeşitli perspektiflerden analiz
edilebilir. Söz gelimi Max Weber’in öğretisine gönderme yapan bazı açıklamalara göre,
modernleşme varsayımsal bir alanın en yüksek tepe noktasının bir sonucu olarak yalnızca
Batı Avrupa’da vuku bulmuştur ve diğer kültürlerin zorunlu olarak taklit edebileceği bir
olgu değildir. Weber’in incelemelerinden bir diğeri de Bryan S. Turner tarafından şöyle
dillendirilmektedir: “Avrupa’nın tarihsel özgünlüğü Weber tarafından rasyonelleşme ve
rasyonalite kavramları kullanılarak özetlenmiştir. Rasyonalite, karizmatik otorite ya da
geleneksel normların kabul edilmesini engelleyen prensiplerin ve genel kuralların temeli
üzerinde insan yaşamının tüm yönlerini kapsayan sistematik kontrolün ve hesaplanabilirliğin artması olarak ortaya konmuştur.”5
Sekülarizmi, protestanlık ve kapitalizmin toplumsal bir ürünü olarak gören Weber’in
ünlü teorisiyle birlikte, Ernest Gellner’in İslam’a ilişkin görüşleri bir bakıma uzlaştırılabilir. Gellner’e göre İslam, reform ve başkaldırının belirli bir unsurunu her daim kendi
içinde taşımış bir din olsa da; sonrasında gelen büyük değişikliklerden O’nu tarih boyunca
koruyan bir “öz” ü de, kendi içinde barındırmıştır.6
Modern Müslüman devletlerin sekülerleşme ve modernleşme projelerini başarılı bir
şekilde gerçekleştirememelerinin altına yatan nedenler arandığında; bazı eleştirmenler,
halkın düşüncelerini özgürce ifade etmesine hiçbir imkan tanımayan İslami hükümetlerin
Bkz. Boztemur, Recep, “Political Islam in Secular Turkey in 2000: Change in the Rhetoric Towards Westernization, Human Rights and Democracy”, International Journal of Turkish Studies 7 (Spring 2001), 1–2, ss.
125–138.
5
Turner, S. Bryan, Weber and Islam, [Max Weber Classic Monographs], Vol. VII., 1998, London, New
York ( Routledge). s. 151.
6
Gellner. Ernest, Islamic Dilemmas: Reformers, Nationalists and Industrialization, the Southern Shore of the Mediterranean, 1985, Berlin, New York, Amsterdam, (Mouton Publishers)., s. 22, Zubaida, Sami,
Islam the People and the State, Political Ideas and Movements ın the Middle East, 1993,London, Newyork , s. XV.
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totaliteryanizm ve patrimonyalizm gibi ayırt edici bazı özelliklerine vurgu yapmaktadır.7
Bu söz konusu eleştirmenler diğer yandan da geleneksel kurumların sekülerleşmesinin,
halkı daha önce aydınlatma çabasına girmeksizin resmi kararnameler ve katı düzenlemeler yoluyla uygulanmış olduğunun altını çizmektedirler. Son tahlilde, bu şekilde dayatılan
bir laiklik ve sekülerleşme anlayışı din ve devlet arasında ayırt edici bir prensip olmaktan
çok, din karşıtı bir seküler ideolojiden başka bir şey olmayacaktır.8
Konu üzerindeki diğer bir düşünsel yaklaşım tarzı ise modernleşmenin sekülerleşmeyi
zorunlu kılmadığı iddiasıdır.9 Bu görüşün savunucuları sekülerleşmenin Batı Avrupa’da
devlet ve kilise arasındaki çatışmanın bir ürünü olduğuna gönderme yaparak benzer bir
durumun Müslüman dünyasında da gözlemlenmediğinialtını çizerek vurgulamaktadırlar. Onlara göre, İslam dini, inananların din ile hiçbir ilgisi bulunmayan meseleler hakkında laik bir bakış açısı benimsemelerine zaten herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Bu
sebepten ötürü Müslüman ülkelerde uygulanan sekülerleşme stratejileri, yine Müslüman
toplumlarca, halkın rızası alınmaksızın onlara zorla dayatılan yabancı değerler bütünü
olarak algılanmaktadır. Söz konusu durum onlara göre bu stratejilerin neden başarısız
olduklarının da başlıca nedenidir. Modernleşmenin sekülerleşmeyi gerektirmediği iddiasının sözkonusu bu savunucuları herhangi bir sekülerleşme politikası olmaksızın gerçekleştirilen başarılı bir modernleşme sürecine kanıt olarak da, 1978 devrimi sonrası İran’ı
örnek olarak göstermektedirler.10
Müslüman devletlerdeki sekülerleşme sorunları üzerine farklı kesimlerin savunduğu
çeşitli bakış açılarını kısaca inceleme fırsatı bulduktan sonra, Osmanlı döneminden miras kalan eski kurumların sekülerleşmesinin bütün bir parçasını oluşturduğu ve 1923’te
başlatılan batılılaşma hareketinin uygulanmasıyla birlikte ortaya çıkan devlet ve din arasındaki söz konusu çatışmanın doğasını masaya yatırıp şimdi daha iyi tahlil edebiliriz. Bu
yolla hangi açıklamanın Türkiye örneği üzerine uygulanabilir olup olmadığı konusunda
bizi yukarıda dile getirilenlerden farklı sonuçlara götürebilecek kendine has özel bir yaklaşımın gerekliliğinin de farkında varabileceğiz.
Öncelikle Mısır, Pakistan ve İran gibi bazı Müslüman devletlerde yaşanan gelişmelerin
aksine Türkiye’deki sekülerleşme politikaları kısmen başarılı olmuştur diyebiliriz. Çünkü
Türkiye’de askeri, bürokratik ve çoğu laik olan eğitsel sistemler gibi devlet kurumlarının
yanında, tam olarak Avrupai bir tarzda olmasa da, hatırı sayılır bir orandaki eğitimli insan
kitlesi de laik zihniyete sahiptir. Bu kitle kendisini halen daha Müslüman olarak tanımlayabilir, fakat onlar ne İslami ritüellerin bilinçli uygulayıcıları olan geleneksel müminlere
benzemekte; ne de İslami kuralların günlük yaşamda uygulanmasını savunmaktadırlar.
Onun yerine, bu eğitimli insan kitlesi, tıpkı bir Avrupa vatandaşının yapabileceği şekilde,
Zubaida, a.g.e., s.139.
Esposito, L. John, “Introduction: Islam and Secularism in the Twenty-First Century”, Islam and Secularism
in the Middle East, Azzam Tamimi and John L. Esposito (eds.) 2000, London, (Hurst & Company). ss. 1–13.
9
Davutoğlu, Ahmet, Philosophical and Institutional Dimensions of Secularization, Islam and Secularism in
the Middle East, Azzam Tamimi, John L. Esposito, (ed.), 2000, London, (Hurst & Company). s. 200.
10
Espesito, a.g.e., s.3, Zubaida, a.g.e., s. 181.
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dini yalnızca özel alana ait bir tercih meselesi olarak ele almakta veya kendisinin günlük
yaşamdaki eylemlerinin İslami kurallar ile uyumlu olup olmadığı konusunda, tatmin edici
bir cevaba ulaşılmasını sağlayacak bütün entelektüel tartışmalardan olabildiğince kaçınmaktadır. Çünkü, devletten veya dinden gelebilecek hiçbir müdahalenin hoş karşılanmadığı doğal yaşamın eğlence ve cazibesiyle birlikte var olan haz arayışı, bu kitleler için
etkili olan biricik şeydir. Dolayısıyla Türkiye’deki İslami hareketler yalnızca laik devlet ve
onunla bağlantılı kurumlarla karşı karşıya gelmemekte, aynı zamanda şeriat hükümlerini
uygulayan ve temel hak ve özgürlüklere sahip yurttaşlık bağını reddeden İslami tarzdaki
hükümetlerin karşısında olan bir grup laik düşünceli insanla da karşı karşıya gelmektedir.
Türkiye’de laik değerlere verilen halk desteği, görünüşte, halen diğer Müslüman ülkelerde olduğundan çok daha fazladır. Bu durum seksen yıl önce arzulanan bir amacın henüz
başarılamamış olması gerçeğine rağmen, Türk laik devlet kesiminin [şüphesiz] bir zaferidir.11
İslam ve laikleşen devlet politikaları arasındaki çatışmanın birçok yönü oldukça büyük
bir ilgiyi hak etmektedir. Ancak bunlardan başlıca iki tanesine diğerlerinden daha farklı
bir öncelik verilebilir. Bu bakış açılarından birincisi, laiklik karşıtlığı ile ilişkisi olan problemlerin İslam’ın kendi doğasından kaynaklanması ve ikincisi de 20. yüzyılın son üççeyreği boyunca Türk hükümetlerince uygulanan sekülerleşme stratejilerinden kaynaklanan
problemlerdir.
İslam’ın yabancı durumlarla karşı karşıya kaldığında, onun radikal değişikliklere maruz kalmasını engelleyen bir “öz” barındırdığı gerçeği, daha önce de belirttiğimiz gibi, Gellner tarafından dile getirilmiş iddialı bir görüştür.12 Fakat özün ne olduğu da elbette ayrı
bir analize ihtiyaç duymaktadır. Buna göre İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi diğer Semavi dinlerde olduğu gibi, inananlara, yaşamın her alanını kaplayan detaylı ve muazzam
bir dünya görüşü sunmaktadır. Fakat İslam, onun kardeş semavi dinlerinin aksine, son sekiz asırdır neredeyse hiçbir içsel gelişim sergilememiştir. İslam’ın ilk dört yüzyılı özellikle
Yunanlılar başta olmak üzere yabancı kültürler ile olan karşılıklı etkileşimi, El-Gazali’nin
felsefe ve Yunan düşünce tarzının, İslam’ın ruhuna aykırı olduğu konusundaki fetvasını
verdiği 11. yüzyılla birlikte durma noktasına gelmiştir. Daha sonra, 13. yy.’ın ortalarında
başkent Bağdat ile Arap topraklarının Moğollar’ın felakete yol açan işgali sonrasında; rasyonel bilgi, iman karşısındaki önceliğini yitirmiş ve yaratıcının gönderdiği vahiylere olan
kör itikat, insan zihninin seçici metotları ve kuşkucu (skeptik) yaklaşımı ile elde edilen
öğretilerden daha ağır basmaya başlamıştır. Ayrıca, İslam İmparatorluğu’nun Moğol işgali sonrasında parçalanmasının bir sonucu olarak, esasen varlıklı ekonomilerin bir ürünü
olan edebiyat ve sanattaki gelişmeler de maalesef durma noktasına gelmiştir. Bu tarihten
20.yy.’a varıncaya dek neredeyse bütün önemli Müslüman devletler, kabul görmüş inançlara aykırı düşüncelerin suçlanması üzerine kurulu ve Kur’an ve Hadis’in tüm yorumlarını
Konu üzerine ilişkili bir analiz için bkz. Kepel, Gilles, Expansion et Décline de I’Islamisme (Paris: Gallimard,
2000) [transl: Haldun Bayri, Cihat: İslamcılığın Yükselmesi ve Gerilemesi (İstanbul: Doğan Kitap, 2001), ss.
383–403.
12
Zubaida, a.g.e., s. 130.
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yasaklayan Ortodoks bir anlayışı benimsemiştir. Bu noktada şunu da belirtmeliyiz ki; bu
yaklaşım aynı zamanda, dini yenilemenin maliyetine, inananlar arasında bir birlik sağlanması niyetini paylaşan ulema sınıfı tarafından desteklenen politik bir stratejiydi. “İçtihat
kapısı kapatıldı!” ifadesi devlet otoriteleri ve devlet politikaları uyarınca devletin dinsel
işler bakanı tarafından atanmış ulema sınıfınca en sık kullanılan özdeyişti.13
Müslüman dünyada yasal meşruluğun tesis edilmesi için kullanılan tek ölçüt İslam
olduğu için bilimsel ya da toplumsal olsun ya da olmasın, bütün çabaların dinsel onaya sahip olması gerekir. Bireysel ve toplumsal her eylem, dinsel gözetim altında tutulmaktadır.
İslam’ın, hakkında söz söylemediği ve kendi kurallarını uygulamadığı neredeyse tek bir
alan bile yok gibidir. Bir yandan İslam, durmaksızın bazı Müslüman ülkelerdeki egemen
sınıflar aracılığıyla manipule edilip bir baskı aracı olarak kullanılırken; diğer yandan da
bir takım gizli örgütler tarafından hoşnutsuz ve baskı altındaki yığınların özgürleştiricisi
olarak da kullanılabilmektedir. Hatta şeriat hükümlerinin uygulandığı birtakım günümüz
ülkesinde, gerçek İslam’ın pratikte uygulanmadığı ve yürürlükteki İslam anlayışının çarpıtılmış olduğu gerekçesini ileri süren bazı yasa dışı gruplar, kendi hükümetlerine karşı
çalışmalar bile yürütmektedirler. Müslüman hükümetlerin yaptığı yasal düzenlemeler
ile ilgili ortaya çıkan öfke ve hayal kırıklıkları nedeniyle, ideal İslam, ne yazık ki daima
müminlerin zihninde hoş bir seda olarak kalabilmiştir. Bu nedenden ötürü, söz konusu
idealist Müslümanlar, yalnızca kendi ülkelerinde laik olarak adlandırılan rejimlerin düşmanları değil, aynı zamanda İslami olarak bilinen rejimlerin de düşmanlarıdırlar, çünkü
bu tür rejimlerin elde edeceği bütün başarılar, ideal ile karşılaştırıldığında kusurlu olarak
görülmek zorundadır. Herhangi bir dünya görüşü üzerine kurulu erdemli bir toplum, hatta bu İslami bir arkaplanı içerse bile, yalnızca İslam peygamberi zamanında varlığı kabul
edilen ideal ve muhayyel toplumun gerisine düşecektir. İslami toplumlar, bir kısmı yine
doğal olanakları gereği, içinde kötülük unsuru bulunduran Hz. Muhammed’in yaşadığı
devirde vuku bulmuş olaylar hakkında daha gerçekçi bir tarihle ve gereğine uygun şekilde
bilgilendirilselerdi -ki şu ana kadar bu tür bir tarih henüz yazılmamıştır- elbette ki bugün peygamberin yaşadığı “altın çağ” devrine bu kadar büyük bir özlem duymayacaklardı.
Bir olgu insanın zihninde daima olduğundan daha iyi şekilde canlandırılabilir, söz gelimi
“bütün güzel nesneler” ile “mükemmel güzellik düşüncesi”nin karşılaştırılmasına benzer
şekilde, “ideal İslam” ya da “ideal İslami toplum düşüncesi” de, görkemli bütün insan ürünü çabalara rağmen başarıya ulaşamadığı için, sıradan müminlerin zihninde hep aşkın bir
biçimde tasavvur edile gelmiştir. İşte İslam’ın bu özelliği de, onu asırlar boyu isyankar bir
din haline dönüştürmüştür.14 Bu durum esasen İslam’ın aşkın bir pragmatizm olarak da
tanımlanabilecek Müslüman ahlak anlayışı ile de ilgilidir.15 Bu tarz ahlak anlayışında, inananların eylemleri için sonuçlar öteki dünyaya kadar ertelenir, bu sebepten ötürü de gerçek
dünya ile gelecek dünya doğrusal bir düzlem üzerinde düşünülür. Gerçek ile ideal, belirli ve
değişken, aşkın ve tesadüfî sanki farkedilebilir emsallermiş gibi hep birlikte sunulur.
Mardin, a.g.e., s. 143.
Karşılaştırmak için bkz. Gellner, a.g.e., ss. 1–9
15
Ceylan, Yasin., Etik Değerlerin İnsan Yaşamındaki Yeri, İslamiyat, c. 4, No. 3, 2001, ss.155–159.
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İslam, uzun bir süre içsel radikal değişikliklere uğramadan kalarak Müslüman kültüründe ön plana çıkan yegâne güç olmuş ve bütünlükçü bir dünya görüşü sunan hemen
hemen bütün unsurları kucaklayarak, inananların zihnine nüfuz edebilecek başka herhangi bir yabancı öğeye hiçbir yer bırakmamıştır. İslam, insanların iman dâhilinde sorabilecekleri bütün metafiziksel sorulara cevaplar verecek şekilde kendi kendine yeten bir yaşam yoludur, bu sebepten ötürü doğal olarak inananlar için zihinsel bir gönül rahatlığının
olanaklı koşullarını da sunmaktadır. İslam, ayrıca, inananın dünyevi yükümlülüklerini
dogmatik bir biçimlendirme sisteminin bütünsel belirlenimi altında sunulan, metafizik
bir çerçevenin dinsel teşvikleri ile de onurlandırmaktadır. Sözün gelişi, mümin özgürdür,
çünkü o eylemlerinin hesabını ahrette verecektir. Fakat kabul gören bakış açısına göre, söz
konusu bu özgürlük eylemin istencinin ötesine geçemez; çünkü eylemin kendisi Tanrı’nın
kendi iradesi tarafından yerine getirilmiştir.16 Yine bu ortodoks görüşe göre, bir akidenin
doğruluğu hakkındaki bütün kuşkular, ya da kutsal kitabın referansı olmaksızın hakikat
hakkındaki bütün araştırmalar, şeytani bir meşguliyet olarak kabul edilir. Bu sonuç elbette yalnızca İslam’a özgü bir durum da değildir, fakat inananların sergilediği müsamaha
oranı söz konusu olduğunda, İslam muhtemelen diğer tek tanrılı dinlerden çok daha otoriterdir. Bu durum, diğer dinlerin elbette, kendi mensuplarına bazı zorunlu hususlardan
ötürü kendi imanları hakkında şüpheci olmaları için izin verdikleri anlamına gelmez, ancak İslam dışındaki diğer dinler aydınlanmanın yıkıcı süreçleri ve modernitenin eleştirel
düşünce geleneğine daha yoğun bir şekilde maruz kalmışlardır. Bir Hristiyan’ın dinden
çıkmasının bir Müslümanın İslam’dan çıkmasından nispeten daha kolay olmasının muhtemel nedeni de budur. Bu olgu Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasındaki evlilik ilişkisinde de apaçık görülebilir, mesela bu tür evliliklerde çoğunlukla eşinin dinini seçerek din
değiştiren taraf Hıristiyan’dır. Birisi bu durumu İslam’ın lehine yorumlayabilir ancak sözü
edilen olgu aynı zamanda İslam’ın Müslümanların zihinlerinde muazzam psikolojik bir
etkiye sahip olduğu gerçeğinin de bir başka göstergesidir. Yine bir Hıristiyan’ın bir yandan kendi dini içinde var olurken, diğer yandan da laik değer sistemlerini içeren alternatif
bir dünya görüşünü kabul etmesi mümkündür; ancak benzer bir koşul Müslümanlar için
geçerli değildir. Çünkü, bir Avrupa vatandaşı için, din yalnızca onun hayatının belirli bir
bölümünü kapsayan bireysel bir tercih meselesi olmuştur; hatta o Hristiyan din değiştirip
İslam’ı seçse bile; bu yeni seçim onun bütün eylemlerini belirlemeyecek, yalnızca kendisine belirlenmiş bir alanı dolduracaktır.
İslam’ın modern dünya görüşüne meydan okuyan bir başka özelliği de onun evren hakkındaki Tanrı-merkezli bakış açısıdır. İslam, bu özelliği diğer semavi dinlerde olduğu gibi
benzer bir boyutta paylaşılabilir, ancak O, doğa ve tarihsel olaylar üzerindeki kutsal rolünün önemini daha önce eşi görülmemiş bir şekilde vurgulamaktadır. Örneğin sıradan bir
Müslüman bütün eylemlerine Allah’ın adıyla başlar ve yine onun adıyla bitirir. Bu ilk bakışta oldukça kutsal bir gelenek olarak görülebilir, ancak bu durum bile, müminlerin belİslami tarikatlar arasında son derece tartışmalı bir konu olarak insan özgürleşmesi probleminin ayrıntılı
bir açıklaması Watt, W. Montgomery, Free Will and Predestination in Early Islam, London: Luzac, 1948.
tarafından yapılmıştır.
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ki, çözümü yoğun bir çalışma gerektirebilecek bir konunun birçok yönünü Allah’a havale
etmeleri nedeniyle bir tür kaderciliğe fazlasıyla kapı aralayacaktır. Diğer yandan, insanın
yeryüzündeki esas varlık nedeni (raisin d’étre) Tanrı’ya ibadet etmektir. Bu sebepten ötürü
insanların doğayla ilişkileri veya yine insanların diğer insanlarla ilişkileri, yani bir dünya
görüşünün açıklaması zor olan bütün formülasyonlarını meydana getiren iki temel alan,
İslam tarafından birincil önemdeki bir varoluş alanı olarak tahlil edilmemiştir. Müslümanların bilimsel değerlerin üretimi ve doğanın keşfedilmesindeki kısmen heves ve motivasyon eksikliklerinin olası muhtemel açıklaması da bu olabilir. Benzer bir durum toplumsal
ölçekte de sık sık görülebilir. Toplumsal etkileşimin nihai kuralları Tanrı tarafından kutsal
kitapla ve peygamberin ibret verici davranışlarınca zaten çoktan buyrulduğu için eskinin
yerine konacak yeni toplumsal değerlerin yaratılmasına neredeyse hiçbir ihtiyaç yok gibidir. Bu durumun gerçekliği çağdaş Müslüman hukukçuların içtihada karşı olan çekingen
tavırlarıyla daha da fazla tasdik edilmektedir. Neticede geleneksel Müslüman’ın zihinsel eğilimi, seküler zihinli bir Batılının karakterine göre keskin bir tezatlık sunmaktadır,
çünkü bunlardan ikincisi, öncelikle onun kendi kendisi ve öznel potansiyel yetenekleriyle
hümanist değerler tarafından kuşatılmış ve kendi anlayışına uygun bir dünya yaratmakla
işe koyulur. Esasen gerçek seküler bir insan olmak için bütün geleneksel anlayışları bir kenara bırakıp, bir çeşit din değiştirmeye benzer şekilde, Tanrı’yı hem zorunlulukların hem
de özgürlüklerin krallığından çıkarmak icap edecektir. Ancak bir Müslüman için bunu kabul etmek şüphesiz başka bir dinin kabulünden çok daha zordur. Bahsedilen bu zorluk,
İslami mirasın yeniden uyanışını görev olarak üstlenmiş çağdaş teolog Syed Muhammed
Naquip al-Attas tarafından yaygın bir şekilde tahlil edilmektedir. al-Attas, “Çağdaş Bilginin İslamizasyonu” ana başlığı altındaki yeni yorumlar ile Batı kaynaklı teknoloji ve
bilimin, İslam kültürü için elverişli olacağını kabul etmesine rağmen, Batı uygarlığı ve
laikliğin kapsamlı bir eleştirisini de yapmıştır. Bununla birlikte, al-Attas çalışmalarında
ayrıca laikliğin dinsizlik ve tanrısızlığa nasıl kılavuzluk ettiğine ve bir Müslüman’ın niçin
laik olamayacağına da değinmektedir.17
Müslüman hükümetlerin sekülerleşme stratejilerine karşı neredeyse bir yüzyıldır devam eden dirence katkı sağlayan İslam’ın içsel dinamikleri üzerine kısa bir sunumdan
sonra, şimdi de çatışmanın diğer tarafına, yani devlete dönebiliriz. Modernleşme ve sekülerleşme programlarının başarısızlığı için bütün suçu İslam’ın ve onun kurumlarının
zorunlu özelliklerinin üstüne atmak nasıl pek adil bir değerlendirme olmayacaksa; modernleşmenin bir ön koşulu olarak sekülerleşme programlarını uyguladığı için özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan Müslüman devletlerin laik rejimlerini suçlamak da pek
gerçekçi olmayacaktır. Yine daha önce belirttiğimiz gibi, bir Müslüman toplumun temel
kurumlarının modernleşmesi için sekülerleşmenin gerekli bir koşul olmadığını ileri süren
Al-Attas’ın modern zamanlardaki İslam anlayışının kapsamlı bir çalışması için bkz. Wan, Mohd, Nor Wan
Daud, The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquip al-Attas, An Exposition of the
Original Concept of Islamization (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization,
1998) ve al-Attas, Syed Muhammad Naquip, Islam and Secularism, (Kuala Lumpur: International Institute of
Islamic Thought and Civilization [1978] 1993)
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bazı Müslüman entelektüeller, devlet ve kilise arasındaki ayrışma sebebiyle vuku bulan
tarihsel durumların Müslüman dünyasında kendini göstermediği görüşünü paylaşmaktadır.18 İşte bu yüzden, bu Müslüman entelektüellere göre, modernleşme bir ulusun iş
gücünün rasyonalizasyonu ve endüstrileşmesi açısından ideolojik, dinsel ve kültürel ön
yargılardan bağımsız ve her yerde uygulanabilir evrensel bir değer olarak düşünülmesine
rağmen, modernleşmenin sebep olduğu radikal değişiklikler nedeniyle İslam’ın dinsel akidelerinin bakış açısını temsil eden çeşitli kurumlar ve müminlerin ortak dinsel kanaatleri
uyarınca, sekülerleşme yalnızca belirli bir kültüre, yani Batı Avrupa’ya, özgü bir değerdir,
bu sebepten ötürü evrensel bir pozisyona haiz olduğu düşünülemez.19
Şayet Müslüman dünyasındaki laik hükümetlerin batılılaşma ve modernleşme çabaları
şeriatı temsil eden kurumlar ve ulama sınıfı tarafından engellenmemiş olsaydı, bu saptamaların doğruluğu da elbette haklı çıkarılmış olacaktı. Ancak örneğin, Türk tarihinin son
üççeyreğinden bile İslam’ın ve onun saflarının modernleşmeye kelimenin tam anlamıyla
direndiği iddiasını kanıtlayacak kadar bol delil mevcuttur. İslami dünya görüşünü sürdürmeyi arzu eden Müslüman entelektüeller, İslam’ın kutsal doğasının dünyevi bütün değişiklikleri özümseyebileceğine daima inanmalarına rağmen; bu iddiayı elbette kabul etmeyecekler ve İslami toplumun bugün içine düştüğü içler acısı durumun sorumlusu olarak
kendi ülkelerindeki hükümetleri ve onların yozlaşmış rejimlerini hedef göstereceklerdir.
Bu saptama kısman doğrudur: Çünkü Müslüman devletlerin anti-demokratik, otoriter ve
despotik rejimlerinin dünyanın her yerindeki Müslümanların acıları üzerindeki rolünü
kim inkar edebilir ki? Öte yandan bu durumun kabulü İslam’ın modernleşme politikalarına direndiği ve halen direnmekte olduğu gerçeğini kavramamıza engel olmalı mıdır?
Müslüman devletlerin hükümetlerinin modernleşme projelerinde geç kaldıkları ve süreci iyi yönetemedikleri konusunda paylaşılan suçlamalara gelince: Bu konuda oldukça
yaygın olan görüş, çoğu Müslüman ülkelerin yönetim biçiminin demokratik olmayan şekillerde idare edilmesidir. Hatta Müslüman milletlerdeki iktidar rejimlerini tanımlamak
için çeşitli sıfatlar bile kullanılmaktadır: “otokratik devlet”, “demokratik olmayan devlet”,
“patrimonyal devlet”, “ganimet devleti”, “neo-patrimonyal devlet”, “çevre devleti”, “petrol
devleti” vb.20 bunlardan yalnızca bazılarıdır. Müslüman dünyasındaki yönetsel iktidarları
tarif etmek için dünyanın her yerinde hangi sıfatlar dillendirilirse dillendirilsin, Müslüman yönetimlerin temel insan haklarını çiğnediği, kendi insanlarını ifade özgürlüğünden
yoksun bıraktığı, vatandaşları arasında refahın adil dağıtımında başarısız olduğu ve gözden düşen devlet aygıtlarının bir teminatı olarak azınlıkların yozlaşmasını desteklediği
iddialarını hemen hemen hiç kimse inkar edemeyecektir. Ancak birçok eksikliklerine rağmen, Türk yönetimi yarım yüz yıldan beri uygulanmakta olan bağımsız seçimler ve diğer
Müslüman ülkelerden görece daha az sınırlandırılmış ifade özgürlüğü imkanlarından ötürü, Müslüman rejimler hakkında sözü edilen tüm olumsuz genellemelerden ayrı tutulabiBkz. Davutoğlu, a.g.m.
Bkz. Zubaida, age., s.181 ve Saeed, Javaid., Islam and Modernization: A Comparative analysis of Pakistan
Egypt and Turkey, 1994, Westport, Connecticut, London, (Praeger). , s.198
20
Bkz. Zubaida,a.g.e., s. 162.
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lir. Türkiye şu anda, Avrupa Birliği üyeliğini elde edebilmek amacıyla köklü değişiklikler
yaşamakta ve neticede Türkiye için birçok eleştiri yapılabilmesine rağmen, aynı zamanda
bir hukuk devleti (Rechtsstaat) olduğu da söylenebilmektedir.
Yeni cumhuriyetin ilan edildiği 1923’ten bu yana birçok devlet kurumunun sekülerleşmesinde kaydedilen ilerleme elbette göz ardı edilemez. Ancak bununla beraber “Atatürk
Reformları” öncülüğündeki bir dizi hareketin, dinsel gruplarda devlet politikalarına karşı
yarattığı güvensizlik duygusunun maalesef henüz tam anlamıyla ortadan kalkmış olduğu
da söylenemez. Devlete dönersek, o da dinle ilgili işleri bağımsız gruplara bırakmak konusunda hiçbir zaman yeteri kadar istekli olmamıştır. Bu yüzden bütün camiler ve dini görevliler bir devlet bakanlığınca idare edilen ve “Diyanet İşleri Başkanlığı” olarak adlandırılan,
devletin din işlerinden görevli özel bir birimine bağlanmıştır. Bu durumun laikliğin din ve
devletin birbirinden ayrılmadığı farklı bir uygulaması olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Devlet, din işlerinin kendi gözetiminden çıkması ve bağımsız bir gruba devredilmesi halinde,
dinin, devletin laik karakteri karşısında politik bir araç olarak kullanılacağı korkusunu taşımaya devam etmiştir. Dolayısıyla laik zihniyet yapısına sahip ve devlete sadakatle bağlı
modern din adamları yetiştirmek için 1949’da kurulan yeni okullar [İmam-hatip okulları], aslında Atatürk’ün meslektaşı ve yeni cumhuriyetin 2. cumhurbaşkanı olarak onun selefi İsmet İnönü başkanlığındaki hükümet tarafından açılmıştır. Ancak bu yeni okulların
sayısı muhafazakâr Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 1950 sonrasında artmıştır. Hatta
bu sayı Adalet Partisi ve 1970 ve 1977 arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulmuş
çeşitli sağ partilerin popülist politikaları neticesinde giderek artmaya devam etmiştir.21
Nihayet sayıları 450’ye ulaşan yeni okullardan mezun olanlara, 1975 yılına kadar tanınmayan bir hak ile devlet üniversitelerdeki bütün bölümlere girebilmeleri izni verilmiştir.
Bu gelişmeye paralel olarak, 1980 askeri müdehalesi sonrası iktidardaki generallerce yasalaştırılan yeni üniversite kanunun da düzenlediği şekliyle, ilahiyat fakültelerinin sayısı
22’ye kadar ulaşmıştır.
28 Şubat 1997’de ordunun baskısıyla birlikte Erbakan liderliğindeki hükümetin istifasının ardından Devlet Güvenlik Mahkemesi, devlet mekanizmalarına ve bir takım başka
yerlere, dini görevlilerin sızmalarını engelleyici önlemleri içeren bir karar almıştır. Bunu
takiben imam-hatip okullarının bir bölümü kapatılmış ve bu okul mezunlarının ilahiyat
fakülteleri dışındaki üniversite bölümlerine giriş hakları feshedilmiştir. Esasen bu hüküm
gecikmiş bir karardır, çünkü devletin laik stratejilerine ters düşen bu modelle birlikte, bir
taraftan açıkça ikili bir eğitim sistemi meydana gelmekte22, diğer taraftan da, bu dinsel
okullarda batılı bir dünya görüşünden veya politik amaçlardan uzak bir dinsel görüşten
çok; geleneksel İslam’a sadakatle bağlı öğrenciler yetiştirilmekteydi. Bu konudaki bir başİmam-hatip okulları ve Erbakan tarafından kurulmuş politik partiler hakkında kronolojik bir bilgi için bkz.
Shankland, David., Islam and Society in Turkey, (Huntington: Eothen Press, 1999), ve Bahattin, Akşit, “Islamic Education in Turkey: Medrese Reform in Late Ottoman Times and İmam Hatip Schools in the Republic”, Richard Tapper (ed.), Islam in Modern Turkey ( London: I.B. Tauris & Co. / New York: St. Martin’s Press,
1991), ss. 145–171.
22
Saeed ayrıca Mısır ve Pakistan’daki iki farklı eğitim sistemini de eleştirir. Saeed, a.g.e., s. 1996
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ka anekdot da, bu dini okullardan mezun olan öğrencilerin, geçmişten beri özellikle İslami
siyasi partilerce istismar edilmiş olmalarıdır. Günümüzde kız öğrencilerin taktığı türban,
onların İslami kılık-kıyafetlerine bağlılıklarının bir sembolü olarak kısmen, bu okullardan
mezun olan ve diğer eğitim kurumlarına giren kız öğrencilerin yarattığı problemin bir
sonucudur. Her ne kadar bu okullarda ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin sınıflarına türban takarak girmelerine izin verilmişse de; üniversite kampüslerinde
uygulanmakta olan kılık-kıyafet konusundaki düzenleyici bir yönetmelik gereği üniversitelerdeki sınıflara geçmişte olduğu gibi bugün de türbanla girişlere izin verilmemektedir.
Devlet, düalist bir eğitim sisteminin inşa edilmesi neticesinde karşıt zihniyetlere sahip iki
farklı tip mezunun yetiştirilmesi örneğinde olduğu gibi, uygulanan yanlış bazı politikalar
neticesinde dinsel cemaatler ve kendi laik devlet karakteri arasında patlak veren konulardan bazılarını görünüşe bakılırsa tırmandırmıştır.23
Laik Türk Devleti kendi sekülerleşme stratejilerinde maalesef başka hayati hatalar da
yapmıştır. Bunlardan ilki Türk devletinin daha en başından otoriter bir modernleşme politikası benimsemiş olması ve farklı siyasal partilerin ortak bir saygı atmosferinde kendi
tezlerini rahatlıkla tartışabileceği ve bir anlamıyla fikir birliğinin temellerini oluşturabilecek hiçbir müzakere alanına izin vermemesidir. Devlet, Osmanlı idaresinin geleneksel
despotik yönetimini anımsatan tarzda, “iyi olan her şeyin” yalnızca kendi aracılığıyla idrak edilebileceği ve bu iyinin kamuoyunun fikirleri göz önünde tutulmaksızın kitlelere
tamamıyla zorla kabul ettirilebileceği bir idareyi sürdürmede kararlı olmuştur. Egemen
sınıf bununla birlikte, ülke bütünlüğü için tehlikeli olur kanaatiyle kamu müzakereleri
zeminindeki içsel tartışmalardan geçmişten günümüze katiyetle hoşlanmamaktadır. Neticede bu sınıfın, ülkenin toprak sınırlarının güvenliği ve milli birlik ülküsü konusundaki
saplantısı beraberinde Türk insanları için ciddi sonuçlar doğurmuştur. Homojen bir ulusdevletin devamlılığının tesisi adına, özellikle milleti oluşturan birçok farklı etnik ve dinsel
unsura rağmen, vatandaşların ifade özgürlüğü çoğunlukla göz ardı edilmiştir. Vatandaşlar
ne modern devlete özgü kamu harcamalarından ne de adil bir milli gelir dağılımından
faydalanabilmişlerdir. Milyonlarca vatandaş açlık ve sefalet dolu bir yaşama razı olmaya
zorlanmış ve boş midelerle kalmak pahasına, olası muhtemel düşmanlara karşı emniyet
altında oldukları düşüncesine inanmışlardır.
Modernleşmenin sekülerleşme olmaksızın gerçekleştirilemeyeceği iddiasının, karşı
tezlere rağmen, kabul edilebilir olmasına karşılık, sadece vasat bir sekülerleşme ile başarılabileceğini ileri sürmek de bu iddiayı yeterince temellendirememek anlamına gelecektir. Devrimci bir zihniyetle birlikte varolan bir modernleşme anlayışı yalnızca dinsel
kurumların revize edilmesini zorunlu kılmaz; aynı zamanda devlet mekanizmalarının da
gereken onarımını yapılmasını zaruri kılar. Söz gelimi, temel insan haklarına uygun demokratik kuralların tesis edilmesi, egemen sınıf ile vatandaşların talepleri arasında aracı
bir mekanizma olarak işleyebilecek bir kamuoyunun oluşturulması, devletin öncelikli bir
Bkz. İlyasoğlu, Aynur, Örtülü Kimlik, 1994, İstanbul, (Metis Yayınları).Bu çalışmada yazar laik devlet ile
politik amaçlar için İslami sembolleri zorunlu olarak kullanmayan dinsel gruplar arasında bir diyalogun olanaklılığını savunmaktadır.
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amacı olarak milleti oluşturan vatandaşların mutluluğunun artırılması, bütün modernleşme programları için gerekli ön koşullar arasında yer alır. Türk devleti bütün bu gereksinimlere kayıtsız kalmakta ve tıpkı bir çoban tarafından güdülen bir sürü olarak gördüğü
insanlarına tepeden bakan ve onları hor gören otoriter ve baskıcı Asya tipi bir devlet anlayışı ile olan bağlantılarını terketmeksizin, modern bir ulus devlet olabileceği yanılgısını paylaşmaktadır. Böyle bir devlet insanlarının refahı dışındaki bütün temel amaçları
üstlenebilir, ancak bu şekildeki bir devlet aygıtında yöneticiler ve yönetici güç kullanımı
arasındaki temel ilişkide insani değerlere saygıya hiçbir yer yoktur. Sadece bu olay bile
Ortadoğu insanlarının yaygın devlet karşıtlığını da (anti-étatism) kısmen açıklayabilecek bir örnek olarak karşımıza çıkar. Türkiye’nin de dahil olduğu Müslüman ülkelerde
eğitim, sosyal ve ekonomik projelerin gerçekleştirilememesinin sebeplerinden birisi de
devlet ve kitleler arasındaki dayanışma eksikliğidir. Siyasi elitler, insanlarının zihinlerini
değiştirmesini talep etmelerine rağmen; kendi zihinlerini asla değiştirmezler ve maalesef
devletin başarısızlıklarının sorumluluğunu, esasen bu sorumluluk aslında kendilerine ait
olmakla birlikte, kendilerini bu başarısızlıktan muaf tutarak, yalnızca ülke insanlarının
üstüne yüklerler.
Türkiye’nin laik hükümetleri tarafından işlenen bir diğer ciddi yanlış da, söz konusu
bu hükümetlerin modernitenin tahrip edilmiş bir şeklini benimsemiş olmalarıdır. Türk
Hükümetleri, Avrupa kökenli fakat evrensel geçerlilikteki bir dizi prensip olarak bu devrimci dünya görüşünü anlamak yerine, onu “Atatürk Reformları” ile özdeşleştirmişlerdir.
Her ne kadar Atatürk tatbik ettiği reformlarla Batılı yaşam tarzının korkusuz ve yılmaz
bir savunucusu olduğunu kanıtlamış olsa da; Batı kökenli bir dizi prensibin kendisiyle özdeşleştirilmesi, bütün muayyen lider tipolojilerinde olduğu gibi, kahramanlık ve karizma
kavramlarına dayandığı için modernitenin ruhuna aykırıdır. Çünkü modernitenin dünya
görüşünün başlıca iddiası, insanların özgür ve otonom kişiler olabilmeleri için zihinsel süreçlerini dinsel, ideolojik ve geleneksel bağlılıklardan ayırmalarıdır. Ancak modernleşme
hareketinin Türk stratejistleri, İslam’ın yerini insanların zihinleri üzerinde yeni sınırlar
tesis eden başka bir din, yani yeni bir ideoloji ile değiştirmeye başvurmuşlar24, dolayısıyla da vatandaşlara onların kendi sağduyularına dayanarak yeni değerleri seçmeleri hakkı
tanınmamıştır. Şöyle ki, Türk insanları üzerinde modernleşme adıyla yeni bir değer sistemini kabul ettirme, milleti geri kalmışlıktan kurtarma ve uygar batılı devletler ile eşit
teamüllere dayalı karşılıklı ilişkiler oluşturabilme maksadıyla inşa edilen yeni ve büyük
misyon, neo-patrimonyal ve daha toplumcu bir biçimi ile eski patrimonyal İslami devleti,
yeniden meydana getirilmiştir. Neticede, bulunduğumuz noktada, ne yeni sistemin değerlerini açıklamaya yetecek kadar uygun ne de İslam’ın ve onun çürümüş kurumlarının
çok daha tatmin edici bir eleştirisini sunmaya yetecek bir söz sanatı (retorik) mevcuttu.
Bu sebeplerden ötürü stratejistler için modernleşme evvela hiçbir zaman, taraftarlarına yeni bir dünya görüşü yaratacak yepyeni değerleri benimsemeyi ve onların eski değer24

Esposito, a.g.e., s.7.
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lere olan bağlılıklarını terk etmelerini arzulayan zihinsel bir konu olarak algılanmamıştır.
Ortaçağ imgelemine özgü mitolojik varlıkların pahasına, yeryüzündeki insan merkezli bir
yaşam projesi olarak modernleşme, saygı ve sorgulama nesnesi olarak birinci önceliği insana verir. Ancak Türkiye’nin de dâhil olduğu Müslüman dünyasında, kendilerini Batı uygarlığının takipçileri olarak tanımlayan ve insanlarının modernleşmesinde bu misyonun
önderleri gibi davranan laik reformcular, yönettikleri insanlara karşı takındıkları tavırlardan da görülebileceği gibi, kendi vatandaşlarına maalesef saygı göstermemişlerdir.
Yeni cumhuriyetle birlikte kaynaşmış ulus-devlet anlayışı ayrıca beklenmedik sonuçlara da neden olmuştur. Sözgelimi anayasada tanımlanan şekliyle yeni bir vatandaşlık modeli pratikte gerçekleşememiştir. Kemalizm’in yanında yeni bir akide olarak beliren Türk
milliyetçiliği, Kürt azınlığın rızasıyla bütünleşememiştir. Türk topraklarında resmi hiçbir
belgede Kürt varlığından söz edilmemesi nedeniyle, Kürtler maalesef kendilerini yabancılaştırılmış hissetmişlerdir. On beş yıldan daha uzun süredir binlerce insanın ölümüyle
sonuçlanan Türkiye’nin güneydoğusundaki çatışmalara henüz politik ve toplumsal bir
çözüm üretilememiştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmesi öncesi bir ön
koşul olarak sunulan azınlık kültürlerinin uygulanması ve etnik dillerin konuşulması hakları, yeni hükümet AKP [Adalet ve Kalkınma Partisi]’nin gündeminde bulunmaktadır. Öte
yandan çeşitli gruplarca yeni haklar ve düzenlemeler bağlamında ortaya konulan talepler,
ulus-devlet içindeki egemen sınıflarca dikkate alınmamaktadır. Bu durum Türkiye’nin
henüz modern bir devlet olmadığı ve Asya tipi otoriter yönetimin özelliklerini sergilemeye devam ettiği tezinin savunucularının elini güçlendirmektedir. Ancak her ne kadar
yalnızca dış kaynaklı uygulamalar vasıtasıyla olsa da, yönetici elitlerin bir kısmının isteksizliğine rağmen ülke içinde değişimler de meydana gelmektedir. Neticede her şeye rağmen, kamusal alandaki müzakere sorunları gibi ülke içi bazı ciddi konuların tartışılması
özendirilmemekte ve eğer bu tarz konular hali hazırda varsa da, yasa koyucularca dikkate
alınmadığı için çoğunlukla sonuçlanamamaktadır.
Yine çoğunlukla ordu generalleri ya da özellikle Yargıtay ve Anayasa mahkemelerindeki
hakimler başta olmak üzere yüksek pozisyonlardaki kamu görevlilerini içeren laik uygulamaların destekçisi gruplar ile İslami kökene dayanan siyasal partiler arasındaki ilişkiler
daima rahatsızlık verici olmuş ve gerilim genellikle ikincinin çözülmesiyle son bulmuştur.
İslami tarzdaki benzer partilerin yasaklanmasından hemen sonra benzer bir parti yeni bir
isim, fakat benzer misyon altında ekranlarda gözükmüştür. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi de kapatılan Fazilet Partisi’nden [FP] bir grup tarafından 2001 yılında kurulmuş ve
3 Kasım 2002’de parlamentodaki 550 koltuktan 363’üne sahip olarak tek başına iktidar
olma şansı yakalamıştır. Bu noktada sorulabilecek soru İslami bir parti tarafından kazanılan bu zafer Türkiye’deki siyasal İslam’ın yeniden hortladığının mı bir işaretidir? Partinin kurucuları siyasal İslam ile olan bütün bağlantılarını inkâr etmekte olmasına rağmen;
kamuoyu bu partinin laiklik karşıtı eylemleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından
kapatılan Fazilet Partisi’nin eski mensupları olduklarını gayet iyi bilmektedir. Pekiyi bu
durum cumhuriyetin ilanından beri uygulanmakta olan sekülerleşme stratejilerinin sonu
olarak kabul edilebilir mi? Bu soru kati olarak “evet” ya da “hayır” şeklinde cevaplanamaz.
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Ancak İslami partiler çok uzun zamandır laik karaktere sahip birçok devlet kurumunu değiştiremediklerinin de iyice farkına varmış gözükmektedirler. Diğer yandan ordu, kendisini yalnızca ülke topraklarının koruyucusu olarak değil; aynı zamanda, laikliğin en önemli
ilkesi olduğu “Atatürk Reformları”nın savunucusu olarak da gördüğü için, şu ana kadar
üniversitelerdeki türban yasağının kaldırılması konusunda herhangi bir girişime destek
vermemiştir; çünkü ordunun, devletin İslami özellikler taşıması karşısındaki müsamahası oldukça sınırlıdır. Ayrıca ordunun şu anki çabası, uluslar arası düzlemde Türkiye’nin
Avrupa Birliği’nin bir üyesi olabilmesi ve Türkiye’deki İslam anlayışının İran’daki molla
rejiminden farklı olduğu izlenimini yaratabilmektir.
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin zaferi son kertede, seküler görüşlü Kemalist’lerin bir
başarısızlığı olarak görülmek yerine; Türk Halkı’nın muazzam bir çoğunluğunun halen
daha geleneksel değerlere, güvenilebilecek kaynaklardan birisi olarak bağlı kaldığının bir
göstergesi olarak okunmalıdır. Söz konusu durum ayrıca laik değerlerin kitlelere istenilen
şekilde nüfus edemediğinin ve nihayetinde Avrupa’daki biçimiyle, modern Türkiye’de asla
gerçekleştirilemediğinin de bir ifadesi olarak gözler önüne serilmektedir.

Sonuç
Müslüman toplumların kültüründe yaşamın belirleyici bir unsuru olarak bir kez daha
aktif bir niteliğe bürünen İslam, başta Batı kültürleri olmak üzere bir takım yabancı etkilere tepki olarak, siyasi bir hareket niteliği ile düşünüldüğünde kuşkusuz tarihsel bir varlığa sahiptir. Bu tarihsel varlığın hiçbir değişikliğe maruz kalmaksızın bütün zorluklara
direnç gösteren bir “öz”e (essence) sahip olup olmadığı konusu oldukça tartışmalıdır. Bu
tartışma kısmen İslam dünyasında başka hiçbir “öz”ün henüz ortaya çıkamamış olmasından da kaynaklanmaktadır. Mesela Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı Müslüman
devletlerde 20.yy. boyunca gerçekleştirilen modernleşme politikaları ancak bölük pörçük
bir şekilde uygulanabilmiş; dolayısıyla İslami gelenek ve ona ilişkin değerlere alternatif
olarak yeni bir laik değer geleneği üretilemediği için, İslam, şimdiye kadar Müslümanların
yaşamlarındaki meşrulaştırıcı tek ölçüt olarak varlığını sürdürebilmiştir.
Bütün bunlarla birlikte Müslümanlar, bireylerin toplumda merkezi bir yer elde edindikleri ve temel haklara sahip oldukları modern devletlerin nimetlerinden pek yararlanamamışlardır. Yine Müslüman insanların ne yazık ki tamamıyla aydınlanamamaları nedeniyle bilmedikleri şeylere düşmanlık beslemeleri doğal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan alışılmış değerlerin terk edilip, yerlerine yenilerinin benimsenmesi
yepyeni bir kimlik değişimi olarak da düşünülebilir. Fakat şurası muhakkaktır ki, insanı,
insanlık türünün kimi üyelerinin sağlıklı doğasından kaynaklanan yeni yaşam biçimlerinden alı koyan ve insanlığı ilerilere taşıma uğraşısındaki misyonunu sekteye uğratan, yine
bu içselleştirilmiş sabit kimlik mefhumundan başkası da değildir.
Neticede İslam, kökeni ortaçağa dayanan bir değer sistemi olarak inananlarına modern bir insanın huzurlu yaşamının devamlılığı için gerekli olan olanakların önderliğini
yapamaz. Çünkü modern insanın zihnini oluşturan ve bilimsel olarak sınanmış değerler
sistemi, inanç üzerine temellenen ve sorgulanamaz nitelikler taşıyan akidelere, ancak çok
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sınırlı bir alan bırakmaktadır. Bununla birlikte zamanımızın sınırsız dünyevi haz arayışının cazibesi, gerçekliği olmayan inançlar üzerine temellenen ahlaki bir yaşamın devamlılığını mümkün kılmamaktadır. Diğer taraftan aydınlanma ve modernite aracılığıyla biçimlenen “ideal insan”, semavi dinlerde örnek olarak gösterilen ideal insan mitiyle örtüşmemektedir. Çünkü birincisinde insan kendi kendisinin efendisi, özgür, mobilize, özgüven sahibi, rasyonel, pragmatik, meraklı, kuşkucu ve dünyevi iken; ikincisinde Tanrı’nın
emrinde özgeci bir hizmetli, içgüdüsel arzularından utanan, kaderci, sabit ve uhrevi bir
nitelik taşımaktadır.
Son kertede, Müslüman toplumların modernleşmesi yalnızca, modern devletlerdeki
devlet ve dinsel kurumların birbirine paralel şekilde düzenlenmesi aracılığıyla oluşturulan devrimci bir programın uygulanmasıyla başarılabilir. Böylesine kapsamlı bir program
dâhilindeki bir laikleşme hareketi, İslam dininin modernitenin köklü temelleri üzerinde
temellenen katı eleştiri geleneği altına girmeksizin başarılamaz. Geleneksel politik iddialardan soyutlanmış haliyle İslam, modern Müslümanların özel hayatlarında belirli bir
yere sahip dinsel bir ritüele dönüştürülebilir. Ancak modern devlet aygıtı gereğine uygun
olarak günümüz Müslüman devletlerindeki devlet mekanizmalarının alt yapısı yeniden
bir inşa süreci geçirmezse; bu beklenti de ne yazık ki yine boşa çıkacaktır.
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Amerika dendiği zaman hemen birçok kişinin aklına ABD hükümeti ve onun dünya üzerinde
oynadığı kirli güç politikaları gelir. Bu özdeşlik öyle boş yere kurulmuş bir imge değildir şüphesiz.
Amerikan başkanları her gün yeni bir tehdit algısıyla sağa sola savaş açıp, gelişmemiş ve belki hiç
gelişemeyecek demokrasilerin kaderiyle “oynaşırken” başka bir şeyin hatırlanması zor. Bazılarımız
da gökdelenlerin arasına sıkışmış Amerika’ya duyduğumuz mahcup hayranlığı gizleyemez. Ancak
çağımızın bu büyük fenomenine akşam haberleri yüzeyselliğinde bir nefretle ya da hayranlıkla
bakmak meraklı zihinlere yeterli gelmeyecektir.
Elinizdeki kitap, genel okuyucuya, Amerika Birleşik Devletleri’ni tarihiyle, kültürüyle ve iktidar ilişkileriyle bir bütün olarak kavrama ve anlatma çabasının bir ürünüdür. İyi hükümetin
sınırlandırılmış hükümet olduğuna inan Thomas Jefferson ve James Madison gibi idealist “kurucu
babalar”dan baba ve oğul Bush’lara kadar Amerika’da olan biten neydi, sorusunun peşinde bir hikayedir anlatılan.
Ünal Gündoğan, okuyucuyu akıcı ve anlaşılır üslubuyla, Amerika Birleşik Devletleri’nin emekleme aşamasından bir süper güç haline gelişini, soğuk savaş yıllarının dehşetini, Sovyetler
Birliğinin çöküşüyle gelen tek kutuplu hegomonik yükselişini ve son olarak günümüze ABD’nin
sarsılan ve sorgulanan sosyo-ekonomik yapısını anlamaya doğru keyifli olduğu kadar düşündüren
bir yolculuğa çıkartıyor.

Türkiye ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu / Avrupa Birliği
İlişkilerinde Değişmeyen
Öncelikler*
M. Murat Erdoğan

T

ürkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu1 (AET) arasındaki ilişkilerin neredeyse AET’nin
kuruluşuna kadar giden uzun tarihi, hedeflenen tam üyelik çerçevesinde Türk Dış Politikasının önemli ve öncelikli bir alanı olarak varlığını devam ettirmektedir. Türkiye’nin
AET ile 1959’da “ortak üyelik” talebi ile başlayan ve 1963 Ankara Anlaşması ile de hukuki
bir yapıya da kavuşan ilişkileri yarım yüzyıllık bir geçmişe sahip olsa da, bu ilişkilerin dar
kapsamlı diplomatik kalıplarından çıkıp her iki tarafın siyasi, ekonomik ve sosyal yapılarını etkileyecek bir zemine kavuşması ancak 90’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Her iki tarafı “ortaklığa” yönelten başlangıç dinamikleri Soğuk Savaş ile yakından ilgili olmasına rağmen,
niteliksel yakınlaşma ve gelişmelerin Soğuk Savaş sonrasında yaşanması da bir tesadüf
değildir. Aralık 1999’da Türkiye’nin aday statüsünü almasının ardından AB tarafından
2000 yılında ortaya konulan Katılım Ortaklığı Belgesi’nin ardından 2001 yılında Türkiye
Ulusal Programını ilan etmiş, ardından bu belgeler yenilenerek sürece eşlik etmiştir. En
son 13 Şubat 2008 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan “2008 Katılım OrBu makale hakem denetiminden geçirilmiştir.
Murat Erdoğan Hacettepe Üniversitesi İİBF öğretim üyesidir.
Bu çalışma yazarın “Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye-Avrupa Birliği İlişikleri: 1990-2005” başlıklı doktora
tezinden üretilmiştir. Bkz.: Mehmet Murat Erdoğan [2006] “Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye-Avrupa Birliği
İlişikleri: 1990-2005”, Yayınlanmamış Doktora Tezi: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu
Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi Bilim Dalı.
1
Çalışmada 1957’de Roma Anlaşması ile kurulan “Avrupa Ekonomik Topluluğu” (AET) ile Türkiye arasındaki
ilişkiler değerlendirilirken, Topluluğun daha sonraki dönemlerde önce 1986’da Avrupa Topluluğu (AT) ve ardından da 1992’de Avrupa Birliği (AB) adını almasından dolayı ortaya çıkan karışıklığı ortadan kaldırmak için,
resmi ifadeler dışında genel olarak “AET”, “AT” ya da “AB” biri birleri ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır.
*

Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 123-140.
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taklığı Belgesi”ne karşılık olarak Türkiye “AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı-2008” için çalışmalara başlamış ve bir taslak metin oluşturmuştur.
Bu süreçte özellikle AB Komisyonu tarafından 1998’den bu yana her yıl düzenli olarak hazırlanan “İlerleme Raporları” ve “Strateji Belgeleri”nin de özel bir yeri bulunmaktadır.2 5
Kasım 2008’de onbirincisi açıklanan İlerleme Raporu3 ve ileriye yönelik beklentiler içeren
Genişleme Stratejisi Belgesinde4 “tam üyelik” hedefi çerçevesinde Türkiye’deki gelişmeler
ve bunun AB’nin genel amaçları ile ne şekilde ilişkilendirildiği ortaya konulurken, belki
de uzun süren beri ilk defa Türkiye’nin AB için taşıdığı “stratejik önem”e özel bir vurgu
yapılması dikkat çekmektedir. Soğuk Savaş döneminde ilişkilerin üzerine bina edildiği
“güvenlik-stratejik” gereklerin yeniden AB için önemli bir çekicilik unsuru olması, Türkiye
için özel bir kazanım olmasa da, AB içindeki bir zihniyet değişimini de ortaya koymaktadır. Türkiye AB ile ilişkilerinin son on yılında stratejisine değil demokratik ve ekonomik
değerlerine önem veren bir çabanın içine girmiş ve bunda da önemli bir mesafe almıştır.
Bu bağlamda Türkiye’nin yıllarca neredeyse tek önemli unsur gibi vurguladığı ve önemsenmesi gerektiğini ifade ettiği “stratejik önem” gibi “dışsal” ve küresel-bölgesel gelişmelerle kolayca değişebilecek bir vurgu yerine, Türkiye’nin her alanda kendini geliştirerek
evrensel standartlara ulaşma çabasının ön plana çıkması Türk vatandaşlarının daha çok
tercih etmesi gereken bir husus olması gerektiği açıktır. Sadece stratejik-güvenlikçi önem
üzerine bina edilen ilişkilerin ne kadar kırılgan ve aynı zamanda ülkenin iç gelişmesine
zarar verici bir süreç olduğuna yakın geçmişte fazlası ile tanıklık ettik. Ancak stratejik
önem, eğer güçlü ve işleyen bir demokrasi, zengin bir kültür ve özgüvenle birlikte anılmaya başlanırsa, bu Türkiye’nin gerçek anlamda bir “soft-power” olmasına da katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda stratejik önemin de AB tarafından daha çok dikkate alınmasından
memnuniyet duymak gerekir. Tam da bu noktada Türkiye’nin AB ile ilişkileri konusundaki tarihi arka planı ve bu bağlamda ilişkilerin başlangıcındaki dinamiklerin bugünün
gözüyle yeniden ele alınması, bize gelişmeleri ve sorunları daha iyi anlama ve geleceğe bu
derslerin ışığında bakma imkânını da verebilir.

Zorunlu Kader Birlikteliğinden Birlik Düşüncesine Genel
Dinamikler
İki bloklu sistemin çöktüğü dönemde oluşturulmaya çalışılan “Yeni Dünya Düzeni”nde
Avrupa’nın önemli bir alternatif ve cazibe merkezi olması ve aynı dönemde Türkiye’nin
yakın çevresinde ve dünyada meydana gelen gelişmeler, ilişkilerdeki dinamikleri de süreci
Bu belgeler Avrupa Komisyonu’nun 1997’de açıkladığı “Agenda 2000” belgesi ile gündeme gelmiş ve bu
raporların “aday ülkeler” için hazırlanması önerilmişti. 1997 AB Konseyi Lüksemburg Zirvesinde Türkiye
adaylar arasına alınmasa da Türkiye’ye dair bir strateji çerçevesinde aynen aday ülkeler gibi Türkiye için de bu
ilerleme raporlarının hazırlanmasına karar verilmişti. Avrupa Komisyonu tarafından üye olununcaya kadar
hazırlanması öngörülen bu raporlardan bu güne kadar en çok sayıda Türkiye için hazırlanmıştır ve bunun
uzun bir süre daha devam edeceği beklenebilir.
2

3
4

http://www.avrupa.info.tr/Files/File/Docs/turkey_progress_report_en.pdf
Bkz::http://www.avrupa.info.tr/Files/File/Docs/Enlargement%20Strategy%20and%20Main% 20 Chal-

lenges% 202008-2009.pdf
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de derinden etkilemiştir. Türkiye ile AB arasındaki karmaşık ve “benzersiz” ilişkiler 1995
sonunda iki taraf arasında Gümrük Birliği oluşturulmasına, 1999’da Türkiye’nin aday ülke
olarak tanınmasına ve 2005’de de Türkiye’nin AB’ye tam üye olması konusundaki prensip
kararı çerçevesinde “katılım müzakereleri”ne başlanılmasına rağmen, her aşamasında belirsizlik, güvensizlik, açık perspektiften yoksunluk ve karşılıklı suçlamalar biçimde devam
etmektedir. Çok uzun ve yorucu bir döneme yayılan, bu anlamda da ciddi bir güvensizlik
ve umutsuzluk gölgesi altında kalan ilişkiler, AB’nin Türkiye bakımından adeta “yakınlaştıkça uzaklaşılan” bir hedef halini almasına da neden olmuştur. Türkiye’nin AB ile ilişkilerde uygulama sorunlarına rağmen genel tavrı tam üyelik hedefidir. Avrupa’da bu anlamda daha en başından beri ciddi kafa karışıklıları olduğu, Türkiye’nin önemli bir partner
olması konusunda bir tereddüt olmasa da üye olmasına çok yönlü itirazlar olduğu, ama
bunun alternatifi olacak bir stratejinin de geliştirilemediği açıkça görülmektedir.
Türkiye ile Batı arasındaki karmaşık ve çok yönlü ilişkilerin özellikle I. Dünya Savaşı sonrasında en önemli başlıklarından birisi, Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafya
ve tarihi-kültürel-politik özelliklerinden dolayı stratejik-güvenlik politikaları olmuştur.
Osmanlı’nın son döneminde ortaya koyduğu politikayı devralıp daha da geliştiren ve bu
bağlamda ciddi bir çaba ile her alanda “Batılılaşmayı” kendisine hedef olarak belirleyen
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ideolojik tercihi de Batı ile olan ilişkilerin yoğunlaşmasını kolaylaştıran önemli bir faktör olmuştur.5 İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler
Birliği’nin rejim ihracı ve işgal politikasının yarattığı tedirginlik, Batı’nın tehdit algılamalarını Almanya’dan Türkiye’nin kuzeyindeki Sovyetler Birliği’ne çevirmişti. Aynı dönemde Sovyetler Birliği tarafından Türkiye’den toprak talepleri ve Boğazlar konusundaki hak
iddiaları (1945) Türkiye’yi Batı ittifakına daha da yakınlaştıracak, Ankara’nın güvenlik
konusundaki endişelerini dış politikasının ana hatlarını belirleyecekti.6 Batılı ittifakın
merkezi kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri’nin ittifakı daha da güçlendirme çabasıyla önce Truman Doktrini (1947), ardından da Marshall Planı (1948) ile gerçekleştirdiği
politikaların Türkiye ile de ilişkilendirilmesi o dönemde her iki tarafa da cazip gelmişti.7
Rainer Tetzlaff [1995] “Die Dekolonisation und das neue System”, Die neue Weltpolitik, Karl Kaiser / Hans
Peter Schwarz (Ed.), Nomos, Baden-Baden, s.35.
6
Baskın Oran [2003] Türk Dış Politikası: 1919-1980 (I.Cilt), (Der.), 5. Baskı, İletişim Yay., İstanbul, s.496 vd.
7
Türkiye’nin Batılı örgütlerde yer alması konusunda ortaya koyduğu kararlı ve istikrarlı politika, ABD’nin
Sovyetler Birliği ile II. Dünya Savaşının hemen sonrasında içine girdiği rekabetle güvenlik boyutu daha ön
plana çıkan farklı bir boyut kazanmıştır. ABD Başkanı H.S.Truman tarafından 12 Mart 1947’de ABD Kongresinde okunan mesajla Sovyetler Birliği’nin birinci derecede tehdidi altına olduğu düşünülen Türkiye ile
Yunanistan’a (100 milyon USD Türkiye, 300 milyon USD Yunanistan için olmak üzere) mali destek verilmesi,
ayrıca bu iki ülkenin askeri ve sivil personelinin ABD’de eğitilmesi konusunda Kongre’den yetki alınmıştı.
Sovyetlerin etrafını ittifak zinciri ile sarmayı hedefleyen “Çevreleme Politikası” bakımından Türkiye ve Yunanistan son derece önemliydi. “Yunanistan ve Türkiye’ye Yardım Yasası” sadece mali değil, askeri yardımlar
verilmesi olanağını da sağlıyordu. Ancak bunun yeterli olmadığı anlaşılınca, Türkiye’nin de talebi dikkate alınarak Türkiye, aslında sadece ABD’nin savaş mağduru Avrupalı müttefikleri için öngördüğü Marshall Planı’na
da dahil edildi. Savaştan yıkılmış ve yorgun çıkan, yani yeni “düşman” Sovyetler Birliği’ne karşı güçsüz olan
Avrupa’nın imarı ve kalkınması için ABD’nin yardım yapmasını öngören ve 1947’de ABD ile Avrupalı ülkeler arasında esasları belirlendikten sonra 1948’den başlayarak öncelikle dört yıl için uygulanmaya başlanan
Marshall Planı hem askeri hem mali bakımdan Türkiye’nin de dikkatini çekmişti. Ancak planın uygulanabil5
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ABD’nin talepleri ve teşviki ile Türkiye’nin Batılı ittifak içinde yer alma süreci hızlanarak
devam etmiştir. Türkiye için o dönemde on Batı Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada’nın
içinde yer aldığı Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty OrganizationNATO) içinde yer alması son derece önemli görünüyordu. NATO daha kurulma aşamasındayken, hem Batılı bir ittifakta yer almak hem de komşu Sovyetlerden gelen ve gelebilecek güvenlik kaygıları ile 4 Nisan 1949’da, bu örgütte de yer almak istediğini dile
getiren Türkiye’nin önce Kasım 1948, sonra da Mayıs ve Ağustos 1950’de üç kez NATO’ya
üyelik talebinde bulunmuş, ama talebine özellikle İngiltere ve İskandinav ülkelerinden
itirazlar gelmişti.8 Türkiye NATO üyeliği konusunda itirazların aşılması için Ekim 1950’de
Kore’de kendisini uzaktan yakından hiç ilgilendirmeyen bir savaşa katılma kararı almış,
burada Birleşmiş Milletlere sağladığı askeri katkı, mücadele ve kayıp verdiği 721 şehit ile
ABD’nin mutlak desteğini alarak bu ittifakta yer almayı başarabilmişti.9 Böylece 18 Şubat
1952’de NATO’ya katılan Türkiye, Batı güvenlik sisteminin en önemli yapı taşı olacak,
rolü ise NATO’nun Güneydoğu Kanadının savunması olarak tanımlanacaktı.10 Böylece
Sovyetler Birliği’nin güney komşusu Türkiye, Sovyet’lerin Batı’ya yönelik tehdidine karşı
açık biçimde “stratejik bir partner” olarak kabul edilmişti. Bu durum NATO’nun ardından
1955’de Varşova Paktının kurulması ile daha da belirgin bir hal almıştı.
25 Mart 1957’de imzalanan ve 1 Ocak 1958’de yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) da Soğuk Savaş döneminin de etki ve koşulları
ile yapılanmıştı. Her ne kadar öncelikle ekonomik bağımlılık dolayısı ile barışı koruma ve
sürekli hale getirme amacı taşısa da, AET aynı zamanda geniş anlamda güvenlik amacını
da içinde barındırıyordu. AET’nin Türkiye’nin dikkatini çekmesi, Yunanistan’ın oynadığı
rolden de anlaşılacağı üzere daha çok siyasi-ideolojik nedenlere dayanmıştı. Ancak hiç
kuşku yok ki, Topluluğun güvenlik alanında oynayacağı potansiyel rol de Türkiye için
önemli bir çekim yaratmıştı. Topluluğun Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve güvenlik çıkarları ile uyumlu bir yapı olduğu açıktı.
AET ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 12 Eylül 1963’de Ankara Anlaşması (AA) adı
mesi için kurulan “Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü” üye olmak için talepte bulunan Türkiye’ye, planının
savaş mağdurlarını kapsadığı gerekçesi ile itiraz edilse, hatta olumsuz yanıt verilese de, ülkenin Sovyetler
Birliği bağlamında hassas konumu nedeni ile karar değişecekti. Planın uygulanmaya başlanmasından sadece
üç ay sonra 4 Temmuz 1948’de Türkiye de plana dahil edilmişti. Bkz.: Mehmet Gönlübol / Ömer Kürkçüoğlu
(Der.) [1996] Olaylarla Türk Dış Politikası 1919-1995, Siyasal Kitabevi, Ankara, s. 211-222.
8
Hüseyin Bağcı [1990] Demokrat Parti Dönemi Dış Politikası, Imge Kitabevi, Ankara, s.14 vd. ayrıca George
McGhee [1992] ABD-Türkiye-NATO-Ortadoğu, Çev. Belkıs Çorakçı, Bilgi Yayınevi, İstanbul s.134 vd.
9
Şaban H. Çalış / Birol Akgün / Önder Kutlu (Ed.) [2006] Uluslar arası Örgütler ve Türkiye, Çizgi Kitabevi,
Konya. 207 vd., ayrıca Burcu Bostancıoğlu [1999] Türkiye-ABD İlişkilerinin Politikası, İmge Kitabevi, Ankara,
s. 338 vd.
10
9 Nisan 1949’da Washington Anlaşması ile kurulan NATO’nun kurucu üyeleri ABD, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İngiltere, Fransa, Portekiz, İzlanda, İtalya’dır. Örgüte Türkiye,
Yunanistan (1952) F.Almanya, (1955) ve İspanya (1982) daha sonra katılmıştır. Varşova Paktı’nın 1991’de
feshedilmesinden sonraki süreçte ise NATO’ya on ülke daha katılmış ve örgüt 26 üyeye ulaşmıştır (1999’da
Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya, 2004’de ise Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya örgüte üye olmuştur.)
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verilen Ortaklık Anlaşması ile başlayan ilişkilerde her iki taraf için de pek çok gerekçeden söz edilebilir. Ancak bu anlaşma ile başlayan yeni ilişki alanında özellikle AET için
beklentilerin en çok uzlaştığı alanın “güvenlik politikaları” yani jeostratejik gerekler olduğu söylenebilir. II. Dünya Savaşı sonunda yorgun, tahrip olmuş ve barışın anlamını
daha iyi kavramış olan Batı Avrupalılar, sürdürülebilir bir barış için çıkarların uzlaştırılacağı, karşılıklı bağımlılığın yaratılabileceği yeni modeller geliştirme çabası içine girmişti.
Kramer’in de vurguladığı gibi AET’nin bu politikasının kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi
için yakın çevre ülkelerle ekonomik ve kalkınma politikaları bağlamında ilişkiler geliştirmesi gerekiyordu. Bu ilişkinin AET tarafından “tam üyelik” amaçlı olmaktan daha çok
yönlü bir “ortaklık”ı amaçladığı, Türkiye ile 1963’de yapılan “Ortaklık Anlaşması”nın da
bunu ortaya koyduğu söylenebilir.11
Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerde AET tarafında güvenlik kaygıları en önde gelen
amaç iken, 1952’den beri NATO üyesi olan Türkiye için en az onun kadar önemli ikinci
amaç “Avrupa-Batı kimliği” ile ilgiliydi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’dan devraldığı
“Modernleşme-Batılılaşma-Avrupalılaşma” hedefi ve süreci için AET özel bir önem taşıyacaktı.12 Türkiye’nin Batılı-medeni toplumun bir üyesi olmak hedefinde kendisine en çok
katkıda bulunan araç ise ülkenin sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik önem olacaktı. Bu
durum çok zaman Türkiye’nin Avrupa’nın Yunan-Roma-Hıristiyan geleneklerinden gelen
ortak kültürü dışında (hatta bu kültüre “düşman”) bir kültüre sahip olduğu tartışmalarını
da Soğuk Savaşın yarattığı güvenlik kaygıları nedeniyle çoğunlukla arka planda bırakacaktı.13
AET Komisyonu Başkanı Prof. W.Hallstein’ın, Ortaklık (Ankara) Anlaşması imza töreninde, geleceğin Avrupa’sını kurarken tarihi, kültürü ve coğrafyayı değil, politik bir
kararlılığı ortaya koyduklarını ifade etmesi ve bu bağlamda “Türkiye Avrupa’nın bir parçasıdır!” (“Turkey is a part of Europa”) sözlerini ön plana çıkarması da buna işaret ediyordu.
D.Grothusen’in değerlendirmesine göre bu sözler ve yapılan anlaşma ile AET 107 yıl önce,
yani 1856’da yapılan Paris Anlaşması’nda Osmanlı Devletinin “Avrupalı” olarak nitelenmesi son kez ve kesin olarak onaylanmış oluyordu.14 Kramer de, her ne kadar ilişki üyelik
değil “ortaklık” üzerine bina edilmiş olsa da, Komisyon Başkanının sözlerinin yanı sıra
Ankara Anlaşması’nın Giriş ve 28. maddelerinin de Türkiye’ye ileride üyelik yolunun kapatılmadığının işaretleri olduğunu ifade etmektedir.15
Heinz Kramer [1988] Die Europaeische Gemeinschaft und die Türkei, Internationale Politik und SicherheitStiftung Wissenschaft und Politik/ SWP, 21, Nomos Verlag, Baden Baden, s. 29.
12
Standford Shaw [1985] “Historical Foundation: Turkey from the Young Turk Revolution until Worl War II”,
in: Grothusen, Klaus-Detlev (Ed.) Türkei, Südosteuropa-Handbuch, Band 5, Göttingen, s.27-56 sowie Ludger
Kühnhardt [2002] Devrim Zamanları (Übersetzung.: Hüseyin Bağcı-Şenay Plassman) Avrasya Araştırmaları
Merkezi, Ankara (Org. Revolutionszeiten, Das Umbruchjahr 1989 im geschichtlichen Zusammenhang,
Münschen, 1994), s.220 ff.
13
Nuri Yurdusev [1997] “Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Türkiye”, in: Türkiye ve Avrupa, Ed. Atila Eralp, İmge
Yayınevi, Ankara, s. 17-85; Burak Erdenir [2005] Avrupa Kimliği, Ümit Yayınevi, Ankara, s. 208 vd.
14
K. Detlev Grothusen [1985] “Aussenpolitik” (Ed.) Türkei, Südosteuropa-Handbuch, Band 5, Göttingen, s. 92 f.
15
Kramer [1988] EG und die Türkei, s.35.
11
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Ancak Ankara Anlaşması ile kurulan bağa ve başlangıçtaki mantığa rağmen Türkiye’nin
kendisini “Avrupalı” olarak görmek konusundaki hevesi ve kararlılığı yanında Avrupalıların tavırları her zaman aynı netlikte olmayacaktı. Temel olarak güvenlik politikaları ile
bağlantılı olarak Türkiye için yapılan tanımlamalar sıkça değişecek, ya da ülkeden ülkeye
fark edecekti. Bu durum Soğuk Savaş koşullarının sona erdiği 1990 sonrasında daha da
çarpıcı bir hal alacaktı çünkü başlangıç dinamikleri, özlelikle de AET’yi Türkiye ile ortaklığa yönlendiren ilkeler Soğuk Savaş sonrasında anlamını büyük ölçüde yitirecekti. Dahası adına Kopenhag Kriterleri denilen kriterlerle ilişklerin ne zaman başladığı değil, ülke
içindeki standartlar öncelikli hal alacaktı. Bu da Soğuk Savaş döneminin “vazgeçilemez,
küstürülemez” ortamının rahatlığını yaşayan, ancak 90’lı yıllarını büyük bir iç kargaşa ile
geçiren Türkiye için “rahatsız” bir dönem anlamına gelecekti. Yeni dönemde bir tarafta
Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu kadar, hatta ondan daha çok “ne kadar yabancı -öteki”
olduğu tartışılacaktı. Hatta Türkiye, yeniden yapılanan ve kendisine kimlik oluşturan
AB’nin en önemli “kimlik kriteri” haline gelecekti.16
Türkiye’nin AET/AT/AB ile üyelik amaçlı ilişkilerinin örneğin İtalya’nın, Macaristan’ın,
Yunanistan’ın ya da Baltık ülkelerininki kadar “doğal” olduğunu söylemek oldukça zordur.
Ancak hem Türkiye’nin bilinçli ve ısrarlı çabaları hem de Avrupa’nın güvenlik kaygıları bu
ilişkiyi –zaman zaman çatışmalar, kırılmalar yaşansa da- süreç içinde “normal” bir hale
getirmiştir. Türkiye ile AET/AT’ye entegrasyonunda Türkiye’nin bazen “Avrupalılara rağmen Avrupalılık” boyutuna varacak bir ısrarla sürdürdüğü kararlı tutumun asıl sürükleyici
güç olduğu söylenebilir. İşte tam da bu nedenle 1990 sonrasında AT/AB için en önde gelen
sorgulamalardan birisi Türkiye konusunda yaşanmıştır. Türkiye konusu hem kültürel-tarihi nedenlerle hem de Türkiye’nin çapı ve yer aldığı bölgenin özellikleri nedeniyle başka
hiçbir ülke ile karşılaştırılmayacak kadar çok unsuru bir arada bulundurmuştur. Tam da
bu nedenle örneğin bir taraftan AB’nin geleceğinin, vizyonunun belirleneceği AB Anayasası hazırlanırken Türkiye Konvansiyona davet edilmiş ve bu çalışmalara katkı sağlamışken, aynı Konvansiyonun Başkanı, Fransa eski Devlet Başkanı Valéry Giscard d’Estaing
Türkiye’nin varlığına ısrarla itiraz etmiş, hatta Türkiye’nin otomatik olarak dışlanması
için Anayasaya Avrupalılığın Yunan-Roma-Hıristiyan geleneklere sahip bir kimlik olduğuna dair cümleler yerleştirmeye çalışmıştır. Türkiye, 1959’da Roma Anlaşmasının 238.
maddesindeki “Avrupalı ülke olma” koşulunu yerine getirdiği varsayımı ile AET’ye başvurmuş, yine bu esas çerçevesinde 1963’de bir “ortaklık anlaşması” yapmış olsa da, kimlik
tartışması, her dönemde varlığını sürdürmüştür. “Avrupalı kimliği”nin ne olduğu konusunda hala tam bir görüş birliği olmasa da Türkiye’nin bu kimliğe tarihi, gelenekleri, dini,
kültürü ve coğrafyası ile en uzak yerde durduğu, hatta tarihte çoğunlukla da “öteki” olarak
nitelendiği gerçeği de göz ardı edilemez.17
Avrupa Kimliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda Bkz.: Nuri Yurdusev [1997]‘Avrupa Kimliğinin
Oluşumu ve Türk Kimliği’ Atila Eralp (der.) Türkiye ve Avrupa: Batılılaşma, Kalkınma ve Demokrasi (Ankara: İmge
Yayınları.
17
Bu konuda Bkz.: Lars-Erik Cederman (Ed.) [2001] Constructing Europe’s Identity: The External Dimension,
Lynne Reinner,London; , I.B. Neumann [1999] Uses of the Other: ‘The East’ in European Identity Formation,
Manchester University Press, Manchester; C. Shore [2000] Building Europe: The Cultural Politics of European
16
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Türkiye’nin Batı Avrupa sistemi içinde yer almasında, kendi bilinçli çabaları ve Batı’nın
güvenlik ihtiyaçların temel dinamikler olduğu söylenebilir. Bu durum Türkiye’nin Soğuk
Savaş boyunca nispeten “rahat” ve tek boyutlu bir dış politika izlemesine de yardımcı oldu.
Ancak iki kutuplu sistemin sembolü olan Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 9 Kasım 1989’da Timoty Garton Ash’ın “bir yüzyıl reddedildi, sona erdirildi” sözleri ile ifadesini bulan yeni bir
dönem başlıyordu.18 Yıkılan sadece Berlin Duvarı olmadı, onunla birlikte o güne kadar
“bilinen” pek çok şey de yıkıldı.19 Soğuk Savaş Sonrası dönemde değişen “bilinenler” ile
“alışkanlıklar”ın en önemli muhataplarından birisi de Türkiye olacaktı. Duvarın ardından Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı da çökünce Türkiye bir anda büyük olanaklar ama
aynı zamanda büyük risklerin var olduğu yeni bir dünyaya açıldı. Atatürk’ün “Yurtta Sulh,
Cihanda Sulh” olarak özetlenen ve dış ilişkilerde son derece temkinliliği öngören politikası, Soğuk Savaş dönemine de gayet uygundu ama artık dış dinamiklerin de zorlaması ile değişmek zorundaydı. Değişim rüzgarını fark edip 1987’de AT’ye tam üyelik için
başvuruda bulunan ve eski ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz’in tanımladığı
gibi.20 Türk “Glastnost” ve “Prestroika”sının mimarı olan Turgut Özal’ın kişiliğinin de bu
açılımda önemli bir faktör olduğu özellikle belirtilmelidir. Türkiye’nin, son derece zengin
enerji kaynaklarına sahip olan Orta Asya ve Kafkaslardaki yeni bağımsız ülkelerle “kardeşlik” bağları ve coğrafi yakınlığı yanında, siyasi özellikleri de Türkiye’ye yönelik önemli
bir çekim oluşturdu. Çünkü Türkiye halkı Müslüman olan ancak laik bir devlet yapısı ile
demokrasiyi ve kapitalist ekonomiyi yerleştiren, dahası Batı ile son derece yakın siyasal ve
kurumsal ilişkileri olan tek ülkeydi. Brzezinski, 1997’de yazdığı kitabında ABD’nin tek süper güç olarak kaldığı yeni dünya düzeninde Avrasya’nın taşıdığı öneme dikkat çektikten
sonra, Türkiye’nin ABD’nin jeostratejik ihtiyaçları için en önde gelen ülkelerden birisi olduğunu vurguluyor ve Türkiye’yi hem “jeopolitik mihver” hem de belirli ölçüde “jeostratejik oyuncu” olarak tanımlıyordu.21 Ancak Brzezinski gerek “model” olma özelliği ve gerekse de Batı’dan kopması halinde sorun olabilecek bir potansiyel taşıyan Türkiye’nin Avrupa
bağlantısını son derece önemsemekteydi. Bu nedenle de ABD’nin Orta Asya, Kafkaslar ve
Orta Doğu’daki yeni iktidar yapılanmasını dikkate alarak Türkiye’nin AB’ye alınması konusundan Avrupalılar üzerinde baskı uygulamasını, böylece Türkiye’ye Avrupalı bir ülke
olarak muamele yapılması gerektiğini tavsiye ediyordu.22 Öncelikleri ve tehdit alanları
farklılaşan Soğuk Savaş Sonrası dönemde Türkiye’nin önemi aslında Batı çıkarları için
Integration, Routldge, London; M. Wintle, (Ed.) [1996] Culture and Identity in Europe, Avebury, Aldershot;
Burak Erdenir [2005] Avrupa Kimliği: Pan-Milliyetçilikten Post-Milliyetçiliğe (Ankara: Ümit Yayıncılık; Zeynep
Dağı [2005] “Avrupa Kimliği’nin Sınırları ve Türkiye’nin AB Üyeliği”, Avrasya Dosyası, ASAM, Ankara, s.5371.
18
Timoty Garton Ash [1990] Ein Jahrhundert wird Abgewähl, Carl Hanser Verlag.
19
Ludger Kühnhardt [1995] Mitten im Umbruch, Historisch-politische Annährungen an Zeitfragen, Bouvier Verlag, Bonn, s.12.
20
Morton, I. Abromowitz [1993] “Dateline Ankara: Turkey After Özal”, Foreign Policy, 91, ss. 164-181.
21
Zbigniew Brzezinski [1997] Die Einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft, (Übz. Angelika
Beck), Beltz Quadriga Verlag, Wheinheim und Berlin. (Org.:The Grand Chessboard, American Primacy and Its
Geostrategic Imperatives-1997), s. 66 ff.
22
Brezezinski [1997] Die Einzige Weltmacht, s.291.
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daha da artmıştı. AB’nin 2004 ve 2005’de resmi belgelerine de giren Türkiye’nin üyelik
olmasa da Batılı ittifaka bir çapa ile bağlı tutulması gerekliliği düşüncesi hem Avrupa hem
de ABD’de genel kabul gören bir husus olarak ortaya çıkmıştı. Ancak tam da bu noktada
AB ile Türkiye arasında A.Karaosmanoğlu’nun da dikkat çektiği çok önemli bir vizyon
farklılaşması görülüyordu.23 Soğuk Savaş döneminde var olan stratejik ortak kültür 1990
sonrasında çatışmaya neden olacak şekilde değişmiş, Türkiye’nin jeopolitik-stratejik ufku
genişler ve politikalarını bu alana yönlendirirken AB’nin önceliği “demokratik ufku” genişletmek oldu. Aynı dönemde Türkiye’nin yaşadığı başta bölücü terör olmak üzere ağır iç
politik sorunların etkisi ile demokrasi ve insan hakları pratiklerinden uzaklaşılırken, öte
tarafta Doğu ve Orta Avrupa’da demokratik açılımın altın yıllarının yaşandığı çarpıcı bir
farklılaşma dikkati çekiyordu. İki taraf arasında stratejik kültürün yeniden yakınlaştığı
dönem 2000’li yıllarda başladı. 1999 sonunda Türkiye’ye AB tarafından verilen “adaylık”
statüsü, reformları ve uygulamaları ciddi bir biçimde etkiledi. Tam da bu dönemde 11
Eylül 2001’de yaşanan küresel çaplı terör olayları Avrupa ile Türkiye arasındaki stratejik
kültürün biri birine yakınlaşmasında son derece etkili oldu. 24

Türkiye’yi AET ile Ortaklığa Yönelten Başlangıç Dinamikleri:
Türkiye’nin 31 Temmuz 1959’da AET’ye başvurusunda politik ve ekonomik gibi iki
“genel”, Yunanistan ve “ideolojik tercih” (Batılılaşma) olarak da iki özel nedenden söz
etmek mümkündür.25 Ancak, AET ile Türkiye’yi bir araya getiren ve hatta ilişkilerin her
döneminde de etkili olan en önemli faktörün Soğuk Savaş koşullarının etkisi ile „güvenlik“ kaygıları olduğu söylenebilir. Bulunduğu coğrafya itibari ile bölgesel ve küresel değişimlerden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye’nin bu tercihinin, dönemin
koşulları da dikkate alındığında anlaşılır makul gerekçelere dayandığı söylenebilir.26
1. Siyasi: Batılılaşma-Avrupalılaşma- Batılı-Medeni Demokrasiler
Ailesine Dahil Olma
31 Temmuz 1959’da AET’yi kuran Roma Anlaşması’nın 238. maddesine dayanarak
tam üyelik talebi ile başvuran Türkiye’nin bu başvurusunda, en başta gelen önceliklerden
birisinin Osmanlı’da başlayan, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin daha da ileri götürerek benimsediği politik ve ideolojik tercihler, yani “Batılılaşma” hedefinin olduğu söylenebilir.27
Ali Karaosmanoğlu [2001] “Türkiye Açısından Avrupa Güvenlik Kimliği: Jeopolitik ve Demokratik Ufuk”,
in: Çalış, H.Şaban/ Dağı, İhsan, D./ Gözen, Ramazan,Türkiye’nin Dış Politika Gündemi, Liberte Yayınları, Ankara, s. 65-69.
24
Hüseyin Bağcı / Şaban Kardaş [2003] Turkey’s Strategic Future: Post- 11 September Impact: The Strategic Importence of Turkey Revisited, IISS-European Security Forum-ESF Working Paper, No: 13, May 2003, s. 19-53.
25
Bu konuda önemli bir çalışma için Bkz.: Selim İlkin [1990] “A Short History of Turkey’s Association with
the European Community, in: Evin, Ahmet / Denton, Geoffery: Turkey and the European Community, Opladen,
(1990), s.35-50; David Buchard [1985] Turkey and the West, Chatham Hause Papers 27, RIIA, London, 1985,
s.60-68.
26
Bkz.: Meltem Müftüler Baç [2001] Türkiye ve AB::Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler, Alfa Yayınları, İstanbul,
s.18.
27
Bu konuda Bkz.: Klaus-Detlev Grothausen, “Aussenpolitik”, in: Klaus-Detlev Grothausen (Hrsg.) Türkei,
23
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Bu perspektiften bakıldığında AET’ye üyelik isteği, sadece ekonomik ve güvenlik politikaları çıkarları değil, aynı zamanda Batılılaşma politikasının geriye döndürülemeyecek bir
adım olarak da görülmüştür.28 Kültürel ve coğrafi anlamda kimlik tanımlaması bugün de
modern Türkiye’nin iç ve dış politikasının en hassas konularından birisi olmaya devam
etmektedir.
1959’da başlayan görüşmeler 27 Mayıs 1960’da Türkiye’deki askeri darbe nedeniyle
kesintiye uğradıktan sonra Türkiye’nın ısrarlı talebi ile Ankara Anlaşması konusundaki
çalışmalara 1963’de yeniden hız verildi. Yeni Başbakan İsmet İnönü’nün AET ve Türk
Dışişleri uzmanlarınca hazırlanan taslağı onaylamadan önce 15 Mayıs 1963’de yaptığı
toplantıda ortaya koyduğu kaygılarını Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin „bu anlaşma bize
bir yükümlülük getirmiyor ve böylece Batı’ya kanca atmış oluyoruz’ sözleri ile aşmış olmaları
dikkat çekicidir 12 Eylül 1963’de Ankara Anlaşması imzalandığı gün çıkan Milliyet’teki
başlık aslında AET’den bekleneni de ortaya koyuyordu: “Artık Avrupalıyız!”29
Yüzyılı aşkın bir zamandan bu yana izlenen Bati ile birlikte olma hedefi ülkenin ilerlemesi ve gelişmesinin yolunun da (hatta ‚tek’ yolunun) bu olduğuna dayanmaktaydı.
Bu anlayış ve amaç doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından ülke
yöneticileri hemen bütün batılı oluşum ve organizasyon içinde yer almaya çalıştı. Milletler Cemiyeti (Birleşmiş Milletler), Truman Doktrini ve Marshall yardımlarının dağıtım ve organizasyonunu da sağlamak için oluşturulan OECC (OECD), Avrupa Konseyi
ve NATO’ya giriş bu konudaki Türkiye’nin kararlığını göstermektedir. Hiç kuşku yok ki,
yukarıda anılan organizasyonlara girmenin her birisi için özel nedenler de bulunmaktadır. Ancak Batı ile birlikte olmak ve “Batılılaşmak” düşüncesi, hemen her girişimde temel
zemin olmuştur. Türk Batıcı elit ve yöneticileri arasında olumsuz ‚Doğu’ nitelemesine karşın ilerlemeyi, modernleşmeyi temsil eden‚ Batı’lılık düşüncesinin bu vurgusu ve önceliği
özellikle Türk diplomatlarında olmak üzere hemen her kesimde kendini göstermiştir.30
Ülkenin siyasi ve ekonomik elitinin çoğunluğu için Batı Avrupa ile ilişkiler dış politik
gereksinimlerin çok ötesinde bir konsepte algılanmaktaydı. Onlar için Türk Milletinin
varlığı ve kimliği bununla doğrudan ilişkiliydi. Burada arzu edilen ve çaba gösterilen şey,
Türkiye için “Batılı”-“Avrupalı” olmak şeklindeki imaj çalışması olarak da görülebilir. Yani
Kramer’in de üzerinde durduğu gibi ‚Türk yönetici elitinin Batılı-Avrupalı kurumlarda
yer almayı, “Batı Avrupa Ailesinin demokratik ve sanayileşmiş “ailesine” aidiyet duymak ve
Türkiye’nin modern, batılı bir toplum olması arzusunu onaylayan ve onaylatan bir araç” olarak
görmeleri, süreçte son derece önemli bir rol oynamıştır.31
2. Güvenlik: Stratejik-Askeri
Soğuk Savaşın en tehdit edici dönemlerinden birine denk gelen bu yıllarda Türkiye´nin
Südosteuropa-Handbuch, Band 5, Göttingen 1985, s.89-168
28
Kramer [1988] EG und die Türkei, s.18.
29
Milliyet: 12.09.1963, ve Mehmet Ali Birand [2001] Türkiye’nin Avrupa Macerası, s.42.
30
Mesela Diplomat Zeki Kuneralp şöyle diyor: Türkiye’nin geleceği Batı’dadır. Çünkü Batı ilerlemedir,
modernleşmedir, doğu ise geri kalmışlık ve tehlikedir. Aktaran: Kramer [1988a] EG und die Türkei, s.18.
31
Kramer [1988] EG und die Türkei, s. 22.
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güvenlik ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli bir arayışta olduğu görülmektedir. NATO ittifakında yer almak çok önemli bir adım olmakla birlikte, yeterli olamamıştır. AET temelde
ekonomik ve siyasi bir oluşum olmakla birlikte ABD’nin açık desteğini de alması ve bu oluşumun aynı zamanda güvenlik alanında da kendini ortaya koyması beklenmekteydi. AET
ile siyasi bağlantı, Türkiye’de, Batılı güvenlik sistemi içinde yer almanın önemli bir parçası
olarak düşünülmüştür.32
Hiç kuşku yok ki, coğrafi konumu dikkate alındığında 1945 sonrasında oluşan iki bloklu sisteme yönelik en zor durumda kalan ülkelerden birisi Türkiye’dir. Türkiye´nin hangi
blokta yer alacağına ilişkin kararı, fiziki konumu, tehdit algılamaları, devletin ideolojisi
ve yakın tarihteki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Türkiye’nin yöneticileri,
“Emperyalist güçlere” karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı döneminde Sovyetler Birliği’nin
desteğinin ve katkılarını inkâr etmeseler ve Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk ilişkilerinin bozulmamasını arzu etseler de, neticede Batılı bir ülke olma hedefini daha öncelikli
görmüşlerdir. Bunda dönemin Sovjetler Birliği liderliğinin Türkiye’yi son derece ürküten
yaklaşımları da büyük rol oynamıştır. Cumhuriyet ile birlikte Batıya yönelmek ve Batılı
Medeni toplumunun bir parçası olmayı tartışmasız tek ideoloji haline getiren Türkiye’nin
önündeki seçenekler arasında ciddi bir dengesizlik söz konusuydu. Sovyetler Birliği’nin
sadece Batılı kampa karşı bir kamp oluşturması değil, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’ye karşı ortaya koyduğu “saldırgan” politika da önemli kaygılar
yaratmıştı. Stalin döneminde sıkça gündeme gelen Boğazlar üzerinde egemenlik hakkı
ve Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesindeki bazı toprak talepleri endişeleri daha da artırmıştı. Her ne kadar Stalin´in ölümünden sonra Sovyetler Birliği 30 Mayıs 1953’de “barış
içinde bir arada yaşama” ilkesinin uygulanacağı ve Türkiye´den hiçbir toprak talebinin
olmadığını Türkiye´ye bildirilmiş olsa da, güvensizlik ortadan kalkmamıştır.33 Zaten tarih boyunca sürekli savaşılmış olan bir millete karşı duyulan bu güvensizlik, Sovyetlerin
1956’daki Macaristan müdahalesi daha da katkı sağlamıştır. Türkiye bu bağlamda hem
ideolojik hem de reel-politik bir tercihte bulunarak, üstelik komşusu olduğu bir ülkeye
karşı ciddi bir risk de alarak, Batılı kampta yer almaya, diğer bir anlatımla “Doğu-Komünist” kampın karşısında yer almaya karar vermişti. Türkiye Batılı kurum ve kuruluşların
bütün oluşumlarında yer almayı hem ideolojik tercihleri hem de güvenlik kaygılarıyla son
derece önemsemiştir. Bu çerçevede AET’ye gösterilen ilgi de anlaşılır bir durumdur ve
Türkiye’nin Batı ittifakına iyice entegre olma çabasıyla ilgilidir.
3. Ekonomik: Kalkınma ve Sanayileşme
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri Batılı siyasi ve ekonomik sistemi kendisine
hedef olarak belirlemiştir. Daha Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya konulan iktisat politikaları Serbest Piyasa Ekonomisine yöneliktir. Bu bağlamda M.K.Atatürk’ün öncülüğünde
9 Ocak 1963’de Millet Meclisi’nde bir konuşma yapan dönemin Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin batı
ile entegrasyon hedefi ve Türkiye’nin güvenliği ve gerçek bir barış ortamı için AET’nin gerekliliğini vurguluyordu. Bkz.: Esra Çayhan [1997] Dünden Bugüne Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ve Siyasal Partilerin Konuya
Bakisi, Boyut Kitapları, İstanbul, 1997, s. 37-38.
33
Bkz.: Bağcı [1990] Demokrat Parti Dönemi, s. 72-79.
32
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yapılan 1.İzmir İktisat Kongresi çok önemli bir platform olmuştur. Ancak ülke kaynaklarının yetersizliği, sermaye birikiminin olmayışı, müteşebbislerin ortaya çıkamaması, dünya çapında devam eden savaş ekonomisi, ülke ekonomisinde tarımın çok büyük bir alan
kaplaması ve belki de en önemlisi, Kapitalist dünyada ekonomik kriz yaşanırken bununla
eş zamanlı bir biçimde Sovyetler Birliği ve Doğu Bloğuna ait ülkelerde 1930’lu yıllarda
planlı ekonomi sayesinde elde edilen ciddi başarılar vs. Türkiye’de ‘karma’34 denilen ekonomik politikaların uygulanmasına yol açmıştır. Devlet öncü sanayici ve ekonomik güç
olarak ülkeye kapitalist bir ekonomik düzen getirme çabası içine girmiş, bunun için de
beşer yıllık kalkınma planlarını uygulamaya sokmuştur. Çok partili siyasal hayata 1946’da
geçen Türkiye’de 14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti yeniden özel teşebbüse öncelik veren ve devletin ekonomik faaliyetlerini azaltmaya çalışan bir politika takip
etmiş, bu politikasında da Marshall Yardımlarını ciddi bir kaynak olarak kullanmıştır. Ancak 1950’lerin ilk yarısında oldukça başarılı olan ve ülkenin hızla kalkınmasını sağlayan
bu ekonomik politika, 1950’lerin ikinci yarısından itibaren ciddi bir darboğaza girmiştir.
1958’de Türk Lirası’nda büyük bir devalüasyon yapılması zorunluluğu doğmuş, o tarihte
2,80 TL 1 Dolar ederken, devalüasyon sonrasında 1 Dolar 9 TL’ye çıkmıştı. İşte TL’nin
çok ciddi biçimde değer yitirmesinin de aralarında olduğu ekonomik-mali sıkıntılar da
Demokrat Parti iktidarının 1959’da AET’ye başvurulmasında etkili bir faktör olmuştur.35
Adnan Menderes’in Başbakanlığındaki Hükümet, diğer avantajlarının yanı sıra AET’nin
Türk ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağı, ihracat ve ithalat imkânlarının artırılabileceği, bu ülkelere işçi göndererek hem ülkedeki işsizliği azaltmak, hem de onlardan gelecek
dövizlerin ekonomiye önemli katkı sağlayacağını, mali yardımlar ve ucuz krediler alınabileceğini, ülkeye doğrudan yatırımların çekilebileceğini hesaplamışlardı.36 Yine ülke ekonomisinin yapısal değişiklikleri gerçekleştirebilmesi, dünya pazarlarına açılarak rekabetçi
bir yapıya kavuşturulabilmesi bakımından da AET önemli bir hedefti.37 DP Hükümeti için
sadece mali-ekonomik beklentiler değil, artık son dönemde iyice tehdit haline gelen bir
Askeri Darbeye yönelik endişelerin de AET’ye başvuruda etkili olduğu söylenebilir.
Kramer’in de çok iyi biçimde vurguladığı gibi tarihi ve coğrafik nedenlerle Türkiye’nin
güvenlik politikalarından farklı bir biçimde ekonomik Batı oryantasyonunu ABD’ye değil Avrupa’ya yönelik olması da AET’nin Türkiye bakımından mantığını daha net olarak
ortaya koymaktadır.38 Bu hedef ve ilişkiler biçimi daha sonraki dönemlerde de değişmeGumpel buna “Mixed Economy” diyor: Bkz.: Werner Gumpel [1985] “Wirtschaftsystem und Wirtschaftsentwicklung”, in Grothausen, Klaus-Detlev (Hrsg.) Türkei, Südosteuropa-Handbuch, Band 5, Göttingen 1985, s.
333.
35
Harun Gümrükçü [1994] Rechs(un)sicherheit in Europa?, s. 27.
36
Bkz.: Mükerrem Hiç [1976] “The Importance of Turkey’s Development Strategy for her Integration into the
EEC”, in: Die Türkei auf dem Weg in die EG, Möglichkeiten und Probleme einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der
Europäischen Gemeinschaft, Werner Gumpel (Hrsg.) Wirtschaft und Gesellschaft in Sudosteuropa 1, Oldenbourg Verlag, Munchen, Wien, 1979, s.19-46.
37
Kramer [1988] EG und die Türkei, s.20-21 sowie Gumpel, Werner (1985b) “Die Türkei und die Europaeische Gemeinschaft”, in: Grothausen, Klaus-Detlev (Hrsg.) Türkei, Südosteuropa-Handbuch, Band 5, Göttingen
1985, s. 461-471 sowie.
38
Kramer [1988] EG und die Türkei, s.21.
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di. 1980 sonrasında Türkiye’de son derece ciddi bir ekonomik değişimi başaran Turgut
Özal’ın politikalarının temel hedeflerinden birisi de Türkiye’yi ekonomik olarak Avrupa’ya
bağlamaktı.39 Bu durum daha önce sıkça rastlanılandan farklı olarak duygusal olmaktan
çok daha fazla siyasi ve ekonomik rasyonellik üzerine bina edilen bir politikaydı. İhracat
şansı, sermaye ve teknoloji ithalatı, Batı Avrupa’nın dünya finans ilişkilerindeki önemli
yeri, istikrarlı ve alım gücü yüksek pazarları vb. unsurlar Özal için hem dış politik hem de
ekonomik beklentiler ve önceliklerin olmazsa olmaz araçlarından birisiydi.40
4. Yunanistan: “Siyasi-Psikolojik Faktör”
Türkiye’nin genel olarak dış politikasında ve özellikle de Batı Avrupa ile ilişkilerinde Yunanistan’ın çok özel bir yeri bulunmaktadır. İki ülke arasında Türklerin Anadolu’ya
egemen olması özellikle de 1453’de İstanbul’un alınmasından bu yana yaşanan ilişkiler
karşılıklı düşmanlık ve güvensizliğin yer etmesinde en önde gelen unsurdur. Biri birlerine karşı kurtuluş savaşları veren ve bağımsızlıklarına ulaşan, düşman imgelerini biri
birinde bulan Türkiye ile Yunanistan arasında Cumhuriyet’in kurulmasının ardından kısa
bir dönem Atatürk ve Venizelos arasında oluşturulan dostane ilişki dışında genel olarak
kriz yaşandığı bir gerçektir. Bu krize 1950’lerden sonra Kıbrıs sorunu da yoğun bir biçimde eklenmiştir. Türkiye’nin ve Yunanistan’ın biri birlerini sürekli olarak izlemeleri ve
hemen her alanda rekabet ediyor olmalarının en canlı platformlarından birisi de AET/
AT/AB olmuştur.41 Bunu Kramer ‚siyasi-psikolojik unsur’42 olarak adlandırırken, ‚psychologische Antribsmoment’ ya da ‚imitation complex’ olarak nitelemelere de rastlanmaktadır.43 Hatta bazı yorumcular, Türkiye’nin AET’ye başvurusu neredeyse hiçbir reel değerlendirme yapılmaksızın, öncelikle Yunanistan’ın başvurusu dikkate alınarak yapıldığı
görüşündedirler.44 Bu anlamda AET’ye başvuruyu yapan dönemin Dışişleri Bakanı Fatih
Rüştü Zorlu’nun „Yunanistan kendisini boş bir havuza atsa bile onu yalnız bırakmaya gelmez,
tereddüt etmeden siz de atlayacaksınız’ sözü, Türkiye’nin başvurusunun ardında Yunanistan faktörünün önemini yeterince ortaya koymaktadır.45
Aslında Türkiye’nin dış politikasında öncelikler ve dengeler dikkate alındığında Yunanistan konusunun başlı başına bir belirleyici bir unsur olmasının çok da garipsenecek bir
yönü de bulunmamaktadır. Bunun en canlı örneğini Yunanistan’ın AT’ye tam üye olduğu
1981’den bu yana son derece net olarak görmek mümkündür. Yunanistan topluluğa üye
Bkz.: Mehmet Barlas [1994] Turgut Özal’in Anıları, Sabah Kitapları, İstanbul.
Bkz.: Haluk Günuğur [1996] “Turgut Özal ve Avrupa Birliği”, in, İhsan Sezal (Ed.) Devlet ve Siyaset Adamı
Turgut Özal, İstanbul, 1996, s. 70-73; Gülten Kazgan: (1993) “External pressures and the new policy outlook”
in Balkır, Canan / A.M.Williams (Ed.), Turkey and Europa, Pinter Pub., London, 1993, s. 69-99.
41
Buchard [1985] Turkey and the West, s. 62.
42
“politisch-psychologische Motiv” Kramer [1988] EG und die Türkei, s. 23.
43
Bkz.: Zühal Yeşilyurt [2000] Die Türkei und Europäische Union, Chansen und Grenzen der Integration, Osnabrück: Der Andere Verlag,. (Zugl.: Bonn Univ., Diss., 1999) s.30; Klaus-Detlev Grothusen “Aussenpolitik”, in:
Grothusen, Klaus-Detlev (Hrsg.) Türkei, Südosteuropa-Handbuch, Band 5, Göttingen 1985, s. 96-97.
44
Bkz.: Birand [2001]: Türkiye’nin Avrupa Macerası.
45
Karluk [1996] Avrupa Birliği ve Türkiye, s. 392.
39
40

134

Türkiye ile AET / AB İlişkilerinde Değişmeyen Öncelikler

olmasının ardından Türkiye ile ilişkileri hemen her aşamada sabote etmeyi dış politikasının temel unsurlarından birisi haline getirmiştir. Mali protokollerin engellenmesi ile Avrupa Parlamentosu’nda fraksiyon farkı gözetmeksizin bütün Yunanistan temsilcilerinin
her fırsatta Türkiye aleyhine kararlar aldırmaları Türkiye’nin kaygılarının sadece ‚psikolojik’ bir refleks olarak adlandırılmasının çok da yeterli olmadığı açıkça göstermektedir.
Türkiye’nin yöneticileri için dış dünya ve özellikle de Batı Avrupa ile ilişkilerde Yunanistan ile (en azından) benzer statüye sahip olmak bir politik temel olmuştur. Yunanistan
ile Türkiye arasında var olan dengenin korunması aslında Batı Avrupa ve ABD bakımından da sürekli dikkate alınan bir husustur.46 1981’de Yunanistan’ın topluluğa girmesi ile
bu denge Yunanistan’ın lehine ciddi bir biçimde bozulmuş olsa da Türkiye ile ikili ya da
topluluk çerçevesinde gerçekleştirilen hemen bütün politikalarda bunun izlerini görmek
mümkündür. Kramer de „Batı Avrupa ile ilişkiler Yunanistan ile statü eşitliği bağlamında değerlendiriliyordu “ sözleri ile bu durumu anlatmaktadır.47 Aslında Fatih Rüştü Zorlu’nun
„Yunanistan kendisini boş bir havuza atsa bile onu yalnız bırakmaya gelmez” sözleri başta
abartılı gibi görünse de, 1981’de Yunanistan’ın AET’ye üye olmasının ardından ne kadar
haklı olduğu da ortaya çıkmıştır. Türkiye ile AB ilişkilerinin yarım yüzyıla varan tarihine
yakından bakıldığında, ilişkilerin adeta Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin bir
türevi olduğu görülür. Bunda AB karar alma mekanizmalarının, özellikle de üye ülkelerin
mutlak “veto” hakkının ve Türkiye’yi zaten AB üyesi olarak görmek istemeyen ülkelerin
Yunanistan’a verdiği cesaret ve katkının da son derece önemli yeri olduğu açıktır.
Yunanistan’ın 8 Haziran 1959’da AET’ye başvurusundan yaklaşık yedi hafta sonra
yani 31 Temmuz 1959’da Türkiye AET’ye aynı Yunannistan’ın talebi ile başvuruda bulunmuştur. Türkiye ile Yunanistan biri birlerini tek başına bırakmayacak ve karşılıklı olarak
dezavantajlı duruma düşmeyecek bir dış politika anlayışını son elli yıllık dönemde her
vesile ile ortaya koymuşlardır. Yunanistan faktörünün AET konusundaki yerini anlamak
bakımından 1959 yılında yaşanan şu diyalog oldukça çarpıcıdır: Yunanistan’ın AET’ye
başvurduğu haberi üzerine harekete geçen Türk Dışişleri Bakanı Zorlu, Türkiye’nin de hemen başvuruda bulunması için gerekli hazırlıkları yapar. Ancak bir belirsizlik vardır. İşte
bunun için Başbakan Adnan Menderes’in Bakanlar Kurulu’nda konu ile ilgili olarak Bakanlarının görüşlerini sorar. Bakanlardan sadece birisi, Samet Ağaoğlu “AET’nin ne olduğu,
nereye gideceği belli değil, üstelik biz de hazır mıyız, bilemiyorum?” şeklindeki tereddüdüne
Başbakan Menderes’in cevabı çok ilginçtir: “Ne demek, Yunanlıların Avrupa Birliği’ne girmesine Türkiye seyirci mi kalacak? Türkiye Cumhuriyeti bunun dışında kalamaz. Onların altından
kalkıp da bizim başaramayacağımız ne olabilir ki?” 48 31 Temmuz 1959’da başvurunun yapılmasının ardından da Yunanistan konusundaki gelişmeler Türk tarafınca çok yakından
takip edilmiş, mümkün olduğunca Yunanistan’ın Türkiye aleyhine güç ve prestij kazanmasının yolu kesilmeye çalışılmıştır. Örneğin 1-2 Mart 1960’da AET Dışişleri Bakanları
Konseyi’nin kararı ile Yunanistan ile ön görüşmelerin tamamlandığı ve resmi ortaklık
Birand [2001]: Türkiye’nin Avrupa Macerası, s.51-60.
Kramer [1988] EG und die Türkei, s. 23.
48
Birand [2001]: Türkiye’nin Avrupa Macerası, s. 54.
46
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görüşmelerine başlanması kararı alınınca, Türk Dışişleri Bakanı Zorlu, AET’yi oluşturan
altı ülkenin Büyükelçilerini 17 Mart 1960’da Dışişlerine davet ederek sert bir memorandum vermiş ve Türkiye‘ye yapılanın haksızlık olduğunu ifade etmiştir.49 27 Mayıs 1960’da
DP iktidarını devirerek yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi de Türk-Yunan dengesinin
gözetilmesi için uyarılarda bulunmuş, hatta bunu “aksi halde Sovyetlere yanaşırız” gibi bir
tehditle de birleştirmiştir. Ancak bütün bu süreçte, AET tarafından izlenen politikaların
dengesinin bozulmasında Türkiye’de başta Askeri darbeler olmak üzere, siyasi belirsizlik
ve zaman zaman da yeteneksizliğin gelişmeleri Yunanistan’ın isteklerine ve çıkarlarına
daha yakın hale getirdiği söylenebilir. Bu durum 27 Mayıs 1960’da da 12 Eylül 1980’de de
açıkça görülmüştür.50

AET’yi Türkiye ile Ortaklığa Yönelten Başlangıç Dinamikleri
1. Güvenlik-Askeri Boyut
AET’nin kurulduğu dönemde Türkiye’yi belirli bir konumda içine alma konusunda istekli olmasının farklı nedenleri bulunmaktadır. Ancak hiç kuşku yok ki temel itici güç,
Türkiye’nin özellikle de 1952’de NATO’ya girmesinden sonra Batı savunma sistemine
sağladığı katkı ve bunun devamlılığının Avrupanın güvenliği için taşıdığı önemdir. Bu
bağlamda Türkiye’nin Batı dünyasındaki yerini çok büyük ölçüde jeostratejisinin belirlediği, başka bir anlatımla Türkiye’nin AET ile ilişkilerinde de en önemli unsurun güvenlik
kaygıları olduğu söylenebilir.51 Bu olguyu Kramer de, “Batı Avrupa tarafında Türkiye ile
ilişkiler büyük ölçüde güvenlik politikaları ve askeri çıkarlar bakımından önemseniyordu. Türibid, s.76.
Bu rekabetin yolaçtığı ve aslında AET´yi de zor durumda bırakan gelişmeler önce AET’de 3 Mayıs 1960’da
İngiltere’nin Portekiz ve Iskandinav ülkeleri ile kurduğu EFTA ile, ardından da Türkiye’de Silahlı Kuvvetlerin
27 Mayis 1960’da sivil iktidarı darbe ile görevden uzaklaştırması ile çok farklı bir güzergaha girmiştir. Her
ne kadar ihtilal hükümeti 14 Ekim 1960’da AET’ye bir heyet göndererek ilişkilerin hem de eskisinden de
hızlı bir biçimde geliştirilmesi ve yükümlülükler alınması konusunda hazır olunduğuna ilişkin talebini dile
getirmiş olsa da, AET bu durumdan yaşadığı şaşkınlık ile bir süre karar alamamış, ardından da biraz da
Türkiye´deki darbenin Sovyetlere yakınlasma gibi bir risk taşıdığından hareketle, Türkiye´yi biraz rahatlatan
ama yine de görüşmelere devam edilmesini reddeden bir kararlar almıştır. ´Rakip´ Yunanistan ise arayı
açarak yolunda devam etmis ve 6 Mart 1961’de AET ile müzakerekereleri tamamlamıştır. 9 Temmuz 1961’de
Atina’da ´Atina Anlaşması´ adını alan ortaklık anlaşmasi imzalandı. Türkiye için de 20-21 Mart 1961’deki
AET Bakanlar Konseyi kararı ile yeni bir formül geliştirildi. Buna göre Türkiye’nin Toplulukla ilşkilerinin GB
yerine Ticaret Anlaşması ya da daha basit bir Yardım Anlasması’na dönüştürülmesi teklifi getirildi. Askeri
Yönetim buna itiraz etti ve GB dışında hiçbir formülü kabul etmeyeceğini açıkladı: “Yunansitan ile anlaşma
yapılırken, Türkiye ile daha resmi müzakerelerin başlamaması” da sert biçimde protesto edildi. Ama aynı
Milli Birlik Komitesi, başta Fransa olmak üzere, Avrupa’dan gelen bütün uyarı ve baskılara rağmen iktidardan
indirdikleri dönemin Başbakan ile Dışişleri ve Maliye Bakanları hakkında verdikleri idam cezasını uygulamaktan çekinmedi. Bu olay Fransa Devlet Baskani De’Gaulle’nin özel istegi ve baskısı ile Türkiye ile yapılan bütün
görüşmelerin askıya alınmasına yolaçti. Bu veto yeniden sivil yönetime geçildikten sonra 27 Mart 1962’de
De’Gaulle’nin ikna edilmesi ile kaldırılabildi. Ama bu dönemin maliyeti yüksek oldu. Hem ‚rakip’ Yunansitan
ile AET arasındaki ortaklık anlaşması 1 Kasım 1962’de resmen yürürlüğe girdi, hem de Türkiye ile yapılan
görüşmeler uazayınca anlaşma ancak 12 Eylül 1963’de imzalanabildi ve yürürlüğe girmesi de 1 Aralık 1964
olarak belirlendi. Daha da önemlisi Ankara Anlaşması, Atina Anlaşması ile karşılaştırıldığında Türkiye’yi
koruması ve gelecekte üyeliği garanti altına alması bakımlarından oldukça zayıf kaldı.
51
Meltem Müftüler Baç [2001] Türkiye ve AB::Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler, Alfa Yayınları, İstanbul, s. 9.
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kiye “NATO’nun Güney Kanadı” olarak görülüyor ve ülkenin Batılı sisteme bağlantısı Batının
güvenliği için vazgeçilmez önemde kabul ediliyordu. Bu anlamda Sovyetlere karşı güneyde hem
bir “sürgü” hem de Avrupa ile Orta Doğu’nun sorunlu bölgeleri arasında bir “köprü” olarak
görülüyordu”52 sözleri ile ifade etmektedir. O dönemde Avrupa’daki bu oluşumun bir „Kader Birliği Topluluğu„ („Schiksalsgemeinschaft“) olarak nitelenmesi de, güvenlik kaygılarının bütün taraflar için ne kadar önemli bir itici güç olduğunu ortaya koymaktadır.53
Hiç kuşku yok ki, Batı Avrupa bakımından güvenlik kaygılarının ilişkileri birinci derecede
belirlemesi, diğer nedenleri önemsiz kılmamaktadır. Kramer de, “oldukça uzakta görünen
Türkiye’nin AET’ye üyeliği de Doğu Akdeniz’de güvenlik politika hedefleri için bir araç olarak
görülüyordu” demektedir.54
Aslında Türkiye’nin Batı dünyası ile ilişkilerinde ABD ve Batı Avrupa arasında özel
bir yapılanma bulunduğu bilinmektedir. İki kutuplu ‚dehşet dengesi’nin hüküm sürdüğü yaklaşık kırk yıllık dönemde Türkiye’nin güvenlik bağlamında ABD için taşıdığı önem
daha büyük olmuş ve bu somut ve yoğun askeri ve güvenlik ittifakları ile de desteklenmiştir. Batı savunma sisteminin belki de en önemli önceliği Batı Avrupa’yı Sovyetler’den
korumaktı. Bu anlamda ABD, Batı Avrupa’nın korunmasında Türkiye’nin işlevini – zaman zaman Türkiye’nin karşı çıkmalarına rağmen – son derece önemsemiştir. Aslında
Batı Avrupa’nın güvenliği bakımından Türkiye’nin vazgeçilmezliği bilinmekle birlikte,
Kramer’in de işaret ettiği gibi AET’nin doğasından kaynaklanan sebeplerle Türkiye’nin
taşıdığı güvenlik ve askeri önem AET içinde resmi anlamda önemli bir rol oynamamıştır.55
Buna rağmen AET’nin ortaya çıkışı her ne kadar ekonomik yapılanmalarla açıklansa da,
bunun bir diğer yönünün ekonomik bağımlılık yolu ile Avrupa´da barış ve istikrarın korunması olduğu da bir gerçektir. Bu anlamda AET daha başlangıçtan itibaren ekonomik
olan boyutla aynı genişlikte kapsamlı bir siyasi güvenlik ayağına sahip olma hedefini gütmüştür. 1949´da kurulan NATO´nun o dönemde belirsizlik içinde olması, başta Fransızlar olmak üzere Avrupalılara yeterince güven verecek düzeye gelmediği de dikkate alınırsa
AET’nin temelindeki güvenlik kaygılarının önemi kolayca anlaşılabilir. İşte bir taraftan
NATO içindeki verimli ilişkiyi daha da geliştirmek, öte taraftan da güvenlik alanını daha
da genişleterek stratejik önemi büyük olan Türkiye’yi kazanmak isteği Türkiye´nin ortak üyelik talebine olumlu yansıdı. Ancak bu durum kendi içinde başta türlü zorluklar ve
çelişkiler yarattı. Temel olarak bir ekonomik ve siyasal entegrasyon projesi olan AET’ye
Türkiye’nin öncelik ve hatta sadece jeostratejik gereklerle dahil edilmiş olması, daha sonraki dönemlerde her iki tarafı da zor durumda bırakacak ve entegrasyon sürecini olumsuz
etkileyecek unsurları da beraberinde getirdi. Topluluğun bu güne kadar rasyonel ve uzun
vadeli bir Türkiye politikası üretmekteki zorluklarının da bununla ilişkili olduğu söylenebilir. AT kendi güvenlik politikasını geliştiremedikçe, güvenlik kaygılarının ilişkilerin
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temelini oluşturduğu Türkiye’ye yönelik politikalar da belirli bir yerde tıkanacaktır.56

2. Siyasi Nedenler ve AET’nin Prestij Mücadelesi Boyutu
Türkiye’nin AET bünyesine alınmasında güvenlik kaygıları önemli bir rol oynamış olsa
da bu temel unsurun yanı sıra başka önemli faktörler de bulunmaktaydı. Bunları kısaca
şöyle sıralamak mümkündür:
a- AET’nin kurulduğu dönemde birçok üye için Yunanistan ve Türkiye’nin AET bünyesinde yer alması önemli bir prestij unsuruydu. Böylece hem AET’nin bir ‚Zenginler Kulübü’ olduğuna ilişkin imajı ortadan kaldırıyor,57 ve hem de, belki de daha da önemlisi
AET’ye rakip olarak ortaya çıkan ve liderliğini İngiltere’nin yaptığı EFTA (European Free
Trade Association) karşısında Türkiye ve Yunanistan’ı yanına alarak güç kazanmış oluyordu.58
b- Türkiye’nin politik olarak Batı kampından uzaklaşmasına engel olmak: Bu faktör
özellikle Soğuk Savaş koşullarında son derece önemliydi. AET Türkiye’yi bir biçimde kendi
içine entegre ederek, söz konusu kaymalara karşı Türkiye’yi yanına çekmeyi son derece
önemsemiştir. Bu durum özellikle Türkiye’de yaşanan Askeri Darbe dönemlerinde çok net
görülmüştür. 1979’da İran’da yaşanan İslam evrimi, Batının kaygılarına yeni bir unsur
daha ekledi: Politik İslam. 1990 sonrasında Türkiye’ye yöneltilen eleştirilerin dozunun
artmış olmasında, yukarıda anılan kaygıların azalmasının önemli payı bulunmaktadır.
Paradigmalar değişse bile, Türkiye’nin Batı yanlısı, hatta son dönemde sadece Batı değil,
aynı zamanda Avrupa yanlısı bir çizgide yer alması bütün dönemlerde arzulanmıştır.
c- Önemli bir başka siyasi neden de Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerdir. AET
bu konuda mümkün olduğunca „dengeli“ davranmaya çalışmış, Doğu Akdeniz’de bu iki
ülke arasında belirli bir dengeyi korumaya çalışmıştır. Burada da yine Batı Avrupa’nın
savunma ve stratejik kaygıları rol oynamıştır. Türkiye’nin ‚küstürülmesi’nin maliyetinin
çok daha yüksek olacağı düşüncesi Türkiye ile ilişkilerde belirgin bir rol oynamıştır.
3. Ekonomik Boyut
Başlangıçta ağırlıklı olarak bir ekonomik çıkar topluluğu olma hedefinde olan AET için
Türkiye’nin sağlayacağı ekonomik fayda oldukça sınırlıydı. Hatta tam tersine, bu „yoksul“ ülkenin AET standartlarına getirilmesi için uzunca bir süre AET’nin tek taraflı destek
vermek zorunluluğu da bilinmekteydi. Ancak yine de ekonomik hareket alanını mümkün
olduğunca büyütmek, serbest ticaretten kaynaklanacak zenginliğin artırılmasını sağlamak ve bölgede istikrarlı ve huzurlu bir kalkınmanın sağlanmasına destek olmak hedefleri doğrultusunda Türkiye (ve Yunanistan’ın) Topluğa bağlanması önemli görülmüştür.
Türkiye hem dış yatırımlar ve hem de ticaret hacmi bakımından AET ülkeleri ile karşılaşKramer [1988] EG und die Türkei, s.25., Bu konuda ayrıca Bkz. Ludger Kühnhardt ve Hans-Gerd Pöttering,
[1998] Kontinet Europa, Kern, Übergänge, Grenzen, Edition Interfrom, Zürich, s. 163-213.
57
Bkz.: Selim İlkin [1990] “A Short History of Turkey’s Association with the EC”, s. 36.
58
Rıdvan Karluk [1996], Avrupa Birliği ve Türkiye, s.393.
56
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tırıldığında oldukça geridedir. Türkiye büyük ve dinamik bir pazar olarak ilgi çekmesine
rağmen doğrudan yabancı yatırımlar da çok düşük düzeyde seyretmekteydi. Ülkenin o
dönemdeki yapısal gelişme sorunları, Batılıların yatırım ve ticaret yapmak konusundaki
beklentileri engelliyordu.
Türkiye’nin belki de o dönemde ekonomik anlamda en çok ilgi çeken yönü, 1950’li
yılların sonunda ortaya çıkan işgücü ihtiyacının Türkiye’den karşılanabileceğine ilişkin
hesaplamalardı. Savaş sonrası Avrupa’sının imarı ve özellikle Almanya’daki büyük sanayi
kalkınma insan gücü ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. Her ne kadar bu durum ilerleyen yıllarda Türkiye’nin reddedilmesinin önemli gerekçelerinden birisi haline gelse de başlangıçta
AET’nin Türkiye’ye ilgisinin altında yatan faktörlerden birisi olarak anılabilir.59
Yukarıda anılan karşılıklı beklenti ve çıkarlar Türkiye ile AET arasında bir yakınlaşmayı olanaklı kılmıştır. Ancak yine de bu ilişkinin AET’nin diğer ülkelerle olan ilişkisinden
oldukça belirgin farklılıkları bulunduğu açıktır. Soğuk savaş döneminin güvenlik kaygılarının büyük rol oynadığı bu ilişki biçimi, güvenlik kaygılarının azalması, yani Türkiye’nin
Batı Avrupa için jeostratejik önemi azalması ile daha büyük sorunlarla karşılaşmıştır.
Çünkü Kramer’in de isabetle belirttiği gibi, Batı Avrupa ile Türkiye arasındaki çıkar ilişkileri asimetrik bir görüntü veriyor, sadece güvenlik politikaları alanında paralel ve hatta
aynı çıkarlar söz konusu olabiliyordu.60

Temel Dinamik Türkiye’dir
AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin geleceği, AB’nin nasıl bir küresel aktör olma niyeti ve
becerisi ile doğrudan bağlantılıdır. Aradan geçen yarım asırlık ilişkilerden sonra AB’nin
Türkiye konusundaki bakışında stratejik gerekleri yeniden gündeme getirmesi dikkat çekicidir. Ancak bunun en az bölgesel küresel gelişmeler kadar Türkiye’deki iç gelişmelerle
yani demokrasi, insan hakları ve ekonomik standartlar bakımından Türkiye’nin ulaştığı
yerle ilişkili olduğu da açıktır. Avrupa için Türkiye’nin gerçek anlamda bir “soft-power”
olması, sadece geleneksel stratejik-güvenlik özellikler ile gerçekleştirilemez. En az güvenliğe yapılacak katkı kadar demokratik ve kalkınmış bir model olmak gerekmektedir.
Üstelik bu en çok da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının doğrudan faydalanacağı bir
gelişme olacaktır. Bu bağlamda 2008 yılı İlerleme Raporu ile ortaya konulan Türkiye resmindeki eksikliklere ağırlık vermek, stratejik önemin vurgulanması ile ihmal edilmeyecek
kadar önemlidir. AB’nin Türkiye konusunda üzerine düşenleri yeterince yerine getirmemesi mutlaka eleştirilmeli, Türkiye’nin uğradığı haksızlık ve çifte standartlar konusunda
ciddi bir tepki ortaya konulmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki AB ile ya da AB’siz mutlu,
müreffeh ve güvenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının asıl muhatabı Türkiye’deki siyasi karar mekanizmalarıdır. AET ile 1959’dan beri var olan ilişkiler şunu açıkça ortaya
koymaktadır: başlangıç dinamikleri hala büyük ölçüde geçerlidir, ama Türkiye o döneme
göre kendisine çok daha fazla yatırım yapmış, “soft-power” anlamındaki stratejik önemi
59
60

Bkz. Kramer [1988] Die Europaeische Gemeinschaft und die Türkei, s. 26-27.
ibid, s. 27.
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bütün Avrupa için daha da önemsenir olmuştur. Açıktır ki kendi içinde barışı, huzuru,
demokrasiyi ve refahı gerçekleştiremeyen bir ülke, istediği kadar stratejik bir konumda
olsun, bu gücünü kendisi ve çevresi için olumlu kullanabilmekten de uzak kalmakta, hatta
kendisi bir “sorun” haline gelebilmektedir. Türkiye AET-AT-AB ile yaşadığı sancılı süreç
her iki taraftaki hatalar ve vizyonsuzluk ile son derece sancılı olmuş, hala da bu sorunların
bir bölümü devam etmektedir. Ancak Türkiye’nin ve Türk vatandaşlarının kazanımları
bakımından değerlendirildiğinde, 1959’daki başvuru ve ona neden olan dinamikler daha
iyi anlaşılabilir. Bugün Türkiye’yi BM’de destekleyen de, bölgesinde soft-power anlamında
güce çeviren de ülke içinde daha çok demokrasi ve daha çok refah ilkeleri çerçevesinde
gelişmelere katkı sağlayan unsurlarda da AB göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir faktördür. Son İlerleme Raporu ve Strateji Belgesinde Türkiye konusundaki stratejik vurgu
kısır bir “güvenlik” konsepti ile iç ve dış siyaseti belirlemek gibi bir yönelime değil, tam
tersine ülke içindeki standartların yükseltilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymaktadır. Türkiye’ye bakışta 1959’un AET’sinden 2008’in AB’sine değişmeyen temel
dinamiklerden birisi stratejik-güvenlik boyutu olsa da, bu dinamiğin içeriğindeki değişim
Türkiye’nin de gücü anlamında değerlendirilebilir.
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“Ü

A. Giriş

niversite Giriş Sistemi” ülkemizde son yıllarda en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi şüphesiz ki üniversiteye
giremeyenlerin, girebilenlerden çok daha fazla olmasıdır (Mutlu, 2007). Yani sorunun
önemli bir sebebi yükseköğretimdeki kapasite yetersizliğidir. Arz-talep dengesizliği ortadan kalkmadan nasıl bir sistem olursa olsun konunun tartışılmaya devam edeceği muhakkaktır. Bir taraftan ekonomik güç ve kalkınma açısından çok önemli olan (Bademci,
2001; Kozlu, 1996; Murphy, 1993) yükseköğretimdeki okullaşma oranı artırılmalı, diğer
taraftan da yükseköğretime giriş sistemi daha iyi işler hale getirilerek; şu anki sistemin
sınırlılıkları asgari düzeye indirilmelidir. Kapasite artışı konusunda gerek yeni üniversite
ve fakültelerin açılması; gerekse mevcutların kapasitelerinin artırılması son dönemlerdeki
bazı gelişmelere örnektir.
Öte yandan üniversiteye giriş sistemini değiştirmek için Yükseköğretim Kurumu’nun
(YÖK) hazırlıklar yaptığı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı da, yapılması düşünülen değişiklikler ile devam etmekte olan tartışmalara katkıda bulunmaktır.
Çalışmanın ilk bölümünde üniversite giriş sisteminin sınırlılıkları ortaya çıkartılıp incelenmiş, ikinci bölümünde bu sınırlılıklara yönelik çeşitli çözüm önerilerinde bulunulmuş,
Bu makale hakem denetiminden geçirilmiştir.
Yüksel Göktaş Liberal Düşünce Topluluğu Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi Direktörü ve Atatürk Üniversitesi KKEF Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesidir.
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son bölümünde ise olası değişimin muhtemel sınırlılıklarına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Üniversiteye giriş için önerilen yeni sistem tartışmalarında iki noktaya dikkat etmek
gerekir: (1) Önerilen yeni sistemin piyasanın ihtiyaç duyduğu yetişmiş iş gücüne ne gibi
katkıları olacaktır ve var olan sistemden bu konudaki farklılıkları nelerdir? (2) Önerilen
sistemin ortaöğretime (liseler) ne gibi etkileri olacaktır ve var olan sistemden bu konudaki farklılıkları nelerdir?

B. Mevcut Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Sınırlılıkları
(Neden Değişmelidir?)
1. Üniversite özerkliğine aykırıdır:
Yükseköğretim kurumlarının özerkliği ve akademik özgürlüğü konusunda 1988 yılında yayınlanan Lima Bildirgesi’nde; yükseköğretim kurumlarının özerkliği, eğitim hakkından yararlanmanın bir koşulu olarak belirtilmiştir (WUS, 1988). Yani, çağdaş üniversite olabilmenin en önemli şartlarından birisi özerk olmaktır. Dünya Üniversiteler Birliği
(WUS) Lima Bildirgesi, Uluslararası Üniversite Öğretim Üyeleri Birliği (IAUPL) Sienne
Bildirgesi gibi evrensel normlarda üniversitelerin özerkliğiyle; kimlerin öğrenim göreceği, kimlerin öğreteceği, nelerin öğretileceği, kimlerin mezun olacağı, nelerin araştırılacağı gibi konularda üniversitelere tam yetki verilmesi kastedilmiştir. Kısacası, üniversitelerin özerk olabilmesinin koşullarından birisi de hiç kuşkusuz öğrencisini kendisinin
seçip alabilmesidir (Demir, 1996; Eğitim Sen, 2004; Mutlu, 2007). Var olan sistemde Türk
Üniversiteleri’nin öğrenci almada hiç bir söz hakkı yoktur. Üniversiteler, öğrenci alırken
kendi şartlarına göre hiç bir kural koyamamaktadır. Bu da açıkça üniversite özerkliğine
aykırı bir durumdur.
2. Rekabet ortamının oluşmasını engellemektedir:
Küreselleşen ekonomide ayakta kalmanın tek yolu rekabettir. Merkezî yerleştirme sistemi; üniversiteler, fakülteler, bölümler ve öğretim üyeleri arası rekabeti kısmen ortadan
kaldırarak sadece öğrenciler arası rekabeti (çoktan seçmeli teste dayalı olarak) desteklemektedir. Nasıl olsa öğrencisinin (piyasa jargonuyla müşterisinin) merkezî yerleştirmeyle
geleceğini bilen üniversiteler ve öğretim üyeleri kendilerini geliştirmemekte bu da uluslararası rekabette ülkemizi çok gerilerde bırakmaktadır. Son dönemlerde bu rekabet sınırlı
da olsa vakıf üniversiteleri arasında mevcuttur. Altıntaş’a (2005) göre bu nedenle yeni
olmalarına rağmen vakıf üniversiteleri nitelikli öğretim elemanı ve fiziksel alt yapı bakımından devlet üniversitelerinin birçoğundan daha iyi durumdadır. Şu anki durumlarıyla
devlet üniversiteleri kamu kurum ve kuruluşlarına ait dinlenme tesislerine benzetilebilir.
Hizmet yarışında tesisler değil, -fiyatlar çok düşük olduğundan orada kalmak için- müşteriler birbirleriyle yarışmaktadırlar. Bu sistemle ne tesisler ne de tesislerde çalışan personeller gelişmeye ihtiyaç duymaktadırlar.
Üniversiteler; kendi aralarında yeterli rekabet ortamı bulamadıklarından, uluslararası
rekabette de zorlanmaktadır. Bundan dolayı, Türk Üniversiteleri dünyadaki ilk beş yüz
üniversite arasına girmekte zorlanmaktadır (Karakaş, 2007). Giriş sisteminde rekabetin
yeterli olmaması üniversiteler arasındaki nitelik farkının giderilememesine de sebep ol142
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maktadır. Bu da yükseköğretim kurumları yeni yeni gelişmekte olan bir ülkenin üniversiteleri için önemli bir engeldir. Ayrıca adaylar, sadece üniversiteye girememe sorunuyla
değil; aynı zamanda -sınavda başarılı olup bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilseler
bile- nitelikli eğitim alamama gerçeği ile de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bilgi çağının
gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılamayan yükseköğretim mezunları, herhangi bir
yükseköğretime yerleşememiş yaşıtlarıyla benzer problemleri yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bu da günümüzde üniversite mezunu olduğu halde iş bulamayan genç nüfusun
günden güne artmasına ve bu öğrenciler için yapılan yatırımların bir yerde heba olmasına
neden olmaktadır (Yıldırım & Kara, 2005).
3. İş gücü piyasasının dengesini bozmaktadır:
Merkezi sistem, yerleştirme yaparken işgücü piyasasının ihtiyaçlarını dikkate almamaktadır. Bu durumda, mezunlarının çok azının iş bulabildiği, işlevini tamamlamış
birçok bölüme öğrenci almaya devam ederken; piyasanın ihtiyaç duyduğu birçok yeni iş
sahasına ise yetişmiş eleman bulunamamaktadır. Örneğin; Tıp, Bilişim Teknolojileri, Havacılık gibi alanlarda yetişmiş eleman bulmak, piyasa açısından oldukça zordur (Göktaş,
2002). Ayrıca mezunların sahip olduğu bilgi ve beceriler ile işgücü piyasasının talep ettiği
beceriler arasında, önemli derecede uyumsuzluklar olduğu görülmektedir. Bu problemler
aynı zamanda, üniversite mezunları arasında görülen yüksek orandaki işsizliğin ana nedenlerinden biridir (Working, 2005).
4. Toplumu lineer koşullanmaya yönlendirmektedir:
Çoktan seçmeli soru tiplerinde verilen seçeneklerden genellikle birisi mutlak doğru (ya
da en doğru) seçenek iken, diğerleri (çeldiriciler) ise mutlaka yanlış seçeneklerdir (Turgut,
1995). Sınava hazırlanan öğrencilerin başarılı olabilmeleri için, bu soru tipinde binlerce
örnek çözmeleri gerekmektedir. Sonuçta bu sistem; bireylerde ikilem zeminine dayalı bir
zihinsel atmosferin oluşmasına neden olabilecek etkenlerden birisidir. Bu süreçten geçen
adayların bir kısmının çeşitli olay ve olgular karşısındaki tutumlarına baktığımızda; bunun, kesin doğruların ve kesin yanlışların söz konusu olduğu bir zihinsel koşullanma ortamında oluştuğu gözlemlenebilir. Her olayın ve olgunun kendine ait olumlu ve olumsuz
yanlarının olabileceği unutulmakta, her duruma siyah ya da beyaz olarak bakılmakta, gri
tonlar görülememektedir. Selçuk’a (2005) göre, bu zihinsel koşullanma sürecinden dolayı, toplumda ikilem yaratma eğilimi güçlenmektedir. Yani toplumda bir kutuplaşma ve
lineer bir çizginin iki ucundan birisinde yer alma eğilimi artmaktadır. Kutuplaşmanın,
toplumsal bölünmenin nedeni Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) değil tabiî
ki; mamafih, kutuplaşmaya zemin oluşturan zihinsel ortamın oluşmasına katkıda bulunduğu muhakkaktır.
5. Öğrencilerde memnuniyetsizliğe ve uyumsuzluğa yol açmaktadır:
Öğrencilerin büyük çoğunluğu, kazandığı üniversitenin bulunduğu şehri ve üniversiteyi daha önce hiç görmemiştir. Açıkta kalan öğrenci sayısının milyonla ifade edilmesine
rağmen; önemli sayıda öğrenci, kazandığı bölüme kaydını yaptırmamaktadır. Boş kalan
kontenjan sayısı her yıl azımsanamayacak kadar fazladır. Örneğin 2004 yılında örgün
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öğretim ve açık öğretime yerleştirilen öğrencilerden 100.810’u kaydını yaptırmamıştır
(YÖK, 2007). Bir tarafta boş kontenjanlardan dolayı öğrenci bekleyen okulların, diğer tarafta açıkta kalan öğrencilerin olması bile merkezî yerleştirmenin çok uygun bir model olmadığını gösteren delillerdir. Diğer yandan, kültür, iklim şartları, akademik kalitesi, hatta
ders programı hakkında fazla bilgi sahibi olunmadan tercih yapılmakta, bu durum okul
döneminde uyumsuzluk, mutsuzluk ve başarısızlığa yol açmaktadır. Bu nedenle sonraki
yıllarda tekrar sınava girerek istediği dalda, üniversitede ya da şehirde okumak isteyenlerin oranı küçümsenemeyecek derecededir (YÖK, 2007). Bölümler arası geçişin de çok
zor olduğu düşünülecek olursa, mesleğinden haz almayan öğrenciler yetiştirildiğine inanılmaktadır. Bu psikolojide yetişen insanların, -okullarını şöyle veya böyle bitirseler bilemesleklerinde ne kadar başarılı olabileceği aslında bir muamma değildir.
6. Bilgi çağı bireylerinden beklenen yeterliliklerin (niteliklerin)
gelişmesini engellemektedir:
Seçme sınavında bütün sistem çoktan seçmeli sorulara dayandığı için ölçülebilen bilgi
ve beceri sınırlıdır. Sadece çoktan seçmeli soru sistemine alışan öğrenciler; sorgulama,
problem çözme, öğrenmeyi öğrenme, birlikte çalışma, yaratıcı düşünme, analiz ve sentez
yapma, araştırma ve geliştirme gibi 21. yy bireylerinden beklenen niteliklerden ve üst düzey bilişsel gelişmeden uzak kalmaktadırlar. Sistem bu haliyle, öğrencilerin farklı bilgi, beceri ve yeteneklerini çok yönlü olarak ölçmekten uzak olup yaratıcılığı da öldürmektedir.
ÖSYS ile bütün bireylerden aynı bilgi ve becerileri kazanmaları istenmekte ve herkesin
tek kalıba girmesi beklenmektedir. Öğrenciler, ezbere ve belli kalıplara dayalı çok sayıda
örnek çözmenin neticesinde, tekdüzeleşmişlerdir (Elliott, 1999). Mutlu’ya (2006) göre bu
sistemden dolayı, ruhsuz, kendini ifade edemeyen, bilgiyi kendi başına arayamayan, öğrenemeyen, araştırmadan uzak, sosyal ve kültürel bakımdan zayıf bireyler yetişmektedir.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 15 yaşındaki öğrencilerin
başarısını ölçmek ve karşılaştırmak amacıyla her üç yılda bir yapılan PISA (Programme for
International Student Assessment) sonuçları, yukarıdaki savlarla ilgili bize bilgiler vermektedir. PISA 2003 ve 2006 sonuçlarına baktığımızda 2003’te olduğu gibi 2006 sonuçlarında da; Türkiye’nin Fen Bilimleri ve Matematik’te OECD ülkeleri arasında sondan ikinci
sırada yer aldığı görülmektedir. Okuma becerilerindeki yerimiz ise, 2003’te sondan üçüncü, 2006’da sondan ikinci sıradır. Sorular ve sonuçlar detaylı bir şekilde incelendiğinde,
Türk öğrencilerin daha çok ezbere dayalı soruları doğru yaptıkları açıkça görülmektedir
(Berberoğlu ve Kalender, 2005; OECD, 2003, 2004, 2006, 2007a, 2007b).
Öte yandan Bodner, Karataş ve Rud’un (2008) çalışmalarında ifade ettikleri gibi, küreselleşme ve teknolojinin etkisiyle işverenlerin çalışanlardan beklentileri değişmektedir. Benzer bicimde Autor, Levy ve Murnane’nin (2003) çalışmasına göre yıllar içerisinde
çalışanlardan; daha çok iletişim (complex communication) ve üst düzey düşünme (expert thinking) becerilerine sahip olmaları beklenirken, rutin fiziksel ve bilişsel görevler
ile rutin olmayan fiziksel görevlerde beklentilerin gittikçe azaldığı görülmektedir. Tüm
bunlardan yola çıkarak, var olan sistemin ve onun önemli bir mihenk taşı olan ÖSYS’nin,
144

Yükseköğretimin Sorunları Ve Bunlara Yönelik Çözüm Önerileri

bireylerin çağımızda sahip olmaları gereken yeterlilikleri kazanmalarında ne yönde ve ne
ölçüde katkıda bulunduğu açıktır.
7. Öğrencilerin ve ailelerin üzerinde psikolojik baskı oluşturmaktadır:
Mevcut sınavın yılda bir kez yapılması öğrencilerin hayatlarıyla ilgili süreci kısacık bir
zaman dilimi içerisine sığdırmalarını zorunlu kılmaktadır. O sürede performanslarını çeşitli nedenlerle (hastalık, ailevî durum, motivasyon, heyecan vb.) gösteremeyenler en az
bir yıl daha beklemek zorunda kalmaktadırlar.
Sınavın yılda bir kez ve birkaç saat içerisinde tek tip olarak yapılması, bazı öğrencilerin
ve ailelerin aşırı kaygıdan dolayı psikolojilerinin bozulmasına yol açmaktadır. Öğrencilerin ve ailelerin ruhsal ve estetik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen unsurların varlığı
göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Bu durum sadece bireyin değil, o bireyin parçası olduğu aile ve toplumun psikolojisini, sosyolojisini de etkilemektedir. Öte yandan psikolojik
problemleri olan bireylerin iş verimlerinin yüksek olamayacağını düşünürsek, mevcut sistemin topluma negatif yöndeki ekonomik etkilerinden de söz edebiliriz. Bu durum sadece
yüz binlerce parlak öğrencinin bir yıllık kaybı değil, ülkemizin de büyük oranda nitelikli iş
gücü kaybı anlamına gelmektedir.
8. Sınavda öğrencilerden çok şey istenmektedir:
İyi bir bölüme girmek isteyen öğrenciden neredeyse bütün branşlardaki soruları cevaplaması istenmektedir. Bu ise öğrencilerin fazla ilgilerinin olmadığı alanlardaki kitabî
bilgileri ezberlemelerine sebep olmaktadır. Örneğin Matematik dersinde çok başarılı olan
bir öğrenci bu sistemde - tüm Matematik sorularını doğru cevaplasa bile - eğer Türkçe,
Biyoloji sorularını yapamıyorsa ODTÜ Matematik Bölümü’ne asla girememektedir. Oysa
öğrenci, Matematik dersinde çok iyi fakat diğer alanlarda yeterli düzeyde olamayabilir.
9. Katsayılar problem oluşturmaktadır:
Öğrenciler bilinç düzeylerinin fazla yüksek olmadığı bir dönemde (liseye girişte) seçmiş ya da seçtirilmiş oldukları lise ve alanlarıyla ilgili katsayı problemleri nedeniyle sorun
yaşamaktadırlar. Adayın Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı’nın (AOBP) hesaplanmasında, okulundaki diğer adayların sınavdan aldıkları puanlar kullanılmaktadır. TED (2008)
raporunda, adayların bir yükseköğretim programına yerleştirilirken kendi çabası, başarısı, becerisi, zekâsı, yetenekleri, yeterlilikleri ve bilgisiyle beraber diğer etkenlerin de dikkate alınması ve kullanılmasının Anayasa’nın ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun eşitlik
ilkesine aykırı bir uygulama olduğunu ortaya koymuştur. Bu uygulamalarla, aşağıdaki
maddelerde de açıklandığı gibi ilk ve ortaöğretim baskı altına alınmaktadır.
10. İlköğretimi olumsuz etkilemektedir:
İlköğretimdeki öğrenciler, kendi yeteneklerine uygunluğundan ziyade üniversiteyi
kazanmada kendilerine avantaj sağlayacak liseleri tercih etmektedirler. Üniversite sınavlarında başarı oranı yüksek olan Fen ve Anadolu Liselerinin önünde tıpkı yükseköğretimdeki gibi yığılmalar meydana gelmektedir. Bundan dolayı da öğrenciler ilköğretimin son
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2–3 yılını lise giriş sınavlarına hazırlanarak geçirmektedirler. Bu da onların ilköğretimde
temel amaçlarını gerçekleştiremez hale gelmelerine sebep olmaktadır. Son dönemlerde,
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan ya da yapılması düşünülen her türlü
yenileme, geliştirme ve öğrenci merkezli eğitime geçiş çalışmalarından -bu sorunların
gölgesinde etkisiz kalacağı için- istenildiği kadar olumlu sonuç alınamayacağı da tahmin
edilmektedir (Yıldırım & Kara, 2005).
11. Ortaöğretimi olumsuz etkilemektedir:
İlgili literatürde ölçme ve değerlendirmenin, öğretim programlarını dolayısıyla da öğrenmeyi etkilediği vurgulanmaktadır (Turgut, 1995). Mevcut öğrenci seçme sınavı (ÖSS),
öğrencilerin ortaöğretimi sadece bir sıçrama tahtası olarak görmelerine neden olmaktadır. Ortaöğretimdeki yönetici ve öğretmenler, öğretim programlarını ve ders planlarını az
ya da çok öğrencilerin bu isteğine göre düzenlemek zorundadırlar. Sonuçta, konu alanında kavramsal anlamadan uzak mezunlar ordusu oluşmaktadır.
Diğer yandan özellikle sınava yakın zamanlarda öğrencilerin bir kısmının rapor alarak ve/veya devamsızlık haklarını kullanarak okula gelmemeleri bilinen bir gerçektir. Bu
nedenle, ders yılının son dönemlerinde lise son sınıflarda verimli ders işlemek zordur.
Özellikle de sınav kapsamına girmeyen derslerin ve konuların öğretilmesinde ve öğrenilmesinde ciddi problemler yaşandığı da bir gerçektir (Göktaş & Kalkan, 2008).
12. Bölgesel gelişime uygun değildir:
Merkezi yerleştirmeden dolayı üniversitelerin bulundukları bölgelerle işbirliği sınırlıdır. Bölümler açılırken ve öğrenci alınırken bölgenin ihtiyaçları, istihdam alanları gibi
özel ve doğal şartları göz önünde bulundurulmamaktadır. Örneğin hayvancılığın merkezi olan Erzurum’da, yarım asırdan fazla tarihi olan Atatürk Üniversitesi’nin Veterinerlik
Fakültesi birkaç yıl önce açılmışken, bölgenin şartlarıyla hiç ilgisi olmayan birçok bölüm
yıllardır öğretimlerine devam etmektedir. Merkezi yerleştirme sayesinde öğrenci bulmakta zorlanmayan bu bölümlerin mezunları, çevrede istihdam sahası bulamadığından ya göç
etmekte ya da işsizler ordusuna katılmaktadırlar.
13. Aileler ÖSS’ye hazırlık için çok ciddi oranda bir bütçe ayırmaktadır:
Türkiye’nin eğitim harcamaları GSMH payı olarak dünyadaki en yüksek oranlardan
biridir. Bunun en önemli nedeni üniversiteye hazırlık sürecinde dershanelere ödenen ücretlerdir. Aslında kamu harcamaları açısından Avrupa Birliği (AB) ve OECD ülkelerinin
hemen hemen hepsinin altındadır (OECD, 2005). Yükseköğretim sınav sistemi yüzünden
ortaöğretim kurumlarına alternatif eğitim kurumları oluşmuş ve bu kurumlara devam
etmek için harcanan kaynaklar alternatif eğitim bütçesi yaratmıştır. Bu bütçe yapılan tahminlere göre yaklaşık 3 milyar dolar civarındadır. Bu parasal miktarın boyutu şu örnekle
daha iyi açıklanabilir: Özel üniversitelerin yıllık ortalama ücretlerinin 10.000 dolar civarında olduğu düşünülürse, dershanelere bir yılda harcanan para ile yaklaşık 300.000 öğrenci üniversiteli olabilir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki birçok genç,
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yükseköğretim kurumlarına girmek için harcadıkları parayı aslında bir yükseköğretim
kurumunda okumak için harcayabilecek durumda oldukları halde sadece üniversiteyi kazanabilmek için harcamaktadırlar (Mutlu, 1997; Ehmke, 2005). Öte yandan bu kurumların (dershanelerin) geleceğin işgücüne kalıcı katkısı sınırlıdır. Zira bu kurumlarda sadece
çoktan seçmeli testlere doğru cevap verip veremeyeceğiniz önemlidir. Oysa harcanan bu
paralarla adaylara daha kalıcı beceriler kazandırılabilir (Working, 2005; Ehmke, 2005).
14. Fırsat eşitsizliğine yol açmaktadır:
ÖSYS toplumun üst gelir grubu ile dar gelirli grubu arasındaki eşitsizliği de büyütmektedir. Şu anki sistemde ÖSS’ye hazırlanmanın ciddi bir maddi boyutu vardır. Bunu karşılayabilecek maddi gücü olanların aynı zamanda sınava iyi hazırlanıp mezunlarına iyi gelir
getiren bölümlere girebildikleri gözlenmektedir. Sınırlı maddi bütçeyle sınava iyi hazırlanamayan dar gelirli ailelerin çocuklarının, iyi gelir getiren bölümleri kazanmaları oldukça
zordur. Fırsat eşitliğine zarar veren bu mekanizma; yoksulun yoksul, orta düzeyin orta ve
zenginin de zengin kalmaya devam ettiği bir ortam yaratmaktadır (Working, 2005).
15. Üstün ve sıra dışı yeteneklere fırsat verilememektedir:
Yine bu sistem başarılı, bilgili, yetenekli öğrencileri değil; sadece sınavda başarılı olan
ve yükseköğretimdeki kontenjanlara yetecek kadar öğrenciyi seçip almaktadır. Sistemde
hiç bir esnekliğe yer yoktur. Örneğin, Pekin 2008’de büyük başarılar elde eden Ussain Bold
ya da Micheal Phelps bizim vatandaşımız olsaydı ve ÖSS’den yeterli puan alamasalardı hiç
bir üniversite onları öğrenci olarak kabul edemezdi. ÖSS’den taban puanı geçseler dahi,
çok yüksek puan almaları zor olduğundan; sadece sporla ilgili bir bölümde okuyabilirlerdi.
Oysa onların kişisel olarak yakaladıkları başarıyı, bizim de içinde bulunduğumuz birçok
devlet olimpiyatlarda yakalayamadı. Türkiye’nin Pekin Olimpiyatları’ndaki başarısızlığının hemen ardından bu konuda vakıf üniversitelerinin bir katkısı olup olamayacağının
sorulduğu Güler Sabancı (Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı) ise; Türkiye’deki
üniversiteye giriş sisteminin ABD’deki sistemin aksine bursa imkan vermediğini söylemiştir. Sabancı’ya göre şu anki sistemle üniversitede sporcu yetişemez (Üniversitede Sporcu
Bu Sistemle Yetişmez, 2008, Ağustos 28).
16. Adayların, tercih ettikleri programa uygun yeterlilik ve becerileri
yeterince ölçülememektedir:
Sistem, sadece çoktan seçmeli sorulardan oluştuğu için ölçülebilen yeterlilikler ve beceriler sınırlıdır. Bu sebepten adayların yerleştikleri alanla ilgili gerekli yeteneklere ve yeterliliklere sahip olup olmadıkları ölçülememektedir. Örneğin eğitim fakültelerine girmek
isteyen öğrencilerin, öğretmenlik yapabilecek sağlık şartlarına sahip olup olmadıkları bile
araştırılamamaktadır.
17. Dershanelere bağımlılığı gittikçe artırmaktadır:
Dershane sistemine olan talebin, ortaöğretimin yetersizliğinden kaynaklanan temelleri olmasına karşın, bu durum mevcut talebin derecesini açıklamakta yetersiz kalmak147
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tadır. Bu sistemde; öğrenciler, veliler, öğretmenler gibi ilgili tarafların büyük çoğunluğu
dershaneye gidilmeden sınavın kazanılamayacağına inanmaktadırlar. Bu da ortaöğretim
kurumlarına alternatif eğitim kurumları oluşturmuştur (TED, 2005; Mutlu, 2007).

C.Var Olan Sınırlılıklara Yönelik Çözüm Önerileri (Nasıl
Değişmelidir?)
Sistemde, yukarıda bahsedilen sorunların giderilmesi ya da asgari düzeye indirilmesi
için aşağıdaki değişikliklerin yapılması önerilmektedir:
1.Özel üniversite açma yasağı kaldırılmalıdır:
Mevcut kanunlara göre Türkiye’de devletin dışında sadece vakıflar üniversite açabilmektedir. Oysa yukarıdaki sorunların en önemli nedeni hiç kuşkusuz yükseköğretimdeki
kapasite yetersizliğidir. Yükseköğretimde kapasite artışı sağlamak, okullaşma oranını artırabilmek ve arz-talep dengesini karşılayabilmek için özel ve tüzel kişilerin de üniversite
açabilmesinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.
2.Açık yükseköğretim sistemi genişletilmelidir:
Şu an, lisans düzeyinde açık yükseköğretim sadece Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim
Fakültesi tarafından yürütülmektedir. Yükseköğretimde kapasite artışı sağlayabilmek ve
açık yükseköğretim kurumlarını çeşitlendirerek rekabet ortamı oluşturmak için, diğer
üniversitelere de bu konuda yetki verilmelidir. Özellikle, çevrimiçi (online) eğitim verebilecek lisans programları desteklenmelidir.
3.Ortaöğretim yeterlilik sınavı (OYS) konmalıdır:
İngiltere’deki General Certificate of Secondary Education (GCSE) sınavına benzer olarak, ortaöğretimin 3. sınıfındaki öğrenciler, lise müfredatının temel derslerinden (yaklaşık 11–12 ders) sorumlu oldukları bir sınava girmelidirler. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, bir sonraki yıl üniversite sınavına girmeye hak kazanmalıdır. Bu öğrenciler lise
son sınıfta Üniversite Giriş Sınavı’nda (ÜGS) girecekleri alanla ilgili dersler almalıdırlar
(örnek olarak ileri kimya, ileri fizik, Osmanlı tarihi, vb.). Eğer imkân olursa öğrenciler bu
dersleri doğrudan üniversitelerden de alabilmelidir. Böylece çift ana-dalda lisans eğitimi
almaları da kolaylaşır. Özellikle üstün yetenekli öğrencilere bu imkanın yanı sıra üniversite araştırmalarına dahil olmaları sağlanmalıdır. Başarısızlar -uygulama aşamasında doğabilecek bazı zorluklar asgari düzeye indirilerek- başarısız oldukları alandaki dersleri son
sınıfta tekrar almalıdırlar. Bunun yanı sıra onlar da ÜGS sınavına girebilmelidirler (bkz.
Şekil 1).
Bu sınav, ortaöğretimdeki bilgileri test edici ve onu tamamlayıcı nitelikte olmalıdır.
Düzenlenecek olan sınav; ortaöğretimden mezun olmak için standart oluşturacak, aynı
zamanda okulların ve öğretmenlerin performanslarını ölçecek, öğrencileri dershaneden
ziyade okullarında aldıkları müfredata yoğunlaştıracak bir sınav olmalıdır. Sınavda başarılı olan okul yönetimleri ve öğretmenler ödüllendirilmeli, başarısız olanlar için gerekli
148

Yükseköğretimin Sorunları Ve Bunlara Yönelik Çözüm Önerileri

önlemler (mecburi hizmet içi eğitime almak gibi) alınmalıdır. Sağlık alanında son yıllarda
uygulanmaya başlanan performans sistemi, eğitim kurumlarına bu konuda örnek olabilir.
Böylece kontrol, dershanelerden okullara geçecek, dershanelerin önemini yitirmesinden
dolayı ortaöğretim ağırlık kazanmış olacaktır.
Şekil 1: Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçiş Modeli Önerisi

4. Üniversite Giriş Sınavı (ÜGS) dar kapsamlı olmalıdır:
OYS’den başarılı olanların gireceği ikinci sınav ise ÜGS olmalıdır. ÜGS’de çok sayıda
(12-15) alan (Matematik, Türkçe, Tarih, Felsefe, Kimya vb.) olmalı, öğrenciler girmek is149
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tedikleri bölümün gerekliliğine göre belli sayıdaki sınav türüne (3-5) cevap vermelidirler.
Sınavda çoktan seçmeli soruların yanı sıra alternatif ölçme tekniklerine de olanaklar nispetinde yer verilmelidir. Öğrenciler, lise son sınıfta girecekleri sınav türüne göre dersler
almalıdırlar. Aldıkları bu dersler üniversitede okumak istedikleri alana da uygunluk göstermelidir. Örneğin, mühendislik okumak isteyen öğrenci Matematik, Fizik, Kimya gibi
dersleri OYS sınavından sonra alıp, ÜGS’de de bu derslerden sınava girmelidir. Şu an var
olan sistemde iyi bir Matematik bölümüne girmek isteyen öğrencinin mutlaka Biyoloji
sorularının tamamına yakınını doğru cevaplaması gerekmektedir. Oysa ikisi çok farklı
alanlardır. Öğrenci Matematik ve Fizik’te olağanüstü şeyler yapabilirken Biyoloji’ye yeteneğinin olmaması gayet normaldir. Bölümler önceden hangi alanlardaki puanları kullanacaklarını ilan etmeli; adaylar da tercih edecekleri bölümlerin gerektirdiği alanlara hazırlanıp sınava girmelidirler.
5. ÜGS yıl içinde birden fazla yapılmalıdır:
Giriş sınavı yıl içerisinde birden fazla (3–4 kez) yapılmalıdır. Öğrenciler yapılacak sınavların isterlerse tümüne, isterlerse birine katılabilmelidirler. Aday birden fazla girdiği
sınavlardan elde ettiği sonuçlardan istediğini kullanabilmelidir. Aynı zamanda bu durum
öğrencilerdeki ve ailelerindeki aşırı sınav kaygısını düşüreceği için muhtemel psikolojik
problemlerin de önüne geçecektir. Önerilen sistem halen KPDS, ALES, TUS, ÜDS gibi
sınavlarda uygulanmaktadır.
6. Yerleştime merkezî olmamalıdır:
ÜGS’den sonra öğrenciler kendilerine uygun şehir, üniversite ve bölümlere müracaat
etmelidirler. Üniversitelere merkezî sınava ek olarak, kendilerinin belirleyeceği yöntemlerle öğrencisini seçme ve yerleştirme imkânı verilmelidir. Öğrenciler, ortaöğretim yeterlilik sınavı (OYS) ile üniversite giriş sınavından (ÜGS) aldıkları puanları ve üniversitelerin
diğer özel kriterlerini karşılayarak kabul almaya, üniversiteler de öğrencilerini belirlemeye çalışacaklardır. Bu şekilde öğrenci üniversiteyi, üniversite de öğrenciyi daha iyi tanıma
fırsatı bulacaktır. Böyle bir düzenleme üniversite özerkliğine, ayrıca üniversiteler, bölümler ve öğretim üyeleri arasındaki rekabete de katkıda bulunmuş olacaktır. Aynı zamanda
bu sistemle öğrenciler bilgi sahibi olmadıkları, görmedikleri bölümlerde okumayacak ve
öğrencilik hayatları boyunca daha mutlu olabileceklerdir.
Diğer yandan öğrenciler; merkezî sınavdan aldıkları puanlarla başvurdukları üniversite tarafından farklı nitelikleri de sorgulanarak kabul almalıdır. Örneğin, merkezî sınavdan
çok yüksek bir puan alamamış fakat farklı dergi ve gazetelerde makaleleri yayınlanmış,
kitaplar yazmış birinin Edebiyat Bölümlerine kabulü daha kolay olmalıdır. Benzer şekilde
araştırma programlarına katılmış, ulusal ya da uluslararası bilim-mühendislik yarışmalarında (bilim olimpiyatları, robot tasarım yarışmaları, proje yarışmaları vb.) derece elde
etmiş veya o alanda yeteneği olan, fakat çoktan seçmeli sınav konusunda çok başarılı olamayan insanların önünü açabilir. Bu aynı zamanda toplum olarak yaratıcılığımızın önünü
açarak; sanat, edebiyat, spor, mühendislik gibi alanlarda başarılarımızın artmasına neden
olacaktır.
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Bu konuda Türkiye’de bir birikim de vardır. Zira belli fakülte ve bölümler öğrencilerini
yıllardır kendileri seçmektedir. Bu husus 2547 sayılı yasanın 45. maddesi B fırkasında
şöyle belirtilmiştir: “Belli sanat dallarında üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak kaydıyla yine bu esaslar içersinde belirlenecek özel yöntemlerle yükseköğretim kurumlarına alınabilirler”. Önerilen sistem bunun tüm bölümleri
kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Zaten önerilen sistem, lisansüstü eğitimde yıllardır
uygulanmaktadır.
7. ÜGS puanının hesaplanmasında sadece öğrencilerin sınavda yaptıkları dikkate alınmalıdır:
Önerilen çoklu sınav sistemindeki ÜGS’de öğrencilerin lise ve alanlarından dolayı
aldıkları katkı puanları kaldırılmalıdır. Öğrencilerin okudukları lise, lise türü, alanı gibi
özelliklere puan ekleme ya da çıkarma yerine, üniversitelerin başvuru alanlarına göre
oluşturmuş olduğu şartlar ön plana çıkarılmalıdır. Önerilen yeni sistemde, merkezi olarak
sadece öğrenci seçimi vardır. Yerleştirme, belli kurallar dahilinde üniversitelere bırakılmaktadır. Örneğin, liselerin elektronik bölümünden mezun olanların, eloktronikle ilgili
bir bölüme başvurusuna öncelik tanınabilir.
8. Dershaneler değil özel okullar teşvik edilmelidir:
Yapılacak merkezi yeterlilik sınavına paralel olarak; üniversiteye hazırlık piyasasının
büyümesini teşvik edecek politikalar yerine, özel okulları ve özel üniversiteleri teşvik
eden politikalar geliştirilebilir. Örneğin, özel okullara yönelik teşvikler sağlanmalıdır.
Ayrıca olası sistem değişikliği, dershane sektöründe bir daralma meydana getirebilir. Bu
durumda, sektördeki işverenlerin özel okul kuruculuğuna geçişini teşvik eden politikalar
geliştirmek gerekir.
9. Bölümler, fakülteler ve üniversiteler arasındaki geçişler
kolaylaştırılmalıdır:
Öğrenci seçme ve yerleştirme sisteminden kaynaklanan olmuşsuzlukların asgariye
indirilebilmesi için bölüm, fakülte, üniversiteler arasındaki öğrenci dolaşımı kolaylaştırılmalıdır. Burada, geçiş yapmanın tek koşulu olarak başarı sunulmamalıdır. Başarılı olan
öğrenciden ziyade başarısız öğrencinin, yerini değiştirmesini sağlamak belki daha faydalı
olabilir. Okuduğu bölümde başarılı olamayan öğrencinin başka bölümlere geçmesine fırsat verilmelidir. Bu konudaki suiistimali önlemek için de, bölüm değiştirenlerin harçlarının artırılması gibi tedbirlere başvurulabilir.
10. Alan seçimlerini girişten sonra yaptıran üniversitelerin sayısı
artırılmalıdır:
Sabancı Üniversitesi örneğinde olduğu gibi; Mühendislik, Fen bilimleri gibi temel alanlara öğrencileri aldıktan sonra, ilk yıl ortak dersleri verip, sonrasında onları ilgilerine göre
alanlara yönlendiren üniversiteler desteklenmelidir. Bu şekilde öğrenciler ilk yıllarında
alanları daha iyi tanıyıp, daha doğru karar verebilirler.
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11. Üstün ve sıra dışı yeteneklere özel fırsatlar sunulmalıdır:
Spor, Sanat, Edebiyat, Matematik, Bilgisayar gibi alanlarda üstün ve sıra dışı yeteneklere, OYS sınavını başarıyla geçtikleri takdirde, üniversitelere girişlerinde kolaylık sağlanmalıdır. Şu anki sistemde sporcular sadece Beden Eğitimi Bölümlerine, sanatla uğraşanlar
da sadece sanatla ilgili bölümlere genel yetenek sınavı ile girebilmektedirler. Her alandaki
üstün ve sıra dışı yeteneklerin, sadece spor ve sanatla ilgili bölümlerde değil istedikleri
her bölümde okuyabilmelerinin yolu açılmalıdır. Örneğin başarılı bir sporcu isterse Makine Mühendisliği Bölümünde okuyabilmelidir.
12. Açık yükseköğretim ve MYO’lara ÜGS’siz kayıt olunabilmelidir:
OYS sınavında başarılı olup lise diplomasını alan öğrenciler, isterlerse ÜGS sınavına
girmeden doğrudan açık öğretim fakülteleri veya MYO’lara kayıt yaptırabilmelidirler. Yerleştirme esnasında adayın girmek istediği alanla ilgili bir meslek lisesinden mezun olup
olmadığı, ortaöğretim sürecindeki notları ve OYS’den aldığı puanlara göre yerleştirmede
öncelik tanınmalıdır.
13. Yükseköğretim finansman sistemi değişmelidir:
Yükseköğretim giriş sistemi için önerilen yeni modelin verimli olabilmesi için, giriş
sistemiyle eş zamanlı olarak yükseköğretim finansman sistemi de değişmelidir. Zira üniversitelerin bütçesinin büyük bir kısmının devletin genel bütçesinden karşılanıyor olması, yükseköğretimde karşılaşılan problemlerin temel kaynağıdır. Devletin ayırabildiği dar
bütçe imkânları ile yükseköğretimdeki kalite problemini aşmamız, okullaşma oranını yükseltmemiz çok zordur. Ayrıca Lima Bildirgesi’nde özerklik; “Yükseköğretim kurumlarının iç
işleyişlerine, mali işlerine ve yönetimlerine ilişkin kararlar almada, eğitim, araştırma, dışa yönelik çatışmalar ile diğer ilgili faaliyetlerde kendi politikalarını oluşturmada devlet ve toplumun
tüm diğer güçleri karşısındaki bağımsızlıkları anlamına gelir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu
ifadelerden, şu anki finansman sisteminin üniversitelerin mali özerkliğe kavuşabilmesi
için de değişmesi gerektiği anlaşılmaktadır (WUS, 1988).
1973’te çıkan 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 38. Maddesi’nde “Yükseköğretim paralıdır. Başarılı olan fakat maddi imkânları elverişli olmayan öğrencilerin kayıt ücreti,
imtihan harcı gibi her türlü öğrenim giderleri burs, kredi yatılılık ve benzeri yollarla sağlanır”
denilmiştir. Yürürlükte olan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. Maddesi, 1973’te
yürürlüğe giren kanun da düşünülerek değiştirilmelidir.
Üniversiteler hizmet bedelini mutlaka hizmet alanlardan almalıdır. Şu anda, yükseköğretim bütçesinin yaklaşık %5’i hizmet alanlardan karşılanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu oran %30’un üzerindedir. Merkezi yerleştirme bu konuda yeni açılım yapılmasına
ve üniversitelerin sınırlı bütçelerini geliştirmelerine imkân vermemektedir. Hizmet bedelini karşılamakta zorlananlara ise, ilgili kuruluşlarca kredi veya burs verilebilir. Krediyi
temin eden kişi, alacağı hizmetin karşılığı olarak bu bedeli götürüp üniversiteye yatırabilir. Bu konuda Friedman’ın (1988) önerdiği eğitim kuponu sistemi Türkiye şartlarına
uyarlanabilir. Bu uygulamayla, üniversiteler uluslararası alanda rekabet edebilecekleri
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bütçeler oluşturmaya imkân bulacaklar, hem mali özerkliğe kavuşmuş, hem de fakülte ve
bölüm açarken, öğretim elemanı çalıştırırken piyasa koşullarını dikkate alarak daha etkili
ve verimli çalışmış olacaklardır (Aktan, 2003; Aslan, 2003).
14. Öğrenci kontenjanları, fakülte ve bölüm açma gibi hususlar
toplumun ihtiyaçlarına göre piyasa tarafından belirlenmelidir:
Şu anda hangi bölüme kaç öğrenci alınacağına YÖK, hangi üniversiteye hangi fakültenin açılacağına ise Bakanlar Kurulu karar vermektedir. Bu tip konularda, toplumun ve işverenlerin gereksinimleri yeterli derecede dikkate alınmadan uygulanmaya konduğu için
beklenen verim alınamamaktadır. Bazen siyasiler sadece siyasi bir yatırım aracı olarak bir
ilçeye ya da bir bölgeye MYO ya da bir fakülte açabilmekte, bürokratlar bölgenin şartlarını düşünmeden merkezden karar verebilmektedirler. Oysa bu tip kararların tümü piyasa
şartları düşünülerek üniversiteler ve bölümler tarafından alınmalıdır.

D. Değişimin Muhtemel Sınırlılıkları
Önerilen değişiklikler yapılırken, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1. Sistem değişikliğinin eski ve yeni tüm adaylara aynı anda uygulanması önemli bir
sınırlılık olacaktır. Zira eski sisteme göre kendini hazırlamış olanların, tekrar başa dönmeleri gerekebilir. Onun için kademeli geçişin yolları aranmalıdır.
2. Yerleştirmelerin üniversiteler tarafından yapılmasında da dikkat edilmesi gereken
iki sınırlılık öne çıkabilir:
a. Üniversiteler, kuruluş felsefelerinin aksine iyice yerelleşebilir. Örneğin, İzmir’deki
bir öğrencinin kabul edilip edilmeyeceğini bilmediği bir başvuru için Van’a gitmesi zor
olabilir. Bu durumda Van’daki Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin büyük çoğunluğu
zorunlu olarak Van ve çevresinden oluşacaktır. Bu da üniversite felsefesinin temeline aykırı bir durumdur. Sosyalleşmeye, kültür alışverişine, şehirleşmeye zarar verebilir. Bunun
için gereken önlemler alınmalıdır (Örneğin online başvuruların özendirilmesi; kurulacak
üniversite birliklerine başvurular; ya da nüfusa kayıtlı olduğu il dışında bir ildeki üniversiteyi tercih edenlerin devlet tarafından sübvanse edilmesi gibi).
b. Özellikle köklü geleneği olmayan ve yeni kurulan taşra üniversitelerinde yerleşme
sürecinde kural ihlâlleri, kayırmalar olabilir. Ayrıca kararların üniversite ve fakültelere bırakılması üniversite yöneticilerini şaibe altında bırakabilir. Üniversitelerin öğrenci alımlarında çok şeffaf ve dikkatli olmaları için gerekli önlemler alınmalıdır. Mevcut sistemin
bu konuda toplum katında tartışılmaz güvenilirlikte olduğu unutulmamalıdır.
3. Ortaöğretim yeterlilik sınavının yanı sıra liselerde yapılan diğer değerlendirmeler
de belli ölçüde kullanılmalıdır. Bu değerlendirmelerin yüksek oranda kullanılması da, liselerde yapılan değerlendirmelerin düşük olan güvenirliliğini (çok sayıda okul birincisinin
ÖSS’de baraj puanını bile aşamaması güvenirliliği düşüren önemli bir göstergedir) iyice
sarsacaktır.
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E. Sonuç
Devletin mali gücü dikkate alınmadan konulan 1961 Anayasası’nın 120. maddesindeki
“Üniversiteler, ancak devlet eliyle ve kanunla kurulur” hükmü Türk yükseköğretiminin
özel sektör kanalıyla gelişmesine engel olmuştur (Mutlu, 2006). Yetersiz maddi olanaklar,
hızlı nüfus artışı ve şehirleşme ile birlikte yükseköğretimdeki arz talep dengesi ciddi ölçüde bozulmuştur. Sınırlı kontenjanlara rağmen sayıları her yıl artan adayları üniversitelere
seçmek ve yerleştirmek için, 1974 yılından itibaren farklı biçimlerde de olsa merkezi sınav
yapılmaya başlanmıştır. Fakat şu anki giriş sistemi hem ortaöğretimi olumsuz etkilemekte, hem öğrencilerin istedikleri bölümlere girmelerine engel olmakta, hem de üniversitelere istedikleri öğrencileri seçme fırsatı vermemektedir (ERG, 2003).
Hızla değişen dünyada, meslektaşlarıyla rekabet edebilecek çalışanlar yetiştiren bir
yükseköğretim giriş sistemine sahip olmak için gerekli tüm reform ve değişimler bir an
önce yapılmalıdır. Var olan sistem öğrencilerimizi; hayata hazırlamak yerine, maalesef
onları ve ailelerini büyük sınava hazırlamaktadır. Oysa sınavlar amaç değil araç olmalıdır.
Eğitim bir süreç, sınav ise bu süreci değerlendiren bir sonuç olmalıdır.
Öte yandan üniversitelerin verimliliğini tartışırken sadece giriş sistemi üzerinde durmak yanlış olur. Zira öğretim elemanlarının nitelik ve nicelik olarak yetersizliği, rektörlük
seçim sistemi, sıkı devletçi yapı, finansal problemler (masrafların hizmeti alandan karşılanmaması, yetersiz bütçeler, mali özerkliğin olmaması, ücretlerin verimlilik esasına göre
dağıtılmaması vb.) gibi çözülmesi gereken önemli sorunların da olduğu unutulmamalıdır.
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Aristoteles versus Hegel: Antik
Bilgeliğin Çarpıtılması Üzerine
Notlar
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“Paylaşmak dostluğun işaretidir, dostluk ise yurttaşlığın”
Aristoteles
“Tarihin mutlu sayfaları boş sayfalarıdır”
G.W.F Hegel

Giriş
Aristoteles’in siyaset felsefesi kendisinden sonraki birçok düşünürün etkisine kapılarak
kendi zamanına uyarladığı ve aşmaya çalıştığı bir doruk noktasıdır. Aristoteles, Platon’un
idea ile gerçek dünya arasında kurduğu karşıtlığı ve idealist felsefeyi (tabii materyalist felsefeyi de) madde-form öğretisi aracılığıyla aştı. Platon’un ve daha sonra birçoklarının idealizm-materyalizm karşıtlığına karşı, Aristoteles varlığı ve gerçekliği “oluş” temelinde ele
aldı ve bu karşıtlığın geçersizliğini ilan etti. Maddesiz form, formsuz madde olamayacağı
için Platon bir çıkmaza giriyor ve maddeyi forma feda ediyordu. Halbuki Aristoteles’te
madde ve form iç içe geçmiş, birbirini tamamlayan birlik veya bütünlüktür. Varlık bu birlik
içinde kendini yaratma potansiyelini açığa çıkarır ve doğal olan ereğinin peşinden ilerledikçe kendini geçekleştirir. Aristoteles’te doğal olan şey aynı zamanda erekseldir. Doğa veya
Bu makale hakem denetiminden geçirilmiştir.
H. Emre Bağce Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesidir.
Armağan Öztürk ODTÜ Sosyoloji Bölümü araştrırma görevlisidir.
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 157-173.
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oluş akıl ile alışkanlık, devraldıklarımız ile yarattıklarımız arasındaki bölünmezliği ifade
eder (Murphy, 1990, s. 751-90). Bu haliyle de doğa her türlü insani duruma eklemlenecek
şekilde hem siyasal düşüncenin hem de erdemli yaşamın ölçütüdür. Aristoteles’in idealizmi
ve materyalizmi kendi düşünce sistemi içinde kaynaştırması, birçok düşünür tarafından
karşıt olarak algılanan bu iki felsefeyi “oluş”ta birleştirmesi ve her iki felsefeyi kusursuzca
sentezlemiş ve aşmış olması kendisinden sonraki düşünürlerin dikkatinden kaçmamıştır.
Bu düşünürlerden biri de hiç kuşkusuz Hegel’dir. Ancak Hegel Aristoteles’i kendi zamanına
ve ideolojisine uyarlamaya çalışınca Aristotelesçi düşünceyi parçalamış ve çarpıtarak kullanmıştır. Ereksellik ile doğallık arasındaki birbirini tamamlayıcı ilişki üzerine kurulu özgün Aristotelesçi natüralizmin Hegel’in doğa yorumu ile çarpıtılması, zamanla tarihin fetişleşmesine ve uygarlığın karanlık yüzünün sosyal ilişkiler içinde büyümesine yol açmıştır.
Makalenin başlıca amacı Hegel’in Aristoteles felsefesinde yaptığı tahribatı tespit edebilmektir. Bunun için öncelikle Aristoteles’in doğa, insan ve toplum anlayışı üzerinde
durulacaktır. Aristotelesçi felsefede aklın belli bir tür işleyişinin uzlaşmacı siyasete, uzlaşmacı siyasetin ise siyasal toplum (polis) ve yurttaşlığa zemin hazırladığı vurgulanarak
Hegel’in Aristotelesçi düşüncenin tamamıyla dışında, hatta karşısında yer aldığı tartışılacaktır. Tartışma tin, doğa, oluş, diyalektik, teleoloji, tarih, devlet ve yurttaşlık kategorileri
üzerinde yürütülecektir.

Aristoteles: Siyaset Felsefesinin Doruk Noktası
Aristoteles felsefesi klasik-antik geleneğin en olgunlaşmış halini temsil eder. Dolayısıyla, Farabi, Maverdi, Nizamül Mülk, İbni Haldun, Thomas Aquinas, Padualı Marsilius,
Hegel, Marx, Arendt ve Habermas örneklerinde izlenebileceği üzere, düşünceleri günümüze dek doğuda ve batıda birçok farklı anlam ve bağlamda önemini ve canlılığını sürekli
korumuştur.
Tarihin farkı noktalarında ortaya çıkan Aristotelesçi kurguları birbirine bağlayan ve
genel bir felsefe biçimi olarak Aristotelesçi düşünüşü belli bir noktada toplayan nihai kavram erdemdir (Maclntyre, 2001, s. 118, 122-3). Erdem ya da arete içinde üstünlük, dostluk, cesaret, kurnazlık ve sadakat gibi bir dizi tutumu barındıran şemsiye bir kavramdır.
Aristoteles erdemi insanın ahlaksal ve siyasal varlığını anlamlandıran amaç-araç birliği
çerçevesinde ele alır (Maclntyre, 2001, s. 141-3, 148-9). Aristoteles’teki bilgelik erdemlerin çeliştiğini ileri süren ve erdemler arasında tercih yapmamız gerektiğini zorunluluk
olarak önümüze koyan modern anlayışın karşısında yer alır. Aristoteles diyalektiği çağdaş
felsefenin insanları mahkum ettiği yararcılık temelinde “mutlu ama ahlaksız” insan tipi
ile deontoloji temelinde “mutsuz ama ahlaklı” insan tipi arasındaki çözümsüz ikilemi aşmamızı sağlayacak kavramsal bir zemin sunar. Onda makul insan eyleminin zorunlu ahlaksal koşulları ile kültür içinde göreli olasılıklarımızın her ikisi birden bulunur. O halde,
Aristoteles erdemi insanın kendi potansiyelini ortaya koyması biçiminde tanımlayarak
akıl ile iyilik, alışkanlık ile yenilik, mutluluk ile erdem arasında kurulan ve kabulü halinde insanın tinsel birliğini parçalayan karşıtlıkları aşmaya çalışır (Chambers, 1998, s.
188-192). Bu haliyle Aristoteles felsefesi uzlaşmacıdır ve kendi ifadesiyle de “ölçülü” ve
“doğru”dur.
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Aristoteles felsefesinin erdemli yaşamla doğrudan ilişkili diğer bir tartışma alanı iyi
yönetim düşüncesidir. Aristoteles için iyi yönetim ideali kendisinin teleolojik varlık ve
toplum kavrayışının bir sonucudur: İnsanın ve onun ayrılmaz bir parçası olduğu toplumun nihai amacı iyi ya da mutlu bir yaşamdır. Aristoteles’in teleolojik kurgusunda yaşam
bir yetkinleşme süreci olarak görülür. Her şey kendi doğası içinde ideal formuna ulaşmaya
çalışır. İnsanın toplumsal ilişkiler içinde ulaşabileceği en son nokta ise siyasal toplumdur. Bu sürecin gizli rasyonelliği ortak akıl ve kendine yeterliliktir (Aristoteles, 1990, s.
78-9). Ortak akıl, her bir kişinin veya tekilin kendisi için iyi olanı aradığı koşullarda, her
biri veya tümü bakımından mümkün olan en iyinin ortak paydada veya orta doğruda bulunduğunu anlatan ahlaksal bir ilkedir. Karşıtlıklar potansiyel olarak ortak olana özlemi
ifade eder. Aşırılıklar dengeyi ister (Aristoteles, 1999, s. 37, 55, 181). Denge ise maddenin
form ile buluştuğu her yerde kendine yeterli olanın peşinden koşmayı gerektirir. Dostluk
geçimsizlik ile dalkavukluğun ortası, yiğitlik cesaret ile korkaklığın ortası, adalet kazanç
ile zararın ortasıdır. Adalet aynı zamanda orantılı eşitlik biçiminde kendini dışa vuran ve
üzerine polisin kurulacağı en kapsayıcı ortak iyiliği ifade eder. Kendine egemen olan kişi
adil davranacaktır, adil kişi kendine egemen olacaktır (Aristoteles, 1999, s. 57, 75, 105,
139, 173).
Aristoteles’te, bireyler kişisel gelişimlerini tekler olarak gerçekleştiremezler; bu nedenle birbirleri ile ilişkiye girmek zorundadırlar. Toplum veya devletin olmadığı yerde insan
herhangi bir hayvandan farksızdır; insan toplumsal bilince vardığında diğer canlılardan
farklılaşır. Aile sosyal insanın gelişimi için vardır ve ihtiyaçları karşılayamadığında hükümet, anayasa ve devlet gibi yapılar ortaya çıkar. İnsanı siyasal varlık katına yükselterek
diğer canlılardan ayıran ve özünde siyasal toplumun ortak iyide buluşmasını sağlayan unsur ise anlamlı konuşma yeteneğidir (Aristoteles, 1990, s. 9-10, 132-3).1 Aristoteles’te dil
insanların ahlaki yargılarda bulunmasına olanak tanıyan ve çeşitliliği katılım aracılığıyla
siyasal uzlaşmada tek bir bütün haline getiren var edici unsurdur. Logos üzerinden yurttaş katılımı karşısında devlet de en yüksek ahlaki gelişmeyi mümkün kılacak koşulları
yurttaşlarına sağlayan kendi kendine yeter bir topluluk olarak resmedilir (Aristoteles,
1990, s. 200-2). Devletin rasyonelliği birey ile toplum, toplum ile devlet arasındaki amaç
birliğinde somutlaşır.
Logos öğretisi üzerinde yükselen Aristotelesçi siyasal toplum anlayışı “süreç olarak
siyaset”, “oluş olarak polis”, “polisin gereği olarak adalet ve yurttaşlık” ve “oikos karşıtlığı” gibi bir dizi alan içinde kendini ortaya koyar. Aristoteles süreç ile eylemi kendi içinde
amaç olarak gören bir siyaset tarzını savunur. Siyaset karşıtlıkları ortak akılda aşan kesintisiz bir süreçtir. Polisin sağladığı erdemli yaşam koşulları altında yurttaşlar uzlaşmayı,
Burada Yack’ın görüşüne genişçe bir parantez açarak değinebiliriz. Yack Aristoteles’in insanın tek siyasal
hayvan olmadığını düşündüğünü ifade etmektedir. Siyasal hayvan olmanın vaaz geçilmez kriteri “ortak çıkar”ı
gözetmek grup haline yaşayan bazı diğer hayvanlarda, mesela arılar da ve karıncalarda da vardır. Ancak akıl
ve konuşma yetisi sayesinde insan en çok siyasal hayvan olarak öne çıkar. Aristoteles bağlamında siyasal hayvan-siyasal toplum tartışmaları için bkz. Bernard Yack, The Problem of Political Animal, Columbia ve Princeton:
California University Press, 1993.
1
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barışı, ortak aklı bulurlar. Dolayısıyla sürecin kendisi ulaşılan sonuçlara bakılmaksızın
değerli ve kendi başına bir amaç olarak görülür. Çünkü polise katılım yoluyla yurttaşlar
kendilerini an be an gerçekleştirirler; her bir yurttaş bu süreçte yaşam potansiyelini etkin
kılar ve varolur.
Katılımcı siyasal yönetimin toplumsal çerçevesi polistir. Polis olan-olması gereken karşıtlığının ortadan kalktığını ve (var) oluşu temsil eder. Öyle ki, polis tekil veya tikel çelişkilerin ortak akıl yoluyla aşıldığı gerçek sentezdir. Oluş yoluyla polise ya da siyasal topluma ulaşılırken birey-toplum karşıtlığının aşılması da mümkün hale gelir. Bu optimum
öneri “olan”ı devlet adına “olması gereken”e kurban eden tiranca dayatmalara da, “olması
gereken”i “olan”a mahkum eden, ideali siyasetin dışına iten gündelik siyasal bozulmaya da
meydan okur. Toplum ile devleti yurttaşlık ve katılım temelinde poliste birleştiren Aristotelesçi felsefe bu haliyle sosyal devlete ve sosyal demokrasiye ilham kaynağı olacak antik
modelin yetkin ifadesidir.2
Aristoteles’in siyaset anlayışı erdem, daha açık bir ifadeyle adalet erdemi üzerine inşa
edilmiştir. Poliste yaşamak adil yaşamakla aynı anlama gelir. Çünkü adalet siyasal sistemin özüdür. Adil davranmak aynı zamanda kişinin kendisini diğerinin yerine koyması,
onunla özdeşlik ve dostluk kurması demektir. Bir siyasal rejimin nihai amacı siyasal arkadaşlık veya dostluk biçiminde ortaya çıkacak yurttaşlık düzenini yaratmak ve bu düzen
aracılığıyla polisin halkını erdemli yaşam olanağı içinde geliştirmektir (Arnhart, 2004, s.
69-74). Böylesi bir amacın gereğince karşılanması için de eşitliğe ihtiyaç bulunur. Çünkü
ancak eşitlik dostluk doğurur. Dolayısıyla gerçek bir siyasal dostluk düzeni, eşitliğe dayanan bir düzen olmak durumundadır (Aristoteles, 1999, s. 175, 201). Aristoteles felsefesi
bu haliyle hak eşitliği ve fırsat eşitliği düşünceleri için de imkan sağlamıştır (Sidney, 1990,
s. 50-1). Görüldüğü üzere, Aristoteles polisi bir dizi tanıtlamalar zincirinin sonunda ahlaken onanır hale getirmiştir. Eşitlik yurttaşlığa, yurttaşlık adalete, adalet erdemli yaşama
ve erdemli yaşam da polise yol açmıştır. Ama bir kez polis kurulduktan sonra, erdemi ve
adaleti yaşamak, yurttaşlığı ve eşitliği yaratmak ve sürdürmek için polise ihtiyaç duyulur.
Nihai amaç iyi yaşamaktır. İyi yaşamak ise erdemli ve siyasal toplum içinde yaşamayı ifade
eder (Aristoteles, 1990, s. 85).
Aristoteles’in felsefi mirasının Hegel tarafından ne ölçüde çarpıtıldığını tespit edebilmek için Aristotelesçi siyasal toplum öğretisinde önemli bir yer tutan polis-oikos karşıtlığına ayrıca değinmek gerekir.3 Aristoteles oluşta karşıtlıkları aşarken aynı zamanda
Aristoteles’i sosyal demokrasi bağlamında ele alan yorumlar için bkz. Martha Nussbaum, “Nature, Function,
and Capability: Aristotle on Political Distribution”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, Suppl. Vol., 1988, ss.
145-184; Martha Nussbaum, “Aristotelian Social Democracy”,. Liberalism and the Good, (Der.), R. Bruce Douglass vd, New York: Routledge, 1990, ss. 203-252. Nussbaum’un çalışmalarını değerlendiren bir yazı için bkz.
Richard Mulgan, “Was Aristotle an Aristotelian Social Democrat?”, Ethics, Vol. 111, 2000, ss. 79-101.
3
Tabii oikos-polis karşıtlığı noktasında “karşıtlık” vurgusunu Aristoteles diyalektiği doğrultusunda ele almak
gerekir. Aristoteles polis ile oikos arasındaki farklılığı farkın karşıtını tamamladığı bir zıtlıkların birlikteliği tezi
içinde dile getirmiştir. Bu nedenle polis ile oikos birbirinin karşıtı ve aynı zamanda birbirilerini tamamlayan unsurlardır. Benzeri bir yorum için bkz. Stephen Salkever, Finding the Mean: Theory and Practice in Aristotelian Political
Philosophy, Princeton: Princeton University Press, 1990.
2
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karşıtlıkların aşılmasını engelleyecek tüm ekonomik-kültürel ve sosyal bağlamlara karşı da bir felsefe yarattı (Bağce, 2004, s. 19). Filozof iktisadi rasyonelliği ve erosu siyasal
toplumu korumak adına eleştirir. Sadece bedensel hazların peşinden koşmak ona göre
hayvanlıktır. Bu bağlamda oikos doğal zorunlulukların ve hayvanca yaşamın alanıdır. Kölelik kurumu ise iktisadi topluma karşı geliştirilen ötekileştirici tavrın odağında yer alır.
Aristoteles köleliği savunur. Daha doğrusu köleliğin savunmaya ihtiyacı olduğunu fark
eden ilk düşünürdür. Onun kölelik savunusu mevcut Atina toplumu için eleştiri niteliğindedir (Lear, 1998, s. 197; Arnhart, 2004, s. 65-7). Aristoteles kölenin erosu temsil ettiğini düşünür. Kamusal alanda özgürlüğü sağlayabilmek için köleleri özel alanda bırakır;
bir anlamda yurttaşların özgürlüğü için köleleri feda eder. Kamusal yaşam özel alanın
zorunluluklarının üstesinden gelen insanlara açıktır. Dolayısıyla kölelerin özel alanda ya
da ekonomi alanında üstlendiği iş kendiliğinden gerçekleşiyor olsaydı kölelere ihtiyaç kalmazdı (Aristoteles, 1990, s. 14-5). Öyleyse Aristoteles köleliği ekonomi alanında kaldığı
ve ekonomik zorunluluklardan kurtulmak olanaksız olduğu için onaylar. Yine de kölelerin
özgürleşme koşullarını soruşturmadan ekonomi-kölelik özdeşliğini kurmak Aristotelesçi
düşünüşün belirgin bir zaafıdır (Maclntyre, 2001, s. 160). Aristoteles sonrasında, Hegel
ve Marx bu sorun üzerinde duracaktır. İlk bakışta köle-efendi diyalektiği gibi öğretici tanıtlamalar aracılığıyla Hegel’in Aristotelesçi zaafı aştığı ve emeğin özgürleşmesi için tarihsel bir perspektif sunduğu düşünülebilir. Ancak sivil toplum çözümlemesi gösterecektir ki, Hegel ekonominin siyaseti araçsallaştırmasına karşı özel olarak her hangi bir önlem
alma gereği duymamıştır.
Aristoteles bilgeliğinin anlamlı bir dökümü siyasal toplum çözümlemesinden fazlasını
barındırır. Antik düşünüşün en olgun hali Aristoteles felsefesinde somutlaşır. Bu bağlamda, polis tartışması kadar bilgi felsefesi ve ekonomi politik de önemlidir. Aristoteles
karşıtlıkları oluşta aşan söylemini hayatın her yanına yarar. Öznellik ile nesnellik arasındaki gerilimi, içinde erdemi de barındıran akıl düşüncesinde aşar. Aristoteles’in akla yüklediği uzlaşmacı anlam bugünün yöntem tartışmaları açısından oldukça dikkat çekicidir.
Modern Aristotelesçi okumalar onda pozitivizm-hermönitik saflaşmasını geçersiz kılan
metodolojik bir özün olduğunu göstermiştir (Salkever, 1990, s. 57-94). Filozof, benzer bir
şekilde, özel mülkiyet-kamu mülkiyeti uzlaşmazlığı konusunda mülkiyetin neden kamusal olması gerektiği, buna karşı kullanım hakkının neden özelde kalmasının daha uygun
olacağının öğretici bir açıklamasını da sunar. Bu bağlamda Aristoteles için mülkiyet özel
kişilerde kalmalı, ama özel mülkiyet kamusal hassasiyetler dikkate alınarak kullanılmalıdır (Aristoteles, 1990: 36-8; Arnhart, 2004, s. 49, 63). Teori-pratik tartışması açısından
da benzeri yorumlar yapılabilir. Aristoteles’te ne saf teorik ne de sadece pratik kaygılardan oluşmuş bir gündelik bilinç vardır. O sadece teoride siyasal olarak en iyinin ne olabileceğiyle ilgilenmemiş, aynı zamanda en iyiye ulaşılamadığında, pratikte siyasal olarak
neyin gerekli olduğu üzerinde durmuştur. Aristoteles felsefesi aracılığıyla oluşun, oluşan
şey de mümkün olanın bilgeliğini yansıtmıştır.
Aristotelesçi anlayışın sentezci-oluşçu yanı modern siyasal gündem içinde de ikili
bir yorumlamaya tabii tutulmuştur. Katılımcı ve toplulukçu eleştiriler de, liberalizmi er161
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dem özelinde aşmaya çalışan aristokratik eleştiriler de Aristoteles’te kendilerine uygun
düşünceler bulurlar (Nichols, 1992). Çünkü Aristoteles doğru ortayı, hem iyi olanı hem
de sürdürülebilir olanı ister. Bu bağlamda hocası Platon’un Yasalar’da anlattığı ikinci
en iyi yönetim tezine daha yakındır. Karma anayasacı anlayışın en kapsamlı savunusu
Aristoteles’e aittir. Bu bilgilerden iki sonuca ulaşabiliriz: Aristoteles aşırı önerilere karşı
orta sınıf çıkarını savunur. Dolayısıyla orta sınıfın modern eğilimleri -sosyal devlet- ile
felsefesi arasında kuramsal bağlar kurulabilir. Öte yandan, yüzeysel bir okuma ile filozofun demokratik siyasete verdiği desteğin yeterince demokratik olmadığı, demokrasinin tiranlığa doğru bozulacağını düşündüğü için aristokratik öğelerle güçlendirilmiş bir
yönetim (politeia) önerdiği söylenebilir (Mansfield, 1978, s. 2-15). Ancak Aristoteles’in
ürettiği ve kendisinden sonraki tüm düşünürlerin farklı bağlamlarda yeniden keşfettiği
yaşamsal bilginin veya bilgece formülün yetkinleşme dışında hiçbir amaç gütmeyen oluş
veya fiil olduğunu vurgulamak gerekir4. Bu kavramsallaştırma radikal veya katılımcı bir
demokrasinin hem teorisi hem de pratiği açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla
bu buluş Aristoteles’teki diğer her türlü tartışmayı ikincil konumda bırakmaktadır.

Hegel: Aristoteles Felsefesinin Çarpıtılmış Türevi
Hegel felsefesi belli başlı varsayımları bakımından ilk bakışta antik düşüncenin uzantısı gibi durur. Hegel ortaçağ sonrası batılı siyasal kültürdeki ve aydınlanmacı liberal siyaset felsefesindeki baskın eğilimin aksine epistemolojiyi bağıl bir konu olarak ele alan,
özü itibariyle ontoloji temelli bir felsefi gündemi takip eder.5 Önce varlık anlayışını ortaya
koyarak, tarih felsefesi ve siyaset felsefesini bu daha önceden yaratılan ontoloji kategorilerinin üzerine inşa etme alışkanlığı bir felsefe yapma tarzı olarak antik mirasın en önemli
ayraçlarından biridir. Bu bağlamda Hegel’in tinden tarihe, tarihten devlete doğru sıraladığı argüman dizini en azından ilk görünüşte antik Yunan’ın felsefi yöntemi ile tutarlıdır.
Ayrıca akıl ile insan arasında kurulan kavramsal özdeşlik ve kuramsal çabanın gelişme
biçiminin belli bir mantıksal skalaya oturması Hegel felsefesini antik mirasa bağlayan diğer ip uçlarıdır. Ancak ayrıntılı olarak ele alındığında, Hegel’in doğa ve tin anlayışı kadar
diyalektiği kullanma biçimi de Aristotelesçi doğa anlayışı ve oluş felsefesinde ciddi sorunlara yol açar. Siyaset felsefesinde ise bu sorunlar derin çatlaklara dönüşür.
Hegel’de Aristotelesçi düşüncenin çarpıtılması sorunu dört ayrı noktada ele alınabilir:
1) Hegel felsefe yapmaya tinden, Platon’un başladığı yerden başlar. Platon’un kişisel ideArendt ve Habermas’ın tartışmalarında Aristoteles’in derin izleri görülmektedir. Bu açıdan her iki düşünürün Aristoteles’i anlamak için önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.
5
Bedia Akarsu, Çağdaş Felsefe, İstanbul: İnkılap Yayınları, 1998, s. 74. Tabii Hegel edebiyatında ontolojinin
merkezi öneme sahip olması gerçeği filozofun mantık çözümlemesi aracılığıyla Kant’a karşı aklın nesnelliği
Hume’a karşı nedenselliğin zorunluluğunu kanıtlama girişimini kendiliğinden önemsiz kılmaz. Ayrıca Hegel
gerçeğin yüzeyden derine doğru tabakalı sırlanışını, olanın neden öyle olması gerektiği bilgisi ile birlikte realist bir yöntem içinde savunmuş, bir bilim yapma tarzı olarak Realizmi biçimlendirmiştir. Yorum için bkz.
George Sabine, Yakın Çağ Siyasi Düşünceler Tarihi, Çev: Ozan Ozankaya, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1991, ss.
13-4. Realizm için ayrıca bkz. Russel Keat & John Urry, Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev: Nilgün Çelebi, Ankara:
İmge Yayınları, 1994, ss. 34-56.
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alizmi (filozofların yönetimi) Hegel’in elinde kurumsal idealizme (devlet aklına) dönüşür.
Ancak Hegel Platoncu sonuçlara Aristoteles’in diyalektiğini kullanarak ulaşmak zorunda
kalır. Oysa Aristoteles’in felsefesi özgün iddiası itibariyle Platon’a yanıt niteliğindedir.
Hegel’in Aristoteles’i araçsallaştırdığı, Platoncu sonuçlara Platon karşıtı bir yöntemin
(diyalektiğin) içini boşaltarak ulaştığı iddia edilebilir. 2) Bu durum, Hegelci diyalektiğin
kuramsal geçerliliği sorununu gündeme taşır. Hegel’in sahte bir diyalektik aracılığıyla felsefe yaptığı iddiası, Hegel felsefesinin sonuçlarına karşı yöntemsel/epistemolojik kuşkuları artırır. Makale yazarları, Hegel’in kendisinin zaten önceden ulaştığı sonuçları sonradan meşrulaştırmak amacıyla diyalektiğe başvurduğunu düşünmektedir. Kavramları
kullanmadaki belirsizlik, karışık üslup, tanıtlanması özellikle güç sözcüklere verilen genel
anlamlar gibi Hegelci metodolojinin temel problemleri aynı zamanda sahte diyalektiğin
bilinen görünümleri niteliğindedir (Sabine, 1991, s. 32-3). 3) Aristoteles olan ile olması
gereken arasındaki idealist felsefedeki karşıtlığı kendi oluş felsefesi aracılığıyla aşmaya
çalışmış, diyalektiği de bu amacı mümkün kılmak adına kullanmıştır. Aristoteles’teki uzlaşmacı/kendini var edici düşünce biçimi, Hegel’in elinde Aristotelesçi mirasa araçsal bakışı sonucunda çatışmacı/yok edici bir söyleme dönüşmüştür. Hegel ruh-madde ikilemini
oluşta uzlaştıran diyalektiği yolundan çıkararak araçsal bir zeminde ruh ile maddeyi karşı
karşıya getiren, karşıtlıklar arasında taraf tutan, tinin aklın mükemmelleşmesi anlamında gitgide her şeye egemen olmasını arzulayan bir edebiyat yaratmıştır. Dolayısıyla Hegel
için var olma mutlaka birilerinin yok olması sayesinde elde edilebilir hale gelmektedir. Bu
anlamda şiddete ve savaşa yönelik olumlayıcı bakış aslında ontolojik bir eğilimin toplum
felsefesindeki karşılığını ifade etmektedir. Dolayısıyla, Aristoteles ile Hegel arasındaki
en büyük farklılık ilkinin şeyleri bir arada tutarak (var edici bir tarzda) kendini aşmayı
önermesi, ikincisinin ise şeyleri parçalayarak (yok edici bir tarzda) aynı sonuca ulaşmayı
amaçlamasıdır. 4) Son olarak Hegel felsefesi Aristoteles diyalektiğindeki doğal olan/ereksel olan bütünlüğünü parçalamış; böylelikle doğal olan üzerinde ereksel olanın buyurganlığına izin veren totalitarizmin kuramsal olanağını yaratmıştır.
Hegel’de Tin ve Çarpıtılan Oluş Üzerine
Hegel nesneler evrenini üçe ayırır: Mantık ve matematiğe konu olan salt formlar, doğada somutlaşan ve uzay-zaman içindeki organik-kimyasal şeyler ve tin (geist). Tin kavramlar dünyası ile cisimler dünyası arasındaki uzlaşmanın ürünüdür. Hiç değişmeyen
(kavram) ile hep değişen (madde) arasında, hem sürekli değişip, hem de aynı kalan bir
şeydir. Bu sonul anlamıyla bir oluş durumudur. Oluş ise varlık ile yokluğun sentezidir.
Her olmakta olan şey, hem var olan, hem de yok olan bir şeydir çünkü (Akarsu, 1998, s.
74-80). Tin bir araya gelmiş, birliği kendi içinde ancak merkezi kendi dışındadır. Merkezi
kendi dışında olduğu için sürekli bir arayış içindedir. Diğer bir ifadeyle tin kendi kendini
aramaktadır. Tarihin ereği de, her bir yeni aşaması özgürlüğün bir ileri aşamasına karşılık
gelen, tinin kendi kendisi için özgürlüğü, kendisini bulmasıdır (Hegel, 1995, s. 57, 175).
İdea’dan yola çıkan ve idea-madde karşıtlığını tinin sentezinde aşan Hegelci şema,
Aristoteles’in Platon’un idealizmine yönelttiği itirazlarını içeren madde-form öğretisinin
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bire bir kopyası niteliğindedir. Ancak Hegel’in Aristoteles’ten kendine mal ettiği kurgu
yalnızca tinin yaratım süreci ile sınırlı değildir. Hegel diyalektik mantık ile tinin biçimleri
arasındaki hiyerarşik bölümleme açısından da Aristotelesçi çizgiyi takip eder. Hegel gerçeğin oluş halindeki sentezi olarak ilan ettiği tini kendi içinde üçe ayırır. Öznel tin ruhbilime konu olan her bir bireydeki tözdür. Zamandan bağımsız olarak bütün insanların
aralarında ortak olan ruh yapısı öznel tini ifade eder. İnsan da tinin öznel bir yanı vardır.
Yine de bu yetersizdir; çünkü insan zamanın içindedir ve sürekli değişime tabidir. Nesnel
tin ise insanlarca yaratılmaktan çok insanları yaratan kendi içinde zorunlu olan tarihi ve
bu zorunlu tarihin devlet, ulus, ahlak, hukuk gibi formlarını ifade eder. En üstte ise saltık
tin bulunur. Saltık olan ölümlüler dünyası içinde ölümsüz olan şeye, sürekli ilerleme halinde olan kültüre karşılık gelir (Akarsu, 1998, s. 82-6). Hegel’e göre insanlık tinin göreli
biçimlerinden mutlak biçimine doğru ilerlemektedir (Sabine, 1991, s. 162). Tinin Hegel
ontolojisindeki bu aşağıdan yukarıya sıralanışı Aristoteles’in bireyden polise doğru kendini gerçekleştirirken sürekli daha fazla potansiyele doğru genişleyen formlarını hatırlatır.
Tabii önemli bir farklılık söz konusudur. Aristoteles insanın kendini aşmada kullandığı
her aşamayı doğada saklı olan potansiyelin, erdemin ve özgürlüğün açığa çıkmasında yararı bulunan birer araç olarak görüyordu. Herhangi bir şeyin yetkinleşme sürecinin tamamlanmamış ürünü o şeyin doğasıydı (Aristoteles, 1990, s. 9). Kendine yeterlilik ilkesinde insan tini yetkinleşirken, bu tinin yarattığı formlar insanın dışında ve üstünde bir
değere sahip olmuyordu. Sadece ailelerden oluşmuş bir düzenden, kolektif olarak örgütlenmiş bir düzene, oradan da polise geçerken doğal potansiyelin ortaya çıkmasını olanaklı
kılan koşullarda iyileşme sağlanıyor ve sonuçta birey kendini geliştiriyordu. Dolayısıyla
Aristoteles için polis (devlet) daha yüksek bir formu ifade etmesine rağmen insan karşısında daha değerli görülmüyordu. Oysa Hegel’de devlet, daha yukarıda bir form olduğu
için kendiliğinden değerli görülüyordu.
Hegel iki noktada Aristoteles’i çarpıttı. Öncelikle, Aristoteles’in karşıtlıkları orta doğruda veya ortak akılda aşan oluş felsefesi Hegel’in elinde tin felsefesine dönüştü. Her ne
kadar tin biçimsel olarak var olan ile var olması gereken arasında bir uzlaşma gibi görülse
de, gerçekte tinci ontoloji giderek soyutlaşan ve dolayısıyla idealar evrenine yaklaşan bir
iç düzeneğe sahiptir. Hegel için tinin en yetkin hali maddi zorunluluklardan arınmış, uzay
ve zamanda süreklilik kazanmış kültürdür. Tinci kültür ise madde-form benzeri bir uzlaşmayı değil, belli bir tarafı, maddeyi olumsuzlayan formu ifade eder. Kültürün tin olarak
maddeden bağımsız niteliği, insanı madde alanında bırakan ve devlet gibi kültür biçimlerine insan karşısında nesnel üstünlük tanıyan yanlış okumanın da yolunu açmıştır. Bu
sayede Aristoteles’in bireyleri zenginleştiren polisi, Hegel’in bireylerin içinde eridiği devletine dönüşmüştür. Bu sorun veya çarpıtma önemli ölçüde Hegel’in diyalektiği kullanma
biçiminden ve Hegelci doğa anlayışından kaynaklanmaktadır.
Hegel’de Diyalektik, Gerçeklik ve Rasyonellik
Hegel felsefesinde diyalektik doğa yasasına karşılık gelir. İşe yaramayanların, toplumun nesnel gelişimini engelleyenlerin yok olması (radikal değişim veya yıkım) ve sağ164
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lam olanların korunması (muhafazakar veya koruyucu yön) diyalektik aracıyla bir arada
haklılaştırılır. Sol Hegelciler ile Sağ Hegelciler arasındaki ayrım önemli ölçüde diyalektiğin
bu ikili kullanımından kaynaklanır (Sabine, 1991, s. 8-9). Hegel diyalektiği aklı yönlendirecek tarafsız bir yöntem olarak değil, ulus devlet savunusu dahil belirgin ideolojik taraflılığı gizleyecek bir araç olarak kullanır. Hegel felsefenin görevini kendi zamanının en
derin kültürel çatışmalarını kavramak ve çözmek olarak tanıtır (Schwarzenbach, 1991,
s. 556). Felsefe kendini kargaşa biçiminde ortaya koyan toplumsallığın rasyonel özüne
dönüşü sağlayan en etkili araçtır (Hegel, 1991, s. 3, 10). Dolayısıyla Hegel’in kendisi gibi
düşünmeyenleri de tinden pay almış bilinçler olarak sayması ve hiç kimseyi yanlış bilince
sahip olmakla itham etmemesi gerekirdi (Bağce, 2003, s. 118-9). Ancak Hegel kökü antik
Yunan’a dayanan diyalektiği kendi ideolojik eğilimlerinin aksine sonuçlar doğuracak şekilde kullanmaktan kaçınır. Özellikle gerçek olan-rasyonel olan özdeşliğinde devleti aklayan bir tutum içine girer.
Hegel diyalektiği kendisini haklılaştıracak bir yöntem olarak kullanmak üzere çarpıtmıştır. Sokrates-Platon bilgeliğindeki bilgi-erdem ve bilgi-inanç özdeşliğini düzen-gerçeklik özdeşliğine dönüştürmesinde, diyalektik bir araç rolü görmüştür. Her ne kadar bilgiyi
şüphenin ve bilinçsizliğin kayboluşu ile elde ettiğimiz bir kazanım olarak ele alsa ve kavramlaştırmasında bilmek ile inanmak aynı anlama gelse de (Hegel, 1995, s. 48-9), Hegel’in
amacı antik mirasın çözümleme gücünü bir anlamda Hıristiyanlıktaki tinsel bakışın emrine vermektir (Sabine, 1991, s. 16). Böylelikle diyalektiğin içini boşaltarak varolanın eleştirisi yerine, varolanın onaylanmasına ve gerçeğin rasyonelliği tezi ile birlikte zamanının
tüm kurumlarına yönelik bir aklama işlemine girişir. Hegelci terminoloji içinde her değişim hem sürekli hem de süreksiz olup, geçmişi ileri doğru götürmekte, ama aynı zamanda
yeni bir şey yaratmak için onunla ilişkilerini koparmaktadır. Dolayısıyla olan şey, hem kesinlikle “olacak” olan, hem de “olması gereken”dir. Yaratıcı, kendiliğinden, dışa açık, güven
verici, korkusuz ve bilinçsiz tez, içe dönük, katı, bilinçli, kararlı, korku içinde antitez ile
birleşir ve ortaya rasyonel ile gerçeği aynı içerikte eriten sentez çıkar. Bu sentez, düşüncenin kendisi ile birliği anlamında özgürlüğe de eşittir (Hegel, 1995, s. 109). Gerçek olan
rasyoneldir, rasyonel olan gerçektir yargısı (Hegel, 1974, s. 262) evrenin kaos olmadığı,
bir düzene ve aralarında mantıksal bağlar olan yasalara bağlı olduğu inancını dile getirir.
Dünyanın verili kültürel varlığı ve devlet bağlamındaki kurumsal birikimi gerçeğin rasyonel halidir. Dolayısıyla düzen sadakate, saygıya ve itaate layıktır. Böylece Hegel gerçek
olanı rasyonel olana dönüştürerek düzenden memnuniyetini felsefi bir dile çevirmiş olur.
Rasyonel olan gerçekleşmiş, gerçekleşmiş olan rasyoneldir tezinden çıkarılacak ikinci bir
yorum ise Hegel’in gerçeklik anlayışını ortaya koyar. Hegel gerçekleşmiş olan ile var olanı
birbirinden ayırır, bir yetişkin karşısında çocuk örneğinde olduğu üzere var olan her şey
potansiyel olarak rasyoneldir (Hegel, 1991, s. 10 ve Kısım 10A). Ancak gerçek olanın rasyonel olduğunu ileri sürerken potansiyelleri değil, gerçekleşmiş olanları ya da ortaya konmuş ve dolayısıyla potansiyel olmaktan çıkmış olanları kasteder (Arnhart, 2004, s. 317).
Bu düşünüş sonucunda kolaylıkla ırkçılık teorisini de üretir. Toplumları veya ulusları kültür üretme, kültür taklit edebilme veya kültür yok etme temelinde tanımlaması ve bu
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tanımlama sonucunda özellikle Çingenelere karşı düşmanca bir tutum takınması Hegel’in
ırkçı düşüncelerini örneklendirir. Bu ise geçmişe bakarak toplumlara nitelik atfetmesinin
bir yansımasıdır. Bir anlamda Hegel yalnızca olana ya da geçmişe bakmaktadır. Şu ana kadar eğer bir şey gerçekleşmemişse bundan sonra da gerçekleşmeyecektir. Bu ise Hegel’de
sosyolojik düşüncenin gelişmediğini göstermektedir.
Aristoteles varlığın kendi doğasını gerçekleştirmek, potansiyelini ortaya koymak itkisinde olduğunu; hem bu doğal itkinin kendisinin hem de potansiyelin ortaya konulması
ile elde edilen yönün rasyonelliği ifade ettiğini belirtir. Hegel, Aristoteles’in bu belirlemesini başlangıç önermesi olarak alır, doğal potansiyelin ortaya çıkışı üzerinde hiç durmadan
var olanlar ile gerçek olanlar ya da aklını ortaya koyanlar ile bunu yapamayanlar arasında
bir hiyerarşi inşa eder. Dahası Aristoteles kurumları rasyonel olanın ortaya çıkacağı tarihsel bağlam olarak onarken, Hegel kurumları gerçek-rasyonel katına çıkarır. Aristoteles’te
kişi polise katılarak rasyonel olur, ama onu rasyonel yapan polis değildir. Polis bireyde
zaten var olan aklın ortaya çıkmasına ve zenginleşmesine yardım eder. Hegel’de ise devlet
gerçek-rasyonel, bireyler ise potansiyel rasyoneldir. Devletle temas veya devlete itaat bireyi
rasyonel kılar.
Hegel’de felsefe rasyonel olanı araştırır. Varolan veya gerçeklik rasyonel olduğuna göre,
soruşturan bilinç kendini verili olanlara adamalıdır sonucunu çıkarır (Hegel, 1974, s. 262;
Hegel, 1995, s. 36). Böylece, felsefenin görevini geçici olanlar içinde kalıcı olanın ya da
ebedi özün bilgisini araştırmak şeklinde yeniden tanımlar. Bu ise nesnel tinin kendini
bu dünyada gerçekleştirmesi, form kazanması olarak olumladığı devletin içinde ve devlet
için mümkün olabilir. Öyleyse, Hegel’e göre felsefe sadece ve sadece gerçeğin, diğer bir
ifadeyle devletin hizmetinde olmalıdır (Hegel, 1974, s. 260, 263). Bu önerme Hegel’in diyalektiği çarpıtmasının açık bir işaretidir. Platon felsefesinde felsefe devletin nasıl olması
gerektiğini belirleyen, ona yön veren bir “efendi”, Aristoteles felsefesinde ise filozofun
Büyük İskender ile ilişkisi bağlamında siyasete danışmanlık yapan bilgece bir mekanizmadır. Hegel ise antik mirası tümüyle yadsır. Filozofu (aslında kendisini de) devleti ancak
anlamaya çalışan, ona hizmet eden bir ‘uşak’ ya da ‘hizmetkâr’ konumuna indirger. Bu
arada, ilk duyulduğunda insanı büyüleyen ünlü ‘gerçek olan rasyonel, rasyonel olan gerçektir’ sözünün de bu hizmetkarlığı, dolayısıyla statükoyu haklı göstermeye çalışan bir
formül ya da anahtar olduğu kendiliğinden açığa çıkar. Bu arada Hegel kendi diyalektiğine
de sadık kalmaz, gerçek olan-rasyonel olan özdeşliğinden keyfi sapışlar gösterir. Bir yandan statükoyu haklılaştırmak için ‘gerçek olan rasyonel, rasyonel olan gerçektir’ der ancak
diğer yandan başka düşünürleri erdem ile kötülüğü, özgürlük ve köleliği birbirine karıştırdıklarını ileri sürerek eleştirir. Halbuki kendisi gerçeklik ve rasyonelliği bir kez özdeşleştirdikten sonra, erdem ile kötülük, özgür insan ile köle arasında nasıl bir ayrım yapabilir?
Var olan her şey rasyonel diyerek erdem ile kötülük arasındaki farkı kendisi kaldırdığının
farkında değildir (Bağce, 2003, s. 118-9).
Doğal Olana Karşı Araçsal Aklın Yükselişi ve Tarihle İnsanın Savaşı
Hegel’in Aristoteles felsefesinden devraldığı başlıca temalardan biri doğa ve tarih ilişkisidir. Doğa her iki düşünür için kavramsallaştırmalarını ontoloji-epistemoloji eksenin166
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den toplum-siyaset felsefesi eksenine kaydırmalarını sağlayan teorik bir köprü vazifesi
görür. Aristoteles’te doğa iç güdüler, arzular, istemler ve ihtiyaçları kapsayacak şekilde
hem var olanı içerir, hem de var olması gerekeni. Doğa kendini gerçekleştirme anlamında
yaşam potansiyelidir. Hegel’de ise doğa ve doğal olan olumsuzlanır. Doğa aklın gerçekleşmesi önündeki engeli ifade eder. Bu iki duruş arasındaki fark ise özünde uzlaşmacı akıl ile
araçsal akıl arasındaki farka işaret eder. Hegelci tutum aklın doğa karşıtı işleyişine vurgu
yaparak, ilerlemeciliğe, pozitivizme ve totalitarizme teorik destek sağlar.
Hegel doğayı katı bir zorunluluk alanı olarak betimler. İnsan, emeği ile kendisini köleefendi diyalektiğine mahkum eden bu zorunluluğu aşar (Hegel, 1991, 194R Parağraf). Bir
nesnenin doğası onun kavramı, idesi, erdemleşmemiş halidir. Bu bağlamda doğa özgürlükçü bilinçten yoksundur (Hegel, 1995, s. 98; Savran, 2003, s. 128). Hegel doğayı tarihte
tinin ilerlemesi sürecinde sürekli yok ederek geride bırakacağı bir sorun olarak ele alır.
Çünkü ona göre, doğada ilerleme yoktur (Akarsu, 1998, s. 81). Oysa insan tinsel bir varlık
olarak ilerleme ihtiyacı içindedir. Bu haliyle, Hegel’e göre, doğa insanca olanın ve yüksek özgürlüğün karşıtıdır (Hegel, 1995, s. 52-3). Doğal olanın ereksel olandan ayrılması
bağlamında, Hegelci doğa kavramlaştırmasında üç önemli nokta ön plana çıkmaktadır:
1) Hegel, insan ile doğa arasında kuramsal bir karşıtlık öngörür. Doğa tine ait olmayan
demektir. Bu belirleme birçok yan yorumun dışında insanın doğaya karşı tutumunda tin
alanına ait rasyonelliği kullanmayacağı anlamına gelir. Diğer bir deyişle doğaya karşı insanın tutumu herhangi bir ahlaksal hassasiyetten bağımız görülür. 2) İnsanın ilerlemesi
onun ereğidir, ama bu erek Aristoteles’ten farklı olarak doğanın reddi ile mümkün olabilir. Doğal olan ile ereksel olan birbirinden ayrı ve hatta birbirine karşıttır. 3) Doğa-uygarlık karşıtlığında tarihin emek ile birlikteliği söz konusudur. İnsanı özgürleştirecek ve
üzerindeki köle-efendi diyalektiğini kıracak olan şey emeğidir. Emek üzerindeki bu vurgu,
doğa karşıtlığı, ilerlemeci tarih anlayışı ve özgürleşme teması daha sonra Marx üzerinde
ciddi bir etkide bulunacaktır (Lukacs, 1998, s. 95; Ünsalan, 2005, s. 189).
Hegel tinin tarihte ilerlemesini haklılaştırabilmek için doğayı yadsır. Bu noktada antik
Yunan’daki döngüsel tarih anlayışı ile Hegel’in mistik ilerlemeci tarih anlayışı arasındaki farklılıklar dikkat çekicidir. Doğa ontolojiden siyasal ahlaka geçecek sürecin ilk adımı,
tarih ise insan bilincinin gelişim tarihi ile toplumun gelişim tarihi arasındaki koşutluk
nedeniyle Hegelci serüvenin devlet felsefesiyle sonuçlanacak tamamlayıcı nosyonudur.
Bir anlamda doğanın başlattığı dönüşümü tarih tamamlamaktadır.
Hegel’e göre tarihin evrensel bir amacı vardır. Bu amaç karşıt olanlardan birinin diğerini yok ettiği bir zorunluluklar süreci olarak toplumu şekillendirir. Tarihin evrensel amacı,
varlığı tek tek her bir tinin varlığından bağımsız bir tümel akla karşılık gelir. Tarihin aklı
insanlara ayrıca somut olarak sorulmadan oluşur; tarih başından itibaren kendini özgürlük şeklinde gerçekleştirmektedir. Diğer tüm tekil ve tikel akıllar bir biçimde ondan doğar.
Kişilerden bağımsız bu tarihsel akıl anlayışı üzerine inşa edilecek toplum felsefesi ve devlet anlayışı tekbiçimcilikle sonuçlanacaktır. Dolayısıyla, tarihi tinin sözcüleri olan büyük
insanlar yapar. Devlet adamının aklı bireylerin tekil akıllarının ondan kaynaklandığı ya
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da onda meşrulaştığı tümel aklı ifade eder. Öte yandan kahraman rolü oynayan aktör de
aslında tarihin bir nesnesidir. Çünkü filozoflar ve kahramanlar da dahil herkes kendi zamanının çocuğudur. Onu yöneten tin tüm tarihin veya tümel aklın bir parçası olduğu için,
aynı zamanda bu tümel aklın verili zamanıyla da sınırlanmışlardır.
Hegel, Platon’da ve Aristoteles’te en olgun haline bürünen antik anlayışı ve antik bilgelikle ilgili saydığı Doğu anlayışını eleştirir. Yönetimlerin Dolaşımı kuramında belirgin olarak görüldüğü üzere, antik felsefede tarih döngüsel değişimler biçiminde algılanma eğilimindedir. Sınırsız zaman ve sınırlı mekan içinde insanlar sürekli olarak kendilerini tekrar
eder. Tarih yok oluşların ve var oluşlarının birbirini takip ettiği bir doğum-ölüm birliğini
temsil eder (Arnhart, 2004, s. 313). Aristotelesçi diyalektikte diyalektiği inandırıcı kılan,
bir varlığın içinde kendi çelişkisini taşıması ve bu çelişkinin o varlığın bir üst biçiminde
kendini ortaya koymasıdır. Böylece aynı durum tekrar eder ve varoluş kendisiyle çelişerek
kendisini yetkinliğe taşır. Hegel döngüsel rasyonelliğin gereği olarak her şeyin başladığı
biçimde bitmesine, ama potansiyelini ortaya koyarak geliştiği için başladığı yerde bitmemesine dair özgün Aristotelesçi yorumu benimsemiş gibi görünür. Tin kendi antiteziyle
çelişir, bu çelişkiyi bir sentez izler. Ama sentez ile varılan sonuç da geçicidir. Çünkü bir
önceki döngünün sentezi bir sonraki döngünün tezidir aynı zamanda. Aristoteles örneği
gösterir ki, diyalektik tarihte döngüsel olanı yakalama çabasını ifade eder. Böyle bir çabaya girişmek tarihte ilerleme olmadığı anlamına gelmeyecektir. Dolayısıyla, Hegelci tezin
döngüsel tarih ile ilerlemeci tarih arasında yarattığı karşıtlık aslında sahtedir denebilir.
Bu ise Hegel’in özgün olmadığı ve Aristoteles’i çarpıttığı yönündeki savımızı destekler.
Antik bilgelik neden döngüsel tarih modelinde ısrar eder? İnsanlar neden bu tarih anlayışını kusurlu görme eğilimindedir? Bu sorulara birçok yanıt verilebilir. Ancak ikinci
sorunun yanıtı doğrudan doğruya ilerlemeci tarih anlayışı ile ilgilidir. Çünkü ilerlemeci
tarih anlayışı döngüsel tarih anlayışını sürekli itham ve mahkum etmeye çalışır; ona karşı önyargıları yaygınlaştıran ve onu sürekli muhafazakarlıkla ilgili gören pozitivist veya
onun bir türevi olmaktan kurtulamayan diyalektik ilerlemeci anlayış döngüsel aklın karşıtıdır. Döngüsel tarih anlayışı aslında sürekli insandan başlayıp insan ile sona erer. Bir
insanın ölümü ile sona eren diyalektik diğer bir insanın doğumu ile yeniden başlar. Bu
ise, insan-uygarlık ilişkisinde hem insandan hem de doğadan yana tavır koymak anlamına gelir. Halbuki pozitivist veya diyalektik ilerlemecilik Platon ve Aristoteles’te dile
getirilen tarih anlayışında gömülü olan radikal ve hümanist boyutu yok etmediği sürece
varolamayacağını bilir ve bu nedenle her türlü değişimi gelişme biçiminde sunmaya özen
gösterir. Sonuçta pozitivist ilerlemecilik kendisine yol açabilmek, kendisini var edebilmek
için böyle bir ideoloji üretmiştir.
Hegel tarafından dile getirilen tarihin evrensel amacının tinin ilerlemesi olduğu görüşü yalnızca döngüsel tarih ile ilerlemeci tarih arasında kurulan karşıtlık açısından önemli
değildir; bu anlayış aynı zamanda tinin amacını klasik ahlakbilimdeki kendini tanı buyruğuna, bu buyruğun özüne aykırı bir şekilde bağlaması bakımından da dikkat çekicidir.
Hegel’e göre tinin özüne seslenen en büyük buyruk kendini tanıdır. Tin kendi neyse onu
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bulmaya çalışır. Böylesi bir çalışmanın en genel adı tarih, tarihte ortaya çıkan ise halklardır (Hegel, 1995, s. 75-6, 175). Böylelikle tinin bilinci halkın bilinci olur, tanrısal akıldan
(düşünceden) başlayan somutlaşma bireyin kıyısına kadar gelir (Hegel, 1991, s. 59-61).
Tinin kültüre belli bir içerik verircesine kendi kendisinin bilincine varması ya da diğer bir
deyişle bu dünyayı kendine uydurmaya çalışması sonuçta özgürlüğü de yaratır. Özgürlük tarihi ilerleten bilincin ilkesidir. İşte bu nedenle tarih en kısa anlatımla özgürlüğün
tarihidir (Hegel, 1991, s. 65-8, 74-9, 152). Tarihi özgürlüğe doğru rasyonel bir gelişim
olarak tarif eden Hegel, tindeki evrensel amacı tarih bağlamında ortaya koyduğuna inanır (Arnhart, 2004, s. 312). Ancak bu tavır kendini tanı postülasındaki anlamı tümüyle göz ardı eder. Sokrates’le özdeşleşen bilgeliğin amacı insanın erdeme ulaşma yolunda
yabancılaşmış kabuğundan sıyrılması, bir anlamda tarihin ve toplumun insanda yaptığı
tahribatı (zehri) ruhundan atmasıdır. Kendini tanıyan insan, önüne kendi olarak koyulan görüntünün arkasındaki şeyi elde etmiş olacaktır. Oysa Hegel’de kendini tanı zaten
önceden yolu belli olan tinin giderek daha somut kılıklara bürünmesinden başka bir anlama gelmez. Hegel’in diliyle özgürlük nesnel olanın bilgisine ulaşmaktan ibarettir (Hegel,
1995, s. 157-8).
Evrensel amaç olarak tarih görüşü ciddi biçimde sorunlu ve malûldür. Her şeyden önce,
kendisi tarihin içinde bir varlık olarak Hegel’in, hikayesi tin görünümünde ve bildiğimiz
zamanın dışında başlayan tarihin bilgisine nasıl ulaştığı tartışmaya açıktır. Tarihin bilgisine ulaşmak için ona dışardan bakmak gereklidir. Oysa zamanın çocuğu olarak Hegel’in
bunu gerçekleştirmesi olanaksızdır. Ayrıca Hegelci tarih görüşü rasyonel özgürlüğü tinin
nesneleşmesine bağlar. Bunun pratik siyasetteki uzantısı ise tarihin sonuna inanmak ve
o sona ulaşmadan önceki tüm aşamaları, ölçütleri, imkanları tarihin amacının emrinde
araçsallaştırmaktır (Arnhart, 2004, s. 316). Tarihin nesnel bilgisine sahip olduğunu ilan
eden kişi, kurum ya da ideoloji yaptığı her şeyi tarihin bu nihai amacı adına meşrulaştırır.6 Daha da önemlisi tarih, tanrı ve akıl aslında aynı olduğundan tüm tarih tek bir akla
indirgenip rasyonelleştirilir. Uzlaşmaz çıkarlar yadsınarak, egemen akıl tarihin aklı olarak
tanrısallaştırılır. Dünya tarihinde her şeyin akla uygun olduğu, dünya tarihin tek bir aklın
görünümü olduğu düşüncesi (Hegel, 1995, s. 31-3) son kertede statükocu bir tavra dayanak olmaktan başka bir anlama gelmez. Bu dayanak Hegel’in tarih anlayışının kusurları
içinde sayılan herkesin zamanının çocuğu olduğu görüşü ve tarihi büyük adamların yaptığı
görüşü ile sağlamlaştırılır.
Hegel’in düşüncesi evrim düşüncesi etrafında mayalanan tartışmalardan bir hayli etkilenmiştir (Peters, 1997, s. 156). Kültürler zorunlu olarak birbirlerini izler ve insan çabası kendini kültürde dışa vurur. Tüm bu olup bitenler içinde insan bilincinin gelişimi ile
toplum bilincinin gelişimi aynı seyri izliyor olarak değerlendirilir. Büyük insanlar Hegel’in
nesnel tin dediği şeyin tarihi yaratan akışını kavrayabilen kişilerdir. Büyük adamlar insanın kendisini kendisinden daha büyük bir davanın aracı haline getirmesinin, bir anlamda
Nesnel tarih anlayışının sorunları için bkz. Rolf Tiedemann, “Tarihsel Materyalizm veya Siyasal Mesihçilik?
Tarih Kavramı Üstüne Tezlerin Bir Yorumu”, Frankfurt Okulu, H. Emre Bağce (der.), Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2006, ss. 262-303.
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tinin aracı olarak doğal mantığın önünde eğilmesinin canlı örnekleridir (Sabine, 1991,
s. 27-33, 84). Tarihte büyük insanlar dünya tarihinin gereğini kişisel erekleri olarak gerçekleştirirler (Hegel, 1995, s. 93). Dolayısıyla, tarihin nesnel bilgisine sahip kişilerin bu
öngörüleri doğrultusunda, eş düzeyde bilince sahip olmayanların itirazları dikkate alınmamalıdır. Dahası, büyük adamlar küçük insanları (suçsuz çiçekleri) ezip geçme hakkına
sahiptirler. Yine aynı şekilde hiç kimse zamanının nesnel koşullarının dışına çıkamaz.
Çünkü, tek tek her bir tinin ufku tüm tinin veya tarihin ufku ile sınırlıdır (Hegel, 1974,
s. 264; Hegel, 1995, s. 96, 105, 121; Hegel, 1991, s. 11). Böylelikle Hegel kendi kişisel
tercihleri doğrultusunda tarihi oligarşiye teslim eder ve zamanın nesnel aklı iktidar olduğundan7, bu akla itirazı dillendirenleri bir tür olanaksızlığa mahkum eder. İktidara karşı
muhalefetin başarı şansı yoktur çünkü. Muhalefet iktidarı devirerek zamanın ilerisine
geçmek ister. Halbuki insan iradesi ile değişiklik yapmak düşüncesi son kertede saati ileri
almaktan, kendi kendini kandırmaktan başka bir anlama gelmez.

Hegel’de Sivil Toplum, Devlet ve Savaş
Aristoteles’in ortak akılcı polis anlayışı biçimsel olarak Hegel’in devletinin temel dayanaklarını oluşturur gibi gözükür ancak öz ve içerik itibariyle bu Aristoteles’in düşüncelerinin çarpıtılmasıdır. Hegel’in Aristoteles yorumunun en sorunlu kısmı dolayısıyla onun
devlet anlayışında ortaya çıkar. Hegel devleti/ulus devleti savunur ve kavramlaştırmasını
diyalektiğe dayandırır (Sabine, 1991, s. 10). Hegel’in devlet kavramına yüklediği özgün
anlam; devlete itaatin özgürlük olarak sunulması eğilimi; devletçi savunmanın ulus ve
Alman ulusunun tarihsel çıkarları ile ilişkisi; sivil toplumun hem burjuva toplum olarak
korunması hem de devletçe denetlenmesi gibi iki farklı tavrın birlikte dile getirilmesi; ve
siyasal topluma sadakatin savaş ahlakı ile sağlanmaya çalışılması Hegel’in devlet anlayışının genel çerçevesini çizer.
Hegel’de devlet en öncelikle devlet adamları ve bürokratlardan oluşan bir teşkilattır.
Ama aynı zamanda devlet sivil toplum içine zümre örgütleri aracılığıyla sızmış bir ben-ahlakı karşıtı duruşu yansıtır. Bu anlamda devlet, aile ile sivil toplumun sentezidir. Aile özel
diğerkamlığı, sivil toplum evrensel bencilliği, devlet ise evrensel diğerkamlığı ifade eder
(Hegel, 1991, Kısım 258). Tümel bilincin nesnesi olarak devlet, devlet adamlarını aşan bir
siyasal kültüre karşılık gelir. Bir gelenek içinde tarihsel olarak bir araya gelmiş halkın töreleri, gelenekleri, moral bilinci, yurttaşların tarz ve bilinçlerine nüfuz eden hukuk ve diğer
siyasal kültür biçimleri devleti anlatır. En geniş anlamıyla devlet nesnel olan ile ahlaksal
olanı içinde bütünleştiren halkın ruhudur (Hegel, 1991, Kısım 258, Kısım 274; Schwarzenbach, 1991, s. 556). Hegel’in devleti geniş anlamıyla ele alması ve onu halkın tinine
eşitlemesi ile Aristoteles’in halkın kendini gerçekleştirme bağlamı olarak polis savunusu
Hegel için nesnel akıl sadece iktidara karşılık gelmiyordu. Filozofun yönetim konusunda özel tercihleri, sempatileri de vardı. Nesnel aklın somut dünyadaki karşılığı monarşiydi çünkü. Monarkın hakkı tanrının yetkisi
içine yerleştirilmişti. Filozofun monarşi savunması için bkz. Hegel, “Essential,..ss. 290-4; Hegel, “Tarihte.., s.
139. Otoriter yönetimlere verdiği desteği tamamlayan bir islupla yaptığı cumhuriyet ve demokratik yönetim
eleştirisi için bkz. Hegel, “Tarihte.., ss. 136-140.
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arasında başlangıçta bir koşutluk vardır. Ancak tam da bu noktadan sonra Hegel’in devlet
çözümlemesi antik miras ile olan bağlarını bir bir koparmaya ve eleştirel rasyonelliğini
kaybetmeye başlar. Hegel felsefesi sonunda eleştirel olmayan bir pozitivizm içinde kendi
özgün biçimine ulaşır (Lukacs, 1985, s. 501-2). Bu sonuca ulaşılmasında devletin kendinde bir erek olarak rasyonel olduğu savı (Hegel, 1995, s. 21) ile bu savın doğal uzantısı
olarak devletin ahlaka karşılık gelmesi düşüncesi oldukça etkilidir (Peters, 1997, s. 154).
Hegel devletin olması gerekeni temsil ettiğini ve mevcut toplumun ona doğru aktığını
ileri sürer. Devlet, devlet adamları aracılığıyla temsil edilir. Devlet kurumu bireyin kendini ölümsüzlüğe doğru aşmasının bir ürünüdür. Yine de eksik bireylerin gözü ve diliyle
hareket eder. Hegel bireyin yurttaş olarak polise katılımının onu özgürleştireceği ve bu
haliyle polisin ahlaksal bir varlık olarak onanması gerektiğine dair Aristotelesçi tezi, katılım unsurunu dışarıda bırakarak çağına tercüme ettiğinden sonunda devlet adına hareket
edenlerin toplum üzerinde vesayetçi bir egemenlik ilişkisi üretmesinin yolunu açar. Hegel
için birey katılmasa dahi devletli yaşam hem ahlaksal olanı hem de özgür olanı temsil eder.
Oysa Aristotelesçi bağlamda, böylesi bir sonuç açık bir çarpıtmadır. Katılım ve yurttaşlık
olmaksızın devletin ahlaksal olarak onanması Aristoteles’in içinin boşaltılması anlamına
gelir. Ayrıca devlet-toplum ilişkisinde devlet üzerinden devlet adamlarına ayrıcalıklı yer
vermek eğilimi Devlet Aklı ya da Güç Devleti diye anılan siyasal pratiği beraberinde getirir.
Devlet adamlarının tinin gereği olarak ahlakı temsil ettiği görüşü kendini özgürlük ve
sivil toplum tartışmasında ortaya koyar.
Hegel’de Özgürlük Sorunu
Hegel için devlet erek, insanlar bu ereğin araçlarıdır. Devlet mutlak gücünü bireylerin
yaşamları, varlıkları ya da haklarından değil bunların üzerindeki kendi rasyonelliğinden
alır (Hegel, 1974, s. 298; Sabine, 1991, s. 111). Devletin temeli halk değil kültür veya
nesnel tindir. Bireylere düşen görev ise devlette nesnellik kazanan özgürlüğün yolunu
tutmak, aklın kapsayıcılığına itaat etmektir. Birey bağımsız ve egemen olan devleti korumalı ve gerekirse onun ölümsüz varlığına kendi ölümlü varlığını feda etmesini bilmelidir
(Hegel, 1995, s. 110-4; Hegel, 1974, s. 299-301). Hegel bu genel kavramlaştırma içinde
özgürlüğü yasaya ve kendine itaat etmek olarak betimler. Yasaya uymakla devlet karşısında ödevli olmayı aynı anlamda kullanır (Hegel, 1995, s. 53; Hegel, 1991, Kısım 57). Devlete itaatle anlam kazanan sosyal ödev ile özgürlük arasında çelişki görmeyen Hegelci tavır
özgürlükçü-liberal gelenekten gelen eleştirileri iki şekilde yanıtlar: Devletin gücü mutlak,
ama keyfi değildir. Demokratik olmayan hukuk devleti insanların değil, yasaların yönetimini kurmanın ve böylelikle özgürlüğün yasayla ikilemini gidermenin yegane yoludur. Bu
nedenle, liberal devletlerdeki halk katılımı yozlaşmış bir özgürlük anlayışını temsil eder.
Kişi haklarını ön plana çıkaran liberal anlayış hak-ödev dengesini ve özgürlüğün gerçek
anlamını saptırır (Hegel, 1991, Kısım 155-6, Kısım 261). Tabii bu haliyle yasaya itaatin
özgürlük kaybına yol açmadığını ileri süren Hegel, bahsi geçen hedefe ulaşabilmek için
demokratik devlet-hukuk devleti karşıtlığı yaratır. Hukuk devletini savunmak yozlaşmış
hakçılığa karşı özgürlüğü savunmakla aynı anlama gelecektir. Demokratik olmayan hukuk
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devleti yoluyla evrensel olanı bencil çıkarlara karşı koruyacak yönetici sınıfın güçlenmesi
Hegel’in özlemidir (Sabine, 1991, s. 7). Böylelikle bazı insanların iradesini yasaların iradesi haline dönüştürerek kaçınılmaya çalışılan liberal ikilemi kendi felsefesinde daha köklü
bir şekilde tekrarlar. Hegelci kavramlaştırma her ne kadar anayasayı devlet gücünün örgütlenmesi olarak tanıtıp, anayasaları yapanın da ulusun tarihi ve bu tarih içindeki ruh
olduğunu söylese de, incelemesinde hükümeti, hatta monarkı merkeze alır. Devlet tinini
yürütme erkine ve o erkin tek kişide somutlaşan yöneticisine indirger. Onun için lider
olmaksızın halk bir yığındır ve bu haliyle devlete özgü niteliklere sahip değildir (Hegel,
1974, s. 285-94). Bu son haliyle Hegel’in bizlere sunduğu ve temsili demokrasiden daha
özgürlükçü olduğunu düşündüğü formül herkesin tek bir kişiye itaatidir. Tabii bu çözüm
Hegel’in varmak istediği amaçla taban tabana zıt sonuçlar doğurur.
Hegel özgürlük sorunu çerçevesinde tarih felsefesini eski Yunan eleştirisi üzerine inşa
eder. İddiası antik dünyada bazı insanların özgür olduğu, ama kendi felsefesinin tüm insanlara özgürlük sağladığı yönündedir (Arnhart, 2004, s. 320). Platon özgürlüğü dengenin korunduğu bir zeminde aramıştı. Hiyerarşik düzen içinde ele aldığı adalet özgürlüğün de çerçevesini belirliyordu. Aristoteles ise ekonomiyi ve dolayısıyla erosu denetim
altına alabilmek için insanların önemli bir kısmını kölelik alanında bırakıyordu. Ayrıca
her iki düşünür için de gerçeklik yerel ve polis düzeyindeydi. Yalnızca polis’in yurttaşları
özgürlüğe layık özneler konumundaydı. Öte yandan, Epikuros-Stoa düşünce çizgisi daha
evrensel bir bakış açısına sahipti. Ama dünyayı evrenselleştiren aristokratik-oligarşik siyasal hareketliliğe taviz vermek zorunda kalmışlardı. Emperyalizm karşısında Yunan ve
Roma düşüncesi dikkat çekici bir suskunluk ya da onama içindeydi. Epikurusçu-Stoacı
anlayış karma anayasa ile tam demokrasi idealinden vazgeçiyor, iç özgürlük-dış özgürlük
ayrımı ile köleliği onaylıyor, adalet adına insanlığı evrensel barışa götürecek emperyalist
metodu yüceltiyor ya da bilge insanın siyasetten uzak durmasını isteyerek içe kapanmayı
öneriyorlardı. Hegel antik felsefenin düşünsel ufkunu kapatan bu ikilemleri aştığı kanaatindedir.
Ancak, tek kişinin veya monarkın yönetimi ile sonuçlanacak siyasal özgürlük anlayışına yönelik eleştiriler karşısında Hegel’in tavrı ne olabilir? Bu soru bizleri, insanların devlet
adamına mutlak itaati ile böylesi bir itaate rağmen özgür olmaları düşüncesi arasındaki
gerilimle ve Hegel’in buna verdiği yanıtla hesaplaşmaya iter. Özgürlük nihayetinde kendi
kendine itaat etmekle mümkün olabilir. Gerçek benlik bilinçtir ve özgür olmak, benliğinin
farkında olmakla kazanılacak bir bilinç sayesinde söz konusu olur (Hegel, 1991, Kısım
5-7; Hegel, 1995, s. 86). Hegel terminolojisinde aynı zamanda özgürlük anlamına gelecek
bu kendi kendilik bilinci bir ulusun üyesi olduğunun farkına varmakla özdeştir. Hegel’in
özgürlükten anladığı ulusun bağımsızlığıdır. Devlet ise ulusal gelişmenin amacı ve yöneticisi, ulusun ürettiği ve uygarca olan her şeyi yaratan yaratıcı akıldır. Devlet nesnel tin
olarak ulusal birliği, kendi kendini yönetme isteğini, ulusal istencin kendini ortaya koyma potansiyelini ifade eder. Dolayısıyla ulus bağımsız olduğu sürece kişiler özgür olmaya
devam eder (Sabine, 1991, s. 9-25). Tabii ulusal bağımsızlığın sağlanması ve korunması
noktasında devletçi tavır ve devlet adamının gerektiğinde “suçsuz çiçekleri” de ezen ger172
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çekçi akılcılığı yaşamsal derecede önemlidir. Bu açıdan bakıldığında her şey yerli yerine
oturur. Hegel’in bizleri getirdiği nokta bireyin özgürlüğü için devlete köle olması gerektiğini anlatan bir ironidir. Tabii böylesi bir sonuç polisten devlete doğru Hegelci çarpıtma
açısından hiç de şaşırtıcı değildi. Hegel için özgürlük devlete itaati gerekli kılan toplumsal
bir ödevdir yalnızca. Birey kendini doğal ve nesnel istence feda ederek gerçek özgürlük
alanına, diğer bir deyişle tikel olana karşı tümel olanın yanına yükselir (Hegel, 1991, Kısım 149; Hegel, 1995, s. 149).
Hegel’de Sivil Toplum Sorunu
Hegel’in sivil toplum kavramlaştırması hem birey-devlet karşıtlığının devlet lehine
sona erdirilmesi özlemi, hem de burjuva yaşantısına verilen tavizler bakımından Hegelci kavramlaştırmanın sınıfsal-ideolojik arka planını deşifre eder. Sivil toplum özelindeki
çözümleme öncelikle keskin bir biçimci liberalizm eleştirisini içerir. Hegel liberal anlayışın kaba bireyciliğini ve soyut tikelciliğini eleştirir. Doğa durumu kurguları aracılığıyla
burjuva toplumunun tarihsel ilişkilerini zamanın dışına taşıyan anlayışı tarihsel bilinçten
yoksun olmakla itham eder (Hegel, 1991, Kısım 75 ve Kısım 258; Hegel, 1995, s. 99).
Toplumun farklı faaliyet alanları arasındaki parçalanmışlığı ve bireyin yalıtılmışlığı aydınlanmacı-liberal anlayışın kuramsal sınırlarını oluşturur. Bireyci çözümleme birey-devlet,
öznellik-nesnellik, tikellik-tümellik bağlamlarında toplumu bir dizi ikiliğe mahkum eder.
Hegel somut, çelişkili, tarihsel ve gerçekçi felsefesi aracılığıyla sivil toplumun bölünmüşlüğü içinde gizlediği ortak birliği kavradığını düşünür (Hegel, 1991, s. 23-5, 160; Hegel,
1995, s. 67). Sivil toplumu bireyci özünden kurtarmak onun felsefesinde ulaşılması gereken hedeftir (Lukacs, 1985, s. 70, 98, 105).
Liberal sivil toplumda ilişkiler ekonomi temelli ve rastlantısaldır. Rastlantısal örgütlenme tarzı kişinin evrensele ulaşmasını engeller. Ayrıca iktisadi ilişkilerin toplumu
koşullaması doğal zorunlulukların ön plana çıkmasına ve tinin kendi özgün gelişimini
tamamlayamamasına yol açar (Savran, 2003, s. 130-1, 145). Tüm bu sakıncaları gidermenin ve sivil bencilliği denetim altına almanın yolu ise Aristoteles’in polis-logos adına
oikos-erosa yaptığı gibi, kamu otoritesine öncelik tanımaktan geçer. Sivil toplum-siyasal
toplum ilişkisini sözleşme temelinde çözen liberal akla karşı, Hegel devletin sivil topluma
göre moral üstünlüğünü ön plana çıkarır (Arnhart, 2004, s. 325-6). Ona göre, devlet aileyi
korur ve sivil toplumu yönlendirir (Hegel, 1974, s. 305-6; Savran, 2003, s. 25-8). Devletin
ahlaksal açıdan sivil toplumdan üstün olduğu teziyle birlikte, güç ahlakıyla sonuçlanacak
devlet idealizmi kendi yetkinliğine ulaşır. Hegel önce sivil ile siyasal toplum alanları arasında katılım yoluyla bağlantı kurulması olasılığını yadsır; sonra da siyasal toplum alanını
sivil toplum alanından üstün sayar. Böylelikle siyasal toplumun sözcülerinin, yani devlet
adamlarının diktatörleşmesini tinin gereği olarak onaylamış olur.
Hegelci devlet diktatörlüğü sadece devletin kurumsal araçlarıyla var olmaz. Düşünür
İngiliz ve Fransız bireyciliğine karşı çağının toplumsal ihtiyaçlarına yanıt verircesine Alman ulusunun tarihsel çıkarı doğrultusunda korporatizmi savunur. Meslek birlikleri sivil toplum içindeki tikelliğin devlete doğru aşılmasını sağlayacak, aynı zamanda ulusun
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varoluş savaşımında dayanışmanın getirdiği avantajları kullanmasına yardım edecektir
(Hegel, 1991, Kısım 250-6). Meslek birlikleri üzerinden topluma kaynak aktarımı Alman
burjuvazisinin tarihsel çıkarlarını ifade eder (Savran, 2003, s. 156-160). Meslek birlikleri
burjuvazinin kendini belirlemesine yardımcı olan ve gelenek tarafından kutsanmış örgütlerdir (Hegel, 1991, Kısım 289-90). Ama Hegel’in Alman burjuvazisi için hazırladığı
korunaklı koşullar sadece korporatist tutum takınmasından ibaret değildir. Hegel iktisadi toplumun siyasal toplumu işgal etmesini engelleyecek mekanizmaları bir bir ortadan
kaldırarak sözde devlet idealizmi altında burjuvaziye gelişeceği ideal ortamı sağlar. 18.
yüzyıl liberalizmine damgasını vuran politik iktisat öğretilerinin izinden giderek ekonomi
alanında emeğin değer yaratıcı yönünü bilhassa vurgular. Emeğin öz bilinci geliştirdiğini,
kişiyi evrensele ulaştırdığını ileri sürer. Öyle ki, kişi emek harcarken yalnızca kendisini
değil, aynı zamanda herkesi geliştirmektedir (Hegel, 2004, s. 138). Dolayısıyla emek kullanımı üzerindeki engeller kaldırılmalıdır. Bu bağlamda denilebilir ki Hegel’in liberalizm
eleştirisi hiçbir zaman bir gerçek bir kapitalizm eleştirisine dönüşmez. Liberalizmi eleştirerek çıktığı yolda kapitalist toplum savunusuna ulaşması Hegelci felsefenin tam anlamıyla kendi dönemindeki ihtiyaçlara göre geliştiğini ve bu felsefenin Alman devletine
hizmet ettiğini ironik olarak anlatır. Bu ironi içinde bir dizi ayrıntı ise dikkat çekicidir.
Hegel sivil toplum içinde yoksulluğa çare bulunamayacağını belirtir. Sivil topluma yönelik
devlet aracılığıyla dışarıdan yapılacak bir müdahaleye ise sıcak bakmaz (Savran, 2003, s.
151-2). Böylelikle toplumun büyük bir kısmını görmezlikten gelir. Oysa yoksullar da tinden pay almakta ve tinin gereği olarak özgürleşmeyi özlemektedirler. Dahası Hegel özel
mülkiyeti kişiliğin cisimleşmiş biçimi olarak kutsar. Burjuvazinin meşru hareket alanını
korur. Sivil özgürlükler bağlamında piyasa ve sivil toplumu güvence altına alır (Hegel,
1991, Kısım 51, Kısım 185, 236-49).
Antik özgürlük anlayışını herkesin özgürlüğü adına aşma iddiasındaki Hegel’in devletin ilgi alanı içinde olmayan bireysel yaşama karşı liberal bir hassasiyetle yaklaşması
düşündürücüdür. Ön kapıdan kovduğu özel mülkiyet, bencillik, iş bölümü ve soyut bireysel hakları arka kapıdan içeri alması Hegelci devletçiliğin yalnızca yozlaşmış bir polis
savunusu olmadığı, aynı zamanda gizli bir liberal toplum savunusu olduğunu da gösterir.
Hegel felsefesi Alman burjuvazinin konjonktürel gerçeğinin ve taleplerinin en olgun ifadesini oluşturur. Burjuva toplumun tüm tarihsel sonuçlarını ve bu arada devlet-toplum
karşıtlığını iyice meşrulaştırmıştır (Savran, 2003, s. 163-4).
Hegel’de Savaş Ahlakı Sorunu
Hegel için savaş toplumsal istikrarı ve doğru ahlakı korumada vazgeçilmez bir araçtır.
Savaş bireylerin ve devletin sağlığı için gereklidir. Bir devlet kendini barıştan çok savaşta gösterir (Peters, 1997, s. 154-168; Sabine, 1991, s. 22). Savaş içerde huzursuzlukları
bitirip, görevlerin haklardan önce geldiği gerçek ahlakın koşullarını sağlar, dışarıda ise
devletin gücünü pekiştirerek ona duyulan saygıyı arttırır. Savaş yalnızca kamusal bilincin ve üstün ahlakın ortaya çıkışının ideal koşulu değil, aynı zamanda tanrısal iradenin
yöneticinin liderliğinde somut hale gelmesinin de zeminidir. Savaşa ve barışa yalnızca
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hükümdar karar verdiği ve savaş zamanı bireyler yöneticinin ışığı altında toplandığı için
savaşçı söylem eyleme dönüştüğü her anda devletin nesnel tin olarak üstünlüğü daha da
yerleşir (Hegel, 1991, s. 327; Hegel, 1974, s. 199-300).
Hegel’in savaşa verdiği önemin ardında hem felsefi kabulleri hem de Almanya ile ilgili
reel-politik kaygıları vardır. Her şeyden önce Hegel’in savaş savunusu Aristoteles diyalektiğinin çarpıtılmasının kaçınılmaz bir sonucudur. Bireyin yurttaş olarak katılımıyla
yaratılan Aristotelesçi polisin yerini alan Hegel’in kendiliğinden ve kendisi için rasyonel
devleti birey için anlamlı bir ahlaksal çerçeve yaratmaktan uzaktır. Dahası kendi katkısı
olmasa dahi yine de rasyonel ve yetkin olan Hegelci devleti olası bir kriz anında bireylerin neden korunmaya değer bir varlık olarak görmeleri gerektiği sorusu da yanıtsız bırakılmıştır. Hegel devleti insanlardan o kadar uzakta bir yerde tanımlamıştır ki, insanlar
ile bu insan üstü, aşkın devlet arasındaki ilişkilerin ne tür bir yapı içinde sürüp gideceği
çözülmesi gerekli bir sorun haline gelmiştir. Hegel savaşı överek ve dolayısıyla devlete
toplumsal destek sağlama yolunu tercih ederek bir tür katılım mekanizması tasarlamıştır.
Savaş ya da sürekli bir savaş tehlikesi toplumun ortak bir amaç etrafında birleşmesini
sağlar. Hegel, Roma’daki gibi, savaşı savunarak gönüllü katılım kanalını kapattığı yurttaş
için bir zorunlu katılım kanalı açmıştır. Bu perspektif içinde savaş, birey-devlet ilişkilerini
düzenleyen ve özünde yurttaşlığı ikame eden bir bağlamdır. Savaş ahlakı, tabii, bünyesinde Almanya’nın ulus devlet olma isteğine yönelik derin tarihsel izler taşır. Hegel tarih ve
hukuk felsefesinde Almanya’nın dünya tarihine damgasını vurması hayalini dile getirir;
felsefeyi devletin hizmetine sokarak Almanları en yüksek noktaya yerleştirir. Liderin kayıtsız üstünlüğü, bireyin devlete feda edilmesi, temsil sisteminin ve halk egemenliğinin
hor görülmesi, savaşların ve soyut ulusun yüceltilmesi, başka ulus ve toplumların aşağılanması gibi temaları işleyen Hegel, özellikle II. Dünya Savaşına ve faşist ideolojiye giden
yolun düşünsel temellerini atar (Bağce, 2003, s. 120). Kısacası savaş, filozof Hegel’in Alman liderliği ve Alman ulusu için öngördüğü tarihsel ihtiyaçların ortak reçetesini sunar.

Sonuç Yerine
Hegel ilk bakışta Platon ve Aristoteles’i takip eder izlenimi uyandırır. Ancak daha
derin bakıldığında bunun biçimsel olduğu, hatta Platon ve Aristoteles’e karşı bir felsefe
geliştirdiği görülür. Platon idealist felsefenin temsilcisidir. O dönemde, siyasal toplum
veya polis bir çöküş içinde olduğundan Platon kendisinin de içinde bulunduğu görüngüler
evrenini olumsuzlar. “Olması gereken” ile “olan” arasındaki derin çatlağa işaret eder ve
sürekli olana karşı olması gerekeni dile getirir. Buna karşı, Aristoteles “oluş” felsefesi ve
madde-form kuramı ile her iki alanın birlikteliğini ortaya koyar ve bir anlamda bu dünyacı
bir felsefe üretir; dahası hem idealist felsefenin hem de materyalist felsefenin sıkı sıkıya
sarıldığı idealizm-materyalizm karşıtlığının gerçekçi bir karşıtlık olmadığını, madde ve
ruhun birbirinden ayrılamayacağını ileri sürer. Hegel ise kendi zamanında henüz Alman
devleti yeterince güçlü olmadığı ancak güçlenme eğiliminde bulunduğundan Platon ve
Aristoteles felsefesinden kendine uygun parçaları alır ve bir sentez yapmaya çalışır.
175

Emre Bağce & Armağan Öztürk

Aristoteles “oluş” ile varlığın kendi içinde yetkinleşmesini anlatırken, Hegel tinin yetkinleşmesini ya da kendisini gerçekleşmesini konu alır. Dolayısıyla Aristoteles’te yetkinleşme somut varlıkla ilgili iken, Hegel’de bu soyut tine aktarılır. Hegel teleolojisi tinin
bir anlamda idealizmden materyalizme geçişini, tinin kendisini soyuttan somuta dönüştürmesini konu alır. Bu ise tüm varlığı tin için araçsallaştırmasına ve feda etmesine yol
açar. Öyle olunca, insanı ikileme mahkum eder: Aristotelesçi duyarlılığının aksine, Hegel
sivil toplum-siyasal toplum, devlet-birey gibi karşıtlıklar kurgulayarak erdemli yaşam için
bunlardan doğru olanları seçmemiz gerektiğini savlar. Daha doğrusu argümanlarında seçime ve katılıma yer vermez. Doğru olana yönelik insani hareket tinin yasaları gereğince
zorunlu görülür ve insanın özgürlüğü seçme noktasında özgür olmadığı ileri sürülür.
Hegel felsefesinde Aristoteles diyalektiğinin çarpıtılması sorunu en çarpıcı biçimde
polisin terminolojisini kullanarak mutlak monarşiyi savunmasında karşımıza çıkar. Halbuki Aristoteles polisi Hegel’in devletinden farklı olarak bireyi araçsallaştıran, hele hele
yöneticilerin uşağı konumuna indirgeyen bir kurum olarak değil, tam aksine bireysel
potansiyeli açığa çıkaran kurumlar bütünlüğü olarak görür. Aristoteles birey için devleti veya toplumu feda eden argümanlara karşı devletin feda edilemezliğini vurgular; ancak devlet için bireyi de hiçbir şekilde feda etmez. Aristoteles birey ve devleti karşıt değil
birbirinin tamamlayıcısı olarak görür. İnsanı siyasal bir varlık olarak tanımlaması da bu
görüşünün açık bir belirtisidir. Aristoteles’te polisin veya siyasal toplumun amacı ‘ortak
iyi’yi ya da kamu yararını korumak ve insanlar için daha ‘mutlu bir yaşam’ sağlamaktır.
Ancak Hegel’in elinde Aristotelesçi siyasal toplum savunusu kaba bir birey-devlet karşıtlığı tezine ve iyiliği devlete eşitleyen bir duruşa dönüşür.
Aristoteles’te polisi inşa eden logos katılımı ve farklılığı içinde barındırırken, Hegel’in
devletinde tin yalnızca nesnel bir zorunluluğun ifadesidir. Aristoteles’in bir süreç olarak
ve logos aracılığıyla insanlarca inşa edilen polisine karşılık, Hegel’in devleti nesnel tinin
gereğince zorunlu olarak kendiliğinden ortaya çıkar. Yine bu bağlamda Aristoteles’in siyaset anlayışı dışarıdan dayatmalara karşı korunaklıdır. İnsan siyasal ve dolayısıyla ahlaksal
bir varlıktır. Polis ideal olanın koşullarını sunar; ama o haline ideal olmayan insanların
katılımı ile ulaşmıştır. Hegel’de ise nesnel tine doğru tinin kendisini somutlaştırdığı her
şey başta devlet ve devlet adamları olmak üzere dokunulmazdır. Dolayısıyla Hegel siyasal
toplumun veya devletin diğer her türlü insani oluşumdan daha üstün olduğu tezini Aristoteles felsefesinden alırken yalnızca katılımı değil, aynı zamanda adalet ve yurttaşlığı
da dışlamıştır. Bu ise yurttaşların rızasını aramayan, monarkın kişiliğinde temsil edilen
mutlak ve keyfi bir devlet anlamına gelmiştir.
Aristoteles’te doğal ve ereksel olanın ayrılmazlığı düşüncesi Hegel tarafından parçalanarak doğal olana karşı tam bir uygarlık savunusuna dönüşmüştür. Böylece doğal olanı
ereksel olandan ayıran kavramlaştırma tarih ve siyaset felsefesinde bir dizi sorunu beraberinde getirmiştir. Her şeyden önce doğal olan üzerinde ereksel olanın buyurganlığının yolu açılmıştır. Ereksel olan ayrı bir şey olduğu için tarih kaçınılmaz bir sürekliliğe
ve insan istencinin (doğal olanın) bu süreklilik içinde köklü değişimler yapamayacağı bir
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düzeneğe dönüşmüştür (Sabine, 1991, s. 13). Ereksel olana yapılan bu vurgu zorunluluk
kavramını ön plana çıkarmıştır. Hegel ve onun sağ ve sol izleyicileri daha sonra sürekli
olarak tarihin nesnelliğine ve zorunluluğa atıfta bulunmuşlardır. Bu tür bir bakışla totalitarizm arasında yakın bağlar var. Eğer ereksel olan insanın üzerinde değişiklik yapamayacağı biçimde kişiye dışsal ise, insanın öznel istenci ile nesnel süreçler arasında korkunç bir
gerilim baş gösterir. İnsanın kendi dışındaki ereklerin peşinde kendi doğasına yabancılaşmasıyla sonuçlanan süreç aklın araçsal işleyişinin bir örneğidir.8 Araçsal akıl aynı zamanda özgürlüğün yitimi ile sonuçlanacak totaliter yıkımın da baş sorumlusudur. Bu anlamda
totalitarizm Frankfurt okulu üyelerince deşifre edildiği şekliyle akılcılık paradoksundan
güç almıştır (Wellmer, 1985, s. 35-43). Daha fazla mutluluk ve özgürlük için insanları üretime yönelten araçsal akıl, özgün işleyişi içinde onları kendi doğalarına yabancılaştırıp,
mutsuzluğu ve yabancılaşmayı beraberinde getirmiştir. Totalitarizm, dolayısıyla, Avrupa
kültürü içinde bir ucube olmaktan çok, modern toplum içindeki eğilimlerin mantıksal
bir uzantısıdır. Bu kavram, mükemmel olmaktan çok, mükemmellik yönünde çabalayan
sistemlerin ruhunu temsil eder.9 Günümüzde birçok insanın gelişen standartlar ve teknoloji karşısındaki büyülenmişliğini de açıklayacak biçimde, insanın değil, araçların ve
süreçlerin mükemmelleşmesinin bir yansımasıdır totalitarizm. Halbuki Aristoteles insanı merkeze alarak onun mükemmelleşmesi ile araçların mükemmelleşmesini birbirinden
özenle ayırıyordu. Hegel ise modern toplumdaki araçsal akılcı tüm eğilimleri antik mirastan kotardığı argümanlar aracılığıyla meşrulaştırmaya çalışıyordu.
Hegel’in araçsal aklı, doğal olanın (var olan insanların) işe yaramayanları karşısında
duyarsızlığa ve işe yarayanlarına yönelik de hayranlığa yol açtı. Hegel felsefesi ezilenleri
hor gören, ezenleri (kazananları gerçeklik ve rasyonellik katına çıkararak) onayan bir tarih
anlayışı yarattı. Bu anlayış bir ölçüde Marx’a da geçmiştir. Olması gerekenler olduğu için
var olan acılara karşı duyarsız tavır, ya da acıları dindirmeye yönelik girişimlere olumsuz
bakış Marksist anlayış içinde de yaygındır. Marx sosyal bir hak düzenine karşı çıkarken,
birçok ortodoks sosyalist de aynı gerekçelerle sosyal devleti reddetmiştir.
Tarihin ereği ile doğayı karşı karşıya getiren katı gerçekçilik aklın işleyişi sorununda
amaçları araçlara kurban eden bir eylem biçimini meşrulaştırmıştır. Hegel tarih bilgisini bir tür gerçek bilgi olarak sunarken, Machiavelli ve Hobbes’un düşüncelerini Alman
ulusunun tinine tercüme etmiştir. Machiavelli ve Hobbes’un Hegel ile aynı kulvarda nitelenmesi birkaç bakımdan önemlidir. Hegel Prens ve Leviathan’ı modern zamanların kurumsallığı içinde yeniden üretmiş ve kendisinden sonra gelecek Nietzsche ve Carl Scmitt’e
siyasette realizmin güncellenmiş zeminini armağan etmiştir. Bu anlamda Hegel araçsal
Araçsal akıl tartışması için bkz. Daniel Chirot, “The Rise of the West”, American Sociological Review, Cilt 50,
1985, ss. 181-195; John Elster, “Rationality, Morality and Collective Action”, Ethics, Cilt 96, No 1, 1985, ss.
136-155; Shelly Kegan, “The Present-aim Theory of Rationality”, Ethics, Cilt 96, 1985, ss. 746-759; Ernest
Gellner, Reason and Culture: The Historic Role of Rationality and Ratioralism, Oxford: Blackwell, 1992.
8

Totalitarizm üzerine tartışmaların başarılı bir özeti için bkz. Simon Tormey, Totalitarizm, Çev:
Abdullah Yılmaz-Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1992. Totalitarizm ile mükemmellik
arasındaki ilişki üzerine bkz. Leszek Kolakowski, “Totalitarianism and the Virtue of the Lie”, 1984
Rewisted: Totalitarisanism in Our Century, (Der.), New York: Irwing Howe, 1983, s. 133.
9
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aklın günümüze aktarılmasında ve haklılaştırılmasında bir köprüdür. Otoriter rasyonelliğin erken kapitalizm içinde oynadığı rol, kapitalizmin monarşiye karşı iktidar savaşımında yerini liberal bir tutuma bırakırken gittikçe gözden düşen mutlakıyetçi siyaset görüşü
antik mirasla sulandırılmış bir şekilde Hegel tarafından modern çağa aktarılmıştır. Hegel
Almanya’nın Hobbes’su ya da Machiavellisi olarak kapitalizmin mutlak iktidara verdiği
desteğin tarihsel sesi olmuştur.
Hegel hem Almanya’nın Hobbes’u olarak Alman burjuvazisinin zamane ihtiyaçlarını
karşılıyor -siyasal otoriterizmin Almanya için bir ihtiyaç olması liberal bireyciliğin yükselişe geçtiği bir çağda bu ülkenin İngiliz ve Fransız örneklerine göre görece geriliğini de
ortaya koyuyordu- hem de liberal özgürlükçülüğün 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
evrimci-statükocu bir çizgiye kayışında ileride liberallerin işine çokça yarayacak malzemeyi onlara veriyordu. Kapitalizm önce mutlak yönetimleri sonra ise özgürlükçü çizgiyi
desteklemiştir. Doğal hukukçu çizgide aşırıya gidilince, çünkü Rousseau doğal haklar kuramının nasıl radikal sonuçlar doğurabileceği ve bu sonuçların yabancılaşmaya karşı ne
derece etkin bir şekilde kullanılabileceği üzerine anlamlı bir örnektir, kabaca 18. yüzyılın
sonundan itibaren kapitalist döngü ibresini tekrar otoriter yönetime doğru çevirmiştir.
Hegel Almanya’nın bir yandan kapitalistleşme bir yandan uluslaşma çabasına girdiği çağda yaşadı. Hegel’in uluslaşma davasında büyük bir hırsla savunduğu Alman ben-merkezciliği insanlığın başına bela olan/olacak sömürgeci Avrupa-merkezci tutumun da bir göstergesidir.
Sonuçta, Hegel kendi felsefesini büyük ölçüde Platon ve Aristoteles’ten aldığı kavramlarla inşa etmeye çalışmıştır. Bu kavramlar arasında, tin, (idea, Geist), teleoloji, diyalektik, oluş, yetkinleşme (özgürleşme) polis, sivil ve siyasal toplum merkezi önemi haizdir.
Hegel bu araç veya kavramları kullanma biçimi itibariyle de Platon ve Aristoteles’i büyük
ölçüde taklit etmiştir. Ancak felsefesinin içeriği ve sonuçları dikkate alındığında örnek
aldığı kişiler ne Platon ne de Aristoteles’tir, tam aksine onlar Machiavelli ve Hobbes’tur.
Dolayısıyla Hobbesçu bir bakışla ve kaygıyla hem Platon’un hem de Aristoteles’in düşüncelerini baştan sona değiştirmiş ve çarpıtmıştır.

Kaynakça
AKARSU, Bedia, (1998), Çağdaş Felsefe, İstanbul: İnkılap Yayınları.
ARİSTOTELES, (1990), Politika, Çev: Mete Tuncay, İstanbul: Remzi Yayınları.
ARİSTOTELES, (1999), Eudemos’a Etik, Çev: Saffet Babür, Ankara: Dost Yayınları.
ARNHART, Larry, (2004), Siyasi Düşünce Tarihi, Çev: Ahmet Kemal Bayram, Ankara:
Adres Yayınları.
BAĞCE, H.Emre, (2003), “Küresel Savaşların Eşiğinde Kant ve Hegel’i Yeniden Okumak”, Doğu Batı, Sayı 24, ss.105-123.
BAĞCE, H.Emre, (2004),“Modernliğin Temelleri ve İkircikli Serüveni”, Modernlik ve
Modernleşme Sürecinde Türkiye, (Der.), Güngör Erdumlu, Ankara: Babil Yayınları.
178

Aristotales versus Hegel

CHAMBERS, G. William Keith, (1998), İlk Çağ Felsefesi Tarihi, Çev: Ahmet Cevizci, Ankara: Gündoğan Yayınları.
CHİROT, Daniel, (1985), “The Rise of the West”, American Sociological Review, Cilt 50,
ss.181-195.
ELSTER, John, (1985), “Rationality, Morality and Collective Action”, Ethics, Cilt 96,
No 1, ss.136-155.
GELLNER, Ernest, (1992), Reason and Culture: The Historic Role of Rationality and Ratioralism, Oxford: Blackwell.
GOLDMAN, Lucien, (1999), Aydınlanma Felsefesi, Çev: Emre Arslan, Ankara: Doruk
Yayınları.
HEGEL, G. W. F., (1974), Essential Writings, (Der.), Frederick G. Weiss, New York:
Harper, Touchbooks.
HEGEL, G.W.F., (1995), Tarihte Akıl, Çev: Önay Sözer, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
HEGEL, G.W.F., (1991), Hukuk Felsefesinin Prensipleri, Çev: Cenap Karakaya, İstanbul:
Sosyal Yayınları.
HEGEL, G.W.F., (2004), Tinin Görüngebilimi, Çev: Aziz Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınları.
KANT, Immanuel, (1984), Seçilmiş Yazılar, Çev:Nejat Bozkurt, İstanbul: Remzi Yayınları.
KEAT, Russel & URRY, John, (1994), Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev: Nilgün Çelebi, Ankara: İmge Yayınları.
KEGAN, Shelly, (1985), “The Present-aim Theory of Rationality”, Ethics, Cilt 96, ss.746759.
KOLAKOWSKİ, Leszek, (1983), “Totalitarianism and the Virtue of the Lie”, (Der.),
1984 Rewisted.Totalitarisanism in Our Century, Irwing Howe, , New York, ss.123-135
LEAR, Jonathan, (1988), Aristotle: The Desire to Understand, Cambridge: Cambridge
University Press.
LUKACS, George, (1985), The Young Hegel, Çev: R.Livingstone, Londra: Merlin.
LUKACS, George, (1988), Tarih ve Sınıf Bilinci, Çev: Yılmaz Öner, İstanbul: Belge Yayınları.
MACLNTYRE, Alasdair, (2001), Erdem Peşinde, Çev: M. Özcan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
MANSFİELD, Harvey C., (1978), The Spirit of Liberalism Cambridge: Harvard University Press.
MULGAN, Richard , (2000), “Was Aristotle an Aristotelian Social Democrat?”, Ethics,
vol. 111, ss. 79-101.
MURPHY, James Bernard,, (1990), “Nature, Custom and Stipulation in Law and Juris179

Emre Bağce & Armağan Öztürk

prudence”, Review of Metaphysics, vol. 43, ss. 751-90.
NİCHOLS, Mary P., (1992), Citizens and Statesmen: A Study of Aristotle’s Politics, Savage, MD: Rowman and Litrlefield.
NUSSBAUM, Martha, (1988), “Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political
Distribution”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, Suppl. Vol 22, ss. 145-184;
NUSSBAUM, Martha, (1990), “Aristotelian Social Democracy”, (Der.), R. Bruce Douglass vd., Liberalism and the Good, New York: Routledge, ss. 203-252.
PETERS, R.S., (1997), “Hegel ve Ulus Devlet”, Siyasi Düşünce Tarihi, (Der.), Davıd
Thomson, İstanbul: Şule Yayınları, ss.154-168.
SABINE, George, (1991), Yakın Çağ Siyasal Düşünceler Tarihi, Çev: Ozan Ozankaya, Ankara: Gündoğan Yayınları.
SALKEVER, Stephen G., (1990), Finding the Mean: Theory and Practice in Aristotelian
Political Philosophy, Princeton: Princeton University Press.
SAVRAN, Gülnur Acar, (2003), Sivil Toplum ve Ötesi, Rousseau, Hegel, Marx, İstanbul:
Belge Yayınları.
SCHWARZENBACH, S.A., (1991), “Rawls, Hegel and Communitarianism”, Political
Theory, 19, 4, ss.539-571.
SİDNEY, Algernon, (1990), Discourses Concerning Government, Indianapolis: Liberty
Classics, ss.77-87.
TIEDEMANN, Rolf, (2006), “Tarihsel Materyalizm veya Siyasal Mesihçilik? Tarih Kavramı Üstüne Tezlerin Bir Yorumu”, Frankfurt Okulu, (Der), H.Emre Bağce, Ankara:Doğu Batı
Yayınları, ss.263-302.
TORMEY, Simon, (1992), Totalitarizm, Çev: Abdullah Yılmaz-Osman Akınhay, İstanbul: Ayrıntı.
ÜNSALAN, Fehmi, (2005), “Hegelci Marksizm: George Lukacs”, Felsefe Logos, 27/28,
ss.187-197.
WELLMER, Albrecht, (1985), “Raeson Utopia and the Dialectic of Enlighment”, (Der.),
R.J.Bernstein, Habermas and Modernity, Cambridge: Cambridge University Press, ss.3566.
YACK, Bernard, (1993), The Problem of Political Animal, Columbia ve Princeton: California University Press.

180

Türk Romanında Tek Parti
Dönemi
Salih Zeki Haklı

Giriş

O

n yedinci yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı karşısındaki eski gücünü kaybetmeye başlaması, devlet idarecilerini birtakım çareler aramaya zorlamıştır. Bu dönemde yapılmak istenenler devlet idaresinde köklü değişikliklere gitmek yerine,
devleti Kanunî devrindeki gücüne kavuşturmaya çalışmak olmuştur. Fakat toprak kayıplarının devam etmesi ve devlet nizamının hızla bozulması daha ciddi adımların atılması
zaruretini doğurmuştur.
Yaşanan bu gelişmelerin neticesinde on sekizinci yüzyılın sonlarında, artık Batı’nın
üstünlüğü kabul edilmiş ve Batılı tarzda devlet örgütlenmesi modeline gidilmiştir. Özellikle III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde görülen bu reform hareketlerini Tanzimat ve
Islahat Fermanları takip etmiş, 1876’da ilk kez bir anayasa kabul edilerek meşrutî monarşiye geçilmiştir. Bu dönemde Batılı kurumları model alan Osmanlı modernleşme hareketi,
siyasî alanda büyük bir değişimi başlattığı gibi, kısa bir süre sonra etkisini toplumsal hayatta da göstermeye başlamıştır. Nitekim son dönem Osmanlı düşünürlerinin tartıştıkları temel meselelerin başında, toplumsal yapıda meydana gelen bu değişimin etkileri yer
almıştır..
Devletin eski gücüne kavuşması için gösterilen çabaların neticesinde on dokuzuncu
yüzyılda hızlanan Batılı tarzdaki modernleşme hareketi kendisini ilk olarak siyasal hayatBu makale hakem denetiminden geçirilmiştir.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisi.
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 181-196.
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ta göstermiş olsa da, bu değişim kısa bir zaman sonra kültürel alanda da hissedilmiştir.
Yaşanan değişimin boyutları ve topluma olan etkileri, modernleşmenin ne yönde gelişeceğini belirlemek amacında olan, Osmanlı romanında da incelenmeye başlanmıştır. Batılılaşma hareketinin siyasal alandan sosyal hayata doğru aktarılması neticesinde, yazarlar,
öncelikli olarak, toplumun yaşadığı bu değişim sürecini tahlil etmişlerdir.1
Tarih biliminin çok da gelişmediği bir dönemde Osmanlı romancıları, toplumsal değişim sürecini dikkatli bir şekilde incelemişler ve modernleşme hareketinin siyasal kurumlar üzerindeki etkisini, değişen toplumsal ilişkilerin şeklini ve bu süreçte insanların çektikleri sıkıntıları açık bir şekilde okuyuculara sunmuşlardır. Nitekim bu sayede, Tanzimat
döneminden itibaren Osmanlı toplumunda yaşanmaya başlanan toplumsal problemler ve
bunların yarattığı özel durumlar hakkında Türk romanlarında çok değerli bilgiler sunulmuştur.2
Toplumu eğitmeye dönük faydacı ve öncü işlevler yüklenen Tanzimat romanının temel meselesi, Cumhuriyet’ten sonra milliyetçi/muhafazakâr söyleme miras kalacak olan,
Doğu-Batı çatışması olmuştur.3 Bu dönemde Türk romanı, bu çatışmada geleneksel değerlerden kopmayarak, toplumun kültürel yapısına uygun bir Batılılaşmayı savunmuştur.
Ahmet Midhat Efendi’nin yazdığı “Felatun Beyle Râkım Efendi” gibi romanlar aracılığıyla,
ülkede Tanzimat’la birlikte ortaya çıkan züppe ve köksüz insan ile memleket şartlarının
yetiştirdiği hakiki münevver arasındaki farkı göstermek ve doğru Batılılaşmanın nasıl
olmasını gerektiğini ifade etmek romancıların sıklıkla işlediği konuların başında yer almıştır.4 Türkçülük düşüncesinin gelişmesiyle ortaya çıkan Millî Edebiyat döneminde ise,
milliyetçi bir alegoriye karşılık gelen popüler tarih romanları yazılmaya başlanmıştır.5
Cumhuriyet’in ilanından sonra devletin kurucu kadrosu Tanzimat’la başlayan modernleşme hareketini bir devlet politikası olarak benimsemiş ve eskiye ait tüm siyasal
kurumları ve toplumsal değerleri tasfiye etme yolunu seçmiştir. Her siyasî değişimin ardından gelen yeni iktidar, kendisi ile geçmiş arasına bir sınır çizgisi çekmek istemiştir.
Bu çizgi kendisini en açık biçimde tarih anlatılarında göstermiştir.6 Nitekim Osmanlı’dan
bürokrat-aydın tipini devralan Cumhuriyet idaresi döneminde Türk romanı, yukarıdan
aşağıya doğru bir şekilde gerçekleşen değişim hareketini anlamak ve daha önemlisi bu değişiklikleri kitlelere anlatmak ve benimsetmek için oldukça faydalı bir kaynak olmuştur.
İçinde devlet bürokratlarının da yer aldığı dönemin romancıları, toplumsal değişmenin
niteliği, değişime direnen gruplara karşı olan mücadeleleri, modernleşme hareketinin
toplumu nasıl etkilediği gibi konuları büyük bir titizlikle incelemişlerdir. Tek-parti iktidaKemal Karpat, Türk Edebiyatında Sosyal Konular, İstanbul: Varlık Yayınevi, 1962, s. 21.
Şerif Mardin, “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türk Modernleşmesi, Ed. Mümtaz’er Türköne ve Tuncay Önder, İstanbul: İletişim, 2004, s. 30.
3
A. Ömer Türkeş, “Millî Edebiyattan Milliyetçi Romanlara”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Milliyetçilik C. 4,
İstanbul: İletişim Yayınları, 2003, s. 811.
4
Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 1988, s. 293.
5
A. Ö. Türkeş, a.g.m., s. 812.
6
Ömer Türkeş, “Güdük Bir Edebiyat Kanonu”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm C.2, İstanbul:
İletişim Yayınları, 2004, s. 425.
1
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rının yaptığı siyasal devrim hareketlerinden düzenlenen balolara, eğitimin lâikleştirilmesinden dinin toplumsal hayattaki yerine kadar hemen hemen tüm konular bu dönemin
romanlarında tahlil edilmiştir.
Türk romanının ortaya çıktığı ilk dönemden itibaren yapmaya başladığı bu toplumsal
tahliller sayesinde, Türk siyasal ve toplumsal hayatı hakkında oldukça önemli bilgilerin
elde edilebilmesi mümkün olmuştur. Bu nedenle Türkiye’de yaklaşık yirmi beş sene varlığını sürdüren tek-parti iktidarının yapısını, zihniyet dünyasını, topluma olan bakışını
ve de toplumun iktidara olan bakışını anlamak konusunda Türk romanı çok önemli bir
kaynaktır.7 Cumhuriyet devrini inceleyen romanların bir kısmı yapılan devrimlerin ve
yaşanan değişimin haklığını savunurken diğer bir kısmının ise Cumhuriyet ideolojisini
ele alarak eleştirel bir üslupla dönemi tahlil etmeleri, araştırmacılara çeşitli ve zengin bir
kaynak kullanmaları imkânını sağlamaktadır.
Edebiyatçılar tarafından döneme ilişkin yazılan romanlar üç grupta incelenebilir.
Birinci grupta, yapılan devrimleri ve Türkiye’nin Batılı tarzda değişmesini destekleyen
romanlar yer almaktadır. Bu romanlarda rejime hâkim olan düşünce yapısının izlerine
rastlamak mümkün olup, iktidar elitinin nasıl bir zihniyet ile ülkeyi idare ettiği anlaşılabilmektedir. İkinci grupta yer alan romanlar, yapılan siyasî ve toplumsal değişmelere
tepki olarak yazılan romanlardır. Bu romanlarda iktidarın monist yapısı, tepeden inmeci
yenilik hareketleri ve halk için halka rağmen zihniyetinin eleştirileri yer almaktadır. Bu
romanlar sayesinde iktidara muhalif olan kesimin düşünce yapısı hakkında önemli bilgiler edinilmektedir. Üçüncü grupta yer alan romanları ise, devrimlerin özüne bağlı olmakla
birlikte iktidardaki bürokrasinin tutum ve davranışlarından rahatsız olan romancıların
yazdıkları eserler oluşturmaktadır. Bu yazarlar toplumda başlayan değişimin herhangi bir
yozlaşma olmadan, nasıl daha iyi bir yöne çekilebileceği sorunu üzerinde durmuşlar ve
geleceğe ilişkin umut dolu öngörülerde ve tavsiyelerde bulunmuşlardır.

1. Geçmişi Unutmak: Eski ve Yeninin Çatışması
Kitle iletişim araçlarının yokluğunda roman, dönemin iktidarı tarafından kabul edilen
ideolojinin topluma nüfuz etmesini sağlamak için kullanılan en uygun araçlardan biri olarak kabul edilmiştir.8 Bu doğrultuda yapılan değişimlerin toplumda kabul görmesi için,
yapılan devrimlerden ve yeniliklerden övgüyle bahseden birçok roman yazılmıştır.
Türkiye’de Cumhuriyet’in ilân edildiği 1923 senesinden sonra iktidarda bulunan yönetici kadro, Batılılaşmayı bir devlet politikası olarak kabul ederek eski düzene ait birçok
siyasî ve sosyal kurumu kaldırmış ve bunların yerine Batılı tarzda örgütlenmiş kurumlar yerleştirmeye başlamıştır. Kurumsal anlamda başlayan bu yenilik hareketinin kısa bir
zaman içerisinde toplumun gündelik yaşamını da etkilemeye başlamasıyla birlikte, bu
değişimi destekleyen ve değişime karşı olan gruplar ortaya çıkmıştır. İktidar, değişime
Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1920-1946), Ankara: Akçağ Yayınları, 2002, s. 23.
Ömer Türkeş, “Güdük Bir Edebiyat Kanonu”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Kemalizm C. 2, Ed. Ahmet
İnsel, İstanbul: İletişim, 2004, s. 428.
7
8
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karşı olan gruplardan gelecek tepkilere mani olmak ve halkın bu yenilikleri benimsemesini sağlamak için eski düzene ait tüm değerlerin ve kurumların kötü ve çağ dışı oldukları
propagandasını yapmaya başlamıştır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlayan bu geçmişle hesaplaşma, eski düzeni tasfiye
etme girişimi ve özellikle Osmanlı cemaatçiliğine karşı bir millî kimlik yaratma meselesi romancıların üzerinde önemle durdukları konuların başında yer almıştır. Yakup Kadri
Karaosmanoğlu’nun “Kiralık Konak”, Mithat Cemal Kuntay’ın “Üç İstanbul” ve Memduh
Şevket Esendal’ın, “Miras” adlı romanları bu amaç doğrultusunda yazılmış romanların
başında yer almışlardır.9
Dönemin önemli kadın hakları savunucularından biri olan Şükûfe Nihal, Cumhuriyetle birlikte başlayan bu eski-yeni çatışmasına “Yalnız Dönüyorum” isimli romanında
değinmiştir. Yazar Yıldız karakterinin aldığı eğitimden hareketle, Osmanlı dönemine ait
tüm kurumların köhne ve geri olduğuna değinmiş ve aydınlık bir geleceğin kurulması için
Batılı tarzda bir eğitim sisteminin gerekli olduğunu vurgulamıştır.10 Şükûfe Nihal, eski
ile yeni düzen arasındaki çatışmayı eğitim üzerinden ele aldığı gibi, Anadolu’nun mevcut
yapısına da değinerek sosyal bir zemin üzerinden eski döneme ait eleştirilerini ifade etmiştir. Yazar eski sisteme karşı dönemin bu düşünce yapısının bir örneğini şu sözleriyle
ortaya koymuştur: “Eski idare bu yerlerle hiç uğraşmamış. Yalnız vergi almış, yalnız baş
eğdirmiş o kadar… Şimdi Cumhuriyetin eli, bu eksiklikleri tamamlamaya uğraşıyor”.11
İki dönem arasındaki farklılıkların ifade edildiği bu romanlarda, neredeyse bütün yazarlar, halkın eski düzeni reddettiğini ve yeni bir yönetim sistemini beklediğini ifade etmişlerdir. Bu sebeple değer çatışmalarını inceleyen romanlar eski döneme karşı doğrudan
cephe almanın yanı sıra, konum olarak Cumhuriyet ideolojisinin yanında yer almışlar ve
yapılan inkılâpların haklılığını ve meşruluğunu bu toplumsal yapı üzerinden savunmuşlardır.12
Dönemin Kemalist yazarları, romanlarında bu çatışmayı somutlaştırabilmek için
hem yeni devletin devrimlerini sahiplenecek hem de yukarıdan aşağıya doğru getirilen
yeni hayat şeklini benimseyecek bir rol model tip yaratarak eserlerini oluşturmuşlardır.
Bürokrat-reformistler olarak adlandırılabilecek bu yeni karakterler, temsilcilerini daha
çok bürokrasinin orta kademelerinde bulmuş ve kendisini Anadolu’ya giden genç öğretmenler, subaylar, doktorlar ve kaymakamlar olarak göstermiştir. Reşat Nuri Güntekin’in
“Feride”sinden, Sabahattin Ali’nin “Kaymakam Selahattin Bey”ine kadar bu reformist karakterler, romanlarda yeni hayat tarzını ve geleceğe ait beklentileri temsil etmişlerdir.13
Romanlarda yer alan bu küçük burjuva reformist tiplerin başında gelen öğretmen
karakterleri aracılığıyla ilk olarak eğitimin dinî ilkeler doğrultusunda verilmesine karTaner Timur, Osmanlı-Türk Romanında Tarih Toplum ve Kimlik, İstanbul: İmge Yayınevi, 2002, s. 234-235.
Şükûfe Nihal, Yalnız Dönüyorum, İstanbul: L&M Yayınları, 2005, s. 51.
11
Ş. Nihal, a.g.e., s. 250.
12
A. Yalçın, a.g.e., s. 23.
13
T. Timur, a.g.e., s. 79.
9
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şı savaş açılmıştır. İktidarın eğitimi dinden bağımsızlaştırma politikalarını uygulandığı
bir dönemde, rejimin laiklik ilkesine sıkı sıkıya bağlı bu karakterler, okulda laik bir eğitim vererek eski düzene ait değerlerin toplumsal alandan çıkarılmasını hedeflemişlerdir.
Anadolu’ya giden subaylar ve doktorlar ise, bu yerlerde eski dönemin unsurları olarak
gösterilen ağalara ve imamlara karşı inkılâpların, ama özellikle lâikliğin, savunucuları olmuşlar; Anadolu’daki eşrafa karşı girişilen bu mücadeleden bazen zaferle bazen de yenilgiyle ayrılmışlardır.
Bu karakterlerin yeni iktidarın getirmiş olduğu hayat tarzını benimsemelerinin ve
bunu halka kabul ettirmeye çalışmalarının yanı sıra, romanlarda Anadolu’ya gitmelerinin
ayrı bir sembolik anlamı olmuştur. Bu dönemde Türk romanında kullanılan Anadolu kavramının sadece bir toprak parçasını değil, yeni devletin vatan ve millet yaratma idealini
de temsil ettiği14 düşünüldüğünde, bu yeni tiplere çok değişik ve önemli misyonlar yüklendiği açıkça anlaşılmaktadır.
Cumhuriyet’in ilanından sonra romancılar, yozlaşmış, samimiyetsiz ve kirlenmiş İstanbul imgesine karşı; Anadolu’yu temizliğin, saflığın ve bozulmamışlığın sembolü olarak
kullanmışlardır. 1930’lu yılların başında ‘Halka doğru’ ve ‘Mektepten Memlekete’ sloganlarıyla ifade edilen Halkçılık ilkesinin benimsenmesiyle birlikte, bu yazarlar Anadolu’yu
aydınlatmayı ve kalkındırmayı konu edinen romanlar yazmışlardır.15 Nitekim “Yalnız
Dönüyorum”da Kemalist devrimlerin savunucusu olarak gösterilen Fahir, İstanbul’da ikamet eden Yıldız’a yazdığı mektupta Anadolu’yu “Mümkün olsa da buralara bir seyahat
yapsanız… Haşin ve heybetli dağların arasıdan kıvrılarak akan azametli sular, uçsuz, bucaksız yeşil ormanlar, senin coşkun ve keskin ruhuna eş olacak kadar güzel…”16 sözleriyle
överken, bu yeni anlayışın önemli örneklerinden birini sunmuştur.
Bu dönemde, Şükûfe Nihal gibi, Kemalist rejimin idealizmine sahip birçok romancı,
köyün kalkınması ve yapılan devrimlerin ışığında aydınlanması konularında aydınlara ve
okumuş zümreye büyük önem vermişlerdir. Reşat Nuri Güntekin, “Kavak Yelleri” isimli
romanında bu duruma benzer bir olayla eserine başlamıştır. Tıbbiyeyi bitiren roman kahramanı kendisini ve arkadaşlarını, Anadolu’nun sıhhî durumunu ıslah etmek için büyük
bir heyecanla Anadolu’ya gitmeye hazır kişiler olarak tanımlamıştır.17
Yakup Kadri de “Yaban” isimli romanında savaş gazisi kahramanını Anadolu’nun bir
köyüne göndermiş, fakat Anadolu’yu şirin bir şekilde değil baştan başa değiştirilmesi gereken bir yer olarak resmetmiştir. Yıllarca hikâyelerini dinleyerek büyük bir özlem duyduğu Anadolu’ya İstanbul’dan gelen Ahmet Celal, karşılaştığı manzara ile dinlediği hikâyeler arasında en ufak bir benzerlik bulamamıştır. Roman kahramanı, sürekli şikâyet ettiği
köy hayatı ve küçümsediği köylüleri çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak için büyük
bir çaba göstermiş, fakat öncelikleri farklı olan köylülerin sosyal yapılarını değiştirmek
A. Yalçın, a.g.e., s. 24.
A. Yalçın, a.g.e., s. 159.
16
Ş. Nihal, a.g.e., s. 250.
17
Reşat Nuri Güntekin, Kavak Yelleri, İstanbul, İnkılap Yayınevi, 1986, s. 90.
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gibi bir istekleri olmamıştır. Nitekim kendi iradeleri ile değişmek istemeyen bu insanlar
karşısında roman kahramanı sosyal çevre değiştirilmedikçe, insanın değişmesine imkân
olmadığı18 sonucuna ulaşarak, tepeden inme devrimlerin gerekliliğine inanmıştır. Yakup
Kadri, dönemin romanlarında gösterilenin aksine Anadolu’yu farklı bir şekilde ele almıştır. Romanlarda yer alan bu iki farklı Anadolu kavramı, Şükûfe Nihal gibi romancılarda bir
ideali ve olması isteneni ifade ederken; Yakup Kadri gibi yazarlar, Anadolu’nun o günkü
mevcut halini olduğu gibi göstermiş ve romanlarında yeni iktidarın Anadolu’yu bir vatan
haline getirebilmesi için neleri yapması gerektiğini anlatmaya çalışmıştır.
Yeni iktidarın benimsediği ‘Halka Doğru’ anlayışını ve toplumda dinin yeri konusunda duyduğu endişeyi anlamak açısından, Reşat Nuri Güntekin’in yazmış olduğu bir diğer
roman olan “Yeşil Gece” önemli bir yere sahiptir. Reşat Nuri bu eserinde, idealist bir Cumhuriyet öğretmeninin kendi isteğiyle Anadolu’nun bir köyüne giderek, köyde dinî yaşama
karşı olan mücadelesini anlatmıştır. Edebî niteliğinden ziyade ideolojik muhtevasıyla ön
plana çıkan Yeşil Gece’de yazar, ateşli bir milliyetçi olan öğretmen Şahin karakteriyle dinin egemen olduğu bir toplumun yerine aklın ve bilimin yol gösterici olduğu bir toplum
idealini ortaya koymuş ve eski-yeni farklılığını ‘medrese-okul’ çatışması ekseninde izah
etmeye çalışmıştır.
Medresenin Osmanlı’yı, okulun ise Cumhuriyet’i temsil ettiği romanda bu iki kurumun çatışması Osmanlı ile Cumhuriyet arasındaki çatışmanın somutlaşmış şeklini meydana getirmiştir. Öğretmen Şahin’in “Medreselerin yeşil gecesi yalnız kendi içlerini karanlığa boğmakla kalmamış; memleketin her yanına yayılmış, her köşesini kaplamış. Zaten
bunun başka türlü olmasına da imkân yoktu. Akıllara, vicdanlara şimdiye kadar hep bu
medreseden yetişenler rehberlik ediyorlardı. Bu adamlar, memlekete karanlıktan gayrı ne
götürebilirlerdi ki?”19 ifadeleri, yazarın açtığı savaşı ve iktidar elitinin zihnindeki toplum
tasavvurunu göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır.
“Yeşil Gece” Kemalist iktidarın yaptığı devrimlerin temelinde yer alan pozitivist düşünce ekseninde yazılmış bir romandır. Romanda pozitivizmin dönemin hâkim düşünce
sistemine nasıl kuvvetle yerleşmiş olduğu, öğretmen Şahin’in, köyünde karşılaştığı sorunların çözümünün müspet bilgiyle sağlanabileceğine olan kuvvetli inancından20 anlaşılmaktadır. Reşat Nuri romanının sonunda devrimlerin yapılmasına ve eski düzenin tasfiye
edilmesine rağmen köyde devam eden olumsuzluklar karşısında idealizmini ve umudunu
korumuş ve toplumda büyük değişiklikleri hedefleyen inkılâpların bir günde gerçekleşemeyeceğini21 ifade ederek; devrimlerin ancak uzun bir zaman dilimi içerisinde müspet
netice vereceğini belirtmiş ve geleceğe umutla bakılmasının gerekliliğine inanmıştır.
Cumhuriyet’in onuncu yılı etkinlikleri dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
Etem İzzet’e yazdırılan ve dönemin düşünce dünyasını anlamak açısından oldukça önemli
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İstanbul: İletişim Yayınları, 2003, s. 40.
Reşat Nuri Güntekin, Yeşil Gece, İstanbul: İnkılap Yayınevi, ?), s. 43.
20
R. N. Güntekin, a.g.e., s. 53.
21
R. N. Güntekin, a.g.e., s. 249.
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bilgiler sunan “On Yılın Romanı” adlı eserin ilk kısmında da Osmanlı dönemine ait tüm
siyasî ve sosyal kurumlar eleştirilmiş ve padişahtan köydeki ağaya kadar eskiye ait tüm
kurum ve değerler çok sert ifadelerle tasvir edilmiştir. Edebî değeri tartışmalı olan ve
sadece rejimin propagandasını yapmayı amaçlayan bu romanda, eğitim meselesinden
hareketle ‘eski-yeni’ olana ait değerlerin incelenmesi yapılmış ve Amerika’dan gelen bir
profesöre yeni Türkiye gezdirilirken; okuyucuya da on yılda yeni iktidar tarafından yapılan yenilikler gösterilmeye çalışılmıştır. Romanda Osmanlı döneminde ağanın, imamın ve
paşaların halka baskı ve zulüm yaptıkları ve halkın bu kimselerden nefret ettikleri sıklıkla
dile getirilmiştir. Romanın sonunda ise köyden çıkıp Ankara’da eğitim gören genç Erhan
yine köyüne dönmüş, köyünün geri ve çağdışı olarak anlatılan düzenini, rejimin yeni ilkeleri ışığında değiştirmeyi ve köyü rejimin ilkeleri doğrultusunda aydınlatmayı kendisine
görev olarak seçmiştir.22
Romanın propaganda niteliği taşımasından dolayı birtakım tarihsel çarpıtmaların çoğunlukla yer aldığı eserde, Anadolu halkının Kurtuluş Savaşı’nı düşmana karşı değil, eski
düzeni tasfiye etmek için yaptığı anlatılmak istenmiştir. Elbette bu tutum, iktidarın kendi
meşruiyetini halkın gözünde sağlayabilmek için yaptığı çalışmalardan kaynaklanmıştır.
Bu nedenle yazar eski rejimi olabildiğince kötü resmederken, yeni iktidarın sürekli kurtarıcı özelliklerine vurgu yapmıştır. Etem İzzet, romanında Cumhuriyet öncesi dönemin
geriliğini, zorbalığını ve köylünün eski dönemde çektiği tüm bu sıkıntıları, köylülerin dilinden “Bu anlatışta hınç vardı. İsyan vardı! Köylü ihtilalinin ifadesi vardı. Biz padişah
istemiyoruz! Biz İstanbul paşası istemiyoruz! Biz ağa, mültezim, imam, tahsildar, zaptiye
istemiyoruz”23 sözleriyle ifade etmesi bu durumu açık bir şekilde göstermiştir. Sayılan
tüm siyasî ve sosyal sıkıntıların çözümünü devrim hareketiyle sağlamaya çalışan yeni iktidarın uyguladığı yöntemde ne kadar başarılı olduğu, Amerikalı profesörün Türkiye’deki
gelişmeleri gördükten sonra, “Amerika’nın yüz elli senede yapabildiğini siz nasıl on sene
içinde yapabildiniz?”24 sözlerini söylemesiyle belirtilmiştir.

2. Siyasal Değişimde Aydının Rolü ve Atatürk Kültü
Döneme ilişkin romanlarda sıklıkla bahsedilen konuların bir diğeri ülkenin muasır
medeniyetler seviyesine yükselmesi için iktidar elitinin yanılmaz tek rehber olduğu ve
bu rehberlik doğrultusunda devrimlerin yapıldığı düşüncesi olmuştur. Nitekim Yakup
Kadri’nin yeni başkentin üç faklı dönemini anlattığı “Ankara” romanında, eşinin yeni görevi nedeniyle İstanbul’dan Ankara’ya taşınan ve Batılı hayat tarzının temsilcisi olarak
tasvir edilen Selma karakteri iktidar elitinin bu halini açık bir şekilde göstermektedir.
Kocasının yeni komşularıyla anlaşıp onlara uyum sağlaması için yaptığı telkin karşısında
Selma, “A, hiç de değil, ben onlara benzeyeceğime onlar bana benzemeye çalışsın. Biz,
buraya medeniyet getiriyoruz”25 şeklinde cevap vererek bu eğilimin önemli bir örneğini
Etem İzzet, On Yılın Romanı, İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası, 1933, s. 78.
E. İzzet, a.g.e., s. 70.
24
E. İzzet, a.g.e., s. 114.
25
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006, s. 31.
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sergilemiştir.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma amacında
bir parti olduğu fikri, “Panorama” romanında da işlenmiştir. Romandaki Belediye Reisi
Tahir Bey, yazar tarafından, sosyal hayatın çehresini değiştirmeyi, halkın medenî seviyesini yükseltmeyi ve Anadolu’nun geri kalmış şehirlerini Avrupa şehirlerinin seviyesine
çıkarmayı amaç edinmiş.26 bir kişi olarak tanıtılmıştır. Aynı şekilde Reşat Nuri Güntekin
“Eski Hastalık” romanında İstanbul’da Batılı tarzda eğitim almış olan Züleyha’nın, memleketi Mersin’e döneceği zaman dayısının İstanbul’daki yaşantıyı Mersin’e de yerleştirmesi için ona bir nevi medeniyet misyonerliği27 görevi verdiğini ifade etmiştir.
Yakup Kadri, Cumhuriyet bürokrasisini anlattığı “Panorama” romanında, yeni bir vatan ve millet anlayışının meydana getirilebilmesinde aydına bir toplum mühendisliği vazifesi yüklemiş; entelektüelin halka doğru gitmesinin, sanatını, bilgisini, itikadını halka
yaymasının öneminden bahsetmiş ve Ahmet Nazmi karakterine “Hele bu memleket gibi
her şeyin baştan yapılması, topraklar kadar kafaların da sürülüp işlenmesi, ekilip yeşertilmesi, adeta, bir yangına yetişmek derecesinde ‘acil’ zaruret şeklini aldığı bir yerde bu, istilaya uğramış bir vatanı kurtarmaya koşmak vazifesi kadar söz götürmez, itiraz ve itizar
kabul etmez bir boyun borcudur”28 sözlerini söyleterek, hem iktidarın topluma olan bakış
açısının ne olduğunu göstermiş hem de topluma verilecek yeni biçimde aydın sınıfı temsil
eden bürokrasinin nasıl bir sorumluluk göstermesi gerektiğini ifade etmiştir.
Yıkılan imparatorluğun yerine bir ulus-devletin inşa edildiği, devletin yeni bir millet
ve toplum meydana getirmeye çalıştığı ve de eski değerlerin kaldırılıp yenilerinin yerleştirilmeye çalışıldığı bu dönemde, yapılan değişiklikleri somutlaştıracak bir sembol arayışına girilmiş ve bunun neticesinde siyasî sistemde “Tek Adam” olan Atatürk’ün yeniliklerin toplum nezdinde kabul edilmesi amacıyla sembol olarak kullanılması yolu seçilmiştir.
Siyasette ortaya çıkan bu Atatürk kültü, kendisini romanlarda da göstermiş ve birçok
romancı Atatürk’ün şahsiyeti ile ilgili yoğun duygu dolu ifadeleri eserlerinde sıklıkla kullanmışlardır.
Yakup Kadri “Ankara” romanında, Selma’nın, Çankaya’da dolaşırken Atatürk’ün ikamet ettiği köşkün önünden geçtiği andaki his dünyasını, “Selma hanım’ın gözünde bu
manzara, adeta alegorik bir mahiyet alıyordu. Öyle ki, yüreğine ancak mübarek abideler
önünde hissedilen bir huşu çöktü. Bir müddet başını önüne eğip daldı ve başını tekrar
kaldırıp etrafına baktığı vakit her yanı değişmiş buldu. Genç kadın bütün Ankara’yı, şimdi, başka türlü görüyordu”29 sözleriyle tasvir ederken, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni
iktidarın mevcudiyetini sağlam bir şekilde koruyabilmesi açısından Atatürk’ün şahsiyet
olarak ne kadar önemli bir unsur olduğunu açık bir şekilde göstermiştir.
Dönemin romanlarında Atatürk kültünün oluşturulmasında bazen aşırı ifadeler de
kullanılmıştır. Bu eserlerde Atatürk’ten bahsedilirken ona dinî ve mistik özellikler içeren
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Panorama, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006, s. 52.
Reşat Nuri Güntekin, Eski Hastalık, İstanbul: İnkılâp Yayınevi, ?, s. 37.
28
Y. K. Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 221.
29
Y. K. Karaosmanoğlu, Ankara, s. 65.
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benzetmeler yakıştırılmıştır. Safiye Erol, “Ciğerdelen” isimli romanında, kadın karakteri
Canzi’nin bir balodaki halini “Canzi, salonda gezip dolaştıkça ne zaman Atatürk resminin altına gelse duraklar ve muhakkak bir defa kutsal kahramanını, kendi tabiri üzere
‘Serhatli Gazi’sini gözleriyle selamlardı.”30 şeklinde anlatırken, romanlarda işlenen bu kültün önemli bir örneğini sunmuştur. Şükûfe Nihal “Yalnız Dönüyorum” isimli romanında
Atatürk’ü, “Türk’ün ebedî kahramanı” ve “Türk milletinin büyük yaratıcısı”31 gibi ifadelerle betimlemiştir. Romanda yine Çankaya köşkü bir mabet şeklinde tasvir edilirken; yazar,
kahramanının Çankaya köşkünün etrafını gezmesini ise her gece tekrar edilen mukaddes
bir ziyaret olarak nitelemiştir.32
İktidarın yazılmasını istediği “On Yılın Romanı”nda Atatürk kültü sıklıkla yer almıştır. Etem İzzet eserinde Atatürk’ü “yüzünün ışığını güneşten, saçının rengini altından,
sesinin ahengini iradesinin tunçluğundan alan ve bakışlarındaki ezici sertliği dehasından
koparan bu adam herkesin Anafartalar kahramanı diye tanıdığı Mustafa Kemal Paşadır.”33
ifadeleriyle tanıtmış; ayrıca yine bir köylünün ağzından “O ne isterse o olur. Allah gibi bir
kumandandır.”34 şeklinde tasvir etmiştir. Etem İzzet romanının sonunda köyün geçirdiği
değişimi ve bu değişim karşısında köylülerin duyduğu mutluluğu dile getirmek için yine
Fadik Bacı isimli karakterine “Türk kadınının Allahı da peygamberi de Gazidir.”35 sözlerini
söyleterek romanında “kutsal” niteliği öne çıkan bir Atatürk imajı çizmiştir.

3. Bürokrasi Eleştirisi
Yeni iktidarın toplumsal yapıyı sert bir şekilde değiştirdiği bu dönemde, kimi romancılar değişim hareketini savunmakla birlikte, bazen iktidara bazen de yapılan değişikliklerin mahiyetine yönelik yapıcı eleştirilerde bulunmuşlardır. Bu romancıların en önemli
özellikleri, rejimin otoriter niteliğine ve Atatürk kültüne rağmen toplumsal eleştiriden
kaçınmamaları; hatta ele aldıkları konuları bazen daha önceki dönemler üzerinden işleyerek korunma önlemi alsalar bile, yapıcı eleştiriyi misyoner bir zihniyetle benimsemiş
olmalarıdır. Tek-parti döneminin bu romancıları, eserlerinde her şeyden önce bir siyasal
devrimin içinde meydana gelen toplumsal çelişkileri gözlemlemişlerdir.36
Bu romancıların başında yer alan Yakup Kadri, “Ankara” romanının ikinci kısmında,
Türk aydınının iki yüzyıldır yaptığı hataları, yeni iktidarın da tekrarlandığını belirterek;
dönemin bürokratlarını rejimin ideallerinden uzaklaşıp Batılılaşmayı sadece dış görünüm olarak ele almaları nedeniyle eleştirmiş ve romanının üçüncü kısmında idealindeki
Cumhuriyet idaresini ütopik bir ifadeyle anlatmıştır. Yakup Kadri romanında, İttihat ve
Terakki’yi yolsuzluk ve rüşvet ile suçlayan Kuvayı Millîyeciler’in iktidara geldikten sonra
Safiye Erol, Ciğerdelen, İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı, 2007, s. 32.
Ş. Nihal, a.g.e., s. 111.
32
Ş. Nihal, a.g.e., s. 112.
33
E. İzzet, a.g.e., s. 41.
34
E. İzzet, a.g.e., s. 59.
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E. İzzet, a.g.e., s. 169.
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aynı hataları tekrarladıklarını belirtmiştir. Kurtuluş Savaşı döneminin idealist bir Kuvayı
Milliyecisi olan Hakkı Bey, Cumhuriyet’in ilânından sonra üst düzey bir bürokrat olmuş
ve geçmişteki idealist hüviyetini kaybederek balolarda dans eden, sürekli içki içen ve ihalelerde yolsuzluk yapan bir karakter haline gelmiştir. Yazar, Hakkı Beyin bu değişimini
eleştirirken, hem bürokrasiyi sahip olduğu gücü kullanmak açısından uyarmış hem de
sağlam bir yenilik hareketinin nasıl olması gerektiği konusunda görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: “Eski Milli Mücadelecilerden bazıları gibi Hakkı Bey için de kıyafet değişiminden sonra milli dava adeta böyle bir mondenlik iddiası şekline girmişti. Bir Avrupalı gibi
dans etmek, bir Avrupalı gibi yaşayıp eğlenmek ve hele bu iddiada Avrupalılar nezdinde,
Avrupalılar arasında muvaffak olmak bunlara büyük bir zafer kazanmak kadar ehemmiyetli görünüyordu”.37
Batılılaşma taraftarı olan Şükûfe Nihal ise Batılılaşmayı sadece eğlenmek, dans etmek
ve içki içmek olarak kabul eden zihniyeti eleştirmiştir. Yazar “Yalnız Dönüyorum“ romanında kadınların kara çarşaflarını çıkartmalarını ve kadınların sosyal hayata girmesinden
büyük bir memnuniyet duyduğunu38 ifade etmekle birlikte, kadınların bu eğlencelerde
seviyesizce hareket etmelerinden ve erkeklerin de sürekli kadınlara karşı yılışık hareketlerde bulunmasının Avrupalılaşmak olmadığını belirterek, yanlış anlaşılmış bu değişimle
ilgili eleştirilerini dile getirmiştir.39
Dönemin yazarları devlet yöneticilerinin rüşvet olaylarına karıştıklarını eserlerinde
sıklıkla belirtmişlerdir. Kemal Tahir “Kelleci Memet” isimli romanında kasabalardaki zenginlerin birçoğunun yüksek memurlarla ortak olduklarından bahsetmiştir. Yazar ayrıca kasabalardaki zenginlerin memurlara rüşvet vererek birtakım imtiyazlar elde ettiklerini ve bu
sayede daha da zenginleştiklerine40 değinerek, bürokrasideki bu bozulmaya değinmiştir.
Memduh Şevket Esendal da “Ayaşlı ile Kiracıları” isimli romanında bürokraside başlayan adam kayırmacılığı, iş istemeye gelen bir kadının “İltiması olanı alıyorlar. Herkes
söylüyor!” sözlerine karşı, “Hayır almazlar diyemedim”41 cevabıyla ifade etmiştir. Kemal
Tahir “Bozkırdaki Çekirdek” romanında, Cumhuriyet’in ideallerini Anadolu’da temsil
eden öğretmen kadrosunun içinde yaşanan sorunlara değinmiştir. Romandaki müfettiş
Halim Bey karakteri eğitimci kadrosunda yaşanan bu problemleri, “Ülkücü arkadaşların
bazısının kendini içkiye, bazısının pokere vurması, bazısının da ilkokul son sınıf kızlarının yeni serpilen göğüslerini görmeye başlaması bu onuncu yıldan sonradır”42 sözleriyle
dile getirmiştir. Bu romanlarda bürokrasiye yönelik eleştiriler bazen sert bir üslupla dile
getirilmiş olsa da, bu yazarların asıl amaçları alternatif bir düzen kurmak değil; sistemin
aksayan yönlerini tespit ederek, bu kısımları iyileştirmeye çalışmak olmuştur.

Y. K. Karaosmanoğlu, a.g.e., s. 106.
Ş. Nihal, a.g.e., s. 18.
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Ş. Nihal, a.g.e., s. 130.
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Kemal Tahir, Kelleci Memet, İstanbul: Adam Yayınları, 1992, s. 111.
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Memduh Şevket Esendal, Ayaşlı ile Kiracıları, İstanbul: Bilgi Yayınları, 2006, s. 100.
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Kemal Tahir, Bozkırdaki Çekirdek, İstanbul: İthaki Yayınları, 2005, s. 165.
37
38

190

Türk Romanında Tek Parti Dönemi

4. Devrimlere Muhalefet
Bu dönemde yapılan devrimleri benimseyen ya da devrimlerin daha sağlam idealler
doğrultusunda yapılmasını amaçlayan romanlar yazıldığı gibi, yeni döneme ilişkin eleştirel
bir şekilde yaklaşan romanlar da yazılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra Avrupa’dan
kodifiye edilen kanunlar ve ülkenin Batılılaşmış bir devlet olabilmesi için sosyal alanda
yapılan devrimler neticesinde yeni bir hayat tarzı ortaya çıkmıştır. Romanların bazılarında bu yeni hayat tarzı sonucunda değer çatışması yaşayan kişilerin psikolojik tahlilleri yapılmış, bazılarında ise yanlış anlaşılan bir Batılılaşmanın eğlence hayatı üzerinden tahlili
yolu seçilmiştir. Bu yöntem farklılığına rağmen sosyal düzeni inceleyen tüm romanlar, bu
eleştirilerinden hareketle kendilerince farklı bir medenileşme yolu çizmişlerdir.
Türk romanında sağlıklı bir Batılılaşmanın nasıl olması gerektiği izah edilirken, semtler üzerinden tahlil yapmak sıklıkla kullanılan bir yöntem olmuştur. Nitekim Ömer
Seyfettin’in Millî Edebiyat döneminde yazdığı eserlerinde çizdiği İstanbul’un etnik haritasında, Müslüman Türk ahalinin yaşadığı Fatih ve Aksaray gibi semtler hem fakir hem
olumlu semtler olarak yer almışlardır. Ekonomiyi, zenginliği ve siyasî gücü temsil eden Beyoğlu, Şişli ve Nişantaşı ise romanlarda ötekileştirilmişlerdir.43 Nitekim Peyami Safa’nın
da, Doğu-Batı çatışmasını anlattığı romanına “Fatih-Harbiye” adını vermesi bu geleneğin
devamı şeklinde görülmektedir.
Peyami Safa, “Fatih-Harbiye” isimli romanında, batılılaşmanın gelenekleri yıkarak
yeni bir yaşam şekli ortaya koymasını detaylı bir şekilde eleştirmiştir. İki semt üzerinden
Doğu-Batı karşılaştırmasını yapan yazar, geleneklere ve manaya dayanan Doğu’nun Batı
karşısındaki üstünlüğünü anlatmaya çalışmıştır. Peyami Safa toplumun hızla değişmesinin nedenini, yeni Türkiye’nin herkese kabul ettirdiği asrîleşme hareketinden kaynaklandığını belirterek, değişen kent yapısından yeni kanunlara kadar her gelişmenin bu süreci
kuvvetlendirdiğini ifade etmiştir. Nitekim romanda iki medeniyet arasında kalan Neriman karakteri, Fatih’te somutlaşan Doğu’ya sürekli eleştirel gözle bakmış ve Harbiye ile
somutlaşan Batı’ya büyük bir hayranlık duyduğunu açık bir dille belirtmiştir.44 Bu görüşe karşıt olarak romanda Doğu’nun Batı’dan mana bakımından üstün olduğu ve Batı’nın
manevî değerlere dayanmayan gelişmesinin bu bakımdan eksik bir yapı arz ettiği dile
getirilmiştir. Batılının üstünlüğünün, sadece madde ve beden dünyasında olduğu; onun
maddî değerlere, bedensel zevklere kavuşmasını bildiği ama amacına ulaşmak için ruhu,
kalbi ve ahlak kurallarını göz ardı ettiği ifade edilmiştir.45 Peyami Safa romanın sonunda
Neriman’ı düştüğü boşluktan doğulu değerler aracılığıyla kurtarmış ve manevî değerlere
bağlı kalacak bir gelişmenin daha sağlıklı olacağını karakterine kabul ettirmiştir.
Benzer bir durum Samiha Ayverdi tarafından “Batmayan Gün” romanında dile getirilmiştir. Romandaki olumlu karakterlerden biri olan Sezai Bey sağlıklı bir Batılaşmanın
Ömer Türkeş, “Millî Edebiyattan Milliyetçi Romanlara”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Milliyetçilik C. 4,
Ed. Tanıl Bora, İstanbul: İletişim, 2003, s. 812
44
Peyami Safa, Fatih-Harbiye, İstanbul: Alkım Yayınları, 2005, s. 83.
45
Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995, s. 171.
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şartlarını, “Medeni zevkleri, medeni itiyadları, medeni ahlakı, hasılı medeni sosyetenin
telakkilerini, aklımız ve milli ölçülerimizle tarttıktan sonra kabul etmeliyiz”46 şeklinde
tarif etmiştir. Romanda Batı’nın manayı reddeden pozitivist zihniyeti, Aliye’nin “Onların
manasını yakalayabilmek için aklın ve ilmin bana yol gösterebileceğini bilsem, bir bu kadar daha çalışırdım. Fakat ilmin uzun eteği, gene kendi dikenlerinin arızalarına takılarak
ileri gitmiyor”47 sözleriyle tenkit edilmiştir.
Türkiye’de muhafazakâr düşüncenin sembol isimlerinden birisi olan Samiha Ayverdi yaşanan ‘eski-yeni’ çatışmasında safını, eski toplumsal değerlerin korunması şeklinde
belirlemiştir. “Ateş Ağacı” isimli romanında toplumsal değerlerin korunmasının zaruretlerine değinen yazar, aynı zamanda yapılan devrimlerin felsefî dayanağı olan pozitivist
düşünceye karşı mücadele etmiş ve karakterini, “İzzet Efendi’nin dört elle tutunduğu
kuvvet, akıl. O akıl ki gönül âleminin sırlarına varan kapının önünde kör bir dilencidir.
Onları kapışan da biziz işte. Akıl, fersiz bir kandile benzer; hafif bir rüzgârla sönüp giden
bir kandil. Hâlbuki hilkatin esrarı dünyasını görmek için, sönmeyen bir meş’ale lazımdır.
Bunun da aşk olduğunu söylersem gene İzzet Efendi’yi hiddetlendirir miyim acaba?”48
şeklinde konuşturarak, toplumda öncelik verilmesi gereken değerlerin maddeden ziyade
mananın içerisinde yer aldığını vurgulamıştır.
Türkiye’de toplumsal hayatı yeniden düzenleyen Batılılaşma hareketinin, maddeye
öncelik verdiği yönündeki eleştiriler, bu dönemde yazılan romanlarda belirtilmiş ve bazı
yazarlar bu vurgudan hareketle rejimin modernleşme hareketine alternatif bir politika
sunmuşlardır. Ayverdi bu alternatifi, “Madde, mananın kapısıdır; fakat biz onu açacak
anahtarı kaybolmuş zannediyoruz. Madde, mananın kaftanıdır; fakat biz bu elbisenin
içindeki güzel vücudu göremiyoruz. Madde yoldur; mana hedeftir; biz hedefe teveccüh
etmediğimiz için bütün kazancımız sonsuz bir yorgunluktan ibaret kalıyor.”49 sözleriyle
dile getirmiştir.
Toplumsal değerlerin Batılılaşma hareketi ile değiştiği bu dönemde yenilik hareketlerine ayak uydurarak, yaşamlarına yeni bir şekil veren insanlar olduğu gibi, yenilik hareketlerine uyum sağlayamayan veya değişime direnen toplumsal gruplar da ortaya çıkmıştır.
Bu yeni döneme uyumun ya da yeniliğe karşı direncin görüldüğü alanlardan birisi de şehir
ve konut olmuştur. Mekanın, diğer sosyal unsurlar gibi, yaşanan siyasal ve toplumsal değişimden etkilendiği bir devirde, evlerinde geleneksel yapılarını muhafaza eden insanların hikayeleri de anlatılmıştır. Hüseyin Rahmi “Utanmaz Adam” romanında, yeni mekan
algısında bir değişim yaşansa da insanların yeni duruma intibak etmede çeşitli sorunlarla
karşılaştıklarına değinmiştir. Roman kahramanı ziyarete gittiği bir yerde evin beyinin haremde olduğunu öğrenince, İstanbul’da haremlik-selamlık evlerin bulunmasına şaşırmıştır. Yaşadığı şaşkınlığı dile getirmesi üzerine evin hizmetçisi İstanbul’da bu tür evlerin çok
46
47
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49
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olduğunu belirterek “İstanbul’un bütün eski konakları harem-selamlık olarak yapılmıştır.
Bunların hepsi yakılıp yıkılmadı ya?”50 diyerek mevcut durumu izah etmiştir.
Yeni yapılmış dokuz odalı bir apartmanın içinde, değişen toplumsal ilişkilerin anlatıldığı “Ayaşlı ile Kiracıları” romanında, dönemin Ankara’sındaki sade insanların günlük
yaşamlarındaki ve değer yargılarındaki değişmeler gösterilmiştir. Esendal bu romanında
düzene değilse de bürokrasiye yönelik birtakım eleştirilerde bulunmuştur.51 Apartmanın
bir dairesinde yaşayan yaşlı bir kadın, toplumda meydana gelen değişimden “Bir cahillik
edip süs yapacak olsak, eve gelip hemen yüzümüzü, gözümüzü yıkardık ki, babamız görüp
de bize darılmasın diye”52 sözleriyle yakınmıştır.
Türkiye’deki kadın hareketinin öncü isimlerinden birisi olan Nezihe Muhiddin, toplumda değişen değerlerin korunması amacıyla yazdığı “Güzellik Kraliçesi” romanında,
güzellik yarışmasına katılmak isteyen ve manevî değerlere bağlı bir ailenin küçük kızının
hikâyesini anlatmıştır. Yazar, muhafazakâr bir babanın kadınların yaşadığı değişime olan
tepkisini, “Güzellik, hele kadın güzelliği bir sır gibi mahfaza içinde namahrem kalmadıkça
kıymetlenir”53 sözleriyle ifade etmiştir. Fakat roman kahramanı Belkıs zamanın bütün
kızları gibi yeni hayat tarzına karşı büyük bir ilgi duymaya başlamış ve psikolojik olarak
rahatsızlanmıştır. Nezihe Muhiddin, tıpkı Peyami Safa gibi, geleneksel yapıların korunması hususundaki umudunu korumuştur. Nitekim gördüğü tedavi neticesinde iyileşen
Belkıs, sahip olduğu manevî değerlerin kıymetini anlamış ve Batılı tarzdaki hayata olan
ilgisine son vermiştir.
Türk romanında Batılılaşma ile beraber incelenen en önemli konulardan birisi de bu
dönemde İstanbul’un zengin sınıfı ile Ankara’nın bürokrat sınıfı arasında hızla yaygınlaşan balolar olmuştur. Sosyal hayatın değişmesiyle başlayan bu balolar hem övülmüş hem
de eleştirilmişlerdir. Yeni iktidar tarafından ilk olarak 1925 senesinde İzmir’de yapılan ve
daha sonra resmî olarak ilk kez 29 Ekim 1925 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çevresinde
düzenlenen balolar, kısa sürede önce İstanbul’a sonra Anadolu’ya yayılmaya başlamıştır.54
Anadolu’da görev yapan devlet memurlarının eşleriyle katıldıkları bu balolarda, çiftlerin uyum sağlayamadıkları romanlarda sıklıkla belirtilmiştir. Reşat Nuri “Eski Hastalık”
romanında, Mersin’de düzenlenen bir balodaki bu durumu, “Lüks masalarda, tek boş iskemle kalmamış bulunmasına rağmen bazı belli başlı aile kadınlarının gelmemiş, daha
doğrusu babaları, kocaları, kardeşleri tarafından getirilmemiş olmasından şikayet edenler
vardı”55 sözleriyle açıklamıştır.
Tarık Buğra “Yağmur Beklerken” isimli romanında, o güne kadar eşlerini uzak akrabalarına bile çıkarmayan yerli ve yabancı devlet memurlarının bu balolara zorla iştirak ettikHüseyin Rahmi Gürpınar, Utanmaz Adam, İstanbul: Atlas Kitabevi, 1974, s. 119.
Fethi Naci, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1990, s. 209.
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lerini belirtmiştir. Balolarda ne yapacaklarını bilemeyen kadınların balodaki komik hallerini anlatan yazar, memurların kendi istekleri ile değil, amirlerinin baskıları neticesinde bu
eğlencelere zorla katıldıklarını56 ifade etmiştir.

Sonuç
Siyasal, toplumsal ve ekonomik alanda büyük bir değişimin yaşandığı bu dönemde
Türk romanı, meydana gelen değişimi büyük bir titizlikle incelemiştir. Yazılan romanların bir kısmı yapılan devrimleri halka iletmek ve yaymak amacında olmuştur. Kitle iletişim araçlarının kısıtlı olduğu bir dönemde iktidar, devrimlerin halk nezdinde kabul görmesi için romanları bu amaçla kullanmıştır. Devrimleri destekleyen romanlarda ülkenin
muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi için devrimlerin gerekliliği, Anadolu toprağı
üzerinde bir millet meydana getirebilmek, siyasî ve toplumsal ilişkilerde dinin etkisini
azaltmak, özellikle toplumun karar almasında dinin değil aklın ve bilimin yol göstericisi
olmasını sağlamak ve de iktidarın kurucu kadrosunun gücünü, özellikle Atatürk’ün “Tek
Adam”lığını, sağlamlaştıracak duygusal zemini oluşturmak gibi konular ele alınmıştır.
Reşat Nuri Güntekin’in dinin toplumsal alandan çıkartılmasını savunduğu “Yeşil Gece”,
Etem İzzet’in eski dönemi sert bir şekilde eleştirdiği ve Cumhuriyet’in getirdiği yenilikleri
anlattığı “On Yılın Romanı” isimli eserler, bu amaç doğrultusunda yazılmış romanlar arasında belirgin bir yere sahip olmuşlardır.
İktidarı destekleyen romanlara karşılık, yapılan devrimleri eleştiren ve birtakım geleneksel değerlerin korunmasını ya da devrimsel olarak değil evrimsel bir şekilde değişmesini talep eden romancıların da eserleri yayınlanmıştır. Toplumda geleneksel değerlerin muhafaza edilmesini savunan Samiha Ayverdi’nin “Batmayan Gün”ü, hızla yaygınlaşmaya başlayan lüks eğlenceleri ve özellikle baloları eleştiren Nezihe Muhiddin’in
“Güzellik Kraliçesi” ve iktisadî gelişmenin bir türlü sağlanamamasını eleştiren M. Necati
Sepetçioğlu’nun “Sadık Çavuş ile Cevahirin Buğday Kamyonu” gibi romanlar da bu amaç
doğrultusunda yazılmışlardır.
Rejimin yanında yer almakla birlikte, yaşanan düzensizlikleri büyük bir cesaretle ortaya koyup, sistemin devam edebilmesi için çözüm önerileri sunan romanlar da yazılmıştır.
Bu romanlarda iktidar sınıfında görülmeye başlanan usulsüzlükler, yolsuzluklar ve adam
kayırmalar gibi konular ele alınmıştır. Yeni bürokrat sınıfının tıpkı Osmanlı bürokrasisi
gibi yolsuzluklara bulaşmasını eleştiren Yakup Kadri’nin “Ankara” ve “Panorama” romanları, Memduh Şevket Esendal’ın değişen toplumsal ilişkileri eleştirdiği ve bürokrasideki
adam kayırmacılığına değindiği “Ayaşlı ile Kiracıları” ve Şükufe Nihal’in modernleşmeyi
yanlış şekilde anlayan Batıcıları eleştirdiği “Yalnız Dönüyorum” romanı bu uyarı mahiyeti
taşıyan eserler arasında yer almışlardır.
Bu dönemde yazılan birbirlerinden farklı bu eserler sayesinde yaşanan değişim geniş
bir çerçevede ve çok yönlü bir şekilde ele alınıp değerlendirilmektedir. Bu romanlar sayesinde iktidarın zihniyet dünyası, halka bakış açısı, amaçları, başarıları ve başarısızlıkla56
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rı görülebilmektedir. Aynı şekilde toplumun ekonomik ve sosyal yapısı, devrimlere olan
tepkisi, iktidara bakışı ve demokrasiyle olan ilişkisi hakkında da değerlendirme yapmayı
mümkün kılmaktadır. Bu nedenle Türk siyasî tarihi hakkında araştırma yapan kişilerin
Türk romanını kullanmaları, araştırmaların geçerliliğini ve sağlamlığını temin etmek açısından da büyük bir önemi haiz bulunmaktadır.
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“Bir insanın eylemlerinin,
başkasının istemine bağlı olmasından
daha korkunç hiçbir şey olamaz”
Immanuel Kant

T

arih boyunca siyasi iktidarlar, yönetilenler karşısında kendi konumlarını doğal göstermek için birbirinden oldukça farklı meşruiyet kaynakları inşa etme çabasında olmuşlardır. Kimi zaman tanrı buyruğu, doğuştan gelen özellikler, tanrı tarafından seçilmiş
olma, kimi zaman ise bilgili ve erdemli olma iktidarı haklı göstermede bir araç olarak
kullanılmıştır. Kabataslak bir biçimde söylersek, modern zamanlara kadar bu meşruiyet
kurgularının çoğunluğunu, iktidarın kaynağını toplum dışında göstererek onu aşkınlaştırmaya çalışan teoriler oluşturmuştur.
Rönesans’la birlikte ise paradigma tersine dönmeye başlamış ve siyasi iktidarın temelini toplumun içinde aramaya yönelik arayışlar hız kazanmıştır. Bu dönüşümün arka
planındaki en temel öğe Ortaçağ skolâstik felsefesinde var olan insanın yetkinsizliği düşüncesinin Rönesans’la birlikte sorgulanmaya başlanmasıdır. Aydınlanma Çağı ile zirveye
ulaşan bu çabaların yöneldiği nihai amaç, insanı geleneksel yetkelerin baskısından kurtarmak ve ona ontolojik olarak sahip olduğu özgürlüğünü yeniden kazandırmaktı. AydınBu makale hakem denetiminden geçirilmiştir.
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lanmaya göre akıllı bir varlık olan insan bu özelliğinden dolayı sadece kendi yazgısını yönetmekle kalmayıp, doğayı ve toplumu da kendi faydasına uygun olarak biçimlendirmeye
muktedir olan üstün bir varlıktı.
İnsan aklına olan bu aşırı güven, şüphesiz en etkili meyvelerini siyaset alanında
verdi. Akılcılığı politik ve toplumsal alana taşıma ve toplumsal yaşamı da bilimsel yöntemlerle biçimlendirme yönünde en somut adım ise, 1830’lu yıllarda Fransa’da ortaya
çıkan “pozitivizm”le atıldı. Modern bilime dayanan bir politika öğretisi geliştirmeyi hedefleyen pozitivizm, zaman içinde dünya ölçeğinde popülarite kazanarak, rasyonalist,
bütüncü ve devrimci pek çok siyasi projeye esin kaynağı oldu. Ancak bu projeler, Aydınlanmanın özgürlük ideali ile çelişkili olan, otoriter, totaliter ve baskıcı projelerdi. Sonuç,
Karl Popper’in söylediği gibi dünyayı cennet yapma ütopyasının sadece bir cehennemle
sonuçlanmasıydı(Popper, 2000: 27).
Şüphesiz, On dokuzuncu ve Yirminci yüzyılın otoriter ve totaliter rejimlerini ortaya
çıkaran tek neden, salt bu türden bir akılcılık anlayışı değildi. Bu rejimler, biri diğerlerinden özerk bir belirleyici etken olarak ele alınamayacak sayısız iktisadi, kültürel, siyasi
ve düşünsel faktörlerin bir sonucuydu. Bu yazı bu parametrelerden sadece biri üzerinde
düşünsel faktör üzerinde durmayı amaçlamaktadır.
Bu çalışma, birbiriyle ilgili iki kısımdan oluşmaktadır. İlk olarak, pozitivist epistemolojide bilimsel bilgiye atfedilen niteliklerle otoriter ve totaliter siyaset biçimi arasındaki
ilişkilerin ne olduğu sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır. İkinci kısımda ise pozitivist bilgi
kuramına yönelik eleştirilerle şekillenen yeni bilgi kuramlarıyla çoğulcu demokratik siyaset biçimi arasındaki bağlar üzerinde durulacaktır.

Rasyonalizm
Rasyonalizmin ve pozitivizmin öngördüğü siyaset biçiminin ne olduğu sorusuna geçmeden önce, her iki düşünce biçiminin birer epistemolojik yaklaşım olarak hangi varsayımları içerdiği konusuna kısaca değinmek gerekir. Çünkü rasyonalist ve pozitivist mantığın öncelediği siyasal düzen ile bu varsayımlar arasında bir koşutluk bulunmaktadır.
Bilindiği üzere rasyonalizm, insan aklını fiziksel dünyaya ilişkin bilgilerin tek kaynağı
sayan bir felsefe türüdür (Reichenbach, 1981: 30). Bu öğreti, bilgi edinmede deney verilerinden çok aklın ilkelerini ya da doğuştan gelen fikirleri belirleyici sayar. Kısaca rasyonalizm, aklın, deneye başvurmaksızın kendisinde bulunan sabit anlama kategorilerinden
hareketle ve salt akıl yürütme yoluyla dış dünyanın bilgisine ulaşılabileceğine öngören bir
öğretidir.
Rönesans ve Reform’dan Aydınlanma Çağı’na kadar geçen sürede, entelektüel çevrelerde en fazla itibar gören bilgi teorisi rasyonalizm olmakla birlikte rasyonalist düşüncenin kökleri daha gerilere, Eski Yunan’a ve Platon’a kadar uzanır (Yayla, 2000: 68). Felsefi
düşünce tarihi içinde, bilinen ilk rasyonalist Platon’dur. Rasyonalist bilgi kuramı, onun
siyaset felsefesinin de temelini oluşturmuştur. Platon’un idealar öğretisine göre iki evren
vardır. Birincisi “gerçek” olan ve akılla kavranan idealar evreni, diğeri bunun gölgesi, bir
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tür yansıması, bozuk bir kopyası olan ve duyularla algılanan nesneler evrenidir (Gökberk,
1996: 63). Plâtoncu düşüncede gelip geçici, değişken olan nesneler dünyasından duyular
vasıtasıyla elde edilen bilgiler gerçek bilgi niteliğinde olamazlar (Ağaoğulları, 1994: 177).
Çünkü bütün nesnelerin değişmez özleri sadece idealar evreninde bulunur ve bu evrene
ise ancak akıl yürütme yöntemiyle ulaşılabilir. Yani, doğa bilgisi için aklın kullanılması yeterlidir, gözleme gerek yoktur. Platon, yalnız fiziki âleme ait bilgilere değil, insan, toplum
ve devlete ilişkin “gerçek” bilgilere de aynı yöntemle ulaşılabileceği kanısındadır. Platon’a
göre toplumsal yaşam ontolojik temelden yoksun değildir, onun altyapısını da “bilgi”
oluşturur (Sunar, 1979: 50). Toplumun, devletin, hukukun ve ahlakın kısaca toplumsal
yaşantının bütün alanlarının tam ve mükemmel şekli idealar evreninde bulunmaktadır.
Platon bu noktada bilgi ile iktidar arasında bir koşutluk kurar. Ona göre yeryüzü devletinin, bu ideal devlete uygun bir biçimde kurulabilmesi, ancak idealar âlemindeki bilgilere
ulaşabilen filozofların kral olmasıyla gerçekleşecektir.
Modern zamanların başlangıcı olan Rönesans’la yeniden canlanmaya başlayan rasyonalist bilgi kuramında da akıl, sınırsız kavrama kapasitesine sahip bir alet olarak düşünülür. Öyle ki; insan isterse “aklı”yla bütün gerçekliği kavrayabilir, hiçbir olgu ve gerçeklik
aklın açıklaması ve kavrayışı dışında kalamaz (Oakeshott, 1987a: 19-20). Örneğin Onyedinci yüzyıl rasyonalizminin önde gelen filozofları Descartes, Malebranche ve Spinoza
için “akıl”, “ebedi doğruluk” alanıdır. Rasyonalistlere göre doğayı da insanı da yaratan tanrıdır. Dolayısıyla insan aklı ile doğa aynı “töz”e sahiptir. Yani, doğa ile akıl, nesne ile zihin
arasında bir tekabüliyet vardır. Bu nedenle insan, doğru akıl yürütmeyle ve doğuştan sahip olduğu “ide”lerden hareketle, gözlem ve deneye gerek kalmaksızın evrenin ve insanın
sırlarının şifrelerini çözebilecek durumdadır (Cassirer, 2000: 42).
Aklın sınırsızlığına dair bu inancın pekişmesinde Yeniçağ’ın başlarında ortaya çıkan
“matematik-fizik”in belirgin bir etkisi oldu. Rönesans sonlarında hızla ilerleyen matematik-fizik, doğanın yapısının matematik kavramlarla anlaşılabileceğini göstermiş ve bu
yöntemle kesin öncüllere dayanan kimi doğa yasalarına ulaşılmıştı. Nesnel geçekliğe ilişkin kesin bilgilerin basit bir çıkarımla kendisinden türetilebileceği bu tür öncüller zihinde
türetildiklerine göre, demek ki doğa ile akıl arasında bir mütekabiliyet söz konusuydu. O
halde akılda bulunan sabit anlama kategorileri vasıtasıyla doğa yasaları kesin bir biçimde
keşfedilebilir, üstelik aynı yöntem, toplumsal gerçekliği kavramamızda da işe yarayabilirdi
(Gökberk, 1996: 250-251).1

Aydınlanma
Rasyonalizmle başlayan aklın gücüne olan bu sınırsız güven, Aydınlanma Çağı ile doruk noktasına ulaştı. Aydınlanma filozoflarına göre insan, akıllı bir varlık olarak, din,
gelenek, efsane gibi kadim referans kaynaklarının yol göstermesine ihtiyaç duymaksızın
kendi doğrularını keşfedebilir ve daha insani bir yaşam düzeyine ulaşabilirdi. Onun bu
Bu yüzyılda aklın gücüne dair bu iyimserlik, rasyonalist filozofları, her türlü bilginin mantıksal çıkarım
yoluyla kendisinden türetilebileceği, tartışılmaz ölçüde tam ve kesin bilgi üretmeye olanak verecek başlangıç
ilkeleri ve öncüller bulmaya yöneltti.
1
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potansiyelinin ortaya çıkabilmesi için, insan zihnini yüzyıllardır tutsaklaştıran bu bilgi
kaynaklarının etkisinden arındırmak gerekiyordu. Bunun da yolu; Kant’ın sözleriyle insanın ‘aklını kullanma cesaretini göstermesi’nden geçiyordu (Foucault, 2000: 70). Yani
bu ergin olmayıştan çıkış, ancak, kişinin kendi içinde oluşturacağı bir değişimle olanaklıydı.
Bu çağda amaç, doğa karşısında başarılı olan aklı, kültür dünyasına da uygulamak ve
bu dünyayı da akılla aydınlatıp onu egemen olmaktır(Gökberk, 1996: 327). Aklın yol gösterici olarak kabul edildiği alanın insani toplumsal alanı da kapsayacak biçimde genişletilmiş olması bu çağa Aydınlanma Çağı sıfatını kazandıran nedenlerin başında gelmektedir.
Artık akıl, ahlaki değerlerin, dini inançların, gelenek ve tecrübelerin değişebilirliğinden
bağımsız, tüm kültürler, tüm uluslar ve tüm zamanlarda geçerli bir kavrama gücü olarak
görülüyordu. Bu yüzden aklını kullanabilenler, kesinlikle yanlış düşünmezlerdi.2 Buna
göre akıl, iktisadî, siyasal, kültürel bütün alanlarda “iyi” ve “doğru” davranışı keşfedebilirdi. Hatta ahlakın, adaletin, özgürlüğün ve ilerlemenin kaynağı da akıldı. Örneğin Diderot,
ahlâklılığı doğrudan akılla bağlantılı olarak değerlendirmiştir. Ona göre bir insanda ne kadar ussallık bulunuyorsa o ölçüde de dürüstlük ve ahlâklılık bulunur(Timuçin, 2000: 55).
Kısaca belirtmek gerekirse aydınlanmacılar yaşamın bütün alanlarında aklın belirlediği
ilkelerin geçerli olduğu kusursuz bir dünya düşlemekteydiler.

Ampirizm
Akla yüklenen anlam ve misyon açısından rasyonalist ve ampirist epistemolojiler uzlaşmakla birlikte, bilginin kaynağı ve elde edilme yöntemi bakımından aralarında önemli
farklar vardır. Onsekizinci yüzyıl egemen epistemolojisi olan ampirizmde akıl, tanrıdan
koparılmıştır. Buna göre akıl, hiç de “doğuştan ideler”in, deneyden önce gelen bilgilerin
kaynağı ve bize nesnelerin gerçek özünü açacak bir anahtar değildir. Öncülüğünü Bacon,
Newton ve Locke’un yaptığı ampirizme göre akıl, sadece bir bilgi edinme formudur; onun
işlevi bilgi ve eylem ilkeleri edinmede ortaya çıkar, Yani akıl, duyularla elde edilen bilgilerin sentezlenmesini ve eleştirisini sağlar. Yoksa duyuların üstüne çıkarak, nesnelere ilişkin bilgilere aracısız ulaşamaz (Cassirer, 2000: 42). Bu kuramda ayrıca rasyonalistlerden
farklı olarak düzeni, yasalılığı ve “akıl”ı, fenomenlerin önünde a priori olarak kavranılan
ve bu fenomenlere denk düşen bir kural olarak aramamak gerektiği belirtilir. Çünkü onlar
zaten bizzat fenomenlerin içindedirler, dolayısıyla fenomenlerin bağlantılarının formu
olarak vardırlar(Cassirer, 2000: 40).
Ampirist bilgi kuramında da, bilimin geçerli tek bilgi kaynağı ve hakikatin ta kendisi
olduğuna dair rasyonalist inanç aynen devam eder. Ancak bilimsel bilgiyi elde etme yolu
olarak salt akıl yürütme değil, deney ve gözlem yolu önerilir. Buna göre önce inceleme
konusu nesne ile ilgili gözlem ve deney yapılır. Gözlem ve deneylerden elde edilen bilgilerinden tümevarımsal bir metotla elde edilen genellemelerden tümdengelimsel mantık
Descartes, insanın aklını kullanarak mutlu, bağımsız ve özgür olabileceğini, iyiyi ve kötüyü anlayabileceğini,
hiçbir şeyin aklın açıklama alanının dışında olamayacağını ifade etmişti (Hampson,1981:25-26).
2
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kuralları uyarınca varsayımlar türetilir. Bu varsayımlar deney ve gözlem yoluyla yeniden
test edilir. Eğer sonuçlar eldeki varsayımları doğruluyorsa, artık bunlar birer varsayım
olmaktan çıkmış ve genel bir yasa niteliği kazanmıştır. Doğrulanan varsayımların sistemleştirilmiş bir bütün haline getirilmesiyle de inceleme nesnesini “açıklayıcı” olan bir
“teori”ye ulaşılmış olur(Köker, 1990: 21).
Konumuz açısından bu kuramın özü; biliminin bize doğa ve toplum hakkında en güvenilir bilgileri sunduğu, onun dışında hiçbir bilgi ve referans kaynağının bize geçerli ve
işe yarar bir bilgi veremeyeceği fikrinin bir a priori haline gelmiş olmasıdır. Bilime ve
akla olan bu sınırsız güveni çıkış noktası yaparak, toplum sorunlarını bilimsel yöntemlerle çözme girişimi ise 1830’lu yıllarda Fransa’da pozitivizmle başlamıştır. Pozitivizm,
rasyonalizm ve ampirizmin bilimsel bilgiye atfettiği nesnellik, bilimsellik ve evrensellik
gibi nitelikleri, sosyal teori alanına taşımaya çalışan ve ondan “toplumsal düzen” adına
yararlanmak isteyen düşünürlerce formüle edilmiştir.

Pozitivizm
Pozitivizm kavramı ilk kez Saint Simon(1760-1825) tarafından toplumsal yapıyı bilimsel yöntemlerle yeniden düzenlemeyi amaç edinen bir tutum anlamında kullanıldı(Ural,2006:48). Pozitivizmi doğuran temel dürtü, Onyedinci yüzyılda
Descartes’le başlayıp, Aydınlanma Çağı’nda doruk noktasına ulaşan, doğaya egemen olmak için doğa yasalarını keşfetme tutkusunun, insanî-toplumsal alana da taşınmak istenmesidir. Bu doğrultuda ilk cesur çıkışı yapan kişi Saint Simon’dur. Halefleri ise sırasıyla
Comte ve Comte’çu “düzen” kaygısını sosyal teorisinin temeli haline getiren Durkheim’dır
(Giddens, 2000: 153). Onları bu tür bir arayışa yönelten asıl neden, yaşadıkları dönem
Fransa’sındaki sınıf çatışmalarını sona erdirme kaygısıydı. Yani pozitivizm, bilimsel olmaktan çok siyasi endişelerden yola çıkılarak oluşturulmuş bir yöntemdi. Pozitivizmin
temel varsayımı; doğa bilimi yöntemleriyle, toplum yasalarının da bilimsel olarak saptanabileceği ve bu yasalardan hareketle toplumun, çatışmalara meydan vermeyecek biçimde yeniden örgütlenebileceği idi(Vergin, 1988-1989: 112). Zaten Saint Simon’un mekanik
toplum anlayışı, toplumun dıştan belirlenebileceği, planlı ve rasyonel bir biçimde yeniden
inşa edilebileceği tezine dayanıyordu. Son kertede pozitivizmin ütopyası, insanın doğa ve
toplum üzerinde hükümranlığını kurması ve özne konumuna yükselmesiydi. Aydınlanma
iyimserliğinden güç alan bu akımın yukarıda bahsi geçen öncüler dışında farklı ideolojik
çizgilerde olan savunucuları da vardı. Fransa’da Charles Fourier, P.J.Proudhon İngiltere’den
Jeremy Bentham, James Mill, Thomas Malthus, David Ricardo bunlar arasındaydı. Hepsinin ortak paydası pozitif felsefenin prensiplerine göre toplumun yeniden kurulabileceğine
inanmış olmalarıydı(Ural, 2006: 48).

Pozitivist Bilgi Kuramı
Pozitivizmin sosyal/siyasal teori alanındaki yansımalarını ele alabilmek için pozitivist
epistemolojinin bilime yüklediği anlam ve değere kısa da olsa değinmek gerekir. Pozitivist
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epistemolojide bilimsel bilgi, nesnel gerçekliğin insan zihni tarafından kavranması olarak
tanımlanır. Buna göre bilim, somut olguları ve belirli bir bağlamdan bağımsız, evrensel,
gerçek dünyayı temsil etmektedir. Çünkü, “insan-özne”nin dışında kavranabilir bir nesnel
gerçeklik alanı bulunmaktadır. Bu gerçeklik ise ancak ampirik yöntemlerle kavranabilir.
Dış dünya hakkındaki kanılar ve inançlar, ancak deney yoluyla sınanarak doğrulanabilir ya
da yanlışlanabilir (Köker, 1990: 19-20). Yani, ancak deney ve gözleme konu olanın, başka
bir ifadeyle olgusal olarak sınama imkânı olanın bilimi yapılabilir. Dolayısıyla olgusal olarak
test edilemeyen mit, din, teoloji, metafizik gibi geleneksel bilgi ve referans kaynakları ise
bilim dışıdır (Arslan, 1995: 545). Klasik pozitivizmde olduğu gibi Viyana Çevresi’nin temsil
ettiği neo-pozitivizmde de bilimselliğin ölçütü bir önermenin “anlamlı” olup olmamasına
bağlıdır. Önermenin “anlamlı” olup olmaması ise, “dış dünya”ya ilişkin bir içerik taşıyıp taşımamasına göre belirlenir (Giddens, 2000: 161).
Pozitivist filozoflar, toplumsal gerçekliğin de, tıpkı doğa bilimcinin üzerinde çalıştığı
nesnenin dışında durarak onu incelemeye çalışması gibi incelenebileceği kanısındadırlar.
Başka bir ifadeyle doğa bilimlerindeki bilen-özne ve bilinen-nesne ayrımı sosyal bilimler
için de geçerli kabul edilmektedir. Nitekim Comte’un sosyolojiyi “sosyal fizik” olarak tanımlaması bu anlayışın tipik bir yansımasıdır.
Pozitivist epistemolojinin temel varsayımlarından ikincisi, “bilimsel yöntemin tekliği”
anlayışıdır. Zaten pozitivizmin esası bu ikinci ilkedir. Comte; doğa bilimlerinde kullanılan
bilgi edinme yöntemini toplum ve siyaset konularında da uygulayarak pozitif bilimler sistemini tamamlamak istemişti (Aron, 1994: 62). Çünkü Comte, toplumu da doğa gibi belirli yasalar çerçevesinde işleyen bir makine gibi görmekteydi. Aslında o, doğa ve toplumun
aynı nitelikte olmadığının bilincindeydi. Ona göre toplumsal dünya fizik dünyaya oranla
daha karmaşıktı. Ancak yine de doğa ve toplum, insanın dışında var olan “nesnel gerçeklik” alanının iki yönünü ifade etmesi nedeniyle aynı yöntemlerle incelenebilirlerdi(Köker,
1990: 25). Comte gibi Durkheim da insanın toplumsal davranışlarını incelemenin doğa
bilimlerinden mantıksal olarak farklı olmadığına inanıyordu. Gerçi toplumsal olguların
doğada olmayan ahlakî bir boyutu da vardı, ama yine de onların doğal nesnelermiş gibi
“şey”ler olarak ele alınmaları gerekiyordu (Giddens, 2000: 153-154).
Pozitivizmde, toplumun da doğa gibi belirli yasalara göre işleyen bir düzenlilik arz ettiği düşünülmekte ve sosyal teorinin amacı da bu düzenin yasalarının keşfedilmesi olarak
tanımlanmaktadır. Comte’a göre insan düşüncesinin evrim sürecinde ilk gelişen bilimler,
astronomi, fizik gibi insan müdahalesinden uzaktaki olguları yöneten yasaları keşfeden
bilimlerdi. Ancak zamanla bilim giderek insanlığın kendisine daha çok yaklaşmış, insan
davranışlarının bilimi olan “sosyoloji”ye ulaşarak nihai noktasına varmıştır (Giddens,
2000: 149).3
Görüldüğü üzere Saint-Simon, Comte ve Durkheim’ın bir bilim dalı olarak sosyolojiyi inşa etme girişimleri
salt bir entelektüel ilgiden doğmamıştır. Çünkü onlar, sosyolojiye toplumsal düzeni tesis etmede kendisinden yararlanılacak bir ideoloji olarak bakmaktaydılar. Zira onlardaki temel endişe, kapitalizmin yarattığı sınıf çatışmalarının endüstri toplumundaki ilerlemeyi kesintiye uğratmasıydı. Bu kaygı onları, çatışmasız bir
ortamda “ilerleme”yi gerçekleştirebilecek sosyal siyasal düzenin yasalarının ne olduğu arayışına yöneltmiş ve
3
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Comte, kurmayı düşlediği toplumbilimi ile insanlığın gelişim çizgisinde bir taşın düşmesinde olduğu kadar açık ve belirli kanunların olduğunu göstermek niyetindeydi (Erman, 1986: XII). Dahası, onlar, doğa bilimcilerin doğada var olduğunu iddia ettikleri düzenliliğin, toplumsal alanda geçerli olduğuna inanıyorlardı. Çünkü, bütün dünyada geçerli
tek bir insan doğası vardı. O halde toplumsal düzen de temelde aynı olmalıydı (Aron,
1994: 64).

Düzen İçinde İlerleme
Comte ve Durkheim’ın sosyolojiye biçtikleri ikinci rol, “düzen içinde ilerleme”nin yasalarını keşfetmekti. Çünkü her ikisi de selefleri Saint Simon gibi endüstri toplumuna yürekten inanmakta ve onu insanlığın ulaştığı son aşama olarak görmekteydiler. Ancak endüstrideki ilerleme, toplumsal uyumun ve istikrarın sağlanabilmesine bağlıydı(Tiryakian,
1997: 203). Kısaca düzen ve istikrar, ilerlemenin ön koşuluydu.
Comte’a göre toplumsal düzeni sarsan ve tehdit eden hareketler sadece siyasi nedenlerden değil, manevi düzensizlikten doğmuştur. Manevi düzensizlik ise fikir farklılıklarından, yani bütün insanlar için bir olan prensiplerin, herkesçe kabul edilmiş itikat ve
telâkkilerin yokluğundan kaynaklanmaktadır (Korlaelçi, 1984: 42). Durkheim’e göre de
kapitalist sanayi toplumundaki sınıf çatışması ekonomik temelli bir sorun değildir; sorun
düşünce birliğinin kurulamamış olmasıdır. Yani çatışmaları yatıştıran, bencillikleri frenleyen ve barışı koruyan “ortak duygu”nun yokluğudur. (Aron, 1994: 262).
Çünkü hem Saint-Simon hem de Durkheim için toplumsal sistem, bir fikirler topluluğudur ve dolayısıyla toplumu var kılan, insanları birbirlerine bağlayan ortak düşünme biçimleridir (Tiryakian, 1999: 215). Comte’a göre insanlık teolojik ve metafizik dönemden
pozitif ve endüstri dönemine geçmiş, ancak onunla örtüşen bir açıklama modeli ve ideoloji henüz inşa edilmemiştir. İşte bu nedenle o, farklı kavrayışları tekleştirecek ve herkesi
bu düzene razı edecek bir düşünce üretme peşindedir (Comte, 1986: XLIII-XLIV).4 Comte
için ise endüstri toplumundaki çatışmalar, yeni bir toplumsal tip olan sanayi toplumunun
kavranışındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden onlar sosyolojiyi, koşulları
düzeltici ve toplumları istikrara kavuşturucu bir bilim haline getirmek istemişlerdir. Zaten Saint Simon, sosyolojiyi, endüstriyel yapıyı tamamlayacak normatif bir çerçeve olarak
düşünmüştür.
sosyoloji de böyle bir arayışın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
4
Bu gelenek içindeki düşünürlerdeki düzen kaygısı o noktaya varmıştır ki; bu düzeni sağlayacak ideolojiyi
yeni bir “dünyevi din” olarak düşündüler S. Simon, bu düzene uygun ahlakı kurabilmek için yazdığı kitaba
“Yeni Hıristiyanlık” adını verdi. Durkheim ise bilimsel temellere oturtulmuş bir ahlak geliştirmeye çalıştı.
Bu ahlak, dünyevi bir din olarak Hıristiyan ahlakının ve Katolik Kilisesi’nin yerini alacaktı. Ona göre feodal
dönemde, toplumsal ilişkileri meşrulaştırma işlevini Hıristiyanlık ve Kilise üstlenmişti. Aklın ve bilimin egemen olduğu endüstri toplumunda ise düzen ancak bilimsel olarak haklılaştırılmış ahlaki ilkelerin bulunması
ve toplum tarafından benimsenmesi ile gerçekleştirilecekti (Tiryakian, 1997: 196-197). Comte toplumsal
düzenin ilkeleri olarak takdim ettiği “pozitif felsefe”yi insanlığın yeni dini, Durkheim ise toplumu, insanın
yeni “tanrısı” olarak gösteren bir arayışa yöneldiler (Aron, 1994: 275).
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Önerdikleri ilk çözüm, bir toplum tipi olarak endüstri toplumun kaçınılmazlığının bilimsel izahını yapmak ve insanları ona uygun davranmaya ikna etmektir. Zira onlara göre
toplumsal düzen ancak o toplumda yaşayan insanlar arasında düşünce birliğinin olması
halinde kurulur (Aron, 1994: 65). Bu noktada dikkati çeken husus, pozitivist düşünürlerce toplumdaki düşünsel ve ideolojik farklılıkların yadsındığı ve anormallik olarak kodlandığıdır. Çünkü pozitivist sosyologlar organik toplum teorisine inanmaktadırlar. Dolayısıyla bilimin ve bilimsellik adına topluma yön verecek olanların hedefi, toplumda var olan
bu türden farlılıkları ortadan kaldırmak ve düşünsel anarşiye son vermektir. İkincisi de
bilimsel bir reform programıyla endüstri toplumunu çatışmalara meydan vermeyecek bir
biçimde yeniden düzenlemektir (Erman, 1986: XXIII).
Şüphesiz önerilen bu iki yöntem de düzenleyici bir otoriteyi, yani güçlü bir devleti gerektirmektedir. Bu devlet, sınıfların üstünde bir konuma sahip olacak ve toplumsal düzen
adına –bünyesindeki sosyolog ve teknokratlarca belirlenen- politikaları uygulayacaktır.
Yani pozitivizmde, toplumsal sorunların çözümü, bir sosyal mühendislik meselesi olarak
görülmektedir. Çünkü onlar, farklı toplumsal aktörlerin karşılıklı baskı ve pazarlık süreci
içinde uzlaşmaları anlamına gelen liberal demokratik siyaset anlayışını, toplumsal uyumu
bozduğu gerekçesiyle ta baştan reddetmektedirler. Öyle ki politik çatışmalar ve sınıf mücadelelerinden nefret ediş, Saint-Simon ile başlayıp, Comte, Le Play ve Durkheim ile devam eden Fransız sosyoloji geleneğinin ortak paydası olmuştur (Tiryakian, 1997: 196).

Pozitivizmde Birey ve Toplum
Pozitivizmin öngördüğü siyasi düzenin ipuçlarını, pozitivistlerin birey-toplum-devlet
ilişkileri hakkında söylediklerinde bulmak mümkündür. Pozitivistlerin bu konudaki temel çözümleme birimi, birey değil “toplum”dur. Comte’a göre toplum, iş bölümüne dayalı bir organizmadır. Birey, ancak toplum içinde ve toplumsal çıkara uygun davranması
halinde kişisel hedeflerine ulaşabilir. Eğer, bir tolumda her birey farklı amaçlara ve saiklere göre hareket ederse, toplumun, çatışma ve anarşiye sürüklenmesi kaçınılmaz hale
gelir(Erman, 1986: XXXI). Durkheim, toplum düzeninin ancak işbölümünden kaynaklanan bir dayanışma yoluyla sağlanabileceğini belirtir. Bu, organik bir dayanışmadır. Bir
organizmada olduğu gibi toplumda da çeşitli organlar birbiriyle ne kadar farklılaşmış ve
uzmanlaşmış iseler de, aslında, hepsi de bütünün (organizmanın) birliğine ve devamına
katkıda bulunmaktadırlar. Bu dayanışma zorunlu bir dayanışmadır, çünkü her eleman
varlığını bu dayanışmaya borçludur (Vergin, 1988-1989: 116).
Pozitivistlere göre toplumsal çatışmanın temelinde bireyin bencilliği olgusu yatar. Kapitalist düzen ve onun ideolojisi olan liberalizm ise bireylerin bencilliğini daha da kamçılamaktadır.5 Dolayısıyla çözüm bir yandan bireyin bencilliğini törpülemek ve öte yandan
da endüstri toplumundaki eşitsizlikleri doğal göstererek ona olan itirazları en aza indirmektir. Pozitivistlerin bilimi yücelten tavırlarının arkaplanında bu çözüm yollarına bilimKapitalizmin bunalımlarını aşmak, toplumsal düzeni yeniden kurmak için geliştirilen solidarist korporatist
fikirler entelektüel kökleri itibariyle bu geleneğe dayanmaktadır (Ionescu,1981:200).
5
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sel bir nitelik kazandırarak onu aşkınlaştırma çabası yatmaktadır. Bu yöndeki arayışlarına
rağmen onlar bu sorunun salt ideolojik endoktrinasyonla aşılamayacağının da farkındaydılar. Bu teşhis onları, “düzen” adına toplumsal ilişkilerin doğal seyrine müdahale etmek
gerektiği düşüncesine ulaştırmıştır. Çünkü onlar da, insanlar arasında çıkar ve düşünce
farklılıklarının yok edilemeyeceğinin bilincindeydiler. Ne var ki “düzen” tutkusu onlarda,
farkında olarak ya da olmayarak, “reel” olanı bir “ideal” forma göre yeniden biçimlendirme
yönünde güçlü bir inanç yarattı.
İşte pozitivizmin kurucu rasyonalist karakteri bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Pozitivistler bir yandan insan iradesinden bağımsız, içkin toplum yasalarından söz ederken
diğer taraftan da toplumun gelişimine yön veren yasaların hatırı sayılır ölçüde değişme
marjına tabi olduğuna inanırlar ya da daha doğru bir ifadeyle inanmak isterler. Buradan
varmak istedikleri sonuç ise toplumun bilinçli eylemlerle aktif olarak etkilenebileceği
başka bir ifadeyle toplumsal konularda da mühendislik yapılabileceğidir (Giddens, 2000:
152).6
Yani pozitivistler, salt bir ampirizmle yani sadece fenomenlere ilişkin yasaların keşfi
ile yetinmemekte, aynı zamanda bu yasalardan hareketle gelecek fenomenleri de önceden
kestirebilmenin mümkün olduğunu ileri sürmektedirler. Comte’un ifadesiyle “Bilmek,
önceden görebilmek içindir” (Gökberk, 1986: 466). Bilimin pozitivist yorumunda yer alan
bu “açıklama-öndeyi” özdeşliğinin insana nesnel gerçeklik alanını kontrol edebilme olanağını sağlaması, aynı zamanda bilime insan yaşamının iyileştirilmesi gibi ahlaki bir amacın
atfedilmesini de içermektedir(Köker, 1990: 23-24).

Rasyonalizm, Pozitivizm ve Siyaset
Görüldüğü üzere toplum sorunlarının çözümünün bilimsel ve teknik bir mesele olduğu
hususunda rasyonalistlerle pozitivistler tam bir mutabakat içerisindedirler (Mills, 1979:
178). İnsan aklının, doğal ve toplumsal alanlara ilişkin bilgilerin temellendirilmesinde
tek yetkin araç olduğu yönündeki kartezyen inanç, hiç şüphesiz en önemli sonuçlarını
siyasal teori alanında vermiştir. Oakeshott’a göre son dört yüzyıl içinde akılcılığın en etkili olduğu alan siyasettir (Oakeshott, 1987b: 38). Hayek’in “kurucu rasyonalizm” olarak
adlandırdığı bu yaklaşımda, diğer alanlarda olduğu gibi siyasal yaşama yön veren ilkelerin
de ancak bilinçli ve maksatlı düzenlemelerin ürünü olabileceğine inanılır. Çünkü onlara
göre“akıl”, toplum ve tabiat evrenin dışında, her şeyin kesin bilgisine ulaşabilecek, bağımsız, objektif bir alettir(Hayek, 1994: 8-9). Dolayısıyla bütün beşeri müesseseler, ancak
belirli amaçlar için önceden planlanıp dizayn edilmeleri halinde insani amaçlara hizmet
edecektir. Bilinçli aklın ürünü olmayan gelenek ve tecrübe bu bağlamda bir anlam ifade
etmez (Hayek, 1994: 15-16). Rasyonalist için, her problemin akılcı bir çözümü mutlaka
vardır. Yer ve zaman sonucu değiştirmez. Bütün akılcı tercihler zorunlu olarak çakışırlar.
Toplumsal konularda “toplum mühendisliği”nin mümkün olduğunu gösteren bu tez, az gelişmiş ülkelerin
yapılacak rasyonel müdahalelerle ileri bir toplum düzeyine getirilebileceği yönünde yaygın bir kanaatin oluşmasına neden olmuştur. Ve bu ülkelerdeki otoriter modernleştirici yönetimler iktidarlarını kurucu rasyonalist mantığa dayandırmış ve meşruiyetlerini halkın onayında değil “bilime” aramışlardır (Köker, 1995: 12).
6
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Akıl, doğru kullanılması halinde bir görüşün doğruluğunu veya bir hareketin isabetliliğini
belirleyebilir (Oakeshott, 1987c: 21). Her hangi bir sorunun giderilmesi yalnızca o anda
üretilecek rasyonel çözümlerle mümkündür. Buna göre örneğin gelir dağılımını düzeltmek, ekonomik krizden çıkmak, eğitim düzeyini yükseltmek mi istiyoruz; bilim bütün bu
hedeflere nasıl ulaşacağımızı bize söyleyecektir (Popper,1989:37-38).
Kurucu görüş çerçevesinde fikir üreten filozoflar, siyaseti, “doğru”ları bilen seçkinlere
özgü bir uğraş olarak görmüşlerdir. Çünkü “doğru”ları ancak düşünmesini bilen az sayıda
seçkin kimse bilebileceğinden siyasal kararları da onlar almalıdır. Halka düşen seçkinlerin belirlediği politikalara uygun olarak hareket etmektir. Çoğunluk istese de istemese de
bilimsel olarak haklılaştırılmış bu siyasal projeler uygulanacaktır. Nitekim en etkileyici
siyasal akılcılık öğretisinin yazarları olarak Marks ve Engels’i gösteren Oakeshott (Oakeshott, 1997d: 27) haklıdır.

Ampirik Siyaset
Ampirik siyaset bu bakımdan, rasyonalist siyasetin tam karşısındadır. Ampirik-pragmatik düşünce biçimi ise gerçek yaşamın ortasında durur ve deneyimlerden elde ettiği
sonuçlardan başarılı netice veren siyasaları belirlemeye çalışır. Oysa, akılcı düşünce biçimi, daha yüksek düzeye, gerçeklerden çok uzaklaşan bir soyutlama düzeyine çıkar. Yani
deneyci işe gerçekle başlamaya eğilimli olduğu halde, akılcı, gerçeği aklın bir yansıması
biçiminde yeniden oluşturma eğilimindedir. Deneycinin kaygısı sorunların nasıl çözüleceğidir. Akılcı ise her şeyi yeni baştan, bir “tabula rasa”dan, boş bir levhada yeniden başlatmak ister. Ampirik siyasete göre, bir program uygulamada başarılı olmazsa, teoride
bir yanlışlık var demektir. Oysa akılcı öğretide, teoride doğru olan şeyin uygulamada da
başarılı sonuç vermesi gerekir. Eğer olumlu sonuç elde edilmemişse burada hata teoride
değil, uygulamadadır. Akılcı için ölçüt, uygulanabilirlik değil, tutarlılıktır. Akılcılar ve deneyciler arasındaki bütün farklar buradan kaynaklanır. Akılcılar düzenli ve mantıklı ilişkilerin kurulmasıyla ilgilenirler ve bunun gerçek dünya hakkında herhangi bir şey söyleyip
söylemediğini dikkate almazlar. Böylece deneycilik geçiciliğe, akılcılık da kesinliğe eğilim
gösterir (Sartori, 1993: 53-54). Rasyonalist kâğıt üzerinde hedeflerini koyar ve uygulamak için uygun araçlara müracaat eder. Toplumun ne istediği, talep ve beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı fazla önemli değildir. Deneyci ise deneyimlerinden elde ettiği olumlu sonuçlardan yararlanarak ilerlemek ister. Deneycinin kriteri, uygulanan politikaların
başarı derecesidir, yani toplum tarafından ne ölçüde tasvip edildiğidir. Başarısız olandan
vazgeçilip, bir başka politika uygulamaya konulur. Bu yüzden demokrasilerde nihai çözüm
aranmaz; geçici çözümlerden daha iyi çözümler çıkarılmaya çalışılır (Türköne, 1997: 40).

Pozitivizmin Siyasal Sonuçları
Oakeshott’un söylediği gibi akılcılığı kendi hayatına hâkim kılan hiç kimse, onu kamusal
işlerin yönetiminde de tek yöntem olarak kullanmakta tereddüt etmeyecektir(Oakeshott,
1987c:22). Gerçekten de en somut örneklerine yirminci yüzyılda rastlayabileceğimiz tüm
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insanlığın mutluluğunu hedef alan ebedi kurtuluş projeleri, aklın gücüne duyulan bu naif
itimattan türemişlerdir(Oakeshott, 1987d:28). Ancak, amaçlananın aksine aklın egemenliği, demokrasiyi, özgürlüğü ve daha insani bir yaşamı değil, felaketi, yıkımı ve hayal
kırıklığını getirmiştir. Yirminci yüzyılda, bizi Stalin Rusya’sına ve Hitlerin toplama kamplarına götüren projelerin temelinde şüphesiz hep Aydınlanma aklı vardır(Özipek, 2004:
14). Çünkü, Stalinizm de, Nazizm de ulaşmak istedikleri amaçlardaki derin farklılığa
rağmen benzer bir mantığın, kurucu rasyonalist mantığın ürünleriydiler(Linz,1984:4-5).
Totaliter ideolojiler projelerinin “bilimselliğinden” o derece eminlerdi ki onun tahakkuku
ödenecek her bedele değerdi. Nitekim, 1900-1987 yılları arasında dünya çapında politik
nedenlerle yapılan 170 milyon katliamdan 168 milyonu, modern diktatörlüklerce gerçekleştirildi. Sadece Sovyetler Birliği’nde 62 milyon, Çin’de 35 milyon, Nazi Almanya’sında
ise 21 milyon insan savaş alanları dışında salt politik nedenlerle katledildi (Çizakça, 2002:
28).

Pozitivist Epistemolojide İlk Sarsıntılar
Pozitivist bilgi kuramının temel iki öncülü olan deterministik doğa düzeni anlayışının ve amprizmin bizi kesin bilgiye ulaştıracak bir yöntem olduğu savının yoğun biçimde
sorgulanması XIX. yüzyılın ikinci yarısında başladı. Kuşkuyu derinleştiren ilk gelişme öklidyen olmayan geometrilerin bulunmasıydı. Çünkü bu yıllara kadar içinde yaşadığımız
fiziksel mekânın geometrisinin öklidyen aksiyomlara tabi olduğu sanılıyordu. Bu tezin
yanlışlanması, insanoğlunun yaşadığı en büyük epistemolojik devrimdi. Egemen paradigmanın çökmesine yol açan gelişme şu idi: Nasıl olurdu da matematik bize kesin sonuç vermezdi? Bu gelişme, bilimsel bilgiye atfedilen nesnellik, mutlaklık, bilimsellik vasıflarına
dair derin bir kuşkunun oluşmasına yol açtı (Irzık, 1997: 151).
Pozitivist epistemolojide sarsıntı yaratan ikinci önemli gelişme, XX. yüzyılın başlarında Einstein’ın klasik fizikten farklı bir doğa tasarımını ortaya koyması idi. Bilindiği
üzere klasik fizik, mekanik bir doğa anlayışına dayanmaktaydı. Buna göre doğada her şey
şaşmaz bir kesinlikle, bir saat gibi işlemekte ve tam bir belirlenim hüküm sürmekteydi. Newton mekaniğinin başarıları, bu mekanik doğa tasarımının varsayımlarına olan
inancı pekiştirmişti (Çiğdem,1997:60). Klasik fiziğe göre, fizik kavramlarını oluşturan
Newton’cu mekanik yasalarının ve simgelerin kapsadığı genel bir evren çerçevesi vardı ve
onun ampirik çalışmalarla giderek daha fazla bilinir hale geleceğine inanılıyordu. Doğanın
bütün görüngüleri zamanla temel madde parçacıklarına indirgenebilecekti. Bu parçaların
her zaman kesin bir yere ve hıza sahip oldukları için, bunlar kullanılarak da gelecekteki
durumları kesin olarak saptanabilecekti.
İnsanın zihninin gerçekliği açıklamasının koşulları olan uzay, zaman, madde ve nedensellik gibi kavram ve ilkeler, ampirik deney-gözlemlerinde elde edilen yasalara ve genellemelere biçim veren kategoriler olarak görülüyordu. Ancak XX. yüzyılın başında ortaya çıkan görelilik kuramı ve kuantum mekaniği bu temeli bütünüyle sarsmıştır. Artık,
klasik fiziğin yasalarının atom altı dünyadaki madde parçacıkları yani elektronlar için ge207
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çerli olmadığı, çünkü elektronların belli bir anda hem nerede olduklarının hem de nasıl
bir hıza sahip olduklarının saptanamayacağı keşfedilmişti. Bunun sonucu, klasik fizikteki
nedensellik düşüncesinin yerini olasılıkçılık, yani matematiksel nedensellik aldı. Üstelik
madde parçacıklarının hareketlerini belirlemek için kullanılan uzay ve zaman gibi referans koordinatlarının bunları gözlemleyen kişinin içinde yer aldığı daha genel referans
çerçevesine göre değiştiği de anlaşılmıştı. Einstein’in fizik alanındaki bu çalışmaları doğa
bilimlerinde kesin bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını göstermiş ve bu gelişme sosyal
bilimlerde de yöntem sorunlarını gündeme getirmiş ve anti-pozitivist bir paradigmanın
gelişmesine zemin hazırlamıştır (Sunar, 1979: 94). Bu, aynı zamanda hem sosyal bilimlerde hem de doğa bilimlerinde deterministik ve kartezyen ön kabullerin sorgulanmaya
başlanması demekti.

Pozitivist Epistemolojiye Yönelik Temel Eleştiriler
Einstein’dan neredeyse iki asır öncesinde, doğada mutlak bir determinizmden söz edilemeyeceği görüşünü öne süren ve böylece Aydınlanmanın akla ve bilime olan güvenli
tavrına en etkili darbeyi vuran filozof David Hume(1711-1776)’dur (Hampson,1991:9091). Hume, ampirist bulgular üzerine zorunlu ilişkilere dayanan bir görüş geliştirilemeyeceğini kanıtlamıştır. Hume da, gözlem ve deneyin yardımı olmaksızın a priori olarak nesnelere hakkında bilgi sahibi olunamayacağının bilincindedir (Hume, 1945: 38-39). Ayrıca
Hume nedensellik ilişkilerinin varlığını da bütünüyle yadsımamaktadır. Ancak Hume’un
yaptığı, neden sonuç ilişkilerinin anlamını sorgulamaktır (Copleston, 1990: 50). Hume’a
göre deney ve gözlem sonucunda ulaşılan nedensellikler hiçbir biçimde bir zorunlu ilişkiyi
ifade etmez. Bunlar, olsa olsa bu bir ardışıklık ilişkisidir. Yani gerçekte hangi nedenlerin
hangi sonuçlara yol açtığı kesin olarak bilinemez. Bildiğimiz A olayının B olayını izlemiş
olmasıdır. Elbette ki bu gözlem, A ile B arasında mantıksal ve zorunlu bir bağlantının
varlığını ispat etmez. Bir sonraki gözlemde pekâlâ aradaki ilişkinin hiç de sanıldığı gibi
olmadığı sonucuna varılabilir (Sunar, 1979: 108). Buradaki yanılgı, öteki alışkanlıklarımız gibi yasalara inanma alışkanlığımızdan kaynaklanmaktadır. Yani belli türden şeylerin
başka türden şeylerle bir arada bulunduğunu sık sık gözlemlemiş olmamızdan ileri gelir.
Bu durumda deneye dayalı kanıtlar hiçbir zaman bir kesinlik ifade etmez, belki sadece
geçici bir inancı ifade eder. Yani gözlem ve deney sonucunda elde edilen bilgi, kavram ve
ilkelerden inşa edilen teoriler, hiçbir zaman doğadaki düzenliliği yansıtmazlar. Yani teori
ile gerçeklik arasında mutlak bir tekabüliyet yoktur. Dolayısıyla bu durumda nesnel bilgiye ulaşılabileceği savı temelsizdir (Hampson,1991:72-73).
Mutlak determinizme en ciddi eleştirilerinden biri de neo-pozitivist akım içindeki bir
filozof olan Karl R. Popper’dan gelmiştir. Popper’a göre de teorik bir önermeyi doğrulayan ne kadar çok deney yapılırsa yapılsın, bir sonraki deneyin onu yanlışlama olasılığı her
zaman mevcuttur. Bu nedenle hiçbir zaman geçerliliği kesin olarak kanıtlanmış bilimsel
yasaların var olduğu söylenemez (Giddens, 2000: 177). Örneğin “Bütün kuğular beyazdır” genellemesi, mutlak olarak kanıtlanamaz. Zira böyle bir önermeyi doğrulamak için
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yeryüzünde yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olan tüm kuğuların beyaz olduklarını göstermek gerekecektir ki; bu olanaksızdır (Köker, 1990: 21-22).
Kant’a göre de bilgi, a priori ilke ve kavramlara sahip olan zihnimizin, duyusal verileri
etkin biçimde işleyip biçimlendirmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Yani bilgimizin
içeriği, bize ancak deneyimle verilmiştir; ancak bilgi, bu içeriğin zihnimizde yoğrulmasıyla biçim alır. Duyusal algıların zihnimizce biçimlendirilmiş olması, bize nesnelerin bilgide
aynen yansıtılmış olmadığını gösterir. Yani bilgi nesnenin bir yansısı değil, onun zihnimizin etkinliği altındaki görünüşünün bilgisidir. Bu, bizim, nesnenin özneden bağımsız
haldeki gerçekliğini değil, onun ancak görünüşünü bilebileceğimiz anlamına gelir (Özlem,
1990: 25).
Pozitivist epistemolojiye yönelik bu köklü eleştiriler, hiç şüphesiz sosyal teori alanında
da yöntem tartışmalarını başlatmış ve sonuçta sosyal olayların doğal olaylardan ontolojik
farklılıkları da göz önüne alınarak, bu alanda da nesnel bilgiye ulaşmanın imkânsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Dilthey, bunun nedenleri hakkında şöyle der:
“Çünkü tarih ve kültür, doğal zorunluluk ve yasaların üstünde, insan otonomisinin ve
insan aratıcılığının bir sonucu ve ürünü olarak vardır ve burada tarihsel/kültürel konum
ve kimlikleriyle öznelerin kendi aralarındaki bağıntıyı gözeten ve bilgiye nesne hakkındaki özneler arası uzlaşımların ürünü olarak bakan bir bilgi kuramına gereksinim vardır”(
Özlem, 1993: 88).
Zira, belirli amaçlara yönelik eylem yapma yetisine sahip olmayan doğaya ilişkin bile
nesnel bilgiye ulaşmak imkansız iken, kendi davranışlarını anlamlandıran ve eylemlerini
belirli bir amaç doğrultusunda gerçekleştiren insan dünyasına dair nesnel bilgiye ulaşmak nasıl mümkün olacaktır? Bu durumda sosyal bilimlerdeki her teorileştirme çabası,
pozitivizmin “dış”ta olduğunu varsaydığı toplumsal dünyanın belirli bir sembolik sistem
aracılığı ile yeniden inşa edilmesinden başka bir anlam taşımayacaktır (Köker, 1990: 54).
Bu durumda sosyal bilimin amacı, insan eylemlerini, bu eylemlerin içinde doğduğu tarihsel koşulları ve eylemin arkasındaki düşünsel arka planı, yani sembolik sistemi ve kültürü ortaya çıkararak “anlama”ya çalışmak olacaktır. Anlama, doğal olarak tarihseldir ve
hangi dönemden geçmişe bakıyorsa kuşkusuz o dönemin değerlendirmelerini de içeren
bir yorumlama faaliyetidir (Köker, 1990: 55). Yorumlayıcı yaklaşıma göre bilgi ile dünya,
pozitivizmde öne sürüldüğünden çok faklı bir ilişki içindedir. Dil dünyadan, söz olaydan
türetilemez. Aralarındaki ilişki bir denklik ilişkisi değil, bir oluşum ve kuruluş ilişkisidir.
Doğal ve toplumsal dünyadaki varlıklar alanı karmaşıktır, yani dış dünyanın belirgin niteliği “kaos”tur. Bilim, bu karmaşıklıkta bir düzen bulma çabasıdır. Bilim bu düzensizliği dil
ve sembol aracılığı ile yoğurmakta ve bu “kaos”u bir “kosmos”a dönüştürmektedir (Sunar,
1979: 4-5).
Her yerde ve zamanda geçerli bilimsel teorilerin olamayacağı, ancak üzerinde geçici
olarak uzlaşılmış teoriler ve paradigmaların bulunabileceğini ve her teorinin ancak içinde
yer aldığı paradigma açısından bir anlam ve değer taşıdığını belirten Thomas Kuhn’a göre
de kavramlar, önermeler ve teoriler kendileri dışındaki bir dünyayı olduğu gibi yansıtmaz209
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lar. Yani teori, incelediği nesnenin bir aynası değil, o nesneye ilişkin geçici bir kurgudur
(Sunar, 1979: 120). Weber’e göre de, nesnenin, zihnimizin etkinliğinden bağımsız olarak
ne olduğunu bilemeyiz. Bizim yaptığımız yalnızca nesnelerin bize imlediği şeyi, zihnimizin olanakları içinde anlamlandırarak yorumlamaktır (Özlem, 1990: 68)
Weber, bilimde göreliliği başlıca iki nedeni bağlar. Bunlardan birincisi; inceleme nesnesinin doğasından, ikincisi ise inceleme yapacak olan insandan kaynaklanır. Her şeyden
önce gerçeklik irrasyonel bir olgu yığınıdır. Yani dünyada bir kosmos değil, tekil olguların
deviniminde dayalı bir kaos egemendir. Bilimsel rasyonelleştirme, adı üstünde bu kaosu
akılcı yönden kavrama girişimidir (Özlem, 1990: 60). Rickert’a göre bu irrasyonel olgu
yığını olarak gerçekliğin kendisinde, kendiliğinden “önemli olan” bir olgu türü yoktur.
Olguyu önemli kılan bizim bakış açılarımız ve seçimlerimizdir. Dolayısıyla bilim adamları,
bilimsel faaliyet sürecinde kendilerine önemli görünen olguları ön plana alırlar ki; böylece
bu karmaşık olgu yığını içinden bir seçim yapmış olurlar (Özlem, 1990: 65). Bu seçiş şüphesiz değer-ilgili bir seçiştir. Yani Rickert araştırmacı düzeyindeki olgu değer sorununu
toplumsal-kültürel gerçeklik anlayışına bağlamaktadır (Sunar, 1979: 19). Bilim adamının
kendisine göre önemli sayılan olgulara yönelmesi, olgular yığını içinden kendi öneri, hipotez veya kuramlarını destekleyenleri ayıklaması ve sonuçta aynı konu veya gerçeklik alanı
içinde birden fazla kuramın ortaya atılması bilimde göreliliğin bir kanıtıdır (Özlem, 1990:
67). Karmaşık gerçeklikler içinden, zihnimizin yardımıyla anlamlı bütünler inşa etmek,
ancak bir tür soyutlama yani kavramsallaştırmayla olanaklıdır. İşte bu kavramsallaştırmanın kendisi bizzat öznelliğin kaynağıdır. Çünkü her kavramsallaştırma, yapıldığı tarihi-semantik alanlara göre de farklılık göstermektedir. Örneğin Batı entelektüel geleneği
içindeki bir kavram-sallaştırma sürecinde ortaya çıkan teorilerin, Batı dışı toplumlar için
açıklayıcılığı son derece sınırlı olacaktır. Zira bir toplumun medeniyet, kültür sisteminin
tam olarak anlaşılması, ancak o toplumun diline özgü semantik çerçevenin yakından bilinmesi ve kavramlara yüklenilen anlam ve değerlerin bu çerçeve içinde geliştirilmesiyle
mümkündür (Davudoğlu, 1992: 76-77).
Pozitivist epistemolojinin varsayımlardan birisi de doğa bilimlerine özgü bilgi edinme
yöntemlerinin insanî-toplumsal alan içinde geçerli olabileceğiydi. Bu konuda antipozitivist yaklaşımlar özellikle doğa ve toplum arasındaki ontolojik farklılıklara işaret etmekle
işe başlamaktadırlar. Zira toplum, doğa gibi “birincil düzey” bir gerçeklik değil “ikincil
düzey” bir gerçekliktir. Başka bir ifadeyle doğa bilimcisi daha önceden oluşturulmuş bir
gerçeklikle değil belirsiz bir gerçeklikle karşı karşıyadır ve kurduğu teori yoluyla onu kavramaya çalışır (Sunar, 1979: 130). Oysa insan ve toplum bilimleri, amaçlı insan eylemini
ve bunun “niyet edilmemiş” hatta çoğu kez de “istenmeyen sonuçlar”ını ele almaktadır
(Irzık, 1997: 153). Bu durumda toplumsal olaylar doğa olayları gibi ele alınamazlar. Çünkü toplum anlam sistemi ile temellendirilmiş bir “yaşam biçimi”dir. Bir başka ifadeyle
toplumsal ilişkiler nesnel değil anlamsal nitelik taşırlar. İnsan davranışları temelde nedensel nedene (causality) değil, anlamsal nedene dayanır. Anlam dünyaları ise toplumdan
topluma, zamandan zamana farklılık gösterirler. Yani toplumsal gerçeklik evrensel değil,
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özgül bir gerçekliktir. Bu nedenle pozitivist nomolojik yöntemin toplumsal gerçekliği açıklayabilmesi söz konusu olamaz (Sunar, 1979: 128).
Doğal ve toplumsal gerçekliğin farklarına işaret eden Dilthey, insan davranışlarının
öznel, anlamlı karakterlerinin doğada muadili olmadığını vurgulamıştır. Dilthey’e göre
doğa bilimleri “dışsal olgulara ilişkin gözlemlerde bulunurken, insan bilimleri “anlamlı
insan davranışlarını” “içeriden” kavramak durumundadır (Giddens, 2000: 198).Çünkü insanlar doğal durumdan toplumsal duruma geçtikleri aşamadan itibaren kendi düşünce,
istek, beğeni ve inançlarından örülmüş bir yaşam ağı için yaşarlar. İnsandan kaynaklanan, insanın ürünü olan tüm bu “tinsel öğeler” aynı zamanda insan eylemini belirleyen
motiflerdir. Dolayısıyla tarihsel toplumsal ve kültürel bir gerçeklik olarak “insan dünyası”
kendi olanaklarıyla hareket eden, doğrudan serbestleşmiş bir dünyadır ve insan bu dünya
içinde belirli amaçlara ve değerlere göre hareket eder. Ancak bu amaç ve değerler insandan
insana ve zamandan zamana farklılaşmaktadır. Dolayısıyla bu haliyle insan ve toplum,
ampirik yöntemlerle doğrudan doğruya gözlemlenemez. Yani insan ve toplum doğası gereği bir algılama nesnesi değil, bir anlama nesnesidir (Özlem, 1990: 28-29). Eğer, doğa
bilimlerinde kullanılan bilgi edinme yöntemlerini, toplumsal ve ahlaki konulara da uygularsak, insan ve toplum etkinliklerinin ayırt ediciliğini yok etmiş ve onları fiziksel olana
indirgemiş oluruz(Barber, 1995: 86-87).

Sonuç
Bütün bu anlatılanlardan çıkan ilk sonuç, aklın, sınırsız değil sınırlı bir kavrama gücünü ifade ettiği gerçeğidir. Rasyonalistlerin bu noktadaki yanılgısı bütün gerçeklerin tek
bir akıl tarafından bilinebileceğine inanmış olmalarıdır. Hâlbuki milyonlarca insanın karşılıklı olarak birbirlerini etkilediği modern toplumda bir birey, herkes tarafından sahip
olunan bilginin ancak çok küçük bir kısmına vakıf olabilir. Yani birey toplumun işleyişinin
dayandığı olguların çoğundan habersizdir. Bilimsel bilgi birikimimiz ne kadar genişlerse
genişlesin, bu, günlük hayatın akışı içinde kullanılan bilginin ancak küçük bir parçasını
teşkil edecektir. Bu nedenle de hiçbir kimse, bütün bilgilere sahipmişçesine tüm toplumu
kuşatacak planlar yapamaz.
Evrimci görüşün öncülerinden olan Hayek’e göre soyut davranış kuralları, akılcı bir
şekilde tasarlanarak vazedilmiş olmayıp, evrimci bir süreç içinde insan deneyimlerinin
ürünü olarak tabii bir biçimde gelişmişlerdir. Bu kurallar varlıklarını aklen haklılaştırılmış olmalarına değil, faydalı olduklarının kanıtlanmış olmasına borçludurlar. Kuralların
değişmesi de insanlar tarafından daha yararlı olduğu keşfedilen yeni kuralların eskisinin
yerini almalarıyla gerçekleşir (Yumer, 1993: 111). Kaldı ki insan davranışlarını belirleyen
tek öğe akıl değildir. İnsan davranışı duygular, hazlar, çevre koşulları gibi onlarca farklı
etki altında oluşur.
Kurucu rasyonalist görüşe karşı evrimci görüşte akıl, kurucu inşacı bir alet değil bir
tecrübe ve sınıflandırma aletidir. Dolayısıyla toplumsal kurumlar tecrübeden bağımsız olarak salt soyut akıl yürütmeyle değil, tecrübî akıl vasıtasıyla zaman içinde varlık
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kazanmışlardır(Yayla,2000:61-62). Aklın bu süreçteki işlevi pratik yaşamda faydalı olan
norm ve kurumları ayırt etmek ve bunların geleceğe aktarılmasına aracılık etmektir. Yoksa akıl, gerçekliğin dışında durarak onu zihinde haklılaştırılmış bir ideale göre biçimlendirmez ve neyin faydalı neyin faydasız olduğunu tecrübeden bağımsız olarak önceden saptayamaz. Çünkü toplumsal gerçeklik milyonlarca insanın birbirinden çok farklı
saiklerle, motiflerle belirlenen sayısız davranışlarından oluşur. Değil totaliter ideolojilerde olduğu gibi milyonlarca insanın davranışlarını, amaçlarını planlamak, tek bir insan
bile davranışlarının ve kararlarının tümünü önceden planlayamaz ve rasyonelleştiremez.
Bunu yapabilmesi için, içinde yer aldığı toplumdaki insanların davranışlarını, amaçlarını
ve bunların arkasındaki saiklerin tümünü önceden kestirebilecek sınırsız bir akla sahip
olması gerekir (Hayek, 1994: 20-21).
Varılan sonuçlardan ikincisi ise pozitivizmin bilime atfettiği nesnellik, bilimsellik ve
evrensellik gibi vasıfların bilim felsefesi alanında bu gün için geçerliliğini yitirmiş iddialar olduğudur. Mutlak bir gerçeğin olmadığı bir dünyada, muhayyel bir mutlaklık adına
toplumu yönetme iddiaları da bilimsel ve ahlaki temelden yoksun kalmaktadır. Akıl ve
bilim bize mutlak gerçeği göstermediğine göre toplumsal sorunların çözümü nasıl mümkün olacaktır? Antipozitivist yaklaşım, hiç kimsenin mutlak gerçeği bilemeyeceği ve dolayısıyla bilgiler ve inançlar arasında gerçekliğe yakınlık açısından kesin bir sıralamanın
yapılamayacağı bir dünyada, sorunların ancak farklı ve nispi iyi anlayışlarının çatışması,
yarışmasına dayalı bir siyasal düzen içinde çözülebileceğini ileri sürer. Bütün fikirlerin
serbestçe ifade edilebildiği, hiçbir şeyin tartışma dışı tutulmadığı, sorun çözme sürecine
bütün akılların katılımının sağlandığı bir toplum, olabilecek en iyi çözümleri bulup ortaya
çıkaracaktır. Karl Popper’in “açık toplum” Adam Smith’in “büyük toplum” olarak niteledikleri bu toplumsal siyasal örgütlenme tarzına ise ancak liberal demokrasilerde rastlamak mümkündür.
Siyasete bilimsellik adına kilit vuran ve toplumları manipüle edilebilecek bir obje olarak tasavvur eden kurucu rasyonalist ve pozitivist görüş tarafından kandırılmamızın bedeli özgür bir toplumda elde edebileceklerimizden de mahrum kalmak olacaktır ki bu en
net biçimde yirminci yüzyılda yaşanan acı deneyimlerle anlaşılmış bulunmaktadır.
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Giriş

K

ırk yılı aşkın bir süredir ekonomi literatürünü meşgul eden, asimetrik ve eksik bilgienformasyon temelindeki tartışmaların bir piyasa başarısızlığı olduğu inancı neredeyse tüm iktisat çevrelerinde kabul edilen bir paradigma haline gelmiştir. Asimetrik bilgi
veya taraflar arası bilgi farklılığı olarak tasvir edilen yaklaşımı ortaya atan Yeni Keynesyen Okul’un önde gelen isimleri George A. Akerlof, Joseph Stiglitz ve Michael Spence’nin
2001 yılında Nobel ekonomi ödülünü asimetrik enformasyon ekseninde literatüre yaptıkları katkı nedeniyle almaları, bu yaklaşımın popülerliğini iyice artırmış ve asimetrik bilgi
kavramının hâkim bir düşünce olarak kabul edilmesini sağlamıştır.
Bu yaklaşımın temel savı, ekonomide ticarete konu olan mal ve hizmetlerde, ekonomik
ajanların bilgi farklılığına sahip olması yani bir bilgi asimetrisinin bulunmasının, rekabetin şartlarının bozulmasına yol açtığı ve böylece taraflardan birinin diğerine (haksız) üstünlük sağlamasına neden olduğudur. Onlara göre bu bir piyasa aksaklığıdır ve düzenleme
ile giderilmesi gerekmektedir. Çünkü onlar neo-klasik analizin en önemli varsayımlarından olan kusursuz (tam) rekabet modelinde bulunan “tam bilgi” varsayımından sapılmış
olmasının, başarısızlık için çok önemli bir argüman olduğunu ve piyasaların dengesini
bozduğunu düşünmektedirler.
Bu makale hakem denetiminden geçmiştir.
Salih Alp bilim uzmanıdır.
Adem Karakaş Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisidir.
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Oysa onlardan çok önceleri bilgi eksenli bir ekonomi teorisi üretmiş bulunan ve onlar gibi Nobel Ekonomi Ödülü (1974) almaya hak kazanmış bir iktisatçı olan Avusturya
İktisat Okulu’na mensup F.A. Hayek’in düşünceleri, bu yaklaşımın oldukça aksi bir savı
literatüre katmıştır. F.A. Hayek’in de teorisinin merkezinde bilgi bulunmakla beraber O,
dağınık ve mobil şekilde bulunan daha geniş kapsamlı bir bilginin ancak piyasa aracılığıyla yordamlanabileceğini ve insanların kullanımına hazır hale getirilebileceğini savunmaktadır. Hayek neo-klasik denge yaklaşımını ve tam rekabet modeli varsayımlarını da reddederek eksik ya da dağıtılmış bilginin piyasada bırakın bir aksaklık yaratmayı, piyasadan
başka hiçbir mekanizma tarafından uzlaştırılamayacağı savı ile piyasaya özel bir önem
atfetmiş oluyordu.
Bu çalışmanın temel amacı, birbirine benzer biçimde bilgi kavramını ekonomik teorilerinin merkezine oturtmuş bulunan bu iki farklı yaklaşımın, nasıl ve ne şekilde birbirlerinden ayrıldıklarının ve birbirinin zıttı olan iki ayrı sonuca nasıl ulaşıldığının değerlendirmesini yapmaktır. Bu anlamada çalışmanın birinci bölümünde bilgi ve asimetrik
bilgi düşüncesinin gelişimine kısaca değinildikten sonra ikinci bölümde Yeni Keynesyen
iktisatçıların asimetrik bilgi modelleri hakkında bilgi verilecektir. Oldukça geniş bir literatürün bulunması nedeniyle burada sadece belli başlı ve temel düşünceyi aktaran yaklaşımlar ön plana çıkarılacaktır. Üçüncü bölümde ise bir alternatif yaklaşım olarak F.A.
Hayek’in ekonomik analizi değerlendirilecek ve sonuç kısmında konuya ilişkin bir çerçeve
oluşturulmaya çalışılacaktır.

1. Ekonomide Bilginin Kullanımı ve Asimetrik Bilgi
Sözlük anlamıyla; öğrenme-araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen kavrayışların tümü olarak ifade edilen
bilgi; en genel anlamıyla bireyin akıl-düşünme ve muhakeme yoluyla elde ettiği algı-değer-kavram ve ilkeler
bütünü olarak tanımlanabilir (Söylemez, 2006:58-78). Keller ve Tergan’a (2005:5) göre (statik) bilgi zihni bir
süreçtir, bilen kişi ile bilinen şey (obje) arasındaki zihni durumu açıklamak için kullanılır ve tanımsal olarak
enformasyondan farklıdır. Enformasyon, kodlanma, saklanabilme ve en önemli ayrıcalığı olan aktarılabilme
özelliğine sahip bilgidir. Aktarılabilir olması, aktif ve geçişken olması nedeniyle bilme sürecinde özneye
bağlı olmaktan çıkabilmektedir1. Asimetrik bilgi ise tarafların mal ve hizmetler hakkında aynı bilgiye sahip
olmamaları anlamındadır ve bir piyasa başarısızlığı olarak değerlendirilmektedir.

18. yüzyıldan itibaren, birçok önemli iktisatçı (eksik) bilginin ekonomi üzerindeki etkilerine vakıf olmuşlardır. Bunlar arasına Adam Smith, A. Marshall, Weber, Sismondi ve
J.S. Mill 2 gibi iktisatçılar dahil edilebilmektedir. Örneğin A. Smith, firmaların faiz oranlarını artırdıklarında, en iyi borçluların piyasadan çekildiklerini tespit etmiştir ve eğer
borç verenler, riskleri tam olarak bilebilselerdi, borçluya uygun bir risk primi yükleyerek
problemi çözebilirdi. A. Marshall ise çalışanlara daha yüksek ücret ödeyerek onların veÇalışmada; bilginin bu aktif ve geçişken özelliği, Akerlof probleminden bahsederken “enformasyon” (information), Hayek özelinde bahsederken ise “pratik bilgi” (practical knowledge) şeklinde kullanılacaktır. Detaylar çalışmanın içerisinde aktarılacaktır.
2
Stiglitz’in bu konudaki referansları; Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, [1776]. Alfred Marshall, Principles of Economics [1928]. Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit
of Capitalism [1925]. Simonde De Sismondi, Political Economy [1814]. John Stuart Mill, Principles of Political
Economy [1848]. (Bkz. Stiglitz, 2000: 1442).
1
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rimliliklerini artırılabilmesi önündeki engelin, onların görevlerindeki etkinliklerinin zımni kalması olduğunu tespit etmiştir. Enformasyon problemlerini fark etmelerine rağmen,
bu iktisatçılar bu konunun önemine haiz olamamışlar, mantıksal içeriklerinin peşine düşmemişlerdir (Stiglitz, 2000:1441-1442).
Bilginin toplumsal ekonomik yaşantının içerisindeki kullanımına ilişkin ilk önemli fikirler 1930 ve 40’lı yıllarda Avusturya İktisat Okulu’na mensup olan F.A Hayek tarafından piyasa sosyalizmi tartışmalarında kullanılmıştır (Yay, 2004:24-27). Sosyalist ifade,
iktisadi düzen içinde fiyatların bir merkezi otorite tarafından hesaplanabileceği (Hayek,
1945) ve serbest rekabet kapitalizminde piyasanın çözmesi gereken denklemlerle, kolektivist sistemde, bakanlığın çözmesi gereken denklemler arasında bir fark olmadığını, bu
anlamda kollektivist ekonomilerin de etkin çalışabileceğini iddia etmesi savına3 (Kazgan,
1997:346) Hayek, özellikle bilginin geçici, kısa ömürlü, lokal olma özelliğinin bir merkezi
otorite tarafından uzlaştırılamayacağı iddiası ile yanıt vermiştir (Yay, 1993a:59-60). Düşünürün bilginin bu parçalı, dağınık ve farklı yerlerde yoğunlaşmış (lokal), zaman boyutunu da içeren düşünceleri “pratik bilgi” olarak adlandırılmıştır (Oğuz, 2000:63-67).
Bu dönemlerde bilgi eksenli çalışmaları ile göze çarpan diğer iki isim de 1996 yılında
Nobel ekonomi ödülüne layık görülen James Mirrlees ve William Vickrey’idir. Asimetrik
enformasyon altında teşvikler teorisine önemli katkıları ve özellikle de optimal gelir vergilendirmesi dizaynı ve farklı türlerdeki müzayedeler yoluyla kaynak dağılımına yönelik
uygulama çalışmaları (Löfgren vd., 2002:195) oldukça dikkat çekicidir.
Tüm bu gelişmelere karşın 1970’li 80’li yıllara kadar, taraflararası bilgi problemi
bir piyasa başarısızlığı argümanı olarak ileri sürülmemiştir. O döneme kadar daha çok
kamu malları (public good) ve dışsallıklar bir piyasa başarısızlığı olarak kabul edilmekteydi (Cowen and Crampton, 2002). Asimetrik bilgi sorunu teknik anlamda ilk defa,
G.A. Akerlof’un “The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and Market Mechanism”
(1970) adlı makalesi ile sistematik olarak iktisat literatürüne girmiştir. Başlangıçta sadece
ikinci el araç (limon) piyasaları ve sigortacılık sektöründe “ters seçim” ve “ahlaki tehlike” temelinde ilişkilendirilen kavram daha sonraları diğer katkılar ile birlikte günlük yaşamın hemen
her alanında birçok kez gözlemlenebilir hale gelmiştir.4 Böylece, neo klasik teorinin üretici ve
tüketicilerin tam bilgiye sahip olduklarını varsayan tam rekabet piyasası yaklaşımına göre, bu
durumun bir piyasa başarısızlığı olması (Sarıkaya, 2002:99) iddiaları belirginleşmiştir.
Akerlof’un bu teorisi, çok sonraları P. Krugman tarafından şu ilginç cümlelerle yorumlanmıştır (2002:210); “Bir kez işittikten sonra sanki onu eskiden beri biliyormuşsunuz gibi
hissettiğiniz etkileyici şarkılar yazabilen bir halk müziği bestecisi olduğunu duymuştum. Aynı
geleneğe sahip iktisatçalar da bulunmaktadır. Bunlar, çok temel ve aynı zamanda çok basit, bir
kez duyduğunuzda onları anlamadığımıza inanmamızın zor olduğu fikirleri sahiplenmeyi başa1930’lu yıllarda Avusturya İktisat Okulu mensupları ile Piyasa sosyalistleri arasında yaşanan tartışmaların
farklı bir değerlendirmesi ve ayrıntıları için bkz: (Eren, 1987: 3–20; Bootke and Leeson, 2004: 100–101).
4
Hatta son dönemlerde literatürde bu kavram yaygın olarak kredi ve finans piyasalarının bir özelliği olarak
tanımlanır olmuştur. Geniş detayı için bkz (Van Damme, 1994:14-33).
3
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rabilirler. George A. Akerlof bu yeteneğe sahiptir”.
Ancak bu belirginleşen aksaklık biçimine verilen önem, iktisatçılar arasında genel olarak görüş ayrılıklarına neden olmuştur. J. Stiglitz (1992:39-40) temelde tüm Yeni Keynesyen Okul mensuplarının bu aksaklıkların (imperfect) varlığını kabul ettiğini, konunun
önemini kavradıklarını ifade eder. Makro iktisadi olguların ve hükümetlerce uygulanacak
olan politika sonuçlarının, mükemmel piyasa modellerinden daha gerçekçi oldukları konusunda görüş birliği olduğundan söz eder. Bu anlamda bunlara yeni piyasa başarısızlığı
teorisyenleri de denmektedir.

2. Asimetrik Bilgi Teorisi ve Limon Piyasalar
1970’li ve 80’li yıllarda özellikle (kamu malları ve dışsallıklar gibi) geçmiş dönemdeki
piyasa başarısızlığı argümanlarının zayıflaması nedeniyle, iktisatçılar yeni piyasa başarısızlığı argümanları oluşturmuşlardır. Bu konuda ki en büyük meydan okuma ise, bilgi
ve eksik bilgi düşüncesinin temelinde gerçekleştirilmiştir (Cowen and Crampton, 2002).
Bununla beraber yine aynı dönemde ortaya çıkan gelişmelere müteakip dönemin hakim
paradigması olan Keynesyen Okul’a, yeni sağ iktisatçılar tarafından eleştiriler sertleşmişti. Bu yeni Keynesyenizmi doğurmuştur. Bu eleştirilere cevap da Keynesyen iktisada mikro iktisadi temeller aramak olmuştur. Bu ekole mensup olan iktisatçıların belirttiği üzere
yeni Keynesyen yaklaşım, “doğru” mikro iktisat ilkelerinden, yaygın olarak gözlemlenen
makro iktisadi olguları türetmeyi mümkün kılmak üzere, mikro iktisadı değiştirmeye çalışmaktır. Bu çabalar, mikto iktisadı makro iktisada eşlik ettirmek için yeni arayışları ifade
etmektedir (Çaklı, 1998:101).
Bu arayış içerisindeki modeller, Stiglitz’in “etkin ücret” hipotezini, G. Akerlof’un “limon piyasalar” modelini ve Oliver Williamson’un “çıkarcı davranışlar” düşüncesini (notion of opportunistic behavior) ve diğerlerini içermektedir. Ancak daha çok asimetrik
enformasyon konularına odaklanılmış ve özellikle enformasyon problemleri neredeyse
ekonomini her sektörü üzerine uygulanarak piyasa başarısızlığı kavramı perçinlenmeye
çalışılmıştır (Cowen and Crampton, 2002).
Özellikle J. Stiglitz bu yeni piyasa başarısızlığı teorisine özel önem vermiştir. Stiglitz’in
verimliliği, zekâsı ve yorumlama kabiliyeti onu bu yeni argümanların lider figürü yapmıştır. Onun hükümet görevleri, özellikle Dünya Bankası baş ekonomisti olması ve ABD Başkanı Bill Clinton’un Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nin başkanlığını yürütmesi onu ön
plana çıkarmıştır. Ayrıca “enformasyon ekonomisi” ile ilgili yaptığı çalışmalarla da 2001
yılında Nobel Ekonomi Ödülünü alması vizyonunu yenilemiştir (Cowen and Crampton,
2002) Onunla beraber ödülü paylaşan G.A. Akerlof ve M. Spence’de bu konunun diğer
düşünce liderleri arasında önemli bir yere sahiptirler5.
Tarafların mal ve hizmetler hakkında aynı bilgiye sahip olmamaları anlamında kullaAkerlof 1940 yılında doğmuş, Ph.D derecesini Yale Üniversitesinden almıştır. Spence ve Stiglitz ise 1943
yılında doğmuş; Spence Ph.D derecesini Harvard Üniversitesinden, Stiglitz ise MIT’den almıştır. Bu üç iktisatçının yaşam hikâyesi ve çalışmalarının başarılı bir değerlendirmesi için Bkz. (Rosser, 2003).
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nılan ve bir piyasa başarısızlığı olarak değerlendirilen asimetrik bilgi modelleri; genelde
2001 yılında Nobel ödülü almaya hak kazanan Stiglitz, Akerlof ve Spence’in düşünceleri
çerçevesinde şekillenmiştir. Spence’in yazıları işgücü piyasasında ki “sinyal” problemleri
üzerine olmakla birlikte Akerlof daha çok limon piyasa modeline odaklanmıştır. Stiglitz
ise perdeleme-ayırt etme (screening) üzerine yoğunlaşmıştır. Stiglitz ve Akerlof daha
sonraları özellikle piyasa başarısızlığı ve asimetrik bilgi arasındaki bağlantı konusundaki
çabalara odaklanmışlar (Bootke, 2002:269) ve bu akıma yön vermişlerdir.
2.1. G.A. Akerlof: Limon Piyasalar ve Ters Seçim (Adverse Selection) 			
Problemi
Akerlof’un 1970 yılında yayınlamış olduğu “The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and Market Mechanism” adlı makalesi asimetrik enformasyon literatürü üzerine
yapılmış olan en önemli çalışmadır (Löfgren vd., 2002:197). Bu çalışmasında Akerlof,
kullanılmış otomobil piyasalarını inceleyerek, alıcı ve satıcı arasındaki bilgi farklılığından
kaynaklanan sebeplerin piyasalarda nasıl bir dengesizlik oluşturabileceğini açıklamaya
çalışmıştır. Akerlof’a göre bu piyasa da otomobil satıcısı potansiyel bir alıcıdan daha fazla
bilgiye sahiptir ve bu enformasyon farklılığı bir “ters seçim”(adverse selection) kaynağıdır. Potansiyel alıcılar piyasada iyi ve kötü otomobiller olduğunu bilmekte fakat hangi
otomobillerin kötü (limon) hangilerinin ise iyi kaliteye sahip olduklarını bilmemektedir.
Bu durumda daha az bilgiye sahip potansiyel alıcı, ortalama kaliteyi yansıtan ortalama
bir fiyatı ödemeye razı olacaktır. Kaliteli otomobil satıcıları ise bu ortalama fiyatın aracın
gerçek kalitesini içermediğini ve otomobilinin asıl değerinin bu fiyatın üstünde olduğunu
düşünerek otomobilini satmaktan vazgeçecektir. Düşük kaliteli otomobil satıcıları ise bu
ortalama fiyatın, kendi aracının asıl değerinin üstünde olduğunu bildikleri için kendilerine teklif edilen ortalama fiyatı kabul ederek, araçlarını satacaklardır. Sonuçta iyi kaliteli
otomobillere sahip satıcıları piyasadan çekilip, kötü otomobiller (limonlar) piyasaya hakim olacaklardır. Kötü arabaların sayısı iyi arabaları geçtiğinde ters seçim ortaya çıkacaktır (Akerlof, 1970:487-492)6. Böylece ters seçim sorunu taraflar arasında alış veriş
yapılmadan, ya da sözleşme imzalanmadan önce gizli bilgiden (hidden information) yani
tarafların birinin diğerinden daha fazla bilgiye sahip olmasından kaynaklanmaktadır7
(Sarıkaya, 2002:100).
Akerlof bu tür bir piyasanın işleyişinin finansal piyasalarda da olabileceğini ileri sürmüş ve sigorta piyasasını buna örnek göstermiştir. Örneğin, 65 yaşın üzerindeki insanların sağlık sigortası yaptırmakta zorlandıkları bilinen bir gerçektir. Çünkü artan sağlık
Akerlof’un bu sonucu “kötü para iyi parayı kovar” ifadesine dayanan Gresham kanuna benzetilmektedir.
(Thomas Gresham “1519-1579” parasal meselelerde Kraliçe Elizabeth’in danışmanlığını yapmıştır) Fakat
Gresham kanununa tam olarak benzetilemez. Çünkü Gresham Kanununda kötü ve iyi paralar konusunda
hem alıcı hem de satıcı benzer bir bilgiye sahiptir. Buna karşın, Akerlof’un probleminde, kötü arabalar iyi
arabaları kovar ancak bu, enformasyon konusunda otomobil satıcısının alıcıdan daha fazla bilgiye sahip olmasından kaynaklanmıştır (Löfgren vd., 2002:198; Akerlof, 1970: 490).
7
Akerlof probleminin son dönemde ilginç bir biçimde test edildiği alanlardan birisi internet ve e-ticaret piyasasıdır. Hızla büyüyen bu sanal ortamın, Akerlof’un limon piyasalar modeli çerçevesinde (genelde eleştirisel
olarak) değerlendirildiği faydalı bir çalışma için bkz. (Steckbeck and Boettke, 2001).
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riski, sigortacıları sağlık sigortası yapmakta ihtiyatlı olmaya iter. Ancak sigorta fiyatları,
riski karşılayacak kadar yüksek olarak da belirlenemez. Bunun en büyük nedeni ters seçim etkisidir.
Sigortalanmanın fiyat seviyesi yükseldikçe, kendini sigortalayan insanlar gerçekten
kendini sigortalamaya ihtiyacı olduğunu hisseden kişiler olacaktır. Yani sağlık durumu
ortalamadan daha kötü olanlar sigorta yaptıracaklardır. Çünkü sigorta yaptıracak insanlar sağlık risklerini, çeşitli sebeplerden dolayı sigorta şirketinden daha iyi bilmektedirler. Böylece sigorta şirketi riski karşılayacak şekilde fiyatları her yükselttiğinde, fiyatların
yüksekliğinden ürken daha sağlıklı insanlar sigorta yapmaktan vazgeçecek ve sigorta olmak isteyenler sadece sağlık riski yüksek olan kişiler olacaktır. Veri bir fiyat seviyesinde,
hiçbir sigorta satışı gerçekleşmeyecektir. Yani sigorta şirketi, ters seçim nedeniyle, birey
tıbbi bakımdan beklenen maliyetini ödemeye ve sigortalı olmaya istekli iken, ona poliçe
satmaması oldukça muhtemel hale gelecektir (Akerlof, 1970:492-500). Akerlof ters seçim
problemlerinde kalite belirsizliğini azaltıcı kurumlar olarak; garanti belgelerinin, markalaşmayı, lisansları ve sertifikaları öne çıkarmaktadır.
2.2. M. Spence: Sinyal Verme Problemi
Asimetrik enformasyon sorunlarından bir diğeri de M. Spence tarafından formüle
edilmiş olan sinyal vermedir. Spence, gelecek çalışmalarına yön veren “Job Market Signaling” (1973) ve 1974 yılında yayınladığı “Market Signaling” adlı eselerinde eğitimi, emek
piyasasında “sinyal” olarak ifade etmiştir. Burada işveren (principle) ile işçi (agent) arasında bir bilgi asimetrisi vardır ve işveren, yeni işçinin verimlilik düzeyini ayırt edemez
durumdadır. Bu nedenle emek piyasası sadece düşük ücretten düşük kaliteli çalışanların
işe alındığı bir piyasaya dönüşebilir. Bu durum, piyasada sadece limonların kaldığı Akerlof
problemine oldukça benzer niteliklere haizdir (Löfgren vd., 2002:199-200).
Spence’in analizi, bir piyasadaki ajanların ters seçim etkilerini önlemek için sinyal vermeyi nasıl kullanabildiklerini göstermektedir. Bu anlamda sinyal verme, işçilerin kalitesi
hakkında diğer tarafa gözlemlenebilir bir katkıyı ifade eder ve işverenler bu sinyalleri kullanarak işe alıp-almama kararını verirler (Löfgren, 2002:200). İşçilerin diplomaları, iş deneyimleri ve prezentabilitesi birer sinyal aracı olarak ifade edilebilir (Sarıkaya, 2002:100).
Buna karşın iş başvurusu yapanlar açısından bakıldığında, işverene kalite sinyali gönderebilmenin “eğitim” yatırımı yapmak gibi bir maliyeti vardır. Bu maliyete karar vermek
zorundadırlar. İşveren açısından ise bu özel bilginin izlenebilmesi mümkün olmamakla
beraber geçmiş tecrübelerin ışığında bir ücret teklifi sunulur. Bu teklif en yüksektir. Eğer
teklif edilen ücret sinyal ile bir orantı sağlıyorsa sorun yoktur, ancak ters durumda işverenin ücret teklifi konusunda geri çekilmesi ya da teklifini değiştirmesi muhtemeldir8. Bu
anlamda bir ücret-hizmet kalitesi dengesi her zaman kurulamayabilir.
2.3. J. Stiglitz: Ayırt Etme (Screening) Problemi
Stiglitz tarafından şekillendirilen ayırt etme problemi (screening), sinyal verme teorisine
8

Sinyal gönderme dengesi hususundaki ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. (Molho, 1997:64-75).
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benzer bir durumdur. Bu konu ilk olarak Rothschild ve Stiglitz tarafından 1976 yılında yayınlanan “Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of
Imperfect Information” adlı makale ile literatüre dâhil edilmiştir9. Bu çalışma Akerlof ve
Spence’in çalışmalarının doğal bir tamamlayıcısı gibidir. İki yazar bu analizlerini, sigorta
şirketlerinin potansiyel sigorta müşterilerinin asıl risk durumları hakkında yeterli bilgiye
sahip olmadıkları ve asimetrik enformasyon problemi yaşadıkları sigortacılık sektöründe
yapmışlardır. Sigorta şirketleri bu durumu ortadan kaldırmak ve müşterinin doğru bilgiyi aktarmasını teşvik etmek için müşterilerine çeşitli kontratlar sunarlar (Löfgren vd.,
2002:203). Böylece sigorta şirketleri farklı risk profiline sahip müşterilerin ayırt edilmesini sağlayabilecektir. Ancak bu yaklaşım, kesin bir dengenin oluşması için net bir çözümü
içermeyebilir.
Bu durum emek piyasaları için de kullanılabilir. Bu anlamda ayırt etme, sinyal gönderme ile benzer özellikle taşır ancak ikisi arasında bir farklılık vardır. Bu fark işveren (amir)
ve işçi (ajanın) hareketlerinden kaynaklanmaktadır. Sinyal gönderme modelinde ilk hareket işe başvuran işçilerden gelmekte ve eğitim vb özelliklerini bir sinyal olarak işverene göndermektedirler. İşverenlerde önceki inanç ya da deneyimlerine göre bu sinyalleri
yorumlayarak işçilere bir ücret teklifinde bulunmaktadırlar. Ayırt etmede ise ilk hareket
işçilere, farklı eğitim seviyelerine göre farklı ücret teklifini kapsayan bir sözleşme sunan
amirden gelmektedir. Ajanlar-işçiler, bu sözleşmedeki şartlar kendilerine uygun ise işi kabul edecekler aksi takdirde ise kabul etmeyeceklerdir. Böylece piyasalarda etkinsizliğe yol
açacaklardır (Sarıkaya, 2002:101).
2.4. Ahlaki Tehlike (Moral Hazard) Problemi
Ahlaki tehlike problemi, ters seçim’in aksine sözleşme imzalandıktan sonra gizli eylem
(hidden action) sonucunda oluşan bir asimetrik bilgi sorunudur. Burada taraflar malın ve
hizmetin niteliği konusunda farklı bilgiye sahiptirler ve ilk defa sigorta piyasası sorunlarına atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır (Sarıkaya, 2002:100).
Amir-işveren (principle) kendi adına eylemde bulunmak amacıyla ajan-işçi (agent) ile
bir sözleşme yapmaktadır. Bununla birlikte ajan, amir tarafından ispatlanamayan ve gözlemlenemeyen hareketlerde bulunarak sözleşmeye aykırı davranmaktadır. Amir ve ajan
arasındaki bilgi eksikliği ne kadar fazla ise bundan doğacak olan refah kayıpları da o kadar
fazla olacaktır Bunlara örnek olarak üst kademe yöneticilerinin kendi çıkarlarını şirket çıkarlarına tercih etmeleri ve arabasını sigorta ettiren bir kişinin arabasını daha az dikkatli
sürmesini verilebilir (Sarıkaya, 2002:100)
Bununla beraber, ahlaki tehlike sorunlarına kredi ve finans piyasalarında oldukça sık
rastlanabilmektedir. Bu noktada kredi alan kredi verenin bakış açısına göre ahlâkî olmayan (arzu edilmeyen) faaliyetlerde bulunarak, kredi verenin çıkarını zedelemektedir. Bu
arzu edilmeyen faaliyetler veya davranışlar, kredinin geri ödenmeme riskini önemli ölçüde artırmaktadır. Ahlâkî tehlike söz konusu ise, kredi alan yüksek riskli projelere yatıBu iki yazar “ayırt etme” kavramını bu makalelerinde tanımlayıcı olarak kullanmamışlardır. Bkz.
(Sarıkaya,2002–101).
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rım yapmakta, yüksek getiri kazanırsa bundan kazançlı çıkmakta, sermayeyi kaybederse
kaybın önemli kısmı kredi verene yüklenmektedir. Bu durumda, finansal sistem ödünç
vereceği kaynağı kaybetmektense çok az sayıda güvenilir müşteriye kredi açmayı tercih
etmekte; bu da finansal sistemin etkin çalışmasını engelleyerek piyasa dengesinin birinci
en iyi durumundan sapmasına yol açmaktadır (Aras ve Müslümov, 2004).

3. F.A. Hayek’in Bilgi Eksenli Ekonomik Yaklaşımları
Metodolojik olarak, Hayek ve yeni piyasa başarısızlığı teorisyenleri temelde enformasyon konusunda farklı bakış açılarına sahiptirler Bu durum ikisi arasında açık fark yaratır.
Hayek için öncelikli temel sorun, hareketli, geniş ölçüde dağılmış bilgiyi idame ettirmek
piyasa sürecinin kapsamındadır. Yeni piyasa başarısızlığı teorisyenleri için ise, enformasyon için kilit nokta, dağınık değil fakat asimetriktir. Bazıları başkalarının bilmediği
bilgiye sahiptir. Bilgi dağınıklığı ve bilgi asimetrisi kavramları benzer bir kelimenin iki
yönüdür, biri diğerinin benzeridir, yakın anlamlıdırlar. Ancak Hayek ve piyasa başarısızlığı teorisyenlerinin arasındaki farklılık, Hayek’in bakış açısında saklıdır. Çünkü ona göre
piyasa fiyatları yoluyla piyasalar, bilgi asimetrisini elimine eder. Kanadalı tesisatçıların su
tesisatı ile ilgili fiyat bilgisi, Fransız elektrikçilerinin ev elektrik tesisatının tercihlerinde,
tesisatın piyasa fiyatları etkilidir. Piyasa başarısızlığı teorisyenlerine göre asimetri tam
anlamıyla bu değişimin üstesinden gelemez. Çünkü bilginin eşitsiz dağılımı her iki tarafın
da yararlanacağı değişimi engellemektedir (Cowen and Crampton, 2002).
Hayek ve bahsedilen yeni teorisyenler arasındaki önemli farklılıklardan bir diğeri ise
Hayek’in bilgi (knowledege) kelimesini enformasyon (information) kelimesine tercih etmesidir. Genelde enformasyon terimi başlangıç seviyesindeki verileri ifade ederken, bilgi,
daha geniş anlamda kullanılmaya müsaittir. Açıkça söylenmeyeni, zımni olanı, bilme fikrini ve anlayışını ifade etmektedir. Bu iki piyasa görüşü bilgi kavramı konusunda farklılık
oluşturmaktadır. Günümüz ekonomisinde de enformasyon sorunlarından kaynaklanan
piyasa sorunlarının bilinmesi temel bir problem gibi durmaktadır. Çünkü hala ekonomi dünyasında yeni piyasa başarısızlıkları teorisyenleri tartışmayı benimsemektedirler
(Cowen and Crampton, 2002). Bu noktada dengesizliğin içeriğini değerlendirebilmek
ve yeni piyasa başarısızlığı tartışma kriterlerini Hayekçi perspektiften gözden geçirmek
önem arz etmektedir.
3.1. Hayek’te Bilginin Mahiyeti
F.A. Hayek’in (1899-1992) fikirlerini iki temel .düşüncenin şekillendirdiği ifade edilebilir. Siyasi düşünceleri, klasik liberal okulun Mandeville, Hume, Adam Smith ve Adam
Ferguson gibi İskoç politik iktisatçılarının şüpheci anti-rasyonalist geleneğine dayanırken (Gamble, 1997) ekonomik görüşlerini, subjektivizm ve metodolojik bireycilik, ölçülemezlik, öndeyi yerine açıklamayı ifade eden prakseoloji, kendiliğinden düzen gibi ilkeleri
içeren ve Menger, Mises, Kırzner gibi iktisatçıların içinde bulunduğu Avusturya Okulu
şekillendirmiştir (Eren, 1994:257-269).
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Bu iki köklü geleneğin temsilcisi olan Hayek’in, “bilgi”yi ekonomi teorisinin içerisine
dâhil etmesinin en önemli sebebi, daha çalışmalarının başlangıcından itibaren ekonominin temel problemi olarak gördüğü milyonlarca ekonomik aktörlerin niyet edilmeden
nasıl faaliyetlerini düzenlediğini içeren “koordinasyon” hususuna odaklanmasından kaynaklanmıştır10 (Beaulier vd., 2005:211). Hayek, bu durumu aşmak için, piyasayı bilginin
ortaya çıkarıldığı ve iletildiği dinamik bir süreç olarak görmekte ve bu anlamda rekabet ve
fiyat mekanizmasını ön plana çıkarmaktadır.
Ona göre, piyasa düzeninde fiyatlar bir bilgi iletişim mekanizması ve bir sinyal aracı
olarak çalışmaktadır. Rekabet ise sonuçları önceden görülemeyen ve herhangi bir girişimciyi, diğerlerinin bulup göremediği fırsatları araştırıp bulmaya yönelten bir keşif yöntemidir (Yay, 1993a:60; 1993b:150). Hayek, piyasa sürecini bilgiyi ortaya çıkaran ve ileten
bir aygıt olarak tasvir ederek, neo klasik “tam bilgi” varsayımını da reddetmiş olmaktadır.
O, bilginin piyasada parçalı, dağınık ve değişik noktalarda yoğunlaşmış olduğu varsayımından hareketle (Gamble, 1997) rekabet ve fiyatlar mekanizmasını bireyler arasındaki
faaliyet ve amaçları koordine eden bir araç olarak görmektedir. Piyasa bu anlamda kısmi olarak insanların elinde bulunan bilgiyi en iyi işleyerek, insan faaliyetlerini koordine
eden bir araç olarak ele alınmış olur. Bu noktada Asimetrik bilgi teorisyenlerinin aksine,
Hayek için bilgi eksikliği (ya da asimetrisi) bir piyasa başarısızlığı olarak değerlendirilmez.
Hatta merkezi otorite dâhil hiçbir kurumun elde edemeyeceği bir başarıyı sağladığı için
elzem kabul edilir.
“Pratik bilgi” olarak kabul edilen bu kavram Hayek’e göre aşağıda ifade edilen şu özellikleri nedeniyle piyasadan başka bir mekanizma tarafından (merkezi otorite dâhil) bir
araya getirilip, kullanılamaz (Yay, 1993a:59–60);
i. Piyasadaki çeşitli şartların bilgisi geçici, kısa ömürlü, hemen eskiyen bir niteliğe sahiptir. Nispî fiyatlar ve girişimcilerin karşılaştıkları fırsatlara ilişkin bilgiler bu içeriktedir.
Bu bilgi bir merkezi kamu otoritesi tarafından toplansa bile toplanma için geçen süre
içinde pratik değerini kaybeder.
ii. Piyasanın sağladığı bilgi yerel ve zımni bilgidir. Bu bilgi, teori ve önermelerden çok
uygulama, hüner, yetenek ve geleneklerde içerilen yerel (lokal) bilgidir. Uygulama sürecinde elde edildiğinden kısmen teori olarak ifade edilebilir ve kamuoyuna sunulabilir. Merkezi planlama kurumlarının aksine piyasanın kendisi, bu pratik bilginin iktisadi ajanların
faaliyetlerinde, tercih ve kararlarında ifade bulmasına izin verir.
iii. Piyasa kurumları ürün ve fırsatları hakkında bilgi sağlama yanında, iktisadi ajanların tercihleri hakkında da bilgi sağlar. Piyasa kurumları, yalnızca diğer alternatif kurumların sağlayamayacağı, toplumun üyeleri arasında yayılı bulunan bilgi ya da haberleri;
buna ilaveten, başka hiçbir şekilde ortaya konamayacak tercihler hakkında da bilgi yayar.
Hayek’in “bilgi” ile ilgili düşünceleri belli bir süreçte şekillenmiştir. Ancak onun bu hususta yazdığı iki çalışma, düşüncelerinin ana temasını oluşturması yönünden öne çıkmaktadır. Bunlar 1937’de yayınlanan “Economics and Knowledge”, ve 1945 yılında yayınlanan “The Use of Knowledge in Society” adlı iki makaledir
(Beaulier vd., 2005: 212).
10
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Şahsi ve lokal bilgiyi içeren pratik bilgi, Hayek’in piyasa süreci teorisinin temelini de
oluşturmaktadır. Hatta ona göre toplumun ekonomik problemi nispi önemi sadece bireyler tarafından bilinen amaçlar için toplumun üyeleri tarafından bilinen kaynakların en iyi
kullanımının nasıl sağlanacağı ya da kısaca, hiçbir kimseye bir bütün olarak verilmeyen
bilginin kullanımı sorunudur (Hayek, 1945; Oğuz, 1999). Bu problemin çözümü, bireylerin davranışlarını sürekli olarak yeni bilgi karşısında ayarlamasını gerektirmektedir.
Düşünür bu noktada, piyasa içinde bilgiyi ileten ve sinyal aracı olarak vazife gören fiyat
mekanizmasını ön plana çıkarmaktadır.
3.2. İletişim Ağı Olarak Fiyat Mekanizması
Hayek, ekonomide “pratik bilgi” hususu nedeniyle “koordinasyonun” hiçbir mekanizma tarafından (piyasa mekanizması gibi) sağlanamayacağını, buna karşılık piyasa düzeninin “fiyatlar” mekanizması yoluyla milyonlarca insanın çatışan amaçlarını birbirine uydurarak koordinasyonu en iyi biçimde gerçekleştirdiğini şu ifadeleriyle belirtmektedir;
“Fiyat sistemi müteşebbislere, bir pilotun bazı kadranları gözetlemesi gibi, bir takım fiyatların
seyrini gözetlemek suretiyle kendi faaliyetlerini diğer müteşebbislerin faaliyetlerine intibak ettirmek imkânını sağlar” (Hayek, 1995a:51). Böylece fiyat sistemi, gerekli minimum çabayla,
piyasadaki insanlara diğer insanların sahip oldukları ihtiyaçlar manzumesini ve bu insanların karşılanacak olan ihtiyaçlarını ne derecede arzu ettiklerini bildirir (Butler, 1996:59).
Fiyatlar, bunu bir iletişim mekanizması gibi çalışarak, bireylerin tercih ve isteklerindeki
değişikliği; fiyat değişimleri ile diğer bireylere sinyal olarak göndererek yapmaktadır (Hayek, 1945).
Bu anlamda Hayek’in fiyat sisteminin; enformasyonu (haber alma) içeren “yatay” bilgi akımını ilettiği söylenebilir (Eren, 1991:110). Fiyat sistemi bu bilgiyi aktararak, diğer
insanların faaliyetlerini belirler. Örneğin, kalay gibi bir kaynağın yeni bir kullanımının
keşfedilmiş olduğunu veya mevcut kalay kaynağının tükenmekte olduğunu varsayalım.
Gerçekte, girişimci için belirtilen bu nedenlerden hangisinin vuku bulduğu farketmez.
Girişimcinin tüm bilmesi gereken, artık yüksek bir fiyat gerektirdiği için kalayda idareli
kullanımın gerektiği, piyasa koşullarındaki değişmenin kalay üreticilerine ürettikleri maldan daha fazla kazanma imkânı verdiğidir. Bazı kalay kullanıcılarının, belki şimdi daha
ucuz olan ikame mallara yönelerek, idareli davranacakları şüphesizdir. Böylece kıt kalay
sadece alternatiflerinin olmadığı veya alternatiflerinin çok pahalı olduğu yerlerde kullanılmaya devam edecektir. İkame mallara olan bu yeni talep, bu malların daha fazla arzını
veya daha az kar elde edilebilir istihdam kullanım alanlarından çekilmesini harekete geçirecektir. Bu durum, ardından, ikame mallar için ikame edilecek olan şeyleri etkileyecek
ve bu böylece sürüp gidecektir. Bu değişikliğin orijinal nedeninin farkında olan insan çok
az olmakla birlikte, bütün piyasa düzeni kıtlığa veya yeni kalay talebine intibak sağlar ve
tek bir piyasa gibi işler. Üreticiler ve kalay kullanıcısı tüketiciler tüm sahayı gözden geçirmek veya kalayın muhtelif kullanımlarının ve onun ikamelerinin farkında olmak zorunda
değildirler. Tam bir intibak için üretici ve tüketicilerin tüm bilmeleri gereken husus, bu
malların yerel (lokal) fiyatlarıdır. Böylece fiyatlar, birçok bilgiyi toparlayarak, gayri iradi
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birçok insanın amaçlarını koordine eder (Butler, 1996:58).
Fiyat sistemi, sadece bireylerin çok geniş enformasyon kaynaklarından faydalanmalarını sağlamakla kalmaz. Ayrıca bireylere sanki her biri büyük bir tür bilgisayara sahip gibi,
çok değişik talep türlerinin büyüklüğünü ve muhtelif malların azlığını karşılaştırmaları
imkânını verir. Bunun sonucunda, fiyat sistemi malların en verimli ve en az maliyetle
üretilmelerini temin eder (Hayek, 1995b:160) Bu sebeple düşünür fiyat mekanizmasını
“olağanüstü bir şey” olarak tasvir etmiştir (Butler, 1996:61). Ancak fiyat mekanizması,
Hayek’in piyasa süreci teorisinin ilk ayağını oluşturmaktadır. Çünkü fiyatlara yansıyan
toplam bilgi tamamıyla rekabetin sonucu veya en azından, belli bir malın arz ve talebinin
bir kaynağına ilişkin bilgi sahibi olan herkese piyasanın açık olmasının ürünüdür (Hayek,
1995b:160). Bu anlamda bilgiyi ortaya çıkaran ve Hayek tarafından bir keşif yöntemi olarak adlandırılan rekabet mekanizmasının ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir.
3.3. Keşif Süreci Olarak Rekabet
Hayek’e (1997:103) göre rekabet, tıpkı fen bilimlerindeki deney gibi, her şeyden önce
bir keşif yöntemidir. Sadece ekonomide değil, ekonomi dışındaki alanlarda da kimin daha
iyi yapacağını önceden bilmediğimiz her durumda yararlanılacak bir yöntemdir (Yayla,
1993a:138). Rekabet, piyasadaki girişimcileri; diğer girişimcilerin bulup göremediği fırsatları araştırıp bulmaya yöneltir (Yay, 1993b:150).
Rekabet bir durumu değil bir faaliyeti ifade eder ve rekabet süreci, esas itibariyle bireylerin piyasa düzeninde sahip oldukları muhtelif zevk ve tercihler ile bu taleplerin mümkün olan en düşük maliyetle karşılanmasını mümkün kılacak muhtelif girdi ve alternatiflerin keşfine imkân sağlayan bir süreçtir. Üreticileri yeni talep alanlarını deneme ve bulup
çıkarmaya yarayan, diğer rakip üreticiler tarafından bilinmeyen zevk ve tercihlerin karşılanmasına sevk eden güdü rekabettir. Bu durum, girişimciliğe dair bir işlevdir ve geniş
taleplerin tahmini için, yeni fırsatların ortaya konulmasında önemlidir. Bilginin kısmi ve
dağınık olması nedeniyle bir girişimci, halkın tatmin edilmesini istediği bir ihtiyaçla karşılaşarak bu ihtiyacı karşılamaya yönelebilir ya da piyasaya gerçekten talep edildiği ortaya
çıkacak yeni bir ürün getirerek, bir tahminde bulunabilir. Her iki halde de girişimci, çabuk
davranmak zorundadır. Çünkü, yeni ve girilmemiş pazardan yararlanmak için harekete
geçiren birçok potansiyel rakibin varlığı kaçınılmaz olacaktır. Zira girişimci (en azından
başlangıçta) piyasada “önce bulunmanın” karşılığını alacak ve elde ettiği kar, aynı zamanda diğer girişimcileri onun örneğini geçmeye çalışmak için harekete geçirecektir. Maliyet
cephesinde ise rakiplerin ve rekabetin mevcudiyeti, üreticileri faktör girdilerinin en düşük maliyetli bileşimini arayıp bulmaları ve en düşük fiyatla en değerli hâsılayı üretecek
bileşimi keşfetme çabası içinde, muhtelif ürünleri denemeleri için harekete geçirecektir.
Bu süreç, daha önceden keşfedilmemiş fırsatların kullanımını ortaya çıkarmaya yardım
edecektir (Butler, 1996:67-68).
Bahsedildiği anlamda rekabet, belli şartlar altında farklı bilgileri işleyerek, kaynakları
farklı mal ve hizmetlerin üretimine tesis etmiştir. Bu durum, gerçekte bütün insanların
bildiği olguları bilen ve bu bilgiden tamamıyla en etkin biçimde yararlanabilecek tek zihin
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tarafından hâsıl edilebilecek ölçüde büyük bir verime yol açmıştır. Hayek’e göre, rekabetçi
piyasa sürecinin ortaya çıkardığı bu özel durum, iktisat teorisyenlerince entelektüel olarak o denli tatmin edici bulunmuştur ki, bu durumun pragmatik olarak değerlendirmesi
eğilimi oluşmuştur. Rekabet kural olarak bu sonuçları sağladığı için arzu edilmiş ya da
hatta sadece bunları yaptığı zaman arzu edilirmişçesine muntazam ifade edilmiştir. Piyasa lehine olan argümanı, bu özel “kusursuz rekabet” durumuna dayandırmak bu durumun
birkaç örnekte görülen istisnai bir durum olmasından kaynaklanan sebeplerle rekabetin
bunu başaramadığı zaman zayıf olarak addedilmesine yol açmıştır. Rekabetin başarması
gereken şeyin tamamen gerçeklikten uzak ve çok yüksek bir standart olarak tanımlanması, genellikle rekabetçi ortamın başarısının hatalı bir biçimde yeterince takdir edilmemesine yol açmaktadır (Hayek, 1997:99). Oysa Hayek’e göre kusursuz rekabet modeli iktisadi
hayatın birkaç kesimi hariç varolmayan ve pek çok sektörde oluşturulmasına gücümüzün
yetmediği ve bazen oluşturulsa bile “meydana getirilmesi arzu edilir olmayan” olguların
varsayımına dayanmaktadır (Yayla, 1993b:138).11
Hayek, neo-klasik iktisadın sadece tam rekabet modelinde değil, genel denge teorisinde de temkinli bir davranış sergiler. Genel denge teorisyeni L. Walras’a göre, kendisinin
denklemlerle ulaştığı genel denge çözümü; piyasada serbest rekabet ve bireylerin yapacakları yeni sözleşmelerle gerçekleşir. Ona göre bireyler piyasaya bazı mal stokları ile ve
ticaret amacıyla gelirler. Onların bu tavrına bağlı olarak fiyatlar oluşur. Eğer arz ve talep
bu fiyatlarla birbirine eşit olursa hemen bir denge durumu ortaya çıkar. Şayet arz ve talep
birbirine eşit değilse, bireyler kendi aralarında yeni sözleşmelere yönelir ve bir süre sonra
talep ve arzı eşitleyen denge fiyatına ulaşılır (Savaş, 1997:558). Sonuçta piyasa(lar) dengededir ve yeni bir denge noktası bilindiği zaman, bireyler hemen o noktaya geçerler. Bu
durum piyasa sürecinin varlığını (Hayek, 1945) ve dolayısıyla rekabetin işlerliliğini açıkça
dışlar.
Hayek’e göre denge kelimesinin eğer bir anlamı varsa, onun ancak planlarının ne olacağını tam olarak bilen ve muhtelif amaçları tam ve sarsılmaz bir uyum içinde olan birey
bağlamında mevcut olabileceğini ifade eder (Butler, 1996:70-71). Ama bir bütün olarak
değerlendirildiğinde bunun gerçekleşmesi oldukça zordur. Hayek’e göre denge, bireylerin planlarının karşılıklı olarak bozulmadan birbiriyle uyumlu olması durumunda (Oğuz,
2001) tutarlıdır. Bu ise ancak bir toplum için zamanın bir noktasında olur ve denge varsa,
dışsal olaylar yani objektif veriler, toplumun tüm üyelerinin subjektif verilerine dayanan
genel bekleyişlerine karşılık geldiği sürece devam edecektir. İşte denge analizinde eleştirilmesi gereken nokta, bu objektif verilerle subjektif verilerin nasıl birbiriyle uyuşacağının araştırılmayıp, sadece dengenin varlığında bunların birbirleri ile uyuştuğunun varsayılmasıdır. İnsanların ne yapacağının analizi, onların ne bildiğinden başlaması gerektiğinden, dengeden objektif veriler çıkarılamaz (Yay, 1993a:58).

Hayek’in neo klasik “tam rekabet modeline” ilgili itirazlarının detayları için bkz. (Hayek, 1997:105-110).
Ayrıca Hayek’in rekabet konusundaki düşüncelerinin ayrıntıları için bkz. (Hayek, 2002:9-23).
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Sonuç
İktisat teorisinin en önemli problemlerinin başında yer alan bilginin ekonomide konumlandırılması hususunda, iki farklı düşüncenin genel anlamda literatüre hâkim olduğu
ifade edilebilir. Bunlardan ilki, konuyu daha 1930-40’lı yıllarda tartışmaya açmış bulunan
Avusturya Okulu ve onun önemli ismi F.A. Hayek, diğeri ise 1970’li yıllarda Keynesyen
makro iktisadın mikro temellerini araştıran ve bu noktadan hareketle bazı sonuçlara ulaşan başlıcaları G.A. Akerlof, M. Spence ve J. Stiglitz olan Yeni Keynesyen okuluna mensup
iktisatçılardır.
Temelde bakıldığında her iki tarafında ekonomi teorilerinin ekseninde birbirine benzer anlamda kullanıma açılmış “bilgi” kavramı yer almaktadır. Buna karşın gerek bu kavrama bakış açıları, gerekse ulaştıkları sonuçlar açısından tamamen birbirinin zıttı iki farklı teori üretmiş bulunan bu iktisatçıların görüşlerini aslında bağlı bulundukları geleneğin
şekillendirdiği ifade edilebilir. Hayek, klasik liberal iktisat düşüncesinin özünü benimsemiş, piyasa ve onun başarılarına sonuna kadar inanan bir geleneğin temsilcidir. Buna
karşın diğer tarafta yer alan iktisatçılar liberal geleneğe bağlı olmakla beraber, onun farklı
ve müdahaleci yanına inanan (neo) Keynesyen iktisat geleneğini temsil etmektedirler. Bu
sebeple, Hayek’in bilgi teorisi, piyasanın başarılarına referans yaparken, Yeni Keynesyen
iktisatçıların teorisi ise piyasa başarısızlığını içermektedir.
Bu anlamda Hayek için temel problem, milyonlarca ekonomik aktörün niyet edilmeden
faaliyetlerini nasıl düzenlediğini içeren, piyasa koordinasyonu konusudur. Hayek, piyasada bulunan pratik bilginin (Practical knowledge), geçici, kısa ömürlü, parçalı, dağınık ve
farklı yerlerde yoğunlaşmış (lokal) iken, milyonlarca insanın birbiri ile olan faaliyetlerinin
uzlaştırılması sorusuna yanıt aramaktadır. Bu anlamda fiyatlar mekanizmasını bir bilgi
iletişim mekanizması ve bir sinyal aracı olarak görmekte, rekabeti ise sonuçları önceden
görülemeyen ve herhangi bir girişimciyi, diğerlerinin bulup göremediği fırsatları araştırıp
bulmaya yönelten bir keşif yöntemi olarak algılamaktadır. Böylece ona göre bu iki mekanizma, ekonomide koordinasyonu sağlayan iki önemli olgudur, ekonomik aktörler arasındaki bilgi farklılıklarını gideren yegane yöntemdir ve dahası piyasa dışında hiçbir sistemin
bunu başarabilmesi mümkün değildir.
Piyasaya bir süreç olarak bakan Hayek’e göre neo-klasik iktisadın mükemmel (tam)
rekabet modeli de genel denge analizi de bir çok yönden kabul edilemezdir. Ona göre,
tam rekabet modeli, iktisadi hayatın birkaç kesimi hariç varolmayan ve pek çok sektörde
oluşturulmasına gücümüzün yetmediği ve bazen oluşturulsa bile “meydana getirilmesi
arzu edilir olmayan” olguların varsayımına dayanmaktadır. Genel denge yaklaşımı ise
“bireysel” planlar çerçevesinde bakıldığında oluşabilmesi pratikte mümkün olmayan bir
yaklaşımın ürünüdür. Bu anlamda gerek mükemmel rekabet, gerekse genel denge modeli;
rekabet ve fiyatlar sistemi ile bilginin ortaya çıkarılıp ekonomik koordinasyonun sağlandığı “piyasa sürecini” açıkça dışlamaktadır ve bu kabul edilemezdir.
Hayek’in piyasaya atfettiği başarı payesine karşın, Yeni Keynesyen Okul, bilgi kavramından çok daha farklı sonuçlara ulaşmıştır. Öncelikle onlar bilgi (knowledge) yerine
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enformasyon (information) kelimesini kullanmayı tercih etmişler ve piyasanın bir çok
alanında taraflararası bilgi farklılığından kaynaklanan asimetrik bilginin varlığını teyit
etmişlerdir. Bu bilgi farklılığından dolayı, mükemmel rekabetin ekonomideki ajanların
“tam bilgiye” sahip oldukları savının aksine bir durumun oluştuğunu belirlemişlerdir.
Buna göre, piyasaların birçok alanda etkin çalışabilmesi mümkün değildir ve piyasalar
temelde başarısızlardır. Bu başarısızlığın bir düzenleme ile giderilmesi ile gerekmektedir.
Piyasa başarısızlığını içeren asimetrik bilgi kavramı, bir çok iktisatçının ilgi alanına
girmiş ve neredeyse ekonominin tüm alanlarında teorik ve pratik teste tabi tutulmuştur.
Böylece konuya ilişkin çok geniş bir literatür vardır. Ancak temel anlamda bakıldığında
taraflararası bilgi farklılığı ters seçim, ahlaki tehlike, sinyal verme ve ayırt etme teorileri çerçevesinde şekillenmiştir. Tersi seçim; taraflar arasında alış veriş yapılmadan, ya da
sözleşme imzalanmadan önce gizli bilgiden (hidden information) yani tarafların birinin
diğerinden daha fazla bilgiye sahip olmasından doğarken, Ahlaki tehlike; sözleşme imzalandıktan sonra gizli eylem (hidden action) sonucunda oluşan bir asimetrik bilgi sorunudur. Burada taraflar malın ve hizmetin niteliği konusunda farklı bilgiye sahiptirler. Asimetrik enformasyon sorunlarından bir diğeri ise sinyal vermedir. Sinyal verme de ajanişçi sözleşme imzalanmadan önce kendisi hakkında amirin (işveren) gözlemleyebileceği
ve yorumlayabileceği bir sinyal gönderir. Amir de ajan tarafından gönderilen bu sinyaller
aracılığı ile ajanı işe alıp almama konusunda bir karara varır. Sinyal verme ile yakından
ilişkili diğer bir durumda ayırt etmedir. Ayırt etme bazı durumlarda özel bilgiye sahip
olan farklı türdeki katılımcıları ayıt etmek için, özel bilgiye sahip olmayanlar tarafından
yapılan faaliyetleri içerir
Sonuç olarak; iki farklı geleneğin temsilcileri, aşağı yukarı aynı ekonomik temayı referans kabul ederek, ekonomi teorilerini şekillendirmişlerdir. Bir taraf aynı temadan yola
çıkarak, piyasanın başarısına atıf yaparken diğer taraf ise başarısızlığı üzerine hüküm
çıkarmıştır. Bu noktada metodolojik farkların ve bağlı bulunulan geleneklerin ne kadar
önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
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I.Giriş
17.09.1787 tarihinde kabul edilen Birleşik Devletler Anayasası’na 1791 yılında eklenen “Haklar Bildirgesi” (The Bill Of Rights)1 ile diğer birçok özgürlükle birlikte düşünceyi açıklama özgürlüğü de Anayasal garanti altına alınmıştır. Haklar Bildirgesi’nin ilk
maddesine(The First Amendment) göre, “Kongre, bir dinin kurulmasını yasaklayan ya da bir
dinin gereklerinin serbestçe yerine getirilmesini yasaklayan, söz ya da basın özgürlüğünü kısıtlayan ya da insanların sükûnet içinde toplanma hakkını ve şikâyetlerini bildirmek için dilekçe
verme hakkını kısıtlayan bir yasa yapamaz.”2
Bu hüküm Amerika’da ifade özgürlüğünün mutlak olduğu ve hiçbir şekilde sınırlandırılamayacağı anlamına gelmemektedir. Nitekim Birinci Değişikliğin lafzından hareketle
ifade özgürlüğünün sınırsız olduğunu ileri süren yaklaşım, Yüksek Mahkeme tarafından
benimsenmemiştir. Bu mutlakçı yaklaşımın yerine, Yüksek Mahkeme ifade özgürlüğüne
yönelik sınırlamaları değerlendirirken “kötülük eğilimi”, “dengeleme” ve Amerikan Hukuk
Bu makale hakem denetiminden geçirilmiştir.
Yaşar Salih Paşaoğlu Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisidir.
1
GÖZE, Ayferi: Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, Genişletilmiş 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 1995, s. 493;
GEMALMAZ, Mehmet Semih: Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, 1997, s.48.
2
ZELEZNY, John D.: Communications Law, Liberties, Restraints, and the Modern Media, Second Edition,
Wadsworth Publishing Company, Belmont, 1997, s., s.35; GÖZE, Ayferi: a.g.e., s. 511.
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 231-243.
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Tarihinin en ünlü formülasyonlarından olan3 “açık ve mevcut tehlike” gibi çeşitli kriterler
geliştirmiştir4.
Biz bu makalede şöhreti Amerika sınırlarını aşan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
uygulanmasından sorumlu kurumlar dahil5 bir çok ülkenin yargı sisteminde kullanılan6
“açık ve mevcut tehlike” kriterini ve bu kriterin Türk Hukuk Sisteminde oynadığı rolü inceleyeceğiz.

II. “Açık ve Mevcut Tehlike” Kriterinin Ortaya Çıkışı
Günümüzde ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasının evrensel standartlarından biri
olarak kabul edilen “açık ve mevcut tehlike” kriteri ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin
I. Dünya Savaşı’na girdiği; grevcilere, anarşistlere ve komünistlere karşı katı bir tutumun
takınıldığı, hoşgörü ışığının yerini sansür ve karanlığın aldığı bir dönemde7 kabul edilen
Casusluk Kanunu’nun (Espionage Act) uygulanması ile ortaya çıkmıştır. Kanun 25 Haziran 1917 tarihinde ABD’nin I.Dünya Savaşı’na girmesinden yaklaşık iki ay sonra kabul
edilmiştir. Bu Kanuna göre, Amerika Birleşik Devletleri savaştayken, askerî kuvvetlerin
itaatsizlikte bulunmalarına, ihanet etmelerine, ayaklanmalarına ve görevi reddetmelerine
kasten sebep olmak ya da kasten asker toplanmasına engel olmak suç kabul edilmekteydi.8
İfade özgürlüğüne yönelik en önemli saldırılar bu Kanunun yürürlükte olduğu I.Dünya
Savaşı esnasında olmuştur. 1917 ve 1918 yıllarında söz konusu Kanunun ihlâl edildiği gerekçesiyle 2000’den fazla dava açılmış ve bu davaların yaklaşık 900 tanesi mahkûmiyetle
sonuçlanmıştır.9
Bu mahkûmiyetlerin bir kısmı Yüksek Mahkemeye götürülmüş ve Yüksek Mahkeme
verdiği kararlarla Birinci Değişiklik (The First Amendment) doktrinini geliştirmeye
başlamıştır.10 Bu anlamda dikkat çeken ilk karar, Sosyalist Parti’nin genel sekreteri olan
Schenck ve bazı arkadaşları hakkında; asker toplamayı engellemek ve orduda itaatsizliğe
sebep olmak amacıyla bir takım broşürleri bilerek dağıtmak suretiyle Casusluk Kanunu’nu
(Espionage Act) ihlâl ettikleri gerekçesiyle açılan davada verilmiştir.11
BARNUM, David G.: “The Clear and Present Danger Test in Anglo-American and European Law”, San Diego
International Law Journal, Volume:7, 2005-2006, s.263.
4
ARSLAN, Zühtü: “ABD Yüksek Mahkemesi ve İfade Özgürlüğü”, ARSLAN, Zühtü(Der.): ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara, 2003, içinde s. 29.
5
Örnek olarak bkz. Gerger v. Turkey, Hâkim Bonello’nun çoğunluk görüşüne katılan ayrı gerekçesi.
6
ARSLAN, Zühtü: “İfade Özgürlüğünün Sınırlarını Yeniden Düşünmek: ‘Açık ve Mevcut Tehlike’nin Tehlikeleri”, Liberal Düşünce Dergisi, Yıl:6, Sayı:24, Ankara, 2001, s. 20.
7
TRAGER, Robert- DİCKERSON, Dona L.: Freedom of Expressions in the 21 st Century, Pine Forge Press, California, 1999, s.59-60.
8
Geniş bilgi için bkz. CARROLL, Thomas F.: “Freedom of Speech and of the Press in War Time the Espionage
Act”, Michigan Law Review, Volume: XVII, No:8, 1919, s.641; ZELEZNY, John D.: a.g.e., s.74; BARNUM, Davis
G.: a.g.m., s. 268-269; EMERSON, Thomas I.: “Freedom of Expression in Wartime”, University of Pennsylvania
Law Review, Volume:116, 1967-1968, s. 980.
9
ZELEZNY, John D.: a.g.e., s.74; EMERSON, Thomas I.: a.g.m., s. 981.
10
EMERSON, Thomas I.: a.g.m., s. 981.
11
Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 1919.
3
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Bahsi geçen eylem nedeniyle Casusluk Kanunu’na muhalefetten suçlu bulunan davalılar, Kongrenin ifade ve basın özgürlüğünü engelleyen nitelikte düzenlemeler yapma yetkisini kısıtlayan Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nda yapılan Birinci Değişikliği ileri
sürmüşlerdir. Davalıların savunmasını yerinde bulmayan ve mahkûmiyeti onaylayan Yüksek Mahkeme’nin kararını açıklayan Yargıç Holmes, bu iddiaya şu şekilde cevap vermiştir:
“Davalıların dağıttığı broşürlerde yer alan ifadeler, normal zamanlarda, Anayasanın koruması
altındadır. Fakat her hareketin mahiyeti, yapıldığı koşullara bağlıdır… Her davada halledilmesi
gereken temel mesele; kelimelerin, Kongrenin önlemekte haklı olduğu ciddî ve önemli kötülükleri meydana getirecek açık ve mevcut bir tehlike oluşturabilecek şartlar altında kullanılıp
kullanılmadığıdır. Bu bir yakınlık ve derece meselesidir. Bir millet savaştayken, barış zamanında
söylenebilecek birçok sözün dile getirilmesine, müsamaha gösterilmeyecektir…”12
İlk olarak bu davada kullanılan “açık ve mevcut tehlike” kriteri; devletin kendi maddî
varlığını tehlikeye düşürebilecek ifadelerin varlığı durumunda, daha baştan onları yasaklanabilmesine olanak sağlayan, düşüncelerin yasaklanması için ifadelerin tehlikeli olmasını yeterli kabul eden “zararlı eğilim” kriterine13 göre çok ileri bir aşamadır. Bununla birlikte
söz konusu kriterinin bu davada nasıl uygulandığı konusunda çeşitli soru işaretleri vardır.
Birincisi, Holmes’un Schenck kararında “açık ve mevcut tehlike” kriterini gerçekten kullanıp kullanmadığı açık değildir. Holmes kriteri söz konusu kararda telaffuz ettiği hâlde
bunu somut olaya nasıl uyguladığını belirtmemiştir. İkincisi, savaşın devam ediyor olması
ve bildirinin askere yazılan bazı kişilere gönderilmiş olması dışında söz konusu olayın
“açık ve mevcut bir tehlike” oluşturduğu sonucunu ortaya çıkarabilecek herhangi başka bir
delil sunulmamıştır.14 Ayrıca “normal zamanlar” ifadesinin kullanılması ve savaş hâli gerekçe gösterilerek mahkûmiyetin onaylanması, bu kriterin konjonktüre göre yorumlanacağının işaretini vermiştir. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği ilişkilerinin
gergin olduğu 1950’li yıllarda ise, bu durum çok daha net bir biçimde kendisini göstermiştir. İkinci Dünya Savaşının sonundan 1960’lı yıllara kadar devam eden ve daha sonraları
“McCarthyizm” olarak adlandırılan komünist düşmanlığının hâkim olduğu dönemde “militan demokrasi”15 anlayışını benimseyen Yüksek Mahkeme, anti-komünist uygulamaları bu
kriteri esas alarak desteklemiştir.16
BARNUM, Davis G.: a.g.m., s. 272; EMERSON, Thomas I.: a.g.m., s. 983; ARSLAN, Zühtü: a.g.e., s. 56;
GÜRAN, Sait: İfade Hürriyeti Üzerinde İdare’nin Yetkileri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:
289, İstanbul, 1969, s. 141.
13
“Zararlı Eğilim” kriteri için bkz. BLOUSTEİN, Edward J.: “The First Amendment ‘Bad Tendency’ of Speech
Doctrine”, Rutgers Law Review, Volume: 43, 1990-1991, s. 507 vd.(507-538); RUHİ, Mehmet Emin: “ ABD’de
Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün Sınırlandırılmasında Uygulanan Ölçütler ve Bozguncu Faaliyetlere Karşı
Alınan Önlemler Çerçevesinde Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü”, Kazancı, Nisan 2005, Sayı:8, s. 10-12; TURHAN, Mehmet: “Düşünce Özgürlüğü ve 1982 Anayasası”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:1988,
Sayı:4, s.102.
14
BARNUM, Davis G.: a.g.m., s. 272.
15
Militan Demokrasi için bkz. HAKYEMEZ, Yusuf Şevki: Militan Demokrasi Anlayışı ve 1982 Anayasası, Seçkin Yayınları, Ankara, 2000; AKAD, Mehmet-VURAL DİNÇKOL, Bihterin: Genel Kamu Hukuku, Der Yayınları,
İstanbul, 2000, s. 291-296.
16
Komünist Partinin liderleri olan başvuru sahipleri Smith Kanunu’nun “...Birleşik Devletler’deki herhangi bir
12
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III. “Açık ve Mevcut Tehlike” Kriterinin Gelişimi
Schenck kararıyla temelleri atılan “açık ve mevcut tehlike” kriterine göre, ifade özgürlüğü ile ilgili davalarda bakılması gereken şey, dava konusu olan sözcüklerin açık ve mevcut
bir tehlike oluşturacak şekilde kullanılıp kullanılmadıklarıdır.17 Eğer kullanılan sözler ve
ifadeler, kamu düzeni için açık ve mevcut bir tehlike (clear and present danger) oluşturmuyorsa kısıtlanamaz, yasaklanamaz ve cezalandırılamaz. Sözleri ve ifadeleri sınırlayan
herhangi bir önlemin haklılığının kanıtlanabilmesi için, kamu çıkarının tehlikede olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Ancak bu tehlike şüpheli ve uzak bir tehlike değil, açık
ve yakın bir tehlike olmalıdır.18 Bu kriterin mimarlarından biri olan Yargıç Brandeis’in
Whitney kararına yazdığı “mutabık ayrı görüşü”nde yer alan ifadeler bunu vurgulamaktadır. Yargıç Brandeis’e göre, “…kullanılan ifade… açık ve yakın bir tehlike yaratmadıkça ya
da böyle bir tehlike yaratmayı amaçlamadıkça, ifadeye yönelik kısıtlamanın haklı olmayacağı
konusunda herhangi bir ihtilaf yoktur.”19
Amerikan Yüksek Mahkemesi ifade özgürlüğünün keyfi şekilde sınırlandırılmasını önlemek amacıyla “tehlike” kavramını nitelendirmiştir. Buna göre, tehlike her şeyden önce
“açık” ve “mevcut” olmalıdır. Açıklık, şüpheye yer bırakmayacak şekilde tehlikenin ortada
olmasıdır. Tehlikenin mevcut olması ise, kullanılan sözcüklerin zarar yaratma olasılığının
kesine yakın olmasını ifade etmektedir.20 Yargıç Holmes’un Gitlow kararına yazdığı karşı
oy yazısında, tehlikenin mevcut olmasını “Eğer benim doğru olduğuna inandığım yöntem
uygulanırsa davalının görüşlerini paylaştığına inanılan küçük bir grubun hükümeti yıkma girişiminin mevcut bir tehlike oluşturmadığı açıkça görülecektir.”21 cümlesiyle ifade etmiş ve
tehlikenin açık ve mevcut olması durumunu, bir kişinin dolu bir tiyatro salonunda yalan
yere “yangın var” diye bağırması ve paniğe neden olması örneği ile açıklamıştır.22
Yüksek Mahkeme 1957 tarihli Yates v. United States davasıyla “konuşma” ve “eylem”
hükûmeti zor ve şiddet yoluyla devirmeyi ya da ortadan kaldırmayı destekleyen, tahrik eden, telkin eden ya da bunu
bir görev, ihtiyaç, arzu edilen ya da doğru bir şey olarak öğreten herhangi bir yazılı ya da basılı matbuatı basmak, yayımlamak, redaksiyonunu yapmak, piyasaya sürmek, dağıtmak, satmak veya alenen göstermek; Birleşik Devletler’de
herhangi bir hükûmeti zor ya da şiddet yoluyla devirmeyi ya da ortadan kaldırmayı öğreten, savunan ya da teşvik
eden herhangi bir dernek, grup ya da topluluk oluşturmak; ya da böyle bir dernek, grup ya da topluluğa bunların
amaçlarını bilerek üye olmak ya da üye kaydetmek....” hükmünü içeren 2. ve 3. maddelerini ihlâl etmekten mahkûm olmuşlardır. Yüksek Mahkeme bu mahkûmiyetleri, başvuru sahiplerinin, Hükûmeti şartlar elverir elvermez devirmeyi amaçladıklarını, hükûmetin zor ve şiddet yoluyla devrilmesi öğretisinin savunulmasının ise,
“açık ve mevcut bir tehlike” yarattığını ileri sürerek onaylamıştır. Bkz. Dennıs v. United States, 341 U.S. 494,
1951.
17
Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 1919.
18
GÖZE, Ayferi: a.g.e., s.512.
19
Whitney v. California, 274 U.S. 357, 1927.
20
ARSLAN, Zühtü: a.g.e., s.30.
21
ARSLAN, Zühtü: a.g.e., s.77.
22
Schenck v. United States, 249 U.S. 47,1919. Ayferi GÖZE, açık ve mevcut tehlike kriterinin unsurlarını kısaca şu şekilde sıralamaktadır: 1) İçeriği ve şekli ile söz ve ifade bir tehlike yaratmış olmalıdır. Yakın bir illiyet
bağlantısı, zaman olarak yakınlık unsurunun bulunmasıdır. 2) Devletin önlemekte haklı ve yetkili olduğu
ciddî ve önemli zarar yaratan bir tehlikenin bulunması. 3) Başvurulan kısıtlayıcı önlem kaçınılmaz ve başvurulabilecek tek önlem olmalıdır. Geniş bilgi için bkz. GÖZE, Ayferi: a.g.e., s.512 vd.
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arasında net bir ayrım yaparak “açık ve mevcut tehlike” kriterine yeni bir boyut kazandırmıştır.23 Mahkemeye göre, Smith Kanunu’nun yasakladığı, bir fiilden bağımsız olarak
soyut ilkelerin propagandası değil, hükûmetin güç kullanılarak yıkılması için somut bir
eylemin propagandasıdır.24 Bu davada gösterdiği özgürlükçü yaklaşımını daha sonraki davalarda da gösteren Yüksek Mahkeme 1969 tarihli Brandenburg v. Ohio davası25 ile “açık
ve mevcut tehlike” kriterini ifade özgürlüğünü daha iyi koruyacak şekilde yeniden tanımlamıştır. Yüksek Mahkeme bu davada, yasadışı bir eylemi doğrudan tahrik eden veya halkın
emniyeti için derhal ve hemen bir tehdit yaratan ifadelerin, toplum için açık ve mevcut bir
tehlike yaratacağına karar vermiştir.26

IV. Kriterin Türk Hukuk Sistemine Girişi
A. Parti Kapatma Davaları ve “Açık ve Mevcut Tehlike” Kriterinin Telaffuz
Edilmeye Başlanması
“Açık ve mevcut tehlike” kriterinin, Türk Hukuk Sistemine girişi özellikle parti kapatma davaları ile olmuştur. İlk olarak 19.07.1995 tarihinde karara bağlanan Sosyalist Birlik Partisi’nin kapatılması davasında Anayasa Mahkemesi tarafından “…Demokrasilerde
ırk ayrımcılığı, bir siyasal partinin dayanağı, amacı ve ereği olamaz. Irk ayrımcılığının aracı
durumuna düşen partinin varlığını sürdürmesi yasalar karşısında olanaksızdır. Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın davalı Parti’nin programında kapatma nedeni olarak gördüğü hususlar, Türkiye Cumhuriyeti için yakın ve görülebilir bir tehlike oluşturmaktadır. Böyle bir tehlike içinde bulunan bir devletin de, ülkesi ve ulusuyla bütünlüğünü koruması en doğal hakkıdır….”27
ifadeleriyle dolaylı olarak da olsa kullanılan bu kriter; daha sonraki yıllarda açılan parti
kapatma davalarında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıları tarafından hazırlanan iddianameler ve buna karşı siyasî partilerin yapmış olduğu savunmalarda sıklıkla kullanılmıştır.
Bu anlamda Refah Partisi, Demokratik Kitle Partisi ve Fazilet Partisi kapatma davaları
örnek olarak verilebilir.
Refah Partisi tarafından verilen 04.08.1997 tarihli ön savunmada; Amerikan Yüksek
Mahkemesi kararlarına atıfta bulunularak bir hakkın sınırlandırılabilmesi için o hakkın
kullanımının “açık ve mevcut bir tehlike” oluşturması gerektiği, potansiyel tehlike ya
da yoruma başvurma suretiyle tehlike tespiti yapılarak özgürlüklerin sınırlandırılamayacağı, bir hakkın kullanımının ileride tehlike oluşturabileceği faraziyesi ile kısıtlanmasının
söz konusu olamayacağı belirtilmiştir28. Yine aynı davada Anayasa Mahkemesi üyesi Sacit
ARSLAN, Zühtü: “İfade Özgürlüğünün Sınırlarını Yeniden Düşünmek…”, a.g.m., s. 20.
Yates v. United States, 354 U.S. 298, 1957.
25
Bu davada, Ku Klux Klan liderinin bir gösteri sırasında zencilerin Afrika’ya, Yahudilerin de İsrail’e gönderilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu konuşması üzerine mahkûm olan Ku Klux Klan liderinin mahkûmiyetini
Yüksek Mahkeme Anayasaya aykırı bularak iptal etmiştir. Konuşma metninin tamamı ve kararın gerekçesi
için bkz. Brandenburg v. Ohio, 395 U.S.444, 1969.
26
Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444, 1969.
27
Bkz. E. 1993/4, K. 1995/1, KT. 19.07.1995, AMKD, Sayı: 33, Cilt: 2, s.635.
28
Bkz. <http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/SPK/K1998/K1998-01.htm>(27.05.2008)
23
24

235

Yaşar Salihpaşaoğlu

ADALI, karşı oy yazısında, bütün temel hak ve özgürlükler gibi, demokratik bir toplumda
ifade özgürlüğünün de sınırının olduğu, Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin ifade özgürlüğünün sınırlandırılması konusunda, “açık ve mevcut tehlike” kavramı altında ilginç bir
ölçü getirdiğini ve açıklanan düşüncenin toplum açısından “açık ve mevcut bir tehlike”
oluşturduğu takdirde yasaklanabileceğini belirterek bu kritere göndermede bulunmuştur.29
Demokratik Kitle Partisi hakkında açılan kapatma davasında, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı sözlü açıklamasında; bütün dünya ülkelerinde “vatan hainliği” diye bir kavramın olduğunu, ülke bütünlüğü aleyhine faaliyet göstermenin hem siyasîler için hem
de diğer kuruluşlar için vatan hainliği kapsamında mütalaa edildiğini, kendilerinin her
şeyden önce ülke bütünlüğünü korumakla görevli olduklarını ve birtakım dış güçlere ve
mahkemelere karar beğendirmek zorunda olmadıklarını belirterek “açık ve yakın tehlike” kriterinin tüm unsurlarıyla oluştuğu ileri sürmüştür. Sözlü açıklamasında, birtakım
dış güçlere ve mahkemelere karar beğendirmek zorunda olmadıklarını belirten Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı’nın, yabancı bir mahkemenin geliştirdiği bir kritere atıfta bulunması ise ilginçtir.
Aynı Başsavcının daha sonra açtığı ve Fazilet Partisi’nin kapatılmasını talep ettiği iddianamede bu kritere “…Fazilet Partisi, yalnız Refah Partisi’nin değil, aslında ülkemizde dini
siyasete alet ettiği için kapatılan tüm siyasi partilerin devamı niteliğindedir. Metastas yapan
habis bir ur gibi, demokrasimizin sağlıklı işlemesini engelleyen, Anayasal düzenimiz için daima ‘açık ve yakın tehlike’ oluşturmuş bu çeşit partilerin kapatılması, Türkiye Cumhuriyetini
sonsuza kadar yaşatabilmenin vazgeçilmez koşuludur… ‘Açık ve yakın tehlike’ şartları oluşmuşsa, tüm Batı demokrasilerinde düşünce hürriyetine bile sınır getirilebilir. Ülkemizde bölücülük ve irtica, ‘açık ve yakın tehlike’ olmaktan çıkmış, yaşanan tehlike hâlini almıştır. Yaşanan
tehlike, meşru müdafaa hakkı veren; yani, mutlaka bertaraf edilmesi gereken tehlikedir ve şu
anda Türkiye Cumhuriyeti, irtica ve bölücülüğe karşı meşru müdafaa hâlindedir. Üzerimize düşeni yapmazsak, Türkiye Cumhuriyeti’nde sonun başlangıcı için zemin yaratırız ve bu zemin,
maalesef, oluşmaya da başlamıştır…” ifadeleriyle yer vermiştir.30
Parti kapatma davaları ile birlikte iddia ve savunma makamları tarafından telaffuz
edilmeye başlanan “açık ve mevcut tehlike” kriteri, Batı standartlarında bir ifade özgürlüğünün sağlanmasını savunan ifade özgürlüğü taraftarlarınca kutsanmaya başlanmış ve
bu kriterin mevzuatımıza girmesi hâlinde ifade özgürlüğünün önündeki birçok engelin
ortadan kalkacağı zannedilmiştir. Nitekim Avrupa Birliği uyum çalışmaları kapsamında
esen özgürlükçü rüzgarın da etkisiyle bu kriter mevzuatımıza girmiştir.

Sacit ADALI’nın Karşı Oy yazısı için bkz.<http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/SPK/K
1998/K1998-01.htm>(27.05.2008).
30
Bkz. <http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/SPK/K2001/K2001-02.htm>(27.05.2008).
29
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B) Kanunlarımızda “Açık ve Mevcut Tehlike” Kriteri
“Açık ve mevcut tehlike” kriteri mevzuatımıza ilk olarak Avrupa Birliği uyum çalışmaları
kapsamında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun31 17 ve 19. maddelerinde 2003 yılında yapılan değişikliklerle32 girmiştir.
Daha sonra 755 sayılı Türk Ceza Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 5237 sayılı yeni Türk
Ceza Kanunu’nda33 da aynı kritere yer verilmiştir. 755 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 312.
maddesine karşılık gelen ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçunu düzenleyen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesine göre, “Halkın sosyal sınıf, ırk, din,
mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin
ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın
bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
Madde gerekçesinde böyle bir tehlikenin varlığı somut olarak, açıkça tespit edilmedikçe
söz konusu suçtan dolayı cezalandırma yoluna gidilemeyeceği belirtilmiştir.34
Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından geliştirilen “açık ve mevcut tehlike” kriteri, mevzuatımıza girerken küçük bir değişikliğe uğrayarak “açık ve yakın tehlike” şeklini
almıştır. Kanun hazırlanırken metne “mevcut” sözcüğünün konulması yönünde verilen
önerge reddedilmiş ve böylece “açık ve mevcut tehlike” kavramı ile “açık ve yakın tehlike” kavramlarının aynı olmadığı örtülü bir biçimde ortaya konulmuştur.35 Nitekim düzenleme ile
Resmî Gazete, Tarih : 8/10/1983, Sayı : 18185.
Resmî Gazete, Tarih : 7/08/2003, Sayı : 25192. Bu değişikliklerle, “Bölge valisi, vali veya kaymakam, kamu
düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya milli güvenlik gereklerinin ihlâl edilmesi veya Cumhuriyetin
ana niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması hâlinde veya Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile belirli bir toplantıyı
yasaklayabilir veya iki ayı aşmamak üzere erteleyebilir.” hükmünü içeren Kanunun 17. maddesi, “Bölge valisi, vali
veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya
suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir.” şeklinde; “Bölge valisi, kamu
düzenini ciddî şekilde bozacak olayların çıkması veya Milli Güvenlik gereklerinin ihlâl edilmesi veya Cumhuriyetin
ana niteliklerini yok etmek amacını güden fiillerin işlenmesinin kuvvetle muhtemel bulunması hâlinde veya Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile bölgeye dahil illerin
birinde veya bir kaçında veya bir ilin bir veya bir kaç ilçesinde bütün toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak ile bağlı ilçelerin birinde veya bir kaçında bütün toplantıları üç ayı geçmemek üzere yasaklayabilir. Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir Kararın özeti yasaklamanın uygulanacağı yerlerde
mutat vasıtalarla ilân edilir.Ayrıca, İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.” hükmünü içeren 19. maddesi ise, “Bölge valisi,
millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla bölgeye dahil illerin birinde veya birkaçında ya da bir ilin bir veya birkaç ilçesinde
bütün toplantıları bir ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Valiler de aynı sebeplere dayalı olarak ve suç işleneceğine dair
açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde; ile bağlı ilçelerin birinde veya birkaçında bütün toplantıları bir ayı
geçmemek üzere yasaklayabilir. Yasaklama kararı gerekçeli olarak verilir Kararın özeti yasaklamanın uygulanacağı
yerlerde mutat vasıtalarla ilân edilir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığına bilgi verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
33
Resmî Gazete, Tarih : 12/10/2004, Sayı : 25611.
34
ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Genel Hükümler, İkinci Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara,
2005, s.964.
35
Söz konusu madde TBMM’de tartışılırken bir milletvekili tarafından verilen önerge ile kanun metnine “açık
ve yakın tehlike” ifadesi yerine “açık ve mevcut tehlike” ifadesinin konulmasını istemiştir. “Açık ve yakın tehlike”
ibaresinin ifade hürriyeti bakımından kısıtlayıcı bir niteliğe sahip olduğunu belirten önerge sahibi millet31
32
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değişiklik önergesi karşılaştırılır ve açıklama yapılırken, “yakın” ve “mevcut” sözcüklerinin
aynı anlama geldiğinin belirtilmesine karşın, “zaten tehlike mevcutsa, suç teşekkül etmiş
demektir” denilerek somuta indirgendiğinde dolaylı olarak farklılığa işaret edilmiştir.36
Bununla birlikte madde gerekçesinde ısrarlı bir biçimde “açık ve mevcut tehlike” ifadesi kullanılmıştır.
Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin geliştirdiği “açık ve mevcut tehlike” kriterinin mevzuatımıza girmiş olması, ifade özgürlüğü bakımından olumlu bir gelişme olarak kabul edilse
de bu kriterin yargı organı tarafından nasıl yorumlanacağı ve pratiğinin nasıl olacağı daha
önemlidir. Nitekim söz konusu kanun maddesi kabul edilirken bir Yargıtay üyesi tarafından ifade edilen “…nasıl bir formülasyon benimsenirse beminsensin, bu fıkra hükmünün
uygulanmasında, hakimin %95, buna karşılık kanun metninin %5 oranında etkisi olacaktır.37”
şeklindeki beyanı bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.
C) Yüksek Yargı Kararlarında “Açık ve Mevcut Tehlike” Kriteri
İfade özgürlüğünün sınırlandırılmasında Amerika Yüksek Mahkemesinin geliştirdiği ve Anayasa Mahkemesi’nin Sosyalist Birlik Partisi’nin kapatılması davasında38 dolaylı
olarak kullandığı “açık ve mevcut tehlike” kriterinin, Türk Yüksek Yargısı tarafından net
bir şekilde kullanımı ilk olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 2004 yılında verdiği bir
kararla olmuştur.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, İstanbul’da basılan ve tüm ülkede satışa sunulan bir gazetede yayımlanan “Çocuklarımıza Sahip Çıkalım” başlıklı yazının yazarı hakkında verilen
mahkûmiyet kararını, “açık ve mevcut tehlike” kriterini esas alarak bozmuştur.39
vekili, “yakın tehlike” kavramının belirsizliğine vurgu yapmıştır. Ancak bu önerge reddedilerek “açık ve yakın
tehlike” ifadesi kanunlaşmıştır. Dönemin Adalet Bakanı reddedilen önergenin ceza hukuku tekniği bakımından uygun yazılmadığını, “açık ve yakın tehlike”nin net bir ifade olduğunu, tehlikenin “mevcut” olması hâlinde ise, suçun teşekkül edeceğini ifade etmiştir. Söz konusu Genel Kurul Tutanakları için bkz. <http://www.

tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_sd.sorgu_yonlendirme?Donemkod=& Yasama_yili =&Baslangic
Tarihi=&Bitis_Tarihi=&sorgu_kelime=a%E7%FDk+ve+mevcut+tehlike> (11.10.2008).
YALVAÇ, Gürsel: Yeni Türk Ceza Kanunu, Adalet Yayınları, Ankara, 2004, s.398-399.
Yargıtay 1. Ceza Dairesi Üyesi Osman ŞİRİN’in açıklamaları için bkz.ÖZGENÇ, İzzet: a.g.e., s.963.
38
Bu davada, Sosyalist Birlik Partisi’nin, tüzük ve programının, Birinci Büyük Kongrede alınan kararın, bu karara dayanak oluşturan Genel Yönetim Kurulu raporu ile Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcısı’nın Parti
adına yaptığı açıklamaların; Anayasaya ve Siyasî Partiler Kanununa aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
39
Milli Gazetenin, 11.9.2001 günlü nüshasının 12. sayfasında yayımlanan Selahattin Aydar imzalı, “Çocuklarımıza Sahip Çıkalım” başlıklı ve “… yakın tarihimizde dinsizliğin revaçta olduğu bir dönemin yaşandığı, bu dönemde dindarlara manevî işkenceler yapıldığı, çocuk ve gençlerin Kur’an okumalarının engellendiği, Allah diyenlere
hakaretler edildiği, hatta Kur’anı müslümanların elinden nasıl alırız planlarının bile yapıldığı, aynı zihniyetin bugün
de 8 yıllık temel eğitimi millete dayatmak, imam hatip okullarının sayısını azaltmak ve Kur’an kurslarında 12 yaşından küçük çocukların okumasını engellemek suretiyle faaliyetini sürdürmekte olduğu, İslâma karşı ittifak yapan bu
fesat ve dinsizlik komiteleri ile onları destekleyenlerin “küfür ehli” bulunduğu, istikbalin yalnız ve yalnız İslamiyetin
olacağı…” içerikli yazı üzerine, yazar hakkında İstanbul 6. Devlet Güvenlik Mahkemesinde, halkı din farklılığı
gözeterek açıkça kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan dava açılmış ve yazarın TCK.nun 312/2-son ve 59.
maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Yargıtay 8. Ceza Dairesince
onanan bu karar daha sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından 23.11.2004 tarihinde “açık ve mevcut
tehlike” oluşturmadığı gerekçesiyle oy çokluğu ile bozulmuştur.
36
37
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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu yazıda kullanılan kimi sözcük ve ifadelerin, tartışılmaz
bir değer olarak Anayasa’da Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında kabul edilip, “tüm
zamanların doğrusu ve değiştirilemezi” olarak benimsene gelen lâiklik ilkesiyle çelişir mahiyette ölçülere ulaştığını; ancak, çağdaş kurumlara dönük, şiddet içermeyen ve şiddet kışkırtıcılığı bulunmayan açıklamaların düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi
gerektiğini40; “suç ve cezada kanunilik” ilkesi uyarınca kanun koyucunun, cezaî yaptırıma
bağlamadığı bir eylemin, ülke koşulları dikkate alınarak, zorlamalı yorumlarla cezalandırılmasının kuvvetler ayrılığı sistemini zedeler mahiyette olacağını;41 söz konusu yazının
Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fıkrasındaki suç öğelerini taşımadığını,
yasanın sınırlı olarak tanımladığı farklılıkları kin ve düşmanlığa sevk edecek nitelik ve
niceliğe ulaşmadığını, şiddet çağrısı içermediğini, kamu düzenini bozucu mahiyete varmadığını, düşünce ve ifade özgürlüğünün istisnasını teşkil eden kapsama dahil olmadığını, bu nedenle sanığın eyleminde suç teşkil eden bir hâl görülmediğini;42 Türk Ceza
Kanunu’nun 312. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen suçun oluşması için halkın
devlete karşı değil, birbirine karşı kamu düzenini bozacak bir şekilde kin ve düşmanlığa
tahrik edilmesi gerektiğini; bu madde ile korunan hukuksal değerin “devlet düzeni” değil,
“kamu düzeni” olduğunu; Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinin “kamu düzeni aleyhine
cürümler” arasında düzenlendiğini, bu maddede 06.02.2002 tarih ve 4744 sayılı Kanun ile
yapılan değişiklikle söz konusu metne “halkı birbirine karşı” ibaresi eklenmek suretiyle bu
hususa açıklık kazandırıldığını; çağdaş demokratik ceza hukukunun soyut tehlikeyi değil,
somut tehlikeyi suç hâline getirdiğini, değişik maksatlarla yapılan açıklamaları, gerçek
unsurları itibarıyla belirlenmiş bir tehlikeyi ortaya çıkarmaları hâlinde cezalandırdığını,
bu yaklaşımın Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nin geliştirdiği “açık ve
mevcut tehlike” kriterine de uygun olduğunu belirterek söz konusu kararı bozmuştur.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu kararından çok kısa bir süre sonra, benzer içeriğe
sahip bir başka yazıdan43 dolayı, önceki kararıyla taban tabana zıt bir başka karar ver-

CGKK., E. 2004/8-130, K. 2004/206, KT. 23.11.2004, YKD, Cilt: 31, Sayı: 3, Mart 2005, s. 440.
CGKK., E. 2004/8-130, K. 2004/206, KT. 23.11.2004, YKD, Cilt: 31, Sayı: 3, Mart 2005, s. 441.
42
CGKK., E. 2004/8-130, K. 2004/206, KT. 23.11.2004, YKD, Cilt: 31, Sayı: 3, Mart 2005, s. 442.
43
Tüm ülkede satışa sunulan yaklaşık 30.000 tirajlı bir gazetede köşe yazarlığı yapan Mehmet Şevket Eygi,
“Din Düşmanlığı Terörü” başlığını taşıyan ve söz konusu gazetede 15.11.2000 günü yayımlanan yazısında özetle şu görüşleri dile getirmiştir: “...Dünyanın hiçbir medenî, ileri, sağlıklı, hukuklu ülkesinde dinsiz ve şirret bir
azınlığın, o ülkede hâkim olan dine ve dinlere savaş açtığı, saldırdığı, hakaretler savurduğunu göremezsiniz. Böyle bir
gerilik ve medeniyetsizlik bize, bazı üçüncü dünya ülkelerine mahsustur. Milletin dinine, imanına, inandığı gibi yaşamak hürriyet ve hakkına karşı gelenler halk yığınlarını devletten soğutmak ve böylece, dolaylı bir şekilde Türkiye’nin
temellerini dinamitlemek, ülkeyi çökertmek istiyorlar... İslâm’a ve Müslüman halka düşmanlık yapanların hepsi sabetaycıdır demiyorum ama onların içinde çok militan, çok azılı, çok ileri giden Selânik dönmeleri vardır...Türkiye’de
siyasal İslam varmış ve bu bir tehlikeymiş. Siyasal Masonluk, siyasal Sabetaycılık, siyasal dinsizlik, siyasal ilhad
oluyor da siyasal İslâm niçin olmayacakmış?...Devletin temel nizamlarının masonluk, dinsizlik, ateizm, Rotaryenlık, Lionsçuluk, sabetaycılık üzerine oturtmak maksadıyla propaganda yapmak, faaliyette bulunmak serbest, ama
Müslümanlar’ın İslâmi hükümleri hayata hâkim kılmak için çalışmaları yasak. Böyle hürriyet, böyle demokrasi olur
mu?...Müslümanların başlarına gelen felaketlerin asıl sebebi din sömürüsü yapılmasıdır... Dinsizlere en büyük kozu
bu sefiller ve sürüngenler vermiştir...” Millî Gazete, 15.11.2000, s.2.
40
41

239

Yaşar Salihpaşaoğlu

miştir.44 Yargıtay Ceza Genel Kurulu sonraki kararında, önceki kararın Kurulun yerleşik
görüşünü yansıtmadığını ve içtihat niteliği taşımadığını45, söz konusu yazının halkın bir
kesimini diğer kesimine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa ve
kin beslemeye açıkça tahrik ettiğini belirterek sanık hakkında verilen mahkûmiyet kararını onamıştır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun, bir önceki kararıyla çelişen bu kararını da
“açık ve mevcut tehlike” kriterine dayandırması ise ilginçtir.46
Bu karar ve Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin “McCarthyizm” olarak adlandırılan komünist düşmanlığının hâkim olduğu dönemde verdiği kararlar, ifade özgürlüğü taraftarlarından bazılarının kutsal bir değer gibi sahip çıktıkları “açık ve mevcut tehlike” kriterinin,
aslında zannedildiği kadar güçlü bir koruma sağlamadığını ve istendiğinde özgürlükleri
sınırlandırmak için de kullanılabileceğini göstermektedir.

V. Sonuç
Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından geliştirilen ve Amerika Birleşik Devletleri’nin
sınırlarını aşan “açık ve mevcut tehlike” kriterinin “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu” ve “Türk Ceza Kanunu”nda yapılan değişikliklerle mevzuatımıza girmesi ifade
özgürlüğü bakımından önemlidir. Ancak bir toplantının ne zaman suç işleneceğine dair
açık ve yakın tehlike oluşturacağını; bir beyanın ne zaman kin ve düşmanlığa tahrik, ne
zaman sert bir eleştiri olduğunu ve bunun kamu düzeni için bir tehlike oluşturup oluşturmadığını belirleyecek olan yargı organıdır.47 Yargının “özgürlükleri daraltıcı yorum” yapma
gibi bir tutum takınması hâlinde, mevzuatta yapılan bu değişiklilerin pratik bir değeri
olmayacaktır ve normla uygulama arasındaki uçurum daha da açılabilecektir. Bunun tersi
bir tutumla ve daha dinamik bir yorumla yargı, tehlikeyi somutlaştırabilir ve Batı standartlarında bir ifade özgürlüğü sağlanması yolunda önemli bir adım atabilir. Bu adım,
demokratik bir toplumda yaşama hakkına sahip olan insanımızın, söyleyeceği sözün ya da
yazacağı yazının suç olup olmadığı noktasında, neredeyse paranoyaya varan kaygılarını
bertaraf edecek ve özgürlük bilincini hızlandıracaktır.48
Mevzuatta yapılan bu değişikliklerden sonra, yargı organının önüne gelen davalarda
“açık ve mevcut tehlike” kriterini yorumlayış şekli ise, pratikte aslında çok şeyin değişmediğini göstermektedir. Gerçi bazı kararlarda “açık ve mevcut tehlike” ifadesi kullanılmıştır.
Ancak önemli olan bu ifadenin kullanılmış olması değil nasıl uygulandığıdır. Yoksa herhangi bir mahkeme kararında “açık ve mevcut tehlike” ifadesinin kullanılması, o mahkeme
kararını evrensel ölçütlere ve çağdaş demokrasiye uygun hâle getiren sihirli bir fonksiCGKK., E. 2004/8-201, K. 2005/30, KT.15.03.2005.
CGKK., E. 2004/8-201, K. 2005/30, KT.15.03.2005, YKD., Cilt: 31, Sayı: 7, Temmuz 2005, s. 1069.
46
CGKK., E. 2004/8-201, K. 2005/30, KT.15.03.2005, YKD., Cilt: 31, Sayı: 7, Temmuz 2005, s. 1090 vd.
47
SANCAR, Türkan Yalçın: “Türk Ceza Kanunu’nun 159. ve 312. Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin
Anlamı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:52, Sayı:1, Ankara, 2003, s.99; TEZİÇ, Erdoğan:
“Türkiye’de Siyasal Düşünce ve Örgütlenme Özgürlüğü”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayını, Ankara,
1990, Cilt: 7, s. 37.
48
SANCAR, Türkan Yalçın: a.g.m., s. 99.
44
45

240

Açık ve Mevcut Tehlike Kriteri ve Türk Hukuk Sistemine Yansımaları

yon ifa etmez. Bununla birlikte yakın ve görülebilir bir tehlikenin varlığı tespit edilirken,
ülkelerin içinde bulundukları şartların dikkate alınması kaçınılmazdır. Nitekim Anayasa
Mahkemesi bu ilkeye atıfta bulunduğu kararında Türkiye Cumhuriyeti’nin konumunun
ve koşullarının bu tehlikeyi ağırlaştırdığına dikkat çekmiştir49. Ancak böyle durumlarda
dahi açıklanan düşünce bakımından soyut, genel ve sübjektif bir değerlendirilme yapılmamalıdır.50 Aksi taktirde, hâkim politikalara alternatif oluşturan herhangi bir düşüncenin,
zararlı ve tehlikeli olduğu kabul edilerek demokrasinin en temel unsurlarından biri olan
muhalefet etme özgürlüğü ortadan kaldırılabilir. Buradaki tehlike, devletin önlemekte
haklı ve yetkili olduğu, ciddî ve önemli zarar meydana getirebilecek, yakınlık derecesi çok
yüksek olan bir tehlikedir. Bu kriter uygulanırken, düşüncenin ifade edildiği ortam dikkate alınmalı ve konu bir yakınlık ve derece sorunu olarak değerlendirilmelidir.51

E. 1993/4, K. 1995/1, KT. 19.07.1995, AMKD, Sayı: 33, Cilt: 2, s.635.
SUNAY, Reyhan: Anayasa Mahkemesi Kararlarında İfade Hürriyeti, Birinci Basım, Liberal Düşünce Topluluğu
Yayınları, Ankara, 2003, s.29.
51
SUNAY, Reyhan: a.g.e., s. 29; TEZİÇ, Erdoğan: a.g.m., s.36-37.
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Marx ve Marksist Sistemin Bitişi
Eugen von Böhm-bawerk

Eugen Böhm Bawerk, Carl Menger ve Friedrich von Wieser’la birlikte, önemli
iktisat ekollerinden Avusturya İktisat Okulu kurucusudur. Böhm-Bawerk’in Marx
ve Marksist Sistemin Bitişi adlı bu eseri 1896’da, Marx’ın Kapital’in üçüncü cildinin
yayımlanmasının peşinden kaleme alınmıştır. Yazar, Avusturya İktisat Okulu adına
Marksist sistemi eleştirmiştir. Kitaba göre, Marx, Marksizmdeki, çözümü üçüncü
cilde ertelediği transformasyon problemini çözememiştir. Bu yüzden, Marksist
sistem tamamlanamamış, başka bir deyişle hiç inşa edilmemiştir.
Marx ve Marksist Sistemin Bitişi (1896), Marksist değer ve artı değer teorisine
bügüne kadar yöneltilen en tahripkâr eleştirilerden biridir. Şimdiye kadar
Türkçe’ye kazandırılmamış olması büyük bir eksikliktir. Liberte Yayınevi, 16
kitaplık Avusturya İktisat Okulu serisi çerçevesinde bu ölümsüz eseri ülkemiz
okuyucularının istifadesine sunmaktadır.
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Norman Barry’nin Ardından

The Times

P

rofosör Norman Barry hem İngiltere’de hem bütün dünyada klasik liberal teorinin
yeniden keşfinde, canlanmasında ve geliştirilmesinde eşsiz bir yer işgal etti.
Buckingham Üniversitesi’nin kurulmasında ve üniversitenin siyasal çalışmalar bölümünün
kurulması ve gelişmesinde de bir öncü rol oynadı.
Norman Patrick Barry 1944’de Northampton’da doğdu. Babası (o zaman Silahlı
Kuvvetler’deydi) bir demiryolu kâtibiydi, annesi hemşireydi. Northampton Grammer
School’da ve Exeter Üniversitesi’nde okuyan Barry’nin bilimsel ilgileri ekonomik doktrin
ve siyasal eylem arasındaki ilişkinin tetkiki ve Kamu Tercihi’nin –siyaset ekonomisi–
yaygınlaştırılması üzerinde odaklandı. Belfast’ta Queens University’de ve daha sonra
Birmingham Polytechnic’de (şimdi University of Central England) siyaset bilimi okuturken The Road to Serfdom (Kölelik Yolu) (1944) adlı küçük eseriyle ekonomik planlamada
içkin totalitaryanizme karşı ikazda bulunan ve serbest piyasa kapitalizminin erdemlerini
alkışlayan Friedrich von Hayek’in sosyal ve ekonomik felsefesini inceledi.
Hayek’in izinden giden diğerleri gibi, Barry de başlarda soldaydı ve diğerleri gibi sağa
kayması sosyalist ekonomik planlamanın acı gerçeğinden ve onu temellendiren ve muhafaza eden baskıcı ve sapkın kollektivizmden çok etkilendi. Bu etkiler Barry’nin Hayek’s
Social and Economic Philosophy (1979) adlı eserinde çok belirgindir ve iki yıl sonra yazılan ve
hâlâ standart bir ders kitabı sayılan Modern Political Theory’sinde de yansıtılmıştır.
Sovyet İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra daha önceki görüşlerini Classical Liberalism in an Age of Post - Communism’de (1996) genişletti ve geliştirdi. Fakat Barry’nin
Yaz-Sonbahar 2008, Sayı: 51-52, s. 245-246.

The Times

ilgileri çok daha geniş bir alana yayıldı. İş ahlakı adıyla anılır hale gelen gelişmeyle ilgili
kuşkuları onu bu alanda iki temel eser yazmaya sürükledi. The Morality of Business Enterprise (1991) ve Business Ethics (1998). Eleştirel bir çalışma olan The New Right 1987’de
yayımlandı ve refahla ilgili tahrik edici bir çalışma 1990’da ortaya çıktı. Barry siyasal ve
ekonomik teori, düşünce ve eylem sahalarında 150’den çok makale yazdı.
Barry 1982’de University College of Buckingham’a siyaset bilimi okutmanı olarak geçti. İki yıl sonra burada Sosyal ve Siyasal Teori profesörü oldu ve hayatının sonuna kadar bu pozisyonda kaldı. Buckingham Royal Charter’ını 1983’te aldı ve o günden beri
İngiltere’nin tamamen özel olarak finanse edilen tek üniversitesi olarak kaldı.
Barry yüksek eğitimin devlet tarafından finanse edilmesinden çok kuşku duymaktaydı,
Buckingham’ın statüsünün sağladığı bağımsızlığı severdi ve maaşının gerçekte öğrenciler
tarafından ödenmesine övünürdü. Buckingham’ın klasik liberalizm çalışmalarında mükemmel bir merkez olarak ün kazanmasında Barry’nin oradaki mevcudiyeti ve heyecanla
üstlendiği lisans ve yüksek lisans derslerinin büyük payı vardı. Onun informel didaktik
metodu ve açık mizah duygusu öğrenci nesillerinin onu sevmesini sağladı; ki bu öğrencilerin birçoğu şimdi bütün dünyaya dağılmıştır ve Barry’nin takipçileri olarak görülebilir.
Barry 2005’te Los Angeles Libertarian Alliance’ın Liberty in Theory Lifetime Award’ını
aldı. Ohio’da, Bowling Green State University’de ve Indianapolis’daki Liberty Found’da ziyaretçi bilim adamı olarak bulundu. Institute of Economic Affairs (Londra), The Institute
of The Study of Civil Society (Londra) ve David Hume Institute’un (Edinburgh) Danışma
Konseyi üyesiydi.
MS hastalığına yakalanan Barry acılar içinde olmasına rağmen son günlerine kadar
ısrarla derslerine devam etti.
Profesör Norman Barry, siyasal teori hocası, 25 Haziran 1944’te doğdu, 21 Ekim
2008’de, 64 yaşında vefat etti.
24 Kasım 2008
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