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liberal düşünce, hakemli bir dergidir

Takdim

Değerli Özgürlük Dostları,
liberal düşünce’nin Yaz 2012 sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda gerek
Türkiye gündemini son dönemde oldukça meşgul eden kürtaj tartışması, eğitim reformu ve meslek odaları reformu gibi konular üzerine kaleme alınan
çalışmaları gerekse de liberal fikriyatın her dâim temel konuları arasında
olan çoğulculuk, mülkiyet ve adâlet gibi meseleler üzerine olan telif ve çeviri
çalışmaları ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz.
Evet, kürtaj meselesi son dönemde ülke gündemini yoğun bir şekilde işgâl
etti. Farklı kesimler görüşlerini ortaya koydular. Liberal duruşa sâhip kimi
köşe yazarlarının birkaç yazısı dışında bu konudaki liberal perspektif etraflı
bir şekilde ortaya konmadı. İşte bu eksiği giderme düşüncesiyle dergimizin
bu sayısında bu konuda beş ayrı yazıya yer verdik. Bu yazıların ilk üçü İngilizceden Türkçeye Ayşe Kaya Fırat’ın duru Türkçesi ile çevirildi. Kendisine
katkısından ötürü teşekkür ederiz. Bu yazıların ilki olan “Kürtaj: Ahlâkî Bir
Bataklık” adlı makalede Amerika Birleşik Devletleri’nde liberal feminist çevrelerin önde gelen sîmalarından Wendy McElroy, tercih yanlısı (pro-choice)
tutumunu liberal ilkelerle gerekçelendiriyor. Ancak bunu yaparken, McElroy yaşam hakkı yanlıları (pro-life) ile de empati kurmaktan ve kürtaj yaptırma hakkına hangi sınırlar içerisinde taraftar olduğunu tartışmaktan da geri
durmuyor. Bu konudaki ikinci makalemiz liberteryen Jan Narveson’un tercih
hakkını (kürtaj yaptırma hakkı) savunan “Liberteryenler Kürtaj Konusunda
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Neden Tercih Yanlısı Olmalıdır?” başlıklı kısa makalesi. Üçüncü makalemiz
Edwin Vieira, Jr.’ın “Kürtaj Hakkı: Kendine Mantıksal Temeller Arayan Dogma” adlı çalışması. Vieira bu makalesinde Tibor Machan, Murray Rothbard
ve Walter Block gibi liberteryenlerin tercih yanlısı tutumlarını liberal ilkeler
temelinde eleştirerek yaşam hakkı yanlısı bir duruş sergiliyor. Bu konudaki
dördüncü çalışmayı Liberal Düşünce Topluluğu, Din Araştırmaları Merkezi
Direktörü ve Yıldırım Beyazit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bilal Sambur kaleme aldı. “Kürtaj: Hayat mı, Hürriyet mi?” başlıklı yazısında Sambur,
kürtaj yaptırma hakkını savunurken, konunun siyasallaştırılmayıp bireyin
kendi vicdanî tercihine bırakılması gerekliliğine dikkat çekiyor. Bu konuda
son olarak, benim kaleme aldığım, “Bir Hoşgörü Alanı Olarak Kürtaj Meselesi” başlıklı yazım gelmekte.
liberal düşünce’nin bu sayıdaki alt dosyalarından birisi de eğitim reformu
meselesiyle ilgili. Yine yakın zamanda kamuoyunu yoğun bir şekilde ilgilendiren bu konuda liberallerin görüşlerini etraflı bir şekilde ortaya koymanın
gerekli olduğunu düşündük. Bu doğrultuda, Liberal Düşünce Topluluğu çevresinden Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yücel Başdemir’in
“Türk Eğitim Sisteminin Yapısal Sorunları ve Bir Öneri” başlıklı yazısına yer
verdik. Bu konudaki ikinci yazımız Liberal Düşünce Topluluğu Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi Koordinatörü Ufuk Coşkun’un “4+4+4 Reformu
Eğitimin Temel Sorunlarını Çözer mi?” başlıklı çalışması. Her iki yazarımız
da, Türkiye’nin eğitim sorunlarına liberal bir perspektifle eğilmekte, ideolojik
monizimin bir tezâhürü olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ortaya çıkardığı
sorunlara çözüm önerileri sunmaktadır.
Üçüncü alt dosyamız Liberal Düşünce Topluluğu’nun Uluslararası Sivil
Toplumu Destekleme Derneği’nin katkılarıyla 2009-2012 yılları arasında yürüttüğü “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum ve
Demokrasi” konulu araştırma projesinin bir araştırma raporu ile yayınlanmış sonuçlarının kısmen yeniden tartışılmasına dayanıyor. Bu doğrultuda,
Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat
Çokgezen ve Dr. Fevzi Toksoy’un “Profesyonel Mesleklerde Regülasyon: Olgular ve Yeni Eğilimler” başlıklı çalışması kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının “kamu yararı” adına nasıl da rekabeti kısıtlayarak kendi
üyelerinin çıkarını maksimize ettiğini buna karşılık tüketicilerin menfaatini
zedelediğini çarpıcı bir şekilde tartışıyorlar. Bu konudaki ikinci makalemiz
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Çaha’nın “Türkiye’de Meslek
Kuruluşları: Katılım, Şeffaflık ve Siyasî Duruş Sorunu” başlıklı çalışmasından oluşuyor. Bu yazıda Prof. Çaha, Liberal Düşünce Topluluğu’nun yukarıda
sözünü ettiğim projesi çerçevesinde yine kendisinin liderliğinde yürütülen
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kamuoyu araştırmasının sonuçlarını sivil toplum ve liberal demokrasi perspektifi ile ele alıyor. Son olarak, proje ekibinin üyelerinden Karadeniz Teknik
Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Şahin’in meslek kuruluşlarını ekonomik ve siyasî perspektiften değerlendiren kısa yorum yazısına yer verdik.
Bu alt dosyaların yanısıra Hasan Kaya’nın “Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri Kapsamında Din ve Vicdan Özgürlüğü: Alevîlerin Durumu”
başlıklı çalışmasına ve Hasan Yücel Başdemir’in çevirisiyle Liberal Düşünce
Topluluğu’nun dostlarından University of Arizona’daki Freedom Center’ın başkanı Prof. David Schmidtz’in “İşlevsel Mülkiyet ve Gerçek Adâlet” başlıklı makalesine ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş Meslek Yüksek Okulu’ndan Yrd.
Doç. Dr. Hüseyin Bal’ın iki bölümden oluşacak olan “Demokrasinin Performans
İmkânı Olarak Çoğulculuk” başlıklı makalesinin ilk bölümüne yer verdik.
Keyifli okumalar dileğiyle,
Dr. Bican Şahin,
Editör
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Kürtaj: Ahlâkî Bir Bataklık*

Wendy McElroy
Araştırmacı | The Independent Institute, Kanada

Çeviren: Ayşe Kaya Fırat
libe ral düşünce, Yıl 17, Sayı 67, Yaz 2012, s. 7-9

Kürtaj. Sözcüğün tek başına kendisi medenî bir iletişimin odayı terketmesine
sebep olur. Bu durum, büyük ölçüde, pro-choice (tercih yanlısı) ve pro-life
(hayat yanlısı) kanatların argüman öne sürmek yerine ithamlarda bulunmayı
seçen aşırı uçlardaki savunucuları ile tanımlanmalarından kaynaklanır.
Çizginin iki yanındaki daha mâkûl ses ve görüşlere yeterince ilgi gösterilmez.
Örneğin, pro-life’in ateşli savunucuları, tecavüz ya da reşit olmayan bir
çocuk ile ensest ilişki sonucu gerçekleşen kimi kürtajlarla diğerleri arasında
ayrım yapmakta isteksiz görünürler. Yakın geçmişte yaşanılan, hâmileliğinin
beşinci ayında bebeğinin bir dizi sakatlık yüzünden ölü doğacağını öğrenen
kadının durumu, onlar için istisna teşkil etmez.
Diğer taraftan, pro-choice’un feminizm yanlısı radikal taraftarları tutarlı
olmayan duruşlar sergilemekte ısrar eder. Hâmile kadının sorgulanamaz bir
kürtaj hakkı olduğunu iddia ederler. Peki, eğer biyolojik babanın kadının tercihi konusunda hiçbir söz hakkı yoksa, babaya nafaka benzeri kanunî yükümlülükler dayatmak mâkûl mudur? Mutlak hukukî yükümlülükler kendilerine
ilişkin birtakım hukukî haklardan soyutlanabilir mi?

* Abortion: A Moral Quagmire http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=422 (Erişim tarihi: 11.07.2012)
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8 | Wendy McElroy

Kürtaj diyaloğunda ilerleme kaydetme yönündeki yegâne ümit, tartışmaya dâhil edilmeyen ‘orta yol’ savunucularının, tecavüzcüsünün bebeğini taşımaya zorlanan genç kızın durumunda bir yanlışlık olduğunu gören ortalama
insanların sesindedir.
Kürtaj hakkındaki her yorum, yazarın tarafını ortaya koyan bir beyanat
içermelidir. Ben pro-choice fikrinin giderek büyüyen ‘orta yol’ akımını temsil ediyorum. Her insanın kanunen, kendi derisi altındaki her şeyi, tıbbî açıdan kontrol edebilme hakkı olduğuna inanıyorum. Fakat insanların kanunen
hakları olan birçok şey, bana net bir biçimde yanlış geliyor: Eşini aldatmak,
arkadaşına yalan söylemek, sokakta yaralı bir insanın yanından geçip gitmek,
ve benzeri gibi. Kimi kürtaj biçimleri de bu kategoride. Ahlâkî açıdan bu konudaki şüphelerim o derece arttı ki, ilk üç aylık dönemi geçirdikten sonra
kürtaj olamadım; bu süreyi geçirmiş ve kürtaj olmayı düşünen dostlarımı da
vazgeçirmeye çabalarım.
Kısmî-doğum kürtajı (gelişmiş cenin üzerinde uygulanan geç dönem kürtaj) birçok pro-choice taraftarını ahlâkî bir kargaşaya sürükledi. Ben geç dönem kürtaj fotoğraflarına -ceninin eğilip bükülmüş hatlarına, oluşumunu tamamlamış minik ellere, parçalanmış uzuvlara- midem bulanmadan bakmayı
imkânsız buluyorum. Bu reaksiyon, mutlak kürtaj hakkını savunma konusunda beni başarısızlığa itiyor. “Kadının vücudu, kadının hakkı” prensibine sâdık
kalmakla birlikte, böyle yapmakla kendimden her zaman hoşnut olduğumu
söyleyemem.
Diğer feministlerin ahlâkî çekincelerimi ifade etmemem hususunda beni
kaç defa uyardıklarını hatırlamak güç. Genel düşünüş tarzı “Kürtaj dayanışmayı gerektirir” yönünde. Bu türden sesler pro-choice görüşüne, kliniklere
giren kadınları tâciz eden kürtaj karşıtı fanatiklerin, pro-life görüşüne verdikleri zarar kadar zarar veriyor.
Her iki taraftaki fanatikler, kınanması gereken ve hilekar taktikler kullanıyor. Kürtaj üzerine açık yürekli bir diyalog, tartışma platformunu yeni baştan
inşaa edip iletişime engel koyan yaklaşımları ortadan kaldırarak başlamalı.
Peki, bu yaklaşımlar nelerdir?
Birçok pro-choice taraftarı, kürtaja mâlî kaynak sağlamak için vergi gelirlerinin kullanılmasından yanadır. Meselâ, daha önceleri seçmeli olan kürtaj
eğitimi, Haziran ayından itibaren, New York şehrinin 11 devlet hastanesinde
obstetrik ve jinekoloji uzmanlığını yapan hekimlere zorunlu hâle getirilecek.
Zorunlu eğitimi almak istemeyenler, dinî ya da ahlâkî gerekçelerini ortaya
koymak mecburiyetinde olacaklar. Vergi gelirlerinin kullanılması yüzünden
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oluşan öfke, bir kürtaj savaşı olarak ifade edilse de, gerçekte bu durum, hükümetin kadınların bireysel tercihlerini, kürtaja hararetle karşı çıkanların vergileriyle finanse edip edemeyeceği ile ilgilidir. Hükümetin kürtaja verdiği
destek kesilmek zorundadır.
Pro-life’ın ateşli savunucuları hem operasyonu geçirenlerin hem de bu
hizmeti sağlayanların hayatlarını ve güvenliklerini tehdit ediyor. New York’ta
Dr. Barnett Slepian’ı öldürmek ve Kanada’da iki doktora saldırmakla suçlanan
kürtaj karşıtı militan James Kopp’un gündemdeki duruşması, “kürtaj” hekimleri cinayetlerini haber bültenlerine taşıdı.
Son zamanlarda kürtaja adı karışan kadınların güvenliğine dâir kaygılar
gündeme getirildi. Kürtaj karşıtı fanatikler, kliniklere girmekte olan kadınları fotoğraflayıp bu kareleri internette paylaşıyor. Bu kadınlar, ‘bebek kâtili’
olarak tanımlanıyor. Pro-life hareketi bu vahşeti kınamak hususunda liderlik
etmeli, aksi takdirde taraflar arasında hiçbir müzakere gerçekleşemez.
Pro-choice savunucuları, kuşkuları olanları susturma girişimlerine ve
kürtajla ilgili konuları çevreleyen riyakar tutumlarına bir son vermeli. Ulusal
Kadın Örgütü’nü (National Organization for Women, NOW) ele alalım. NOW,
kürtaj karşıtı duruşu, kadınların üreme hakkını ihlâl ettiği gerekçesiyle kınıyor. Fakat tüm dünyada, kadınların üreme hakkı üzerindeki en büyük zulüm
olan Çin’in tek çocuk politikası karşısında suskunluğu -hatta daha fazlasınıtercih ediyor.
Pro-life liderleri kürtaj yasağını uygulamaya koymayı nasıl plânladıkları
hususunda açık olmaya başlamalı. Sözgelimi, kürtajın önceden tasarlanmış
bir cinayet olduğuna inanıyorlarsa, mantıken, kürtaj olan kadınları ve onlara
yardım edenleri kasten ve taammüden adam öldürmeye teşebbüsten ölüm
cezası ile yargılamak mecburiyetindeler. Peki bunu, cinayet suçunun zamanaşımına uğramasının mümkün olmadığını bile bile yapabilecekler mi?
Kürtajla alınmış cenin posterlerini pro-choice savunucularının yüzüne
çarpanlar, kendi politikalarının sonuçları ile yüzleşmekle de eşit derecede
sorumludur. Totaliter kamu kurumlarına başvurmak hâricinde, bir kadının
rahminde ne zaman ne olduğunu nasıl kontrol edebilirler?
Fazlasıyla yüklü ve ayrılık yaratan bu meselede iyi niyetin mümkün olup
olamayacağını bilmiyorum. Belki taraflar, evlat edinmeyi kolaylaştırmak gibi,
mevcut durumu iyileştirebilecek tedbirler üzerinde bir arada çalışabilmenin
yollarını bulabilirler. Bildiğim bir şey varsa, o da bu tartışmaya aşırı uçların
hükmetmesine izin verilmemesi gerektiğidir. Kürtaj konusunda yanlış yapmanın riski göze alınamayacak kadar yüksektir.

Liberteryenler Kürtaj Konusunda
Neden Tercih Yanlısı Olmalıdır?*
Jan Narveson
Profesör | Institute for Liberal Studies Başkanı

Çeviren: Ayşe Kaya Fırat
libe ral düşünce, Yıl 17, Sayı 67, Yaz 2012, s. 11-12

Şüphesiz ki liberteryenler özgürlükten yanadır. Peki, özgürlük içinde neyi
barındırır? Bizler ne zaman düzeltme maksadıyla araya girip bir bireyin tercih sürecinde elinde bulunan ve başka hiç kimseyi olumsuz etkilemeyen seçenekleri değerlendirme hakkından onu men etsek, özgürlüğe mâni oluruz.
Özgürlük insanların iradelerine karşı bu türden müdahalelerin yokluğunda
teşekkül eder.
Bu da demektir ki, liberteryen duruşun özünde var olan özgürlük hakkına
sâhip yegâne insanlar, bilinçli, tasarlanmış tercihler yapabilen insanlardır.
Fetüsler bu gibi tercihler yapamaz. Elbette yenidoğanlar da benzer durumdadır; fakat kısa bir zaman sonra, bilinçli tercih yapabilme kavramı uygulanabilir olmaya başlar ve beşerî organizma ölene ya da bilinci tahrip eden bir
hastalık gelip vücuda yerleşene dek geçerli olmaya devam eder.
Bu nedenle herhangi birisi, benimsemeyi uygun bulduğu şartlar dâhilinde,
kadınların ya da belki daha doğru bir ifadeyle ebeveyn olacakların, kürtaj
hakkının olmadığı hususunda ısrar ederse, bunu çocukluk döneminin sonlarından itibaren her normal insana tanıdığımız, esas ve üstün olan özgürlük
hakkı zemininden başka bir zeminde savunmak zorunda kalacaktır.

* “Why Libertarians Should Be Pro-Choice Regarding Abortion” http://www.arts.uwaterloo.ca/~jnarveso/abortion.
htm (Erişim tarihi: 01.07.2012)
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Tabiî ki bu (kısıtlama), sık sık dile getirdiğim, ‘infantisid’ (yenidoğanın
kasten öldürülmesi) probleminin de ortaya çıkacağı anlamına gelir. Kendi rızasıyla bebek sâhibi olmuş kimseler, şüphesizdir ki bebeklerine zarar vermek
istemeyeceklerinden, infantisid oldukça sıradışı bir problemdir. İdeal şartlar
altında (özgürlüklerin korunduğu bir ortamda) tüm bebekler ebeveynlerinin
rızası ile dünyaya getirileceğinden, infantisid vâkıalarının yaşanmaması gerekir; yaşandığı takdirde bu hem şaşırtıcıdır, hem de bir yerlerde bir şeylerin
yanlış gittiğine işaret eder. Tabiî bazen olan olur: Ebeveyn adayları çıldırır,
kimi doğumlar kazara meydana gelir; fakat bu tür durumlarda, bahsi geçen
ebeveynler, kürtajı ilk zamanlarda serbestçe seçebilseydi, problem yine de
önlenebilirdi.
Diğer taraftan, fetüsün aksine, doğmuş bebekler kolaylıkla taşınabilir ve
gerçekten de sıklıkla ve çeşitli sebeplerle ebeveynlerinden başkalarına verilir
– örneğin, kürtaj olmak istemeyen ama kendi başına da çocuğuna bakamayacağını hisseden anneler tarafından evlatlık verilen çocuklar gibi. İstenmeyen
çocuğu alıp ebeveyn rolünü üstlenmeye razı insanlar olduğu müddetçe, yine
prensipte, infantisid gibi bir problemin ortaya çıkmaması gerekir.
Demek ki, bu konu dışında liberal olan çoğu teorisyenin, tüyler ürpertici
addettikleri bu problem (özgür bir ortamda) aslında hiç de böyle görülmemelidir. Çocuklar ve özellikle de yenidoğanlar, genellikle birileri tarafından
sevilirler ve istenmeyen bir çocuğa sevgi verebilme hakkına, bir başkası, tabiî
ki sâhip olabilmelidir.
Kürtaja geri dönecek olursak, burada hiçbir biçimde, meselenin temelinde
yer alan bir problemin varlığından söz edilemez. Eğer kürtaj gerçekleşmişse,
liberteryen haklara sâhip bir birey-insana dönüşebilecek organizma-insan, bu
dönüşümü gerçekleştirmemiş demektir. Dolayısıyla kürtajla zarar görmüş bir
birey mevcut değildir. Özgürlük, kesin olarak, bireye zarar veren müdahalelerin yokluğunda teşekkül ettiğinden, bu meseleye de son noktayı koyar. Liberteryen gerekçelerle kürtajı sınırlandıracak mâkûl iddialar, katî surette yoktur.

Kürtaj Hakkı: Kendine Mantıksal
Temeller Arayan Dogma*
Edwin Vieira, Jr.
Avukat | Anayasal Hukuk Uzmanı

Çeviren: Ayşe Kaya Fırat
libe ral düşünce, Yıl 17, Sayı 67, Yaz 2012, s. 13-21

Kürtaj, liberteryenler arasında ciddî ayrılıklar oluşturur. Bu makale, kürtajın
yasal bir hak olduğu fikrini destekleyen üç liberteryenin; Walter Block, Tibor
Machan ve Murray Rothbard’ın argümanlarını inceleyecek. Hiçbiri iddia ettikleri bu hak için güçlü bir savunma yapamamıştır.
İnsanların yasal haklara ve dokunulmazlıklara sâhip olmaları bağlamında,
henüz doğmamış olanların insan olup olmadıkları meselesi kürtaj tartışmasına hâkimdir. Fakat Rothbard “İnsan hayatının kesin olarak başladığı noktayı
tanımlama çabasının, tartışmayı yasal mesele ile alâkasız, biyolojik teknik
detaylarla çıkmaza sürüklediğini” iddia eder. Ona göre, doğmamış olanlar
haklara ve dokunulmazlıklara sâhip insanlar dahi olsalar, kürtaj ile bu haklardan mahrum edilmezler. Fakat doğmamış olanlar birey değillerse, sâdece
bireylerin diğer bireylerle yasal ilişkileri olabileceğinden, konuyu daha fazla
sorgulamak gereksizdir. Bu yüzden doğmamış olanların insan olup olmadıklarına karar vermek, tartışmanın amacına uygundur.

Tibor Machan
Machan doğmamış bireyin ‘tam teşekküllü bir insan ya da birey’ değil, sâdece
bir ‘insan fetüsü ya da embriyo’ olduğunu ileri sürer. Bu dikotomi onun, ‘insan ya da birey, hiç değilse latent (gizli) hâlde, rasyonel düşünce ve seçim
* “‘Right’ of Abortion: A Dogma in Search of a Rationale” http://www.l4l.org/library/dogmarat.html (Erişim tarihi:
10.07.2012)
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kapasitesi olan hayvandır’ tanımına ve henüz doğmamış olanın ‘gelişiminin
sonlarına dek’ bu türden bir ‘düşünebilme ve seçim kapasitesine’ değil sâdece
‘potansiyele’ sâhip olduğu fikrine dayanır.
Bu fikir yürütme tarzında, çeşitli ve ciddî problemler vardır. İlk olarak,
Machan hiçbir zaman kendi birey tanımının mâkûl gerekçelerini göstermez.
İkinci olarak,‘latent kapasite’ ile ‘potansiyel’ arasında net bir fark ortaya
koymaz. Latent sıfatı kritik derecede önemlidir. Bir bireyin kapasitesi (şimdi ne yapabileceği), potansiyelinden (daha sonra ne yapabileceğinden) farklı
dahi olsa, latent kapasite potansiyelden nasıl ayrılır? Bir bireyin bir işi yapabilme potansiyeli bulunmadan, bu işi yapabilecek latent kapasitesi de olamaz, bunun tersi de geçerlidir. ‘Latent’ vasfı kategorisi içinde, uyku, baygınlık ya da sarhoşluk gibi sebeplerle geçici bir dönem ‘rasyonel düşünebilme
ve seçim yapabilme’ yetisinden yoksun ‘insan ya da birey’ fertler de bulunur.
Ama sıfat, bu ayrımı hükümsüz kılar. Çünkü dil, komada ya da sarhoş bir bireyi ‘rasyonel düşünme ve seçim yapabilme’ yetisine ‘potansiyel olarak’ sâhip –
tabiî eğer biyolojik mekanizmalar travmayı yenebilir ve toksinleri sistemden
atabilir ise – diye tanımlamakta bir mahsur görmez. Ve eğer, geçici olarak
kapasitesini yitirmiş bu şahıslar, bedenleri kendilerini (zamanla) uyanık hâle
yeniden getirebileceği için, hak tanınmış bireylerse, neden henüz doğmamış
olanlar, kalıtsal biyolojik süreçleri (hastalık, kaza ya da müdahale olmaması
durumunda),‘rasyonel düşünce ve seçim yapabilmelerini’ kaçınılmaz bir biçimde sağlayacağı hâlde, benzer biçimde bu haklara sâhip olamazlar?
Üçüncü olarak, Machan, insan hak ve dokunulmazlıklarının varlığını ‘rasyonel düşünce ve seçim yapabilme’ kriterine dayandırmakla beraber, hiçbir
yerde bu kriteri tanımlamaz. ‘Rasyonel düşünce ve seçimin’ nelerden müteşekkil olduğuna - diğer insanların haklarının ne kadar insanî olduğuna ve
neleri kapsadığına - kimin karar vereceğini de belirtmez.
Machan, bu türden muammaları çözümsüz bırakarak elitizm için mantıksal bir temel sağlar: Kendilerinin ‘rasyonel düşünce ve seçim’ kapasitesine
eşsiz bir biçimde sâhip olduklarını düşünen şahıslar için, imtiyazlı bir sınıfın
kendi icat ettikleri kriterlerle başkalarını yönetmesi nosyonunda yeni bir şey
yoktur. Bu fikir, iç savaş öncesinde, “pozitif-iyilik” mazeretiyle zenci köleliğinin ana dayanağı olarak vazife görmüştür; Nazi yönetiminde, the Herrenvolk (üstün insan ırkı) teorisi olarak ortaya çıkar ve günümüz komünistleri
için de “öncü parti” oligarşisinin mantıksal temellerini oluşturur. Yeni olan,
Machan’ın elitizmin liberteryen prensiplere uygun olduğu imasıdır.
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Murray Rothbard and Walter Block
Block ve Rothbard, doğmamış şahısların hak sâhibi bireyler olduğunu tartışma gereği kabûl ederek ya da varsayarak elitizmin tuzağına düşmeyi önlerler. Fakat, kürtajın bu hakları kısıtladığını inkâr ederler. Rothbard meseleyi
önemsiz addeder. ‘Tam teşekküllü, yetişkin bir insanın başka bir insanın bedeninde, onun rızası dışında, kapalı kalmaya’ yasal olarak hakkı olduğu gibi
absürt bir savı, hiç kimsenin savunamayacağını iddia eder. Hiçbir yetişkin insanın bu türden bir yasal hakkı yoksa, o hâlde fetüsün ‘a fortiori’ (daha büyük
bir kesinlikle) böyle bir hakkı olamaz. Neden “a fortiori”? “A fortiori” terimi
bir sonuç geçerliyse, bu sonucun ihtiva ettiği daha ender rastlanılan ve düşük
olasılıklı sonuçların da geçerli olduğuna işaret eder. Fakat “tam teşekküllü,
yetişkin bir bireyin bir başkasının bedeni içinde kalmasından” daha olasılık
dışı ne vardır? Peki, ne doğmamış bir bireyin anne karnında taşınmasından
daha olağandır? Gerçekten de, biyolojik gerçeklerden yola çıkan en muhtemel varsayım, doğmamış olanların annelerinin karnında kalabilme hakkının
var olduğu ve yetişkinlerin başka insanların vücutlarında kalma hakkının olmadığıdır – yani Rothbard’ın iddia ettiği gibi “a fortiori’ bir benzerlik değil,
birbirine benzemeyen iki durumla ilgili farklı yasal ilişkilerden söz edilebilir.
Rothbard, beceriksiz analojilerden döngüsel nedenleştirmeye döner. “Hangi insan bir başka insanın vücudunda dâvetsiz, istenmeyen bir parazit olarak
kalabilme hakkına sâhiptir?” diye sorar. Biyolojik olarak, konak parazit ilişkisi sâdece farklı türler arasında var olabileceğinden, doğmamış olanlar parazit
değildirler. Ne de onları, bu iddiadan bağımsız biçimde, bu statüyü kanıtlayan bir delil mevcut olmadığından, yasal anlamda “parazit” diye yaftalamak
uygun düşer. Doğmamış olanlara “parazit” demek, yasal olarak onların kürtaja karşı herhangi bir dokunulmazlıklarının olmadığı anlamına gelir. Fakat
bu tam da tartışılan, karar verilmesi için ortaya konan meselenin kendisidir,
argümanın kabûl edilmiş bir öncülü değildir.
Bununla birlikte, Rothbard, “başlangıçta fetüsü vücuduna yerleştirmeyi
istemiş ya da en azından sorumluluk almış” ise dahi, “kendi bedeninin mülkiyet sâhibi olarak… annenin fikrini değiştirebileceğini ve… fetüsü çıkarabileceğini” iddia eder. “Çünkü” der, “her fert kendi bedenine sâhip olmak ve onu
kontrol edebilmek için mutlak hak sâhibidir.” Block da onunla hemfikirdir.
“Sürdürülen istenmeyen hâmilelik, kadının kendi bedeni üzerindeki hakların
ihlâlidir” ve bu yüzden bir tür köleliktir. Fakat biyolojik anlamda kadın kendi
bedenini kontrol edebilme imtiyazına sâhip olduğu için kürtajın meşru olduğu iddiası, kadının kendi davranışlarıyla başka birinin hayatını tehlikeye
atmaya ne kadar hakkı olduğu sorusunu akla getirir. Her birey kendi bedenini
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kontrol etme imtiyazına bu kontrol bir başka insanda agresif bir hasara sebebiyet vermediği müddetçe sâhiptir. Rothbard ve Block, “kadının mülkiyet
hakkı” zemininde kürtajı savunurlarken bu meseleyi de göz ardı ederler. Eğer,
onların kabûl ettiği gibi, doğmamış şahıs hakları olan bir bireyse, bu haklar
çerçevesinde annesinin kendi mülkünü kullanırken onun hayatını tehlikeye
atmasına karşı tamamıyle savunmasız olamaz.
Rothbard, “mülkiyet” argümanını kendi tuhaf “iradî sözleşme teorisinden”
alınmış fikirlerle güçlendirme girişiminde bulunur. Kürtaj meşrudur, diye
iddia eder, çünkü bir kadını hâmileliğini sürdürmek konusunda fikrini değiştirme imtiyazından mahrum bırakmak “iradesini başkalarına devretmek”
anlamına gelir, dolayısıyla da onu köleleştirir. Fakat bir bireyin iradesinin
neden devredilemez olduğunu hiç açıklamaz. Açıklayamaz da zaten. Liberteryenlerin doğru farz ettikleri bütün sözleşme ve mülkiyet hakları sistemi
Rothbard’ın iddia ettiği şeylerin tam aksine dayanır: şöyle ki, bir birey bir
mülkü başkasına transfer etmek için uygun adımları attıktan sonra, kendi
tarafından tek yönlü bir istekle bir daha geri dönülemez biçimde, bu mülkiyet üstündeki kontrolü son bulur. Eğer yasal anlamda “mülkiyetin” bir unsuru, mal sâhibinin iradesini maddî objelere, bunların kullanımını ve idaresini
kontrol etmek için yansıtmaksa, mülkiyet transferleri de transfer edilen mülke ilişkin birey iradesinin devrini gerektirir. Dahası, bir kimsenin kendi şahsî
üzerinde sâhip olduğu mülkiyet hakkını bunların dışında tutmak için kanıt
gerektirmeyen bir neden de yoktur.
Rothbard ve Block kürtajı sâdece kadınların -iddia edilen- mülkiyet hakkı
ilkesiyle değil, doğmamış olanın haklarının olmayışıyla da müdafaa ederler.
Kürtaj mağduru, der Block, haklarından mahrum edilerek zarara uğramış olmaz, çünkü, her ne kadar “özgürlük ve mutluluğu kovalayabilme hakkı varsa
da… ‘yaşam hakkının kendisi’ diye bir şey yoktur”. “Her hak” diye devam eder
Block, “bir zorunluluk gerektirir. Eğer herhangi birinin yaşam hakkı varsa, o
zaman herkesin o bireyi yaşatmak zorunluluğu vardır.” Böyle bir zorunluluğu hem kendisi hem de Rothbard reddeder. “Hiçbir insanın”, der sonraki, “bir
başka insana zarar vererek kendini hayatta tutmak gibi yasal bir hakkı yoktur. Hiçbir insanın, kendini hayatta tutmak için, bir başkasını bazı eylemlerde
bulunmaya zorlamak gibi yasal bir iddiası olamaz.” Tabiî ki, ‘yaşam hakkının’
olmadığı görüşü, Amerika Birleşik Devleti anayasasının Due Process Clauses (herkesin âdil ve eşit yargılanmasına dâir hükümler) öğretisi ile yetişmiş
kimseleri şaşırtacaktır. Bunun tek nedeni, Block ve Rothbard’ın bu terimi liberteryen değil sosyalist manâsıyla kullanmalarıdır.
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Klâsik liberal “Yaşam, özgürlük ve mülkiyet (mutluluğu kovalama)” hakkı,
-ya da daha uygun bir ifadeyle dokunulmazlığı- devlete karşı koyan haklardır.
Devletin otoritesini, bir bireyi bu değerlerden yoksun bırakmaması için ya
da korumakta başarılı olamamasını engellemek adına sınırlarlar; fakat herhangi bir kamu kuruluşuna ya da vatandaşa fırsat, zenginlik ya da hayatı kolaylaştıran başka şeyler sağlamaları gibi bir görev yüklemez. Kısacası, Block
haksızdır. “Yaşam hakkı” -bir saldırgan tarafından öldürülmeme hakkı- mevcuttur. Aslında bu hak, diğer tüm haklardan önce gelir. Başkaları kendi takdir
yetkilerini kullanarak, onu yaşamın kendisinden mahrum bırakabiliyorken,
bir insan nasıl olur da özgürlük ve mülkiyet haklarını talep edebilir? Diğer
taraftan, hayat verilmesi gibi bir hak söz konusu değildir. Piyasanın vermediği fırsatlar anlamında özgürlük ya da başkalarının devretmemeyi tercih
ettiği maddî zenginlikler anlamında mülkiyet verilmesi gibi haklar da yoktur. Ancak kürtaj hayat vermekle değil, hayat sonlandırmakla alâkalıdır. Doğmamış fert, doğal gebe kalma süreciyle zaten hayata başlamıştır. Block ve
Rothbard’ın savundukları kimseler, bu ferdi şu anda sâhip olduğu bir şeyden
tıbbî müdahaleyle mahrum etmek isterler. Bunu, doğmamış olanın yaşam
hakkı olmadığı için yapabileceklerini söylemek, doğmamış olanın haklarının
ne olduğu sorusunu akla getirir.
Kabûl edilmelidir ki, sosyalist bir ‘yaşam hakkından’ bahsedilemez, bireyin varoluş gereksinimlerini başkalarının tedarik etmesini talep etmesi gibi
genel bir hak mevcut değildir. Fakat Rothbard’ın, hiç kimsenin bir başkasının
zararına ya da bir başkasının eylemleri aracılığıyla kendisini hayatta tutmak
için özel bir hakkı olamayacağını iddia etmesi hatalıdır. Bu türden haklar her
liberteryen toplumda hemen her gün tatbik edilir. Örneğin, bir sürücü ihmâl sonucu bir yayayı ciddî biçimde yaralarsa, kanun, yaralı bireyi hayatta
tutabilmek için, sürücünün oluşan tıbbî faturalarla ölçümlenen maddî hasarı
ödemesini zorunlu tutar. Ya da, sürücü bir tıp doktoruysa, kanun, yaraladığı
bireyin hayatını kurtarmak için, kaza yerinde gerekli âcil müdahalede bulunmasını gerektirir. Yahut, kanun başkalarının hayatlarını koruyabilmek adına, sürücülerin mülklerini bazı şekillerde, örneğin okulların etrafında yüksek
hızlarda kullanmamalarını gerektirebilir. Bu vâkıalardan her biri, bir bireyin
bir başka bireyin zararına ya da gönülsüz eylemleri aracılığıyla, ölümcül bir
hasardan korunduğu ya da hayatta tutulduğu durumlar içerir. O hâlde, yasal
ilkeler çerçevesinde, bir kadının doğmamış çocuğuna karşı ölümcül sonuçları
olabilecek eylemlerde bulunması imtiyazına itiraz eden kürtaj karşıtlarının
duruşunda, radikal olan hiçbir şey yoktur.
Ancak Block ve Rothbard doğmamış ferdin yaşam hakkını inkâr etmenin
ötesine geçerler. Block “Her birey kendi isteğiyle kabûl etmediği bir borcu
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olmayan (kabûl etsek de etmesek de hepimiz için muhakkak geçerli olan şiddete önayak olmama zorunluluğu hâricinde) bağımsız bir güçtür” der. Buna
rağmen, bireyin başkalarına saldırmama ilkesine, kendi onayı dahi olmadan,
neden ve nasıl bağlı olduğunu ya da bu ilkenin bireyin isteği dışında uygulanan tek zorunluluk olduğu fikrinin neye dayandığını hiçbir zaman açıklamaz. Saldırmama ilkesi elbette ki Block’un öne sürdüğü “her bireyin bağımsız bir güç olduğu” temeline dayanmaz, çünkü gerçekten bağımsız bir birey
sâdece isteyerek uyduğu zorunluluklar çerçevesinde davranışlar sergiler. Fakat Block’un bu konuda kazara dahi olsa haklı olması, kendi kürtaj savunmasını güçlendirmez.
Eğer doğmamış fert hak sâhibi bir bireyse, (liberteryen manâda) yaşam
hakkına sâhiptir. Bu hak, iki durum hâricinde, tüm diğer bireylere onun hayatına son vermemek gibi bağıntılı bir vazife yükler. Birinci durum çocuğun
başka bir bireyin hayatına karşı saldırıda bulunması, ikincisi ise çocuğun ve
bir başka insanın hayatlarının aynı anda devamının, kontrolleri dışında kalan
varoluşsal sebeplerle mümkün olmamasıdır. İlk durum saldırı mağdurunun
kendini savunma ayrıcalığını öne çıkarır; mağdurun kendi hayatını korumasına, bu koruma saldırganın hayatını sonlandırmayı gerektirse dahi izin verir.
İkincisi ise “ikisinin birden hayatta kalamayacağı ve birinin hayatta kalmasının diğerinin hayatta kalma imkânlarından mahrum bırakılmasına bağlı olduğu âcil vâkıalarda”, mâsum bir ferdin bir başka mâsum ferdin hayatını sonlandırmasına izin veren, kendini koruma imtiyazına vurgu yapar. Block’un
cevaplamadığı soru, kürtajın, her ferdin diğer tüm fertlerin hayatlarına saygı
duyma ve bu hayatları koruma vazifesi karşısında bu iki istisnadan birine
dâhil olup olmadığıdır.
Doğmamış çocuk bir saldırgan değilse, kürtaj da kendini savunma ayrıcalığının bir uygulaması değildir. Saldırı, saldırgan olduğu iddia edilen tarafın
iradî ya da ihmâlkâr bir davranışta bulunmasını gerektirir – çünkü bir ferdi
kendi kontrolünün ötesindeki varoluşsal kuvvetlerin neticelerinden sorumlu tutmak âdil olmaz. Kasıtlı bir davranış içeren insanî bir eylem söz konusu değilse, saldırı yoktur. Kendi yaratılışı, doğmamış çocuğun kasıtlı ya
da ihmâlkâr bir davranışı değildir; onun kontrolünün ötesindedir, bağımsız
biyolojik güçlerin acımasız bir sonucudur ve başkalarının davranışları yüzünden meydana gelmiştir. Doğmamış fert yaratılışından sorumlu olmadığı
için, hayata gelerek –aslında hayata getirilerek- saldırıda bulunmuş olamaz.
Doğmamış fert hiç kimseye saldırıda bulunmadığı ve bulunamayacağı hâlde,
gelişiminin bu aşamasında mantıki ve biyolojik olarak bulunması uygun olan
tek yerde devam eden varlığına karşı, anne kendi kendini savunma ayrıcalığını nasıl kullanabilir?
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Benzer biçimde, eğer hâmilelik hem doğmamış çocuğun hem de annenin
hayatını tehlikeye atmıyorsa, kürtaj kendini koruma ayrıcalığının bir uygulaması değildir. Kendini koruma ayrıcalığı sâdece, iki ya da daha çok mâsum
insanın hayatının tehlikede olduğu ve hepsinin kurtarılamayacağı “cankurtaran sandalı” tarzı durumlarda geçerlidir. Fakat Block ve Rothbard’ın kürtaja
uygun olduğunu iddia ettikleri hâmilelikler, normalde bu türden durumlar
değildir. (Tabbi ki olağan dışı bir hâmilelik ve “cankurtaran sandalı” durumu söz konusu ise, anne mümkünse kürtajla kendi hayatını savunmak ya
da çocuğu kurtarmak için kendi hayatından vazgeçmeyi seçmek ayrıcalığına sâhiptir.) Sözün kısası, Block’un ‘hâmile kadınlar şiddete önayak olmama
zorunluluğunu kabûl etmeli’ teorisi, bizi onun savunduğunun tam tersi bir
sonuca götürür.
Rothbard bu türden Gordian düğümlerini semantik el çabukluğu ve aldatmacayla çözmeye çalışır. “Kürtaja” der, “fetüsü öldürmek değil, onu annenin bedeninden çıkarmak olarak bakılmalıdır. Çıkarma sırasında fetüsün
ölebileceği gerçeği kürtaj eylemine göre ikincil ve önemsizdir.” Oysa modern
kürtaj operasyonlarında kullanılan yöntemler, doğmamış çocuğun ölümünün
Rothbard’ın yumuşatarak “çıkarmak” diye adlandırdığı şeyin tam da amacı
olduğunu şüpheye yer bırakmaksızın kanıtlar. Birçok durumda, bebeğin ölümü çıkarma işlemi sırasında ya da sonrasında değil, önce gerçekleşir; çıkarma işlemi bebeğin ölümünün bir neticesidir. Hukukta niyet, mâsum olanı
suç teşkil eden cinayetten ayırmakta önemli bir kriter olduğundan, bu gerçek
hayatî bir önem taşır. Bir toprak sâhibinin, topraklarına izinsiz girdiği için
doğrama makinesi ile mülkünden attığı bir kimsenin ölümüyle ilgili kriminal bir suçlama karşısında, kendini savunurken bu ölümün “çıkarma” eylemine göre “ikincil ve önemsiz” olarak düşünülmesi gerektiğini, dolayısıyla da
bunun hukuk dışı bir cinayet olmadığını ileri sürebileceğini, hiç kimse ciddî
bir biçimde savunamaz.
Block doğmamış olanın haklarını tanımlamaya zahmet etmenin her durumda gereksiz olduğunu öne sürer: “Fetüsler içinde ikâmet ettikleri rahimin
sâhibine bağımlı olduklarından, statülerini rahim sâhibinin kendilerine karşı
tutumlarından alırlar… Bir misafirden gitmesi istenebilir. Bir fetüs çıkarılabilir.” Buna rağmen Block, bir bireyin bir başkasını uçağıyla gezmek için dâvet
ettikten sonra, yüksek irtifada, dâveti yürürlükten kaldırıp yolcuyu uçaktan
kovamayacağını kabûl eder.”Hayır”, der, “bu neredeyse gülünç bulunabilecek
bir dolandırıcılık olur.” Peki, Block’un yolcusu “statüsü” için neden tamamıyla uçak sâhibine bağımlı değildir? Yolcunun kendi hayatını bir başkasının
dolandırıcılığı aracılığıyla tehlikeye atmamaya hakkı vardır, fakat dolandırıcılığa karşı kendini korumamayı ve bunun neticelerine katlanmayı seçmiş-
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tir. Bunun aksine, doğmamış fert kendini hiç kimseye karşı koruma yetisine
sâhip değildir, annesinin devam eden iyi niyetine -annesinin esiri olarak- güvenmekten başka bir seçeneği yoktur. Eğer Block, yolcusunu kurtarmak için,
pilotun onu güvenli bir şekilde yere indirmesini zorunlu tutup dolandırıcılığı hızır gibi yetişen bir yardımcı (deus ex machina) olarak kullanabiliyorsa,
kürtaj karşıtları da yaratılmış bir bireyin, yaratıcı onu koruma vazifesini bir
sözleşme ya da feragatname ile bir başka koruyucuya ya da yaratılmış bireyin
kendisine devredene dek, kendi yaratıcısı tarafından korunma ve kollanma
hakkı olduğunu neden başarıyla savunamasınlar?
Fakat Block’un “statü” teorisinde çok daha ilginç bir problem gizlenir.
Eğer doğmamış fert “statüsünü” annesinin kendisine karşı tutumundan alıyorsa haklarını ve bireyliğini (personhood) de ondan alır. Zira annesi, kendi
takdir yetkisini kullanarak onu doğumdan önce imha edebiliyorsa, haklarını
kullanmak yetisine de ancak annesinin müsamahası ile sâhip olabilir. Öyleyse neden anneler, çocuklarının sâdece kendilerine bağımlı olarak sâhip
oldukları hakları onlara verdiklerini -ya da, kısacası, doğum öncesinde sâhip
oldukları mutlak gücün tamamını ya da bir kısmını uygun gördükleri zamanlarda çocuklarının haklarını kısıtlayabilmek için saklı tuttuklarını- iddia
edemezler? Kamu hukukuna göre eğer bir insanın diğerine haklar ve imtiyazlar verebilme hususunda takdir yetkisi varsa, verdiği bu hak ve imtiyazları
istediği şekilde koşullandırabilmeye de hakkı vardır. Büyük ihtimâlle Block,
gençlerin öz ebeveynlerinin kölesi olduğu önermesinden irkilecektir. Fakat
kendi muhakemesi, bu türden liberalizm karşıtı bir savı güçlendirmeye katkıda bulunmaktadır.
Kürtaj tartışmasında esas soru, yaratılmış bir bireyin bir bağımlılık hâli ile
yaratılırken, yaratıcısı onu koruma vazifesini bir sözleşme veya feragatname
ile bir başka koruyucuya ya da yaratılmış bireyin kendisine devredene dek,
yaratıcısı tarafından korunma ve kollanma hakkı olup olmadığıdır. Rothbard
bu soruyu, “anneyi bir doğum kontrol hatası ile suçlamak absürttür… doğum
kontrol hatası söz konusu ise, fetüs istila edendir” diyerek cevaplamaktan kaçınır. Tabiî ki eğer doğmamış fert saldırgan bir istilacı ise, bu varsayımla annesinden hiçbir yasal talebi olamaz. Lakin bir ferdin annesine bağımlılık hâli
içindeyken nasıl olup da saldırgan bir biçimde kendi kendini var edebildiğini
açıklamaz Rothbard. Eğer doğmamış olan saldırganlıktan uzak ve mâsumsa,
yaratılışının annesinin isteğinin ya da hatasının bir ürünü olması konuyla
alâkasızdır. Başkalarının refahı için gereken yasal sorumluluklar, maksatlı olduğu kadar ihmâlkâr eylemlerden de kaynaklanır. Block, en azından, Machan,
Rothbard ve kendisinin kürtaj için zayıf bir savunma sunduklarını sezmiş gibi
görünmektedir. Örneğin “Eğer tıp bilimi fetüsü öldürmeyen bir kürtaj yönte-
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mi belirlerse… o zaman başka herhangi bir yöntemle kürtaj yaptırmanın cinayet olduğunu” kabûl eder. Oysa cinayet olmayan böylesi bir yöntem bugün
mevcut: normal doğum. Doğmamış fert neden Block’un özel tıbbî yöntemini
hak eder de normal doğumu hak etmez (her iki durumda da annenin çocuğu
istememesi hâlinde çocuk evlat edinilecektir), Block izah etmez.
Block daha sonra kürtajı “klâsik bir ‘cankurtaran sandalı’ durumu” olarak
mantıklı kılma çabasına girer. Doğru bir biçimde “cankurtaran sandalı modeline uygun durumlar anne ve fetüsün birlikte hayatta kalamayacağı durumlardır.” diye belirtir. Fakat bu olağan dışı vâkıaları, iki ferdin de hayatta
kaldığı normal hâmilelik ile ilişkilendirmekte başarısız olur.
Block son olarak “Karen Anne Quinlan analojisini” gündeme getirir. “Bir
kimsenin salonunda komada ve çaresiz bir Karen Anne Quinlan’ın âniden cisimleştiğini varsayalım.” der, “Ev sâhibi ne yapmalıdır?... Eğer başka insanlar,
mağdurun sorumluluğunu almakta isteklilerse, ev sâhibi onları bilgilendirebilir. Onu hayatta tutmak zorunda değildir, fakat onu öldürmeyebilir de.”
Peki, bunun kürtajla ne alâkası var? Gerçek Karen Anne Quinlan vâkıasında,
o günün tıbbî koşullarında tedavisi mümkün olmayan, fakat teknolojik müdahalelerle ölümü önlenebilecek hasta bir birey söz konusuydu. Quinlan’ın
anne ve babası, müdahale ümitsiz ve mantıksız gibi göründüğünde, doğanın
akışına müdahale etmek istememişlerdi. Kürtaj taraftarları buna taban tabana
zıt bir duruş sergiler. Quinlan ailesi ölüme gittiğine inandıkları doğal sürece
müdahale edilmesini durdurmak isterlerken, onlar normal durumda hayatın
devamını sağlayan doğal sürece müdahale etmek istiyorlar. Üstelik normal
doğum vâkıalarında, doğmamış çocuk, hiç ortada yokken birden bire “cisimleşmez”, anne ve babanın eylemleri ile var olur. Tıp biliminin bugün geldiği
noktada, doğmamış olanı öldürmemek çoğu kez annenin onu doğal gebelik
süreci içinde hayatta tutması ile mümkündür. Bu nedenle Block’un Quinlan
vâkıasından bahsetmesi, kürtaj taraftarı değil, kürtaj karşıtı argümanların gelişmesini sağlar.

Sonuç
Sözün kısası, Block, Machan ve Rothbart, kürtajın meşruluğunu kanıtlamakta başarısız olmuştur. Kürtaj en az dört problem içerir: (1) “Hak” diye bir şey
mevcut mudur? (2) Fertlerin birbirlerinin haklarını ihlâl etmeri zorla sınırlandırılmalı ve cezalandırılmalı mıdır? (3) Doğmamış fertler doğmuş olanlarla aynı haklardan yararlanabilirler mi? (4) Onların ve ebeveynlerinin “haklarının” kapsamı nedir? Bence ne Block ne Machan ne de Rothbard bu soruları
tatmin edici bir biçimde yanıtlayabilmişlerdir..
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Üzerinde konuşulması çok zor konular vardır. Bazı sorunlar, insanları temel
vazgeçilmezlerle karşı karşıya getiriyorsa, onlar hakkında konuşmak, düşünmek ve fikir üretmek özellikle daha zorlaşmaktadır. Kürtaj, bizi hayat ve hürriyete dâir tartışmaların hepsiyle karşı karşıya getiren kompleks bir konudur.
Hayattan ve özgürlükten vazgeçilemeyeceği gerçeği göz önüne alındığında,
kürtajın zor olarak nitelenmeyi hak eden çetin bir alan olduğu ortadadır. Kürtaj konusu, üzerinde derinliğine düşünmeyi, dinlemeyi ve anlamayı gerektirmektedir. Özellikle kürtaj konusunda kadınların ne söylediğini dinlemeyi
öğrenmemiz lâzımdır.
Özgürlük ve yaşam arasında bizi bir tercihe zorlama durumuyla yüz yüze
bırakan kürtaj tartışması, aynı zamanda siyaseti ve ahlâkı yozlaştıran bir
araca dönüşme tehlikesini de bünyesinde barındırmaktadır. Kürtaj tartışması aracılığıyla yaratılacak gerilimden kısa vâdeli sonuçlar devşirmeyi uman
kürtaj karşıtı politik söylem, politik yozlaşmanın ciddî bir örneği olduğu gibi,
kürtaj üzerinden ahlâk tartışması yaparak insanların değer ve moral dünyalarına müdahale etmeyi meşrulaştıran moralizm de ahlâkî yozlaşmanın önünü
açmaktadır. Kürtaj, politik veya moral yozlaşmanın bir aracına dönüştürülmemelidir. Kürtaj, siyasete veya moralizme bırakılmayacak kadar ciddî bir
konudur.
Kürtaj tartışmalarında kullanılan yozlaştırıcı dil de kaliteli bir tartışma
konusunu kasıtlı bir şekilde sığ ve verimsiz bir polemiğe dönüştürebilmekte-

23

24 | Bilal Sambur

dir. Din, ahlâk, cinsellik, beden, yaşam hakkı ve tercih hakkı gibi kavramların
havada uçuştuğu kürtaj polemiklerinde kaliteli bir tartışma yapmanın imkânı
bulunmamaktadır. Bu kavramlar, orijinal anlamlarından soyutlanarak totaliter anlamlara büründürülerek bir dayatma aracına dönüştürülmektedirler.
Dilin yozlaşması, aslında kürtaj üzerinden otoriterliğin ve totaliterliğin meşrulaşmasına zemin hazırlamaktadır.
Cenindeki hayatı koruma adına kürtaja karşı çıkan yaklaşımın, özgürlüğü
feda etmesine ve önemsizleştirmesine tanık oluyoruz. Özgürlük, karikatürize
edilmekte, onunla alay edilmekte ve ona dudak bükülmektedir. Kürtaj tartışmasında, özgürlük ve hayatı ciddiye alan, biri uğruna diğerini küçümsemeyen bir anlayışa ihtiyaç vardır.
Bireysel özgürlük, kişinin devletin müdahalesi olmadan istediğini yapabilme durumunu ifade etmektedir. Başka bir ifade ile özgürlük, özünde bir
müdahalesizlik hâlidir. Özgürlük, devlete kendisini sınırlama yükümlülüğü
getirmektedir. Özgürlükler maksimum, kısıtlamalar minimum düzeyde olmalıdır. Kürtaj tartışmasında hak kavramı, tamamen özgürlüğün zıddı bir
anlamda kullanılmaktadır. Hayat hakkının korunması gerekçe gösterilerek
devletin yasalarla kürtaj ve cinsellik alanını yeniden dizayn etme ve ona müdahale etme imtiyazının olduğu savunulmaktadır. Burada hak, özgürlüğün
feda edilmesi uğruna korunulmaktadır. Hakkı savunmak uğruna özgürlüğün
daha çok feda edilmesi gerektiği düşüncesi, ikisi arasında kurulan dengesiz
ilişkiyi göstermektedir. Hakkın korunması adı altında devletin olabildiğince
hayatımıza müdahale etmesinin varacağı sonuç tiranlıktır.
Devletin yapması gereken uygun işlerin ne olacağı sorusu, çok ciddî bir
tartışma konusudur. Bazıları, devletin, toplum için bazı değerleri öngörmesini, bazı davranış biçimlerini teşvik ederken bazılarını da bastırması gerektiğini iddia etmektedirler. Bu bağlamda kürtaj, devletin yasaklaması gereken bir
davranış olarak gösterilmektedir. Kürtaj, devletin, zorlayıcı güç kullanarak
müdahale edeceği uygun bir alan değildir. Kürtajın ahlâkî veya dinî açıdan
yanlış olarak düşünülmesi, devletin bu alanda zor kullanmasını meşrulaştırmamaktadır.
Kürtajın gayri ahlâkî olduğunu söylemek ile gayri ahlâkî olduğundan
dolayı onun yasaklanması gerektiğini söylemek arasında fark vardır. Gayri
ahlâkî olan bir davranış, yapılmaması gereken bir davranıştır, yasal olarak
yasaklanması gereken bir eylem değildir. İnsanlar, gayri ahlâkî olarak gördükleri bir davranışı yapmamayı seçebilirler, ancak onu yasa yoluyla zorunlu
hâle getirmeyi talep etmemelidirler. Kürtaj, yanlış ve gayri ahlâkî olarak görülebilir, ancak bu kürtajın yasaklanması gerektiği anlamına gelmemektedir.
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Kürtaja ahlâkî temelde karşı çıkmakla kürtajın yasaklanmasına karşı çıkmak
da aynı değildir. İnsanlar kürtaja karşı olabilirler, aynı zamanda kürtajın yasaklanmasına da karşı olabilirler.
Din adına kürtajı yasaklamaya kalkışmak, din ve devlet ayrılığıyla bağdaşmamaktadır. Devletin, dinin olumsuz veya uygun gördüğü bir şeyi din adına
politika hâline getirmemesi gerekmektedir. Din-devlet ayrılığı, devlet-ahlâk
ayrılığı anlamına da gelmektedir. Din-devlet ayrılığı, devletin tarafsızlığı için
olmazsa olmaz bir kuraldır. Din ve ahlâk konusu her şeyden önce devleti değil, bireyi ilgilendirir. Dinî ve ahlâkî konularda devlet değil, birey karar vermelidir. Din ve ahlâk konularında devlet kendisine hep bir körlük perdesi
çekmelidir.
Türkiye’de yapılan kürtaj tartışmasının, ana karnındaki fetüsü korumakla
hiçbir ilişkisi yoktur. Bu daha çok siyasî ve ideolojik nitelikli bir kampanya
ile belirli bir ahlâkî ve dinî sektörü güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İdeolojik ve siyasî amaçlar uğruna devlet gücünün kullanılması temel sorundur.
Her şeyden önce devlet gücünün keyfî kullanılmasının önüne geçilmelidir.
Kadınlar hiçbir şekilde zorla doğuma zorlanmamalıdır. Gereksiz düzenleme
ve yasalarla kadınların doğum yapmama hakkı gaspedilmemelidir. Gereksiz
kurallar, devlet gücünün kötüye kullanılmasıdır. Bu konudaki düzenlemeler,
insan hakları ve özgürlüklerine aykırıdır ve güçlü bir denetime tâbi olmaları
gerekmektedir. Kürtaja izin veren veya yasaklayan yasaların hiçbiri özgürlükçü değildir. Önemli olan yasaların bireylerin önündeki tercihlerden herhangi
birini yasaklamamasıdır. Yasal olarak kürtaja izin vermek, insan hayatına karşı vicdansız ve gayri ahlâkî bir tavır olarak görülemeyeceği gibi, kürtajı yasal
olarak yasaklamak da daha vicdanlı ve ahlâkî bir tavır olarak yüceltilemez.
Birey, başkalarına zarar vermediği sürece istediği yaşam tarzını tâkip edebilir. Bireyin kendisini ilgilendiren konularda kendi başına karar verme hakkı mutlaktır. Birey kendi hayatı, bedeni, zihni ve ruhu üzerinde tam olarak
hâkim olmalıdır. Başkasının bedeni üzerinde hak iddia etmek bir ihlâldir. Hiçkimse bir başkasının iç dünyasını işgâl edemeyeceği gibi dış varlığını da ihlâl
edemez. Başkasının iç ve dış alanını işgâl etmemek, ona müdahalede bulunmamak özgürlüğün olmazsa olmazıdır.
Kürtaj konusu ahlâken ve insanî açıdan nötr veya arzu edilen bir konu değildir. Kürtaj, sağlığımız, eğitimimiz, barınmamız benzeri yüzlerce konu gibi
özgürce ve gönüllüce karar vereceğimiz bir konudur. Kürtaj serbest olmalıdır
ve insanlar kürtaj yapma imkânlarına sâhip olmalıdırlar. Kürtaj yaptırmak
veya yaptırmamak bir haktır. Ancak bu hak minimum düzeyde kullanılmalıdır ve köklü bir gerekçeye dayanmalıdır. Kürtaj hakkı, herhangi yasal ceza
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olmadan kürtaj uygulamayı kapsamaktadır. Kürtaj, kadının bir hakkı olarak
anlaşılmalıdır. İstenmeyen hâmileliklere karşı kadın, kendisini korumak isteyebilir. Kürtaj, devletin müdahalesi olmadan farklı tıbbî seçenekler arasından herhangi birisini seçme hakkından ibaret değildir. Kürtaj, kadının bir
hakkıdır. Kadının kürtaj yaptırıp yaptırmama hakkı, basit bir tıbbî seçimden
ibaret değildir. Kadın, istemediği ve rızası olmadığı hâmileliklerin bedenini ve hayatını ele geçirmesine engel olma hakkına sâhip olduğundan dolayı
kürtaj yaptırıp yaptırmama hakkına da sâhip olmalıdır. Kürtaj hakkını, kullanıp kullanmayacağına kendisi karar vermelidir. Çoğunluğun dinî veya ahlâkî
kabûllerinden dolayı kadının bu çok özel ve kişisel nitelikli hakkı ve özgürlüğü kolay bir şekilde ortadan kaldırılamaz. Kürtajın ahlâkî açıdan yanlışlığına
kadın karar vermelidir. Belirli bir ahlâk, zorla başkalarına empoze edilemez
ve yasalaştırılamaz. En büyük ahlâk dışılık, zor kullanmadır. Ahlâkî temelde
sorunla ilgilenmek lâzımdır. Devletin zorlamasının gayri ahlâkîliği ciddî sorundur.
Kürtaj, fetüsün gelişme sürecinin sonlandırılmasıdır. Fetüse son vermek,
fetüsün rızası dâhilinde değildir. Burada iki tutum karşımıza çıkmaktadır. Birinci yaklaşıma göre, fetüs bir kişidir ve onun rızası olmadan onun hayatına
son vermek bir şiddet biçimidir ve bir şiddet biçimi olarak kürtaj kabûl edilemez. İkinci yaklaşıma göre, fetüs bir kişi değildir ve doğal olarak kürtaj
bir şiddet eylemi değildir. Fetüs kişi olarak düşünüldüğünde, kürtaj yaşam
hakkının sonlandırılması olarak düşünülmektedir. Fetüsün kişi olarak düşünülmemesi, insanın cenin hâlindeki durumuna müdahale etmeyi olanaklı kılmaktadır. Fetüsün statüsünün ne olduğu, kişi veya farklı bir statüde olduğu
benimsenen değer yargılarına göre değişebilmektedir.
Fetüsün statüsünün ne olduğu konusundaki kararı anneye bırakmak
önemlidir. Bireyler, sâhip oldukları değerler bağlamında hâmilelikten itibaren ceninin yeni, özgün ve canlı bir insan yaşamı olduğunu düşünüyorlarsa,
kürtaj yaptırmayabilirler. Fetüsün tam olarak ne zaman insan olup olmadığına dâir yapılan hukukî, felsefî ve dinî tartışmalar içinde boğulmak çok anlamlı değildir. Devlet, bir anneden daha şefkatli değildir. Fetüsün kişi olduğunu
söyleyerek kadının kürtaj hakkına sâhip olamayacağını iddia etmek aslında
bir dayatmadır. Fetüsün statüsü üzerinden tartışma yürütmek, kürtaj hakkını
baştan iptal etmektedir. Kürtaj karşıtlığı üzerinden yaşam hakkını savunduğunu iddia eden yaklaşım, kadının seçim hakkının insan hayatına saygıdan
daha üstün hâle getirildiği şeklindeki bir suçlama ile farklı düşünceleri bastırabilmektedir. Fetüs bir kişi olarak kabûl edildiğinde, kürtaj, özel bir kişisel
seçim konusu olmaktan çıkacak, kadının hiçbir sözünün olmadığı başkasının hayat hakkı hâline getirilecektir. Aslında kürtaj tartışmasında anlamsız
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bir özgürlük söylemi uğruna yaşam hakkını hiçe saymak şeklinde şantajvari
bir söylem kullanılmaktadır. Kürtajın cinayet olduğu söylemi, aslında yaşam
hakkı konusunda bir duyarlılığın değil, reddedilemeyecek bir şantajın ve dayatmanın ifadesidir.
Sosyal sonuçlarına bakılarak da özgürlük kısıtlanamaz. Kürtajın engelli ve
sağlık problemleri yaşayan çocuklara engel olacağını söyleyerek de kürtajın
zorunlu olmasını savunmak da ahlâkî değildir. Nüfusu arttırmanın toplumun
geleceği açısından zorunlu bir yarar durumu olduğu savunularak da kürtajın yasaklanması savunulamaz. Dışsal sonuçlarından bağımsız olarak konuyu
kapsamlı olarak değerlendirebilecek ve karar verebilecek kişi kadındır.
Kürtaja karşı çıkanların sâdece dindar insanlar olduğunu düşünmek büyük bir yanılgıdır. Dindar insanların büyük çoğunluğu kürtaja karşı çıkabileceği gibi, dindar olmayan insanlar da kürtajı destekleyebilir. Ancak bu durum, kürtaj karşıtı güçleri sürükleyen temel dinamiğin din olduğu anlamına
gelmemektedir. Din, kürtaja karşı çıkmanın tek temeli olarak kullanılamaz.
Dindar ya da seküler, herkes vicdanlı, ahlâklı ve insanî olabilir. Dindar veya
dindar olmayan birçok kişi, kürtajı destekleyebilir veya reddedebilir. Kürtaj
üzerinden yapılacak hiçbir konumlanma, ilericilik, eşitlik, dindarlık, ahlâk
veya özgürlük gibi bir nitelemeyle dayatılamaz.
Kürtaj tartışması üzerinden bir liberal-muhafazakâr ikilemi çıkarmak da
sağlıklı değildir. Kürtaja karşı çıkmak muhafazakârlığın gereği olmadığı gibi,
kürtajı desteklemek de liberallik anlamına gelmemektedir. Din bu diktomide
ilgisizdir. Hem liberal hem muhafazakâr düşünce, insan hayatına çok değer
vermektedir. Özellikle liberal düşünce insan hayatının korunması için bireylerin kendi özgür ve gönüllü tercihleriyle yapmış oldukları fedakarlıkları çok
önemsemektedir. Bir annenin doğurduğu çocuğu büyütmek ve beslemek için
yapmış olduğu bütün fedakarlıklar çok değerlidir. Annenin fedakarlığı çok
değerli görüldüğünden dolayı, kürtaj konusunda esas söz sâhibi anne olmalıdır. Doğmamış bebeğe kürtaj yaptırmak, doğmuş bebeğe göre daha kolaydır
şeklinde bir önyargı çok yüzeyseldir. İnsan ve hayatı her aşamada değerlidir
ve önemlidir. İnsanın doğmadan önceki geçirdiği süreçlerde insan hayatının
bir parçasıdır ve ana karnındaki gizemli süreç de insan hayatı olarak değerlendirilmelidir. Ancak bu konuda söz sâhibi anne olmalıdır. Çünkü hâmilelik
dediğimiz o özel süreci sâdece kadın yaşamaktadır, özel hayat hakkı ve vücuduna sâhip olma hakkı sâdece kadınındır. Hâmilelikle beraber insan hayatı
dediğimiz süreç başlamaktadır. Her birey, insan hayatına saygılı olmalıdır.
Doğum asıl, kürtaj istisnadır. Kürtaj, doğumun yerine ikâme edilemez. Zorunlu hâllerde alınacak tedbirler konusunda kadın karar sâhibi olmalıdır. Kadın,
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bazı hâllerde kendisinin benimsediği dinî, ahlâkî ve felsefî görüşler ışığında
kürtaj konusunda kararını belirleyebilir. İnsanlar farklı dinî ve ahlâkî yaklaşımlara sâhip olabilirler. Bireyin vicdanına saygı esastır.
Liberal açıdan hem hayat hakkı hem özgürlük çok önemlidir. Kürtaj konusunda temel yükümlülük bireydedir. Kürtaj, insan hayatını değersiz görmek
ve önemsizleştirmek değildir. İnsan hayatını sonlandırmak şeklinde hiç kimsenin özel bir hak ve ayrıcalığı yoktur. Kürtaj konusunda tek otorite kadının
bireysel vicdanıdır. Kurumların vicdanı yoktur. Hele hele devletin hiç vicdanı
yoktur. Vicdanlı olan insanlardır. Kadının kendi vicdanî, ahlâkî, dinî değerlerine göre kürtaj hakkını sınırlamak veya ortadan kaldırmak bir vicdan özgürlüğü ihlâlidir. Kürtaj tartışmasında vicdan özgürlüğü çok önemli bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kürtaj konusunda insanları vicdanlarıyla karşı
karşıya getirebilecek düzenlemeler yapılmamalıdır.
Özgür toplum, ahlâkî bir toplumdur, çünkü insanların özgürce seçimlerini
yaptıkları toplum ahlâkî ve âdil bir toplumdur. Özgürlükçü düşüncenin var
olmasının temeli budur. Özgürlükçü düşünce, devletin gücünü değil, bireyin
özgürlüğünü esas alır. Özgürlükçü düşüncenin bu esastan ayrılması mümkün
değildir. Bireyin seçimlerini esas almayan ve devlet gücünü yücelten ideoloji ve yaklaşımlar özgürleştirici değil, baskıcı ve dayatmacı olurlar. Kürtaj
konusu, özgürlükçü düşünce açısından detay bir konu değildir. Kürtaj tartışması, hayat, özgürlük ve mülkiyet haklarının korunması açısından hayatî bir
konudur. İnsanların hayat, özgürlük ve kendileri için iyi olanı yaşama hakları
vardır. Devlet veya üçüncü taraflar bu özgürlüğü ihlâl edemezler. Devletin,
hangi haklara sâhip olacağımızı ve kimlerin bu hakları nasıl kullanacağını
belirleme gücüne sâhip olması durumu, insan özgürlüğüne temel tehdit durumundadır.
Kolektivizm, bireysel özgürlüğü yıkmanın en sinsi yollarını kürtaj konusu üzerinden bulmaktadır. Kürtajın yasaklanmasını talep etmek ile devletin
tiranlığını talep etmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Devlet, kürtaj yaptırmak isteyen kadınları kâtil ilân ederek, onların bireysel özgürlüklerini ve
tercih haklarını kullanamayacaklarını deklare etmektedir. Başka bir ifade ile
kürtaj yasağına karşı çıkanları daha düşük, acımasız insanlar olarak konumlandırmaktadır. Devlet, kürtaj yasağına karşı çıkanların hak ve özgürlüklerini
korumayı gereksiz hâle getirmektedir. Kürtaj üzerinden vicdanlı insanlar-acımasız insanlar şeklinde bir sınıflama yaratarak totaliteryanizmin ortak amacı
olan insanları karşı karşıya getirmek stratejisini etkili bir şekilde uygulamaktadır. Devletin asıl istediği kürtaj örneğinde olduğu gibi insanları feminist,
laik, dindar, muhafazakâr ve liberal gibi kamplara ayırarak bireylerin sonu
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gelmeyen polemiklerle enerjilerini harcamalarını sağlamaktır. “Her kürtaj
bir cinayettir. Her kürtaj, bir Uludere’dir” söylemi, devletçi totaliteryanizm
için kürtajın çok elverişli bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Devlet gücünü elinde tutanlar, kürtaj gibi tartışmalarla Uludere gibi sahici katliamları
gündemden çıkarmak ve asıl önemli sorunun bireylerin devletten özgürleştirilmesi gerektiğini unutturmak istiyorlar. Kürtaj sorununda hayat hakkının
korunması için devletin müdahalesini gerekli gören yaklaşımın dayandığı
temelin yanlışlığı sorgulanmalıdır. Kürtajı cinayet, kadınları kâtil göstermek
devletçi ve kolektivist anlayışın büyük bir yalanıdır. Devletin müdahalelerine
karşı insan özgürlüğü, bir bütün olarak savunulmalıdır. Yaşam hakkı, özgürce yaşam hakkı olarak savunulmalıdır. Bedenine ve hayatına sâhip çıkmak
isteyen kadınların tercih ve özgürlük haklarına müdahale etmek, hepimizin
özgürlüğüne yapılan bir müdahaledir. Olgun ve yetişkin insanların, hayat,
özgürlük ve mülkiyet hakları üzerinde hiçbir duyarlılık göstermeyen devletin, kürtaj sözkonusu olduğunda fetüsün yaşam hakkının koruyucusu rolüne
soyunması çok düşündürücüdür.
Kürtaj konusu din ve ahlâkla büyük ölçüde ilişkilendirilmektedir. Kürtaja
karşı çıkma adı altında toplumsal bir ortodoksi inşasının önü açılmamalı ve
bireylerin vicdan özgürlükleri korunmalıdır. Kürtajı yasaklamak, bireylerin
özel yaşam hakkına, din ve vicdan özgürlüklerine müdahale anlamına gelmektedir. Devlet, dinî öğretilerin ve vicdanın rehberliğini gerektiren düzenlemeler yapmaktan kaçınmalıdır. Muhafazakârlar, kendi doğrularını tepeden
bir şekilde topluma dayatma hakkına sâhip değildirler. Kürtaj, toptan yasaklanmamalıdır. Devlet, kürtaj konusunda sınırlayıcı ve yasaklayıcı düzenlemeler yapmaya başladığı anda, ortaya devletin bireysel vicdanı ilgilendiren
dinî ve ahlâkî müdahalelerinin önünün açılması şeklinde olumsuz bir durum
çıkabilir. Devletin, kürtaj gibi çok tartışmalı konularda taraf olması, dinî tartışmaların kamusal alanı işgâl etmesine, farklı dinî sosyal gruplar arasında
yoğun kamplaşmaların ve şiddetin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Kürtaj meselesi, bir siyasî liderin mutlak doğrusunun tepeden bir şekilde bütün topluma empoze etmek suretiyle çözüme kavuşturulacak bir sorun
değildir.
Kürtaj, ahlâk, psikoloji, sosyoloji, felsefe, biyoloji, hukuk, din, siyaset ve
kültürü ilgilendiren, kısacası insana dâir ne varsa her şeyi ilgilendiren kompleks bir sorundur. Kürtaja karşı çıkanlar, kendilerini hayat yanlısı olarak konumlandırırken, kadının bedeni üzerinde karar verme hakkını savunanlar ise
kendilerine seçim yanlısı demektedirler. Herkes, kürtaj konusunda kendine
göre argümanlara sâhip bulunmaktadır. İnsanların farklı olma hakkı sâdece
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detay konularla sınırlı değildir. İnsanlar, temel sayılan konularda farklılaşıyorlarsa farklı olma haklarını sahici anlamda kullanıyorlar demektir. Kürtaj
gibi insana dâir temel bir durumda bireylerin farklı olma hakları vardır.
Annenin sağlığı, bebeğin ağır sakatlığı ve tecavüz dâhil her durumda
kadın, istenmeyen bir hâmileliği sonlandırma seçeneğine sâhip olmalıdır.
Kadının neler hissetiğini sâdece kadın bilebilir. Devlet, kendisini kadın yerine koyamaz. Anne karnındaki fetüsü sonlandırmak öyle kolay bir iş değildir. Fetüsü korumak için devletin zorlama bir düzenleme yapmasına ihtiyaç
yoktur. Kadın, hâmilelikte doğumu düşünür, kürtajı değil. Sosyal, siyasî ve
kültürel argümanlar, kadının kendi bedenine dâir özgürlüğüne müdahaleyi
meşrulaştıramaz. Kadın, içindeki cenine bir basit nesne ya da et parçasıymış
gibi yaklaşmayacak kadar merhametli ve şefkatlidir. Çok zor hâllerde kadının
içindeki canlıya karşı vermesi gerekli zor bir karar olabilir. İşte böyle bir zor
anda, kadının vicdanî değerlendirmesi esas olmalıdır. Siyasî ve yasal müdahalelerle hem kadının özgürlüğü hem de canlının yaşam hakkına müdahale
edilmemelidir. Kadının önünde bir seçim hakkının olması, bütün kadınlara
kürtaj yapmayı dayatma anlamına gelmemektedir. Asıl dayatma kürtajı yasaklamaktır veya onun üzerinden toplumu dizayn etmektir. Özgürlükçü açıdan, insan onuru, hayatı, hürriyeti ve mülkiyeti esastır. Devletin veya iktidar
sâhiplerinin toplumsal yarar, ahlâk ve din adına insan özgürlüklerine sistematik olarak saldırması esas sorundur.
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Kürtaj meselesinin, hızlı bir değişim ve dönüşüm geçiren Türkiye’nin gündemine hızla girip yoğun bir tartışmaya neden olduktan sonra yine aynı hızla
gündemden düştüğüne şâhit olduk. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir
konuşmasında kürtaja ve sezaryen ile doğuma karşı olduğunu ve bir başka
konuşmasında da “Her kürtaj bir Uludere’dir” diyerek hem Uludere’de olanın
hem de kürtajın cinayet olduğuna inandığını ima etmesinin ardından kamuoyunda bu konunun hararetli bir tartışması başladı. Bu tartışmayla eş zamanlı
olarak da Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir yasa tasarısı hazırlığı içinde
olduğunu öğrendik.
Açıkçası kürtaj meselesi Türkiye kamuoyunu sürpriz bir şekilde, hazırlıksız
olarak yakaladı. Muhafazakârlar ve muhafazakâr demokrat duruşa sâhip olan
Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin, örneğin başörtüsü yasağı ile dindar
kadınların eğitim hakkının ellerinden alınması, irticai faaliyette bulundukları
gerekçesiyle dindar askerlerin ordudan uzaklaştırılması, sekiz yıllık kesintisiz
eğitim ile imam hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılması gibi meseleleri düzeltilmesi gereken sorun alanları olarak gördüklerini bu konuda uzun
zamana yayılan sorunun tespiti ve çözüme yönelik tartışmalardan biliyorduk.
Buna karşın kürtajın yasal olmasının muhafazakâr çevrelerde bir sorun olarak
algılandığına ilişkin belirgin bir algı bulunmamaktaydı. Nitekim yapılan yoğun tartışmalar, bize bu meselede zikrettiğim diğer meselelerden farklı olarak
muhafazakârlar arasında homojen bir bakış açısının olmadığını gösterdi. Esasen bu tartışmalar kürtaj meselesinin toplumun “laik”, “dindar”, “feminist”,
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“liberal” hemen hemen tüm kesimlerini enine kesen bir sorun alanı olduğunu
ortaya koydu. Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yaygın adlandırmayla ifade edersek, toplumun hemen her kesiminde hem “yaşam taraftarları” (pro-life) hem de “tercih taraftarları”nın (pro-choice) olduğunu fark ettik.
Muhafazakârlar içerisinde kendisi onaylamasa bile kürtaj yaptırma hakkının
olması gerektiğini ifade eden doktorlar, kadın hakları savunucuları ve gazetecilerin var olduğunu gördük. “Laik” çevrelerde kürtaj yaptırmanın vicdanî
nedenlerle yasaklanmasını savunanların olduğunu gördük.
Evet, başta ABD olmak üzere Batılı demokrasilerde uzun zamandır tartışılan bir meseleyi biz de enine boyuna tartıştık. Bir bakıma bu demokrasinin
sağlıklı işlediğinin de bir göstergesi. Ülkemizde demokratikleşmede mesafe
katedildikçe daha önce tabu sayılan, tartışılamaz denilen meselelerin kamuoyu gündemine taşınması ve konunun ilgilendirdiği tüm kesimlerce tartışılmasının demokrasimiz açısından bir sağlık göstergesi olduğunu düşünüyorum.
Bu kamusal tartışmaya liberal düşünce de liberallerin perspektiflerini sunarak
katılıyor. Toplumun diğer kesimlerinde olduğu gibi liberaller arasında da bu
meselede bir oydaşma bulunmuyor. Kimi liberaller kürtaj yaptırma hakkının
elden alınamaz olduğunu düşünürken kimi liberaller de vicdanî gerekçelerle buna karşı çıkıyor. Esasen bu tartışmanın liberaller açısından “zarar ilkesi” çerçevesinde yürütülmesinin sağlıklı olacağını düşünüyorum. John Stuart
Mill’in formüle ettiği şekliyle, “zarar ilkesi” bir kimseye karşı kamusal zorlamaya ancak bu kişinin başka bir kişinin haklarına zarar vermesini engellemek
üzere başvurulabilir. Bu noktada cevaplandırılması gereken, kürtaj ile gelişimi
sonlandırılan fetüsün/ceninin gelişiminin hangi aşamasında hakları olan bir
kişi olduğudur. Eğer fetüs, gelişiminin ilk ânından itibaren başta yaşam hakkı
olmak üzere liberal haklara sâhip olan bir kişi ise kürtajın tamamen yasaklanmasını liberal açıdan talep etmek zarar ilkesinin konuya uygulanmasının zorunlu sonucu olacaktır. Eğer fetüs gelişiminin ancak belli bir aşamasında kişi
olarak görülebilirse, bu aşamadan önce yapılacak kürtajlarda liberal açıdan
herhangi bir kişiye zarar verilmesi sözkonusu olmadığından kürtaj yaptıran
kişiye karşı devlet zoruna dayalı bir yaptırım sözkonusu olmayacaktır.
Fakat bu konuda, yani fetüsün ne zaman haklara sâhip bir kişi olduğu
konusunda ne liberaller arasında ne de toplumun geri kalanı arasında bir
görüş birliği bulunmamaktadır. Kimileri ilk üç aya kadar fetüsün kişi olarak
kabûl edilemeyeceğini savunurken kimileri de bunu daha erken bir dönemle
belirlemektedir. Bu konuda söz söylemesi beklenen kesimlerden ne biliminsanları, ne hukukçular ne de ilâhiyatçılar arasında bir uzlaşma sözkonusudur.
Tam da bu noktada altı çizilmesi gereken bir husus bulunmakta: Bu husus, hak temelli bir hayatın ne zaman başladığına dâir tartışmada bir grubun
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görüşünün diğerleri üzerinde ayrıcalıklı konuma getirilmemesi gerektiğiyle ilgilidir. Hatırlanacağı üzere, kürtaj tartışmasının başlamasının ardından
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez de ilâhiyatçı gözüyle meseleye yaklaştı. Bunun üzerine, bu meselenin dinî, ahlâkî bir yaklaşımla değil
“tarafsız”, “bilimsel” bir gözle ele alınması gerektiğini, Adalet ve Kalkınma
Partisi’nin din temelli argümanlar ileri sürerek dinî temelli bir yaşam tarzını
topluma dayatmaya çalıştığını ileri sürenler oldu. Bu argümanın ilk kısmının,
yani din temelli argümanlar ileri sürmenin tarafsızlık ilkesini ihlâl ettiğini
kabûl etmeliyiz. Ancak, “bilim temelli” bir yaklaşımın objektif, üzerinde herkesin uzlaştığı, değer yargılarından bağımsız bir yaklaşım olduğunu söylemek acaba ne kadar ikna edicidir? Aklın yetkinliğinin, bilimin objektifliğinin
ve yanılmazlığının sorgulandığı post-modern çağda, bu tartışmanın tarafsızlık adına bilim temelinde yürütülmesini talep etmek ikna edicilikten uzaktır.
Kaldı ki, bilim insanları da kendi aralarında bu meselede bölünmüştür. Bu
sebeple, bu kamusal tartışmaya bilimsel, hukukî, sosyolojik, psikolojik, ilâhî
tüm perspektifler katılmak durumundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görüş ortaya koymasındaki problem onun ilâhî bir gerekçeyi ortaya koyuyor
olmasından ziyâde tüm toplum adına dinî yorumlama tekeline sâhip olma iddiasıyla görüş belirtmesidir. Bu mesele devletin resmî kurumu olan Diyanet
İşleri Başkanlığı aracılığıyla değil din konusunda yetkin olan ilâhiyatçılar,
sivil din insanları tarafından ortaya konmalıdır.
Kanımca meselenin kamusal alanda ilgili tüm açılardan tartışılması sağlıklıdır. Ancak, bu tartışmanın yukarıda belirttiğimiz bir fetüsün ne zaman
kişi olduğu sorunsalına kesin olarak bir çözüm getirmesi imkânsızdır. Demokratik bir toplumda oydaşmanın olmadığı böyle bir durumda kamusal zorlamanın olup olmamasına ilişkin verilecek kararda izlenebilecek başlıca iki
yol bulunmakta: Ya modern dönemin ve hatta post-modern dönemin yüceltilen demokratik karar alma mekanizmaları devreye sokulacak ya da mesele bireyin kendi vicdanî tercihine bırakılacak. Ben, liberal bir perspektiften,
ikinci yaklaşımın doğru olacağını düşünüyorum. Farklı kesimlerin biraraya
gelmesiyle oluşmuş olsa bile bir çoğunluk, üzerinde herkesin mutabık olmadığı, fetüsün ne zaman kişi olduğu hususundaki görüşünü kendisinden farklı düşünen azınlıktakilere dayatmamalıdır. Bu tartışmalı meselede azınlıkta
kalan bireylerin vicdanî kabûlleri ve bu doğrultuda gerçekleştirdikleri kürtaj
eylemi çoğunluk tarafından hoşgörülmelidir. Nitekim, liberal siyaset teorisyeni Chandran Kukathas’ın da savunduğu gibi, özgür bir toplumdaki en temel
özgürlük “vicdan özgürlüğü”dür. Bir toplum üyelerine başka bireylerin temel
haklarına zarar vermedikleri sürece kendi vicdanî kabûllerine göre yaşayabilme özgürlüğünü tanıdığı ölçüde liberal bir toplum olarak nitelendirilmeye
hak kazanır.
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Kürtajın yasal olması gerektiğini belirttikten sonra bir başka tartışmalı konuya da değinmek istiyorum. Bu konu, kürtaja karar verme hakkının tek başına
kadında olup olmadığıdır. Kürtaj meselesi tartışılmaya başladığında aktivist
feminist grupların kürtaj yaptırma özgürlüğü/hakkının kısıtlanmasına karşı
yoğun mücadelesine şâhit olduk. Bu grupların benim aklımda kalan en temel
sloganı “benim bedenim benim hakkım” şeklindeydi. Açıkçası ben meselenin
bu kadar basit olmadığını düşünenlerdenim. Bir kere, rızaya dayalı bir ilişki sonucu oluşan bir hâmilelikte, haklarından vazgeçmemesi hâlinde erkeğin
de söz söyleme hakkının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sayıda kısa bir
makalesine yer verdiğimiz Wendy Mcelroy’un da belirttiği gibi, eğer kadınlar
boşandıkları kocalarından çocukları için nafaka talep etme hakkını kendilerinde görebiliyorlarsa, erkeklerin de oluşumunda sorumluluk sâhibi oldukları
hâmileliğin sona erdirilip erdirilmemesinde söz sâhibi olmaları gerekir. Kadının hâmilelik sırasında ve sonrasında erkekten daha fazla fedakârlıkta bulunan, mâliyete katlanan taraf olmasına rağmen kürtaj meselesinde kadınla erkeğin eşit söz sâhibi olması gerektiğini düşünüyorum. Erkeğin eşit söz sâhibi
olması gerektiğini düşünmemin nedeni meselenin doğası gereği ya erkeğin
kadının kürtaj yaptırma isteğini veto etme hakkına sâhip olarak söz sâhibi
olacağı ya da hiçbir söz hakkının olmayacağını düşünmemden kaynaklanıyor.
Yine aynı şekilde, kadın da erkeğin kürtaj yaptırma isteğini veto edeblir ve
hâmileliği devam ettirip çocuğu dünyaya getirme kararı verebilir. Pek tabiî
ki, bu yargılar, karşılıklı rızaya dayalı, evlilik ve sürekliliği olan ilişkiler için
geçerlidir. Rızaya dayalı olan ve fakat süreklilliği olmayan bir ilişkide erkeğin
hâmilelikten haberdar olması veya onu devam ettirme yönünde irade beyan
etmesi zayıf bir ihtimâldir. Bu durumda, meseleye büyük oranda kadın tek başına karar verecektir. Kanaatimce, kadının doğum yapmaya karar vermesi ve
hâmilelikte pay sâhibi olan erkeğin bulunabilmesi hâlinde erkeğin çocuğun
büyütülmesine ilişkin sorumlulukları devam etmektedir.
Evet, bu kısa yazıda liberal bir bakış açısıyla kürtaj meselesinin kimi veçhelerini yorumlamaya çalıştım. Bu meseleye yönelik tek liberal bakış açısının
bu olduğu iddiasında değilim. Ancak en azından yaptığım yorumun meşru bir
liberal yorum olduğu kanaatindeyim. Bu yazı ve dergide yer alan diğer yazıların bu meselenin Türkiyeli liberaller tarafından daha fazla tartışılmasına
ve araştırma makaleleri, yüksek lisans ve doktora tezlerine konu edilmesine
vesile olmasını ümit ediyorum.
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A. Sorun
Türk eğitim sisteminin günümüzdeki yapılanması, 3 Mart 1924’te yürürlüğe
giren ve ülkedeki tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı eliyle devlet kontrolü altına alınmasını öngören düzenlemeye dayanır. Tevhid-i Tedrisat
(öğretim birliği) adını taşıyan bu yasal düzenleme ile çoğulculuğa dayanan
tüm eğitim kurumları ilga edilerek tüm aşamaları devlet tarafından belirlenen
bir eğitim modeline geçilmiştir. Bu model, devlet eliyle eğitim yapılması düşüncesinden daha ileri giderek devlet dışı organizasyonların gerçekleştirmiş
olduğu her türlü eğitim faaliyetini de yasaklamıştır. Merkeziyetçiliğe dayanan
bu yapıda tüm düzenlemeler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılır ve ülkenin tüm okullarında gelişmeler yetenek, ihtiyaç ve beklentiler gözetilmeden
aynı şekilde uygulanır. Bu uygulama, dönemin tüm dünyada revaçta olan “her
ulusun kendi devletini kurma” ideolojisinin Türkiye’deki tezâhürü idi.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar Türk eğitim sistemini Tevhid-i Tedrisat kanunu şekillendirmektedir. 2012 yılında yürürlüğe
giren 4 + 4 + 4 şeklindeki kesintili 12 yıllık zorunlu eğitim uygulaması da
dâhil olmak üzere geçen 88 yıl içerisinde eğitim sistemimizde zaman zaman
değişikliklere gidilmiştir. Zorunlu eğitimin süresi, 3 yıldan 12 yıla çıkmış,
öğretmen okulları, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, ticaret lisesi gibi
teknik eğitim veren liseler açılmış ya da akademik eğitime önem veren anadolu lisesi, fen lisesi ve anadolu öğretmen lisesi gibi tekdüzeliği esnetmeye
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çalışan okullar açılmıştır. Yüksek öğretime geçişte yapılan sürekli değişiklikler, yeni tür okulların açılması, değer (din) eğitiminin yeri gibi konularda sürekli ve âni olarak yapılan değişikler nedeniyle Türk eğitim sisteminde bir istikrar sağlanamamakta ve eğitim, siyasî bir çatışma alanı hâline gelmektedir.
Bunlar ışığında Türk eğitim sisteminde pratik ve yapısal olmak üzere iki
sorun türünden bahsedilebilir. Pratik sorunlar, mevcut yapı içinde karşılaşılan
sorunlardır. Yapısal sorun denilen şey ise eğitimin temel amacından uzaklaşılması ve eğitimde pedagojik kaygıların yerini statik bir kişilik inşa etmeye
dönük ideolojik bakışın yani belirli bir dünya görüşüne ve değer sistemine
dayalı endoktrinasyonun almasıdır. Eğitimin amacı, özellikle genç bireyleri
hayata hazırlamak, onların sorunlarını geçmiş tecrübelerin de yardımı ile çözmelerine yardım edecek bilgileri vererek hayata adapte olmalarını sağlamak
ve yine onlara ebeveynlerinin sâhip olduğu değer dünyasını tanıtmaktır. Pedagojik kaygı ise bunu en iyi şekilde yapmanın yollarını aramayı ifade eder.
Tevhid-i Tedrisat kanunu ekseninde şekillenmiş olan Türk eğitim sistemi,
bu amaç ve kaygının çok uzağında durmaktadır. Bu kanun, eğitim sisteminde
köklü bir değişikliği ifade ediyordu. Yeni düzenleme de dâhil olmak üzere
1924’den itibaren eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapılmamıştır. Oysa
mevcut sistemde önemli yapısal sorunlar vardır ve bunlar, bazı aksaklıkların
ortadan kaldırılması ile düzeltilebilecek türden değildir.
Son zamanlarda Türk eğitim sistemini yapı-bozuma uğratan çalışmalar
yapılmakta ve Türkiye’nin önündeki alternatif ve fırsatlar ortaya koyulmaktadır. Bu çalışmalar gazete yazıları, STK raporları ve akademik çalışmalardan
oluşmaktadır.1 Ben bu çalışmada öncelikle farklı şekillerde dile getirilen bu
yapısal sorunların neler olduğunu ardından bir milyona yakın personeli ile
88 yıllık bir tarihe sâhip olan Türk eğitim sistemi için bu sorunlara çözüm
olabilecek bir alternatif ortaya koyacağım. Bunun için ön koşul hiç şüphesiz
Tevhid-i Tedrisat’tan “teksir-i tedrisat”a (çoğulcu eğitim) geçmektir. Bu koşul, siyasî iradenin kararıyla hızlıca yapabilecek bir değişiklik iken çok daha
temel sorun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük bir istihdama sâhip olmasıdır.
Ancak bu sorun da çözümsüz değildir. Ben bu çalışmada Türkiye için en uygun çözümün sözleşmeli okul (charter school) sistemi olacağını gerekçeleri
ile ortaya koymaya çalışacağım.
1

Bekir S. Gür, Zafer Çelik, Türkiye’de Milli Eğitim Sistemi: Yapısal Sorunlar ve Öneriler, SETA Eğitim Raporu, 2009, s. 6.
İsmail Hakan Akgün, Nihat Şimşek, “Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması”,
2nd International Conference on New Trends in Education and Its Implications, Siyasal Kitapevi, Ankara 2011, s.
20. Ensar Vakfı.. Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri, editör: Ali Balcı, Pegem Akademi, 2011. Ufuk Çoşkun (Taraf,
30.09.2010, 04.09.2011, Yeni Şafak, 28.04.2012 vd.) ve Atilla Yayla’nın (Zaman, 09.03.2012, 16.03.2012, 23.03.
2012, 06.04.2012 vd.) gazete yazıları ile SDE’nin eğitim raporu da bunlar arasında önemli bir yere sâhiptir.
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B. Yapısal Sorunlar
1. Yasal Düzenlemeler ve Verili Durumu Kanıksama
Türkiye’de eğitimle ilgili yasal düzenlemelerin ana referansı, 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat kanunudur. Bu kanun, 1982 anayasasının
174. maddesinde “inkılâp kanunlarının korunması” başlığı altında anayasal
koruma altına alınmıştır. Yine aynı maddede 1 Teşrinisani 1928 tarihli ve
1353 sayılı Türk harflerinin kabûl ve tatbiki hakkında kanun da koruma altına
alınmıştır. Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi başlıklı 42. maddede ise “kimse
eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim, Atatürk
ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre
devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve
öğretim yerleri açılamaz… İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim
ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz
ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile
yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla
düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.” denilmektedir. Din
ve vicdan özgürlüğü başlıklı 24. maddede “din ve ahlâk eğitim ve öğretimi
devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi
ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.
Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.” denilmektedir.
Kısaltılarak verilen bu maddeler, Türk eğitim sisteminin yasal dayanaklarıdır. Bu düzenlemelerle devlet, eğitimi tamamen kendi uhdesine almıştır. 1982 anayasasının 130. maddesi ile üniversiteler de buna dâhildir.
Burada ilk bakışta özel okullara müsaade ediliyormuş gibi görünür ancak
müfredat ve eğitim dili başta olmak üzere özel okullar da tamamen devletin
kontrol ve belirlemesi altındadır. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının eğitimlerini belirleme hakkı ellerinden alınır. Nitekim İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin 26. maddesinde “çocuklara verilecek eğitimin türünü seçmek, öncelikle ana ve babanın hakkıdır.” denilerek çocukların nasıl bir eğitim
alacaklarına dâir belirlemeyi ebeveynlerin yapabileceği ifade edilmektedir.
Bu nedenle “milletler arası anlaşma hükümlerinin saklı olması” esası, ilgili
madde üzerinde çekince olmadığı için Türkiye’de eğitimle ilgili iç hukuku
geçersiz hâle getirir. Buna rağmen Türk eğitim sistemi bu iç mevzuata göre
şekillenir. Ayrıca son kısımdaki din eğitimi ile ilgili “kişilerin kendi isteğine,
küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır” ifadesi, devlet dışı bir
faaliyete izin verme amacı gütmez. Bu madde, diyanete bağlı Kur’an kursları
ile Camilerdeki yaz Kur’an kurslarının yasal dayanağıdır.
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Bu maddeler, 1924’ten itibaren anayasalarda farklı şekillerde yer almıştır.
88 yıllık uygulama, eğitimin bu şekil, esas ve usûllere göre verilmesi gerektiği ve başka türlü eğitim yapılanmalarının olamayacağı şeklinde bir inanç
ortaya çıkarmıştır. Bu inanca dayanarak çoğu zaman eğitimciler ve siyasetçiler, Türkiye’de eğitim sisteminin bazı sorunları olduğunu ve bu sorunların
bazı düzenlemelerle çözüme kavuşabileceğini düşünürler. Bu düşüncenin arkasında var olan verili durumun bir eğitim modeli olarak tek, doğru, tartışılmaz ve alternatifsiz olduğunu zannı vardır. Mevcut durum, genel itibariyle
kanıksanmıştır. Bu durum, sorunların tespit edilmesinde ve alternatif düşüncelerin mukayese edilip mâkûl çözümlerin ortaya koyulması önünde en büyük engeldir. Ayrıca bu durum, değişimin önünde psikolojik bir mukavemet
oluşturmakta ve mevcut eğitim politikalarının devamına neden olmaktadır.
Verili durumun kanıksanmış olması, sorunların çözümü konusundaki tartışmalarda sürekli bilgiye dayalı dezenformasyon yaşanmasına neden olur.
Farklı ülkelerdeki eğitim uygulamaları, Türkiye için örnek gösterilir. Bu örnekler genellikle Avrupa ve Amerikan modellerine dayandırılır. Oysa Türk
eğitim sisteminin bunlarla mukayese edilmesi hiç mümkün değildir. Her ülkenin çoklu eğitim modeli arayışları vardır ve devlet, eğitimin sâdece belirli
bir kısmı (public) ile ilgilenir. Bu nedenle bu öneriler Türkiye için geçersizdir
çünkü eğitimin tüm aşaması devlet kontrolü altında ve tekçidir.
2. Eğitimin Devlet Tekelinde Olması
Türk eğitim sistemindeki en yapısal sorunlardan biri, eğitimin devlet tekelinde olmasıdır. Türkiye’de tekelci bir eğitim modeli uygulanır. Tüm müfredatı
devlet memurları belirler. Talim Terbiye Kurulu, eğitimin politikasının uygulanmasında tek söz sâhibidir. Kitapların içerikleri burada devlet memurları
tarafından belirlenir. Devlet, bakanlık dışındaki eğitim kurumlarının açılmasına izin vermez. Görünürde özel okullar vardır ancak bunlar teknik anlamda
özel okul değildir. Çünkü bütün standartları, müfredatı, ders saatleri, alfabe
ve eğitim dili devlet tarafından belirlenir. Hatta böyle bir eğitim yapmadıkları bilinen özel dershaneler dahi her yıl, millî eğitimin standartlarına uyacaklarına dâir programlarını millî eğitim müdürlüklerine vermek zorundadırlar.
Bu durum Türkiye’de eğitim kurumlarının çeşitlenmesini ve kendi içinde
alternatiflerin oluşmasını engellemektedir. Özel okul sistemi gelişememektedir. 2010 yılı itibariyle Türkiye’de öğrencilerin sâdece %2.4’ü özel okullarda
eğitime devam etmektedir. 2012 Meclis bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim
Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye’de özel öğretim kurumlarının okul sayısının oranını 2014 yılı sonuna kadar yüzde 9’a, öğrenci sayısını ise yüzde 5’e çıkarmayı
hedeflediklerini söylemiştir. Bu oran, demokrasinin iyi işlediği ülkelerde yüzde
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60 ile 80 arasındadır. Dünya uygulamasında genel eğitim içinde devlet okulları
daha ziyâde sosyal (public) okullardır ve dar gelirli ailelere eğitim verir.
Eğitimin devlet tekelinde ve tek düze olmasının altında devletin vatandaşlarına güvenmeme ve devleti onlardan koruma refleksleri yatar. Türkiye’de
resmî ideoloji ile yoğrulmuş endoktrinasyona dayalı bir eğitim sistemi vardır. Devlet, bu şekilde sûiistimâlleri engellediğini düşünmüştür. Mevcut durumun kanıksanması nedeniyle devlet dışı eğitim faaliyetlerine endişe ile
bakılmakta ve devlete eğitim konusunda gereksiz bir güven duygusu ile yaklaşılmaktadır. Devletin “iyi vatandaş” ideali ile eğitim kurumlarına müdahale
etmek istemesi, her yerde karşılaşılan ve belki de anlaşılabilir bir durumdur
ancak eğitimin merkeziyetçi ve tamamen devlet kontrolüne geçmiş olması
anlaşılabilecek bir durum değildir.
Türkiye’de yüksek öğretim de, özel üniversiteler de dâhil olmak üzere devlet tarafından şekillendirilir. YÖK, üniversitelerde okutulacak dersleri belirler,
fakültelere % 30 müdahale hakkı tanır. Örneğin 2012 yılında YÖK, ilâhiyat fakültelerindeki dersler ve anabilim dalları ile ilgili bir düzenleme yapmış ve
yeni açılan İlâhiyat fakültelerinde felsefe tarihi anabilim dalını kaldırmıştır.
Din felsefesi ve Mantık anabilim dallarını ise İslâm Felsefesi anabilim dalı
altında bilim dalı hâline getirmiştir. Eski fakültelerde bu uygulamaları isteğe bırakmıştır fakat tüm kadro talepleri YÖK üzerinden belirlendiği için kısa
sürede tüm fakültelerde bu yeni uygulamaya geçileceği muhakkaktır. Bu tür
değişim ve düzenlemelerin yapılması, gayet doğaldır ancak temel sorun, bunların ihtiyaçlar ve beklentiler gözetilmeksizin ve paydaşlara danışılmadan
tek bir bürokratik irade ile yapılıyor olmasıdır. Bu tür uygulamalar, YÖK’ün
kapatılması için yeterli gerekçelerdir.
3. Tekli Müfredat ya da Müfredatçılık
Yöntem ve müfredat çeşitliliğine dayanmayan bir sistemin iyi olduğunu iddia
etmek, akla uygun değildir. Çünkü müfredatınızı karşılaştırmalı olarak deneme imkânınız yoktur. İyi müfredatlar, rekabet ortamında ortaya çıkabilir ve
sürekli aksaklıkların düzeltildiği iyi bir müfredat, rekabet koşullarında oluşabilir. Oysa Türkiye’de 1924’ten itibaren tek parçalı müfredat uygulanmaktadır.
Daha da ötesinde müfredat, çoğu zaman iyi bir yöntem olmakla birlikte
eğitimde zorunlu bir ihtiyaç değildir. Genel olarak müfredatlar, asgarî seviyeyi belirtmek için hazırlanır. Birçok ülkede öğretmenlerin performanslarına
dayalı bir eğitim sistemi vardır. Öğretmen, bilgi ve yeteneklerine göre konuları seçer ve dersi anlatmak için uygun her türlü materyali kullanır. Örneğin
Finlandiya’da kamu/devlet okullarında müfredat vardır ancak öğretmenler
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buna sıkı sıkıya uymak zorunda değildir. Müfredat da sıkı değildir ve ülke
genelinde çok sayıda müfredat vardır. Her okul kendi müfredatını uygular
ve sürekli olarak bunları geliştirir. Müfredat öğretmenlere asgarî sınırı verir.
Türkiye’de ise tek müfredat vardır.
Türkiye’de müfredat, eğitim görenlerin beklentilerini (ve kabiliyetlerini)
gözetmez. Ülke içinde birbirinden çok farklı etnik, kültürel veya dinsel eğilimler vardır. Bunun gözetilmesi gerekirken Türkiye’de “müfredatçılık” diyebileceğimiz bir uygulama vardır. Müfettişler, öğretmenleri öncelikle bu
müfredatlara bağlı kalıp kalmamaları yönünden teftiş eder. Müfredatçılık,
öğretmenleri eğitimin dışında bırakır. Onların kendi öğretme becerilerini uygulamalarına ve geliştirmelerine engel olur.
Özellikle değer/din eğitimi ve mesleki eğitimde müfredat, oldukça esnek olmalıdır. Hatta değer eğitiminde müfredata gerek yoktur. Örneğin
Almanya’nın Hamburg bölgesinde gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarının
devam ettiği devlet okullarında din derslerinde müfredat yoktur ve öğretmen, hangi dini anlatacaksa konu ile ilgisi olan kişileri çağırarak dersi işler.
Bu kişiler, din adamları, ebeveynler ya da farklı meslek gruplarından kişiler
olabilmektedir.
Müfredatçılığın sebep olduğu en önemli sorunlardan biri de devletin eğitimle ilgili düzenlemeler yapması durumunda bunun ülkede yaşayan herkesin
kaderini etkiliyor olmasıdır. Hem kesintisiz sekiz yıllık eğitime geçerken hem
de bugün 4 + 4 + 4 sürecinde eğitim konusu gereğinden fazla tartışılmakta ve
çok önemli bir sorun olarak ülke gündemini meşgul etmektedir. Bu, açık bir şekilde eğitimin pedagojik bir sorun değil ideolojik bir sorun olarak tartışılmasından kaynaklanır. Ayrıca eğitimde ilgili bir değişiklik, ülkedeki herkesin kaderini
etkilediği için tartışmalar bu denli önemli hâle gelmektedir. Dünyanın başka
ülkelerinde eğitim tartışmaları, insanların yüzde 20’sini etkilemektedir. Çünkü
eğitimdeki başarısızlık, genel olarak devlet okulları ile ilgilidir. Özel okullar,
sürekli olarak hatalarını telâfi edebilir ve yeni durumlara hızlıca adapte olabilir.
Eğitimin tamamen devlet kontrolünde olması ve müfredatçılık buna engeldir.
4. Eğitimin Okula Hapsedilmesi
Türk eğitim sistemindeki temel, yapısal sorunlardan birisi de ulus devletin
dönüştürücü, ideolojik ve endoktrinasyona dayalı eğitim anlayışından kalma
bir özellik olarak okulun “bir aydınlanma mekânı” olarak düşünülmesidir. Bu
nedenle Türkiye’de eğitimde okulun rolü gereğinden fazladır. Eğitimde okulun rolünün azalması gerekmektedir. Çünkü mevcut yapısıyla okul öğrenmenin önünde önemli bir engel gibi durmaktadır. Eğitimi okulla özdeşleştirme
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ve mekânların neredeyse tamamen aynı şekilde dizayn edilmesi, eğitimdeki sürekliliği ortadan kaldırmakta, insanların öğrenmeyi çok özel bir teknik
mesele gibi algılamasına neden olmakta ve öğrenme merakını azaltmaktadır. Yine anne-babanın yaptıkları/meslekleri, sosyal çevre ve iletişim araçları
eğitimin bir parçası olarak görülmez. Eğitimde anne ve babaya daha fazla
sorumluluk verilerek anne-babanın bireysel gelişimi ve çocuklarını yetiştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri devlet tarafından teşvik edilmelidir. Ebeveynlerin meslekleri çocuklar için en iyi eğitim alanlarıdır. Çocukların sosyal
hayatın içindeki faaliyetleri, eğitimin önemli bir parçasıdır. Okulun havasını
sıkıcı buldukları için spor, müzik gibi faaliyetlere yönelen öğrencilerin “haylazlar takımı” olarak değerlendirilmesinden vazgeçilmelidir. Sokak, misafirlik, lokanta, spor salonu, cami, cemevi, babanın işyeri, müze, sanat galerisi
özellikle turistlik yerler okulla eşdeğer eğitim mekânlarıdır.
Örgün ve zorunlu eğitim, 15. Yüzyıl’dan beri uygulanmaya başlanmış ve 19. Yüzyıl’dan itibaren tüm dünyada devlet politikası hâline gelmiştir.
Başlarda Prusya ve Fransa’daki Protestanların dindar nesiller yetiştirme projelerinin etkisiyle gelişen bu geleneksel model, günümüzde ulus-devletlerin
“panopticon”una2 dönüşmüştür. “Okul”, bu sistemin vazgeçilmez parçasıdır.
Örgün ve zorunlu eğitim, alternatifsiz ve tartışılmaz değildir.3 Nitekim günümüzde eğitimi her yönüyle standartlara sokan anlayışlar karşısında öğrenme
biçimleri ve yetenekleri esas alan birey merkezli yeni nesil yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında Türkiye’de de son zamanlarda üzerine çokça
konuşulan homeschooling (evde eğitim) dikkat çeken bir örnektir. Homeschooling, çocukların okul yerine evde eğitim almasına imkân tanıyan esnek ve
değişime açık bir modeldir.4 En önemli özelliği, eğitimi “okul” gibi standart
bir mekânın dışına taşımasıdır. İkinci olarak ebeveynleri özellikle de çalışmayan anneleri eğitimin parçası yapmaktadır. Onları hem çocukları için öğrenmeye teşvik etmekte hem de meslek sâhibi yapmaktadır. Veliler, birbirlerinin
çocuklarına öğretmen olmaktadır. Üçüncü olarak eğitimi, ailelerin ve toplumun bir sorunu hâline getirir. Bu durum, ailelerin ve toplumun organizasyon
kabiliyetini artırır. Dördüncü olarak ticarî kurumların bu okullar için iyi düşünülmüş, çeşitlilik arz eden müfredat veya programlar hazırlamasına ve bu
şekilde rekabete dayalı bir eğitim sisteminin yerleşmesine neden olur. Ayrıca
homeschooling ailelerin düzenli grup faaliyetlerine imkân tanır ve dayanışmalarını artırır. Sosyal ilişkilerin güçlenmesine neden olur ve ebeveynlerin
2

Herkesin gözetlendiği veya herkese gözetlendiği hissini veren hapishane binası.
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Murray N. Rothbard, Education: Free and Compulsory, Ludwig Mises Institute, Alabama 1999, s. 20.
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Ufuk Çoşkun, “Homeschooling ve Önyargılar”, Taraf, 12.03.2012.

42 | Hasan Yücel Başdemir

eğitimin bir parçası olmasını sağlayarak öğrenme süreçlerini devam ettirir.
Bu sistemde ebeveyn çocuktan daha az bilmez ya da aradaki fark azalır. Ayrıca müfredat sürekli denetlenir ve bu şekilde hem anlamsız hem de ailelerin
değer dünyasına uygun olmayan şeyler çocuğa verilmez ki bu özgürlükçü
ve demokratik eğitimin temelidir. Hoşgörü ve çoğulculuğu benimseme yeri,
okuldan daha ziyâde mahâlle, sokak ve oyun mekânlarıdır.
Türkiye’de bu sisteme karşı ebeveynlerin ortalama eğitim düzeylerinin
düşük olduğu, çocukların bu “câhil ebeveynlere” teslim edilemeyeceği, çocukların evde ailelerinden şiddet gördüğü ve bunun çocuğun sosyalleşmesine engel olacağı gibi eleştiriler yöneltilir. Bunların tümü anlamsız eleştirilerdir. Öncelikle ebeveynlerin her biri bu eğitim sisteminde yetişmiştir
ve eğer câhillerse bu, mevcut sistem nedeniyledir. “Cehalet” belirlemesi, kimin tekelindedir? Ortada bir cehalet durumu yoktur. Her toplum kendi değer
yargılarını ve bilgi birikimini bir şekilde inşa eder, yeter ki onları bundan
alıkoyacak kuşatıcı organizasyonlar olmasın. Bu söylemi ileri sürenler genellikle standardizasyonu benimsemiş, bunları tartışılmaz zanneden, tek bir
yaşam biçimine odaklanmış, çeşitliliği kavrayamayan ve kabûllenemeyen,
kendi sözde “çağdaş” ya da “aydınlanmış” yaşam biçimini ve değerlerini insanlara empoze etmeye çalışan zihniyet sâhipleridir. Meslek grupları, yaşam
biçimleri ve değer yargıları “cehalet”in ölçüsü yapılamaz; cehaletin ölçüsü,
başkalarını önemsemeyen davranış ve düşünce biçimleridir. Çocukların şiddet gördüğü konusuna gelince çocuk, şiddet görüyorsa birlikte yaşadığı ailesinden okulun dışında da şiddet görür. Bu, yaygın değildir, belirli ölçülerde
karşılaşılan bir durumdur. Devletin ve toplumun temel ödevlerinden biri, bu
çocukları korumaktır ve bunun okulla olan ilgisi doğrudan değildir.
Homeschooling biçim olarak insanlık tarihinin en çok uygulanan ve en
eski sistemidir. Modern ulus devletin eğitim modeline kadar insanlık tarihi
bununla gelmiştir. Ebeveynler, yaptığı işi zaman zaman çocuğuna öğretir.
Arıcılık, çiftçilik, balıkçılık, demircilik, tornacılık, marangozluk, muhasebecilik, ticaret çoğu zaman babadan oğula geçen mesleklerdir. Katı okul sistemi
bunları eğitimin parçası olarak görmez ve okula bağlı aşkın ve ideal bir eğitim sistemine dayanır.
Homeshooling, temelde tek düze bir eğitim sisteminin adı değildir. Burada öncelikle eğitim mekâna yayılır. Daha da önemlisi devletin kendi dışında
eğitim organizasyonlarına müsaade etmesidir. Aileler, çocuklarının eğitiminden sorumlu olur. Bu tür çoklu eğitim modellerinin başarısı elbette sorgulanabilir ancak başarı durumu, devlet okulları ile mukayese edilemez çünkü onlar açıkça başarısızdır. Ebeveynlerin birçoğu, çocuklarının birçok şeyi
televizyondan öğrendiğine şâhittir. Günümüzde çocuklar sayıları, dünyamız
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ve uzayla ilgili bilgileri, mevsimlerin, gece ve gündüzün nasıl oluştuğunu
evde öğrenir. Buna karşılık okullarda çoğu zaman yanlış ve gereksiz şeyler
öğretilir. Hâlâ anaokullarında çocuklara “pâdişahın bizi düşmanlara sattığı,
Atatürk’ün bizi hem pâdişahtan hem de düşmanlardan kurtardığı” şeklinde
doğru ve yanlış karışık ama daha da önemlisi çocukların gelecekte tarih bilincinde ve değer dünyasında parçalanmalara ve yaşadığı topluma güvensizlik duymasına neden olacak şeyler öğretilmektedir. Okul, tarih kitaplarındaki
düşman telâkkileri başta olmak üzere eğitimi travmatik durumlar üzerine
kurarak toplumun psikolojik süreçlerine zarar vermektedir. Buna dâir örnekler çoğaltılabilir ancak sırf okula dayalı eğitimin bâriz zararlarından birini şu
örnekte görürüz: Müziğe yatkın olan çocuklar, dört ve beş yaşından itibaren
Manga’nın ya da Ferhat Göçer’in çok sesli müziğini gayet güzel söyleyebilmekte iken anaokullarından itibaren çocuklara iki sesli müzikler ve melodiler
öğretilerek onların yeteneklerini geliştirmelerine engel olunmaktadır.
5. Sâdece Akademik Eğitim
Eğitimin amacı bilgi vermektir. Eğitimde verilen bu bilginin üç türünden
bahsedilir. Birincisi önermesel ya da akademik bilgidir. Bu bilgi, bize olayların, durumların ve olguların ne şekilde var olduklarını, bulunduklarını anlatır. Bilginin diğer bir türü de bizim bir şeyi nasıl yapacağımızla ilgilidir. Buna
teknik bilgi, yetenek bilgisi veya prodüktif bilgi gibi isimler verilir. Üçüncüsü
ise değer bilgisidir. Biz, çevremizdeki olaylar ve durumlar karşısında nasıl bir
tavır alır ve neye göre davranırız? Amaçlarımızı gerçekleştirmemiz için en iyi
davranış nedir?
Dünyanın güneş etrafında döndüğü, üçgenin iç açıları toplamının yüz seksen derece olduğu, Kur’an-ı Kerim’in Müslümanların kutsal kitabı olduğu,
Ankara’nın Türkiye’nin başkenti olduğu türünden önermeler bize dışımızda
olup biten şeylerle ilgili bilgi verir. Oysa nasıl yüzüldüğü, bisikletin nasıl
kullanıldığı, çivinin nasıl çakıldığı veya bir heykelin nasıl yapıldığı teknik
bilgidir. Siz akademik/önermesel olarak nasıl yüzüldüğünü biliyor ama yüzmeyi bilmiyor olabilirsiniz. Birincisi akademik, ikincisi teknik bilgidir. Belirli
bir amacı gerçekleştirmek için neler yapmamız gerektiği ile ilgili bilgi ise
değer bilgisidir. Ne yaparsam daha çok mutlu olurum? Hangi davranışı yaparsam daha iyi amacıma ulaşırım? Örneğin “dürüst olmak, saygınlık kazandırır” bir değer bilgisidir.
Eğitim, genel olarak bu üç tür bilgiyi muhataplarına vermeyi amaçlar.
Bunların her biri eğitimde vazgeçilmezdir. Alışılmış ifade ile bunlar eğitimin
saç ayağıdır. Türk eğitim sistemi, sâdece akademik eğitim üzerine kurulmuştur. Teknik eğitimi ve değer/din eğitimini akademik eğitimin bir parçası ola-
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rak vermeyi dener. Mühendislere sayısal hesaplar öğretilir ama asıl yapacakları işin provaları verilmez. Okullarda tüm not sistemleri, akademik eğitime
dayanır. Üniversite giriş sınavları ve KPSS gibi mesleklere atanma sınavları
tamamen akademik bilgilere dayanır. Türk eğitim sisteminde tek bir zekâ ve
başarı ölçüsü vardır o da akademik başarıdır.
Bunun temelinde eğitim ideolojik olması ve mekânın sınıfla, okulla sınırlandırılması yatar. Eğitim alanının işlerin yapıldığı, bilginin kullanıldığı
yerler değil de onların çok uzağında bir yer olması, eğitimin sâdece akademik ve önermesel yönde ilerlemesine neden olur. Bu sorunu çözmek için bazı
öneriler ileri sürülür ve “biz iş yerine gidemiyorsak iş okula gelir” mantığı
ile okullara atölyeler kurulmaktadır. Bunların hiçbir geçerliliği yoktur. Fabrikalar, atölyeler okul olsa bile orada çalışanlar, “öğretmen” kabûl edilmedikçe
teknik eğitim verilemez.
Türkiye’de değer eğitimi de akademik olarak verilmeye çalışılır. 1982 anayasasında değer eğitimi yasaklanarak “din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi” şeklinde tek bir isim altında devletin kontrolüne verilir. Bu, yarı Sünnî ama iddiaya göre mezhepler üstü bir derstir. Oysa değer eğitimi toplumdaki farklı
değer sistemlerini tanımalı ve onlara göre şekillenmelidir. Mezhepler üstü
ve dinler üstü değer eğitimi olmaz çünkü bu durumda değer eğitimi değil
akademik eğitim mümkün olur. Değer eğitimi, ebeveynlerin talepleri doğrultusunda çocukların bir yaşam biçimini benimsemesini ve ona göre hayatını
yaşamasını öğretmeyi amaçlar. Burada devlet, bu eğitimin içeriğine sâdece
yaşama, mülkiyet, sağlık gibi temel haklara açık zarar vermesi durumunda
müdahalede bulunabilir. Kısaca Türkiye’de eğitimin sâdece akademik olmasının temel nedeni, eğitimin ideolojik bir içeriğe sâhip olması ve devletin bu
ideolojiyi vermek için okulları seçmesidir. Bu şekilde çocuğa hayatın gerçeklerine dâir bilgiler verilmesi engellenmiş olur. Bunun sonucunda hayâl dünyasında yaşayan romantiklerle dolu başarısız bir toplum ortaya çıkar.
6. Aşırı Disipline Dayalı Eğitim
Eğitimin devlet tekelinde ve okulla sınırlanmış olması ve tek müfredatın olması, sonuç olarak kışla yapısına göre düzenlenmiş bir eğitim sisteminin ortaya çıkmasına neden olur. “Disiplin”, Türk eğitim sisteminin temelidir. Üniforma sistemi uygulanır, okullara sıra düzeni ile girilir, her fırsatta asker
yürüyüşü yapılır. Üniversitelerin mezuniyet törenlerinde bile akademisyenler, asker yürüyüşü ile protokolü selâmlar. Sınıflarda sıra sistemi ve boya
göre oturma düzeni hâkimdir. Derse başlama ve bitirme çok nizamîdir ve
birkaç yıl öncesine kadar zille başlayıp zille biterdi. Sınıflarda öğrenciler, öğretmenine göre değişmekle birlikte parmak kaldırarak ve ayağa kalkarak ko-
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nuşabilirler. Bu uygulamaya göre davranmayan öğretmenlere “sınıfa hâkim
olamama” suçlaması yöneltilir. Bu betimlemeler çoğaltılabilir.
Disipline dayalı eğitim, bireylerin güven duygularını kaybetmesine neden olur ve aşırı disiplinci bir hayat algısı oluşturur. Örneğin Finlandiya’da
daha çok dar gelirli ailelerin çocuklarının gittiği devlet okullarında ilkokulda
dersler günde üç veya dört saattir. Derslerde katı disiplin kuralları yoktur.
Öğretmenler müfredattan bağımsız hareket edebiliyor, istedikleri pedagojik
yöntemi veya materyali derste kullanabiliyorlar. Kitapta yazılanlardan ziyâde
beraber deneyimleme yöntemine başvuruluyor. Ders aralarındaki teneffüslerde havalar soğuk olsa bile çocukların dışarıya çıkması teşvik ediliyor. Öğrencilere büyük güven duyuluyor; müzik, sanat ve spora özel önem veriliyor
ve öğrenciler öğretmenlerinden korkmuyor.
Abu Dabi, Finlandiya modelini pilot olarak uygulamaktadır. Burada öğrenciler, haremlik-selâmlık olarak ders görüyor ve mescit okulun parçasıdır. Bu
şekilde Finlandiya modeli Abu Dabi koşullarına uyarlanmıştır. Buna rağmen
sonuç, başarılı olmuştur. Elbette en iyi sistemin bu olduğunu söylemek anlamsızdır. Bu sâdece bir alternatiftir. Ancak bizdeki tekçi yapı asla sorgulanmamaktadır. Oysa pedagojik gerekçelerle iyi modellerin peşine düşülmesi,
daha başarılı eğitim ve öğretim yöntemleri ve ahlâkı oluşturacaktır.
7. Ebeveynlere Bakış: Çocuk Kimin?
Türk eğitim sisteminde ebeveynlere bakışla ilgili çok ciddî bir sorun vardır.
Ebeveynlerin eğitimleri okullaşma ile ölçülür. Onların mesleki başarıları, iyi
bir hayat sürmeleri, iyi bir çoban, marangoz ya da iş adamı olmaları eğitim seviyelerinin bir parçası olarak görülmez. Devletin ailelerden beklentisi, çocuklarını biyolojik olarak yetiştirmeleri, yaşı geldiğinde onları devlet okullarına teslim etmeleridir. Ailelerden çocuklarının manevî hayatına müdahale etmemesi
beklenir. Nitekim anayasanın 24. maddesi, ebeveynlerin çocuklarına “eğitim”
vermesini teorik olarak yasaklar. Çocuğun manevî babası devlettir ve onun
tüm eğitiminden devlet sorumludur. Devlet, çocuklar için en iyi olanı belirler.
Bu anlayış elbette Türk eğitim sistemine ait değildir. Bu düşünceyi siyasal
alanı ideolojikleştiren ve devlete manevî misyonlar yükleyen, geçen yüzyılın
ulus-devlet modellerinde ziyâdesiyle görürüz. Yeni nesil eğitim modelleri,
eğitimi normalleştirerek ideolojiden arındırmaktadır. Bunun sonucu olarak
aileler eğitimin parçası hâline gelmektedir. Örneğin Japonya’daki “Fathering
Japan” adlı kurum, eğitim sisteminin çocukları ailelerinden uzaklaştırdığını
görmüş ve babaları çocukları ile buluşturan ve daha fazla birlikte zaman geçirmelerini sağlayan programlar geliştirmiştir.
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Yine İspanya eğitim sistemi, öğrencileri suça bulaşmış okullarda eskiden
beri uyguladığı disiplin yönteminden vazgeçerek aileleri okulun bir parçası
hâline getirmeyi denemiştir. Örneğin Seviya’da (Sevilla) bulunan Andalucia
okulu, bir devlet okuludur. Öğrencilerin % 90’ı Romanlardan oluşur. 2009 yılına kadar okula devam oranı % 50’dir. Bu okuldaki öğretmeler iki yıla kadar
sürekli şiddete mâruz kalıyordu. İki yıldan beri bu okulda “öğrenen toplum
modeli” (learning community) adıyla bu sistem uygulanmaya koyuluyor. Şu
anda devam oranı % 90’lara yaklaşmış ve okulda şiddet bitmiştir. Bu sistem,
ailelerin özellikle annelerin eğitimin bir parçası hâline getirilmesine dayanır.
Anneler ve babalar, okula gelmekte ve çocukları ile birlikte belli oranlarda
öğrenme aktivitelerine katılmaktadır. Bu süre içinde akademik eğitim başarısı da oldukça yükselmiştir. Aileler, daha önceleri okulu sorunlarının kaynağı
olarak görürken şimdi okulun çocukları için bir çözüm olduğunu düşünmeye
başlamışlardır. Tanzanya’da süren bir Charity School (Vakıf okulu) uygulamasında bu yöntemler uygulanmakta ve iyi sonuçlar alınmaktadır. Türkiye’nin
sorunu, sürekli olarak devletin bu tür sorunları tek başına çözmeye ve eğitimi
tek başına sürdürmeye çalışmasıdır. Aileler okula genellikle, çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili dikte edilmek üzere çağrılır.
Türk eğitim sistemi aile merkezli bu tür uygulamalara açık değildir. Son
zamanlarda bu konuda algı değişimi yaşandığı bir gerçektir ama bu durum,
sâdece bazı siyasetçilerde vardır. Kamuoyu, özellikle de eğitim sendikaları
devletçi veya devlet merkezli, aileyi dışlayan eğitim modellerine daha sıcak
bakmakta ya da mevcut uygulamaları bir sorun olarak görmemektedir. Eğitim sendikalarının mevcudu aşan bir eğitim vizyonu yoktur ya da siyasetin
gerisinde tutucu algılara sâhiptirler.
8. Tek Dilli ve Tek Dinli Eğitim
Sıralanan sorunların birbirleriyle ilişkili olduğu görülür. En önemli sorunlardan biri de eğitime tek dilli ve tek dinli hedeflerin koyulmasıdır. 1982 anayasasının 42. maddesinde 1924’ten beri devam eden uygulama aynen sürdürülmüş ve “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında
Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.” ifadesi ile
anadili Türkçe olanlar dışındaki vatandaşların çocuklarına kendi dillerinde
eğitim vermeleri yasaklanmıştır. Eğitimin amacı, bir dili ve alfabeyi öğretmek olabilir ancak bir dili ya da alfabeyi yasaklamak olamaz. Her ne kadar
bu maddede “ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” dense de aslında
Kürtçe, Gürcüce, Lazca, Rumca, Çerkezce gibi dillerde eğitim almak, anadili
Türkçe olanlar için de yasaktır.
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Bu dillerde eğitimin olmaması, hem Türkçe bilmeyen çocukların eğitime dezavantajlı başlamalarına hem de toplumun resmî dil dışında ikinci bir
dil öğrenmesine engel olmaktadır. Dil okuldan ziyâde hayatın içinde öğrenilir. Çok-dilli toplumlarda bireyler, birden fazla dil öğrenebilirken Türkiye’de
Kürtlerle ya da Gürcülerle birlikte yaşayan Türkler de komşularının dilini
öğrenememektedir. Çünkü çok az insan ikinci bir dili doğal olarak duyar ve
öğrenir. Hatta çoğu zaman çok-dillilik yadırganır. Bu, eğitim açısından büyük bir kayıptır. Dünyanın birçok yerinde insanlar çocukken, sokakta, okulda,
sosyal hayatın içinde birçok dili duyarak öğrenmektedir. Bizde dil, bireyleri
birbirine yabancılaştıran bir işleve sâhip olmuştur. Kürtçe konuşana temkinli
yaklaşma buna örnektir. Gürcüce konuşan çocuk, arkadaşlarından bunu saklamaktadır. Bu şekilde çocukluktan itibaren bireyler, kendilerini hep gizli bir
gündeme sâhip olmak zorunda hissetmişlerdir. Bu durum, dostluğu ve güveni sürekli zedelemiştir.
Eğitimde çok-dillilik, birçok ülke için temel hedeftir. Lüksemburg, Fransa ve İrlanda (Gallerce), çok-dilli hedeflere sâhiptir. Çocukların ana dilleriyle eğitim almalarına engel konulmaz, zorlama da yapılmaz. Örneğin
Lüksemburg’da okullarda birden çok dille eğitim verilmektedir. Beş yüz bin
nüfusu olan ülkede Fransızca, Almanca ve Flemence dillerinde eğitim yapılır.
Lüksemburg, dünyanın en zengin ülkesidir ve bunda dil avantajının önemli olduğunu unutmamak gerekir. Lüksemburg’da eğitim Almanca ile başlar,
ikinci sınıfta Fransızca zorunlu olur. Fransa’da ise çocuklar hem kendi dilinde
eğitim alabilmekte hem de Fransızca eğitim veren okullara gidebilmektedir.
Türkiye’de sürekli olarak bu tür uygulamaların karışıklığa yol açacağı eleştirisi yapılmaktadır. Oysa bunlar birçok ülkede başarılmıştır. Bunlar,
yegâne modeller değildir. Çok-dilli hedeflerin benimsenmesi ile Türkiye de
kendi uygulamalarını oluşturabilecektir.
Tek dinli hedeflere gelince Türkiye’de genel olarak değer eğitimi adını verebileceğimiz din eğitimi, seküler içerikli din kültürü dersleriyle karıştırılır.
Din kültürü dersleri, mezhepler ve dinler üstü derslerdir ve bir dini benimsetmeye veya onun kurallarına göre yaşamaya yönlendirici değildir. Bu dersler,
din eğitimi kavramına girmez. Bir öğrencinin ebeveynlerinin istediği bir dini,
okulda öğrenmesi ve dersin amacının, öğrencinin o dinin gereklerini yerine
getirecek bilgi ve motivasyona göre eğitime tâbi tutulmasını hedefler. Buna
teknik anlamda din eğitimi denir. Teknik anlamda din eğitimi, çocuğun ebeveynlerinin belirlediği ortam ve şekillerde dinin öğretilmesidir. Bu tartışma,
devlet okulları ile ilgilidir. Bazı devletler (ABD gibi) devlet okullarında hiçbir
dinin eğitimini vermezler ancak aileleri, çocuğuna istediği eğitimi verme konusunda tamamen özgür tutar hatta destekler. Özel okullarda ise genellikle
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Kilise ve diğer dinlerin okullarında çocuklara serbestçe ve ağırlıklı olarak din
eğitimi verilir. İngiltere’de ise din dersleri zorunlu seçmelidir ancak tek bir
dinin müfredatı okutulmaz. Her dinin müntesibi kendi dininin eğitimini alır.
“Vicdan hükmü” gereğince isteyen bu derslerden muaf olur.
Türkiye’nin bu konudaki vizyonu şu anda oldukça zayıftır. Adı anayasa ile
belirlenmiş zorunlu bir ders vardır: Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi. Bu
dersin içeriği, karmaşıktır. İddia edilen şey dersin mezhepler üstü olduğudur. Yakından bakıldığında ise kısmen Sünnî, Maturidî-Hanefî içeriğe göre
düzenlenmiş bir müfredat vardır. 2007’de müfredata Alevîlik ilâve edilmiş olmasına rağmen bu kısım, tamamen başlıktan ibaretti. Çünkü Alevîlik, sâdece
Bektaşîliğe indirgenmişti. 2010 yılında Alevîlik bölümü geliştirilmiş olmasına rağmen hâlâ bu tür bir eğitim teknik anlamda din eğitimi sayılamaz.
Çünkü temel sorun, müfredatın içerinin zenginleştirilmesi, farklı inançların
müfredata girmesi veya farklı din ve mezheplerin eğitiminin verilmesi değildir. Devletin, kamu organizasyonu dışında ailelerin çocuklarına din eğitimi
vermesini serbest bırakması hatta özendirmesi gerekir. Bu devlet sorumluluğudur. Çok dinlilik ve çok mezheplilik eğitimin hedefi yapılmalıdır.
9. Zorunlu Eğitim Dayatması
Zorunlu eğitim, Antik Yunan’a kadar uzanan ama 19. Yüzyıl’dan itibaren bir
ulus-devlet geleneği olarak tüm dünyada uygulanan bir sistemdir. Eğitimin
zorunlu olduğunu söylemenin eğitime bir katkısı yoktur. Murray Rothbard
şöyle söylüyor: “Zorunlu eğitimin gelişmesinin tarihi, devletin kendi yerine
ailelerin çocukların kontrolünü ele geçirmesinin, bireysel gelişimi bastıran
eşitlik ve aynılığın empoze edilmesi ve çocuklar arasında muhakeme gücü
ve serbest düşünce gelişimini saklama tekniklerinin gelişiminin tarihidir.”
O devam eder: “Zorunlu eğitim, çocuk üzerinde devletin mutlak kontrolüdür.
Bu Antik Sparta modeli, ulus devletler tarafından da paylaşılmıştır. Ancak bu
devletleri geliştiren bir uygulama olmamıştır. Çünkü devletler, özgür düşüncenin ve fikir çeşitliliğinin olması ile güçlenebilir ve bu güçlerini muhafaza
edebilir. Zorunlu eğitim antik dönemde Atina’da uygulanmıştır. Ardından da
Yeni Çağ’da Martin Luther tarafından ulus devletin temelini atacak şekilde
savunulmuştur. Şeytana karşı güçlü olmanın bir yoludur zorunlu devlet eğitimi (ki şeytanın yeryüzündeki işbirlikçilerini Luther, Türkler olarak görür)
Onlarla savaşmayın, Tanrı’ya dua edin. Dua onları def edecektir. İlk zorunlu
okul 1559’da Almanya’da (Saxony) kuruldu. Devam zorunlu idi. Kısa sürede
diğer Alman eyaletleri bu örneği sürdürdü.
Calvin de zorunlu eğitimi savunur. O, 1536’da Cenevre’ye gider. Cenevre’de
devamın zorunlu olduğu devlet okulları açar. Calvin’in devlet okulu sistemini
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kurmasının motivasyonu, Kalvinizmin mesajını ve kendi oluşturduğu teokratik despotizme itaati öğretmekti. Calvin kendi içinde politik diktatör ve dindar öğretmen kimliklerini birleştirmişti. Calvin’e göre kendi doktrini ve onun
yüceliği hâricinde hiçbir bağımsızlık ya da hak önemli değildi. Calvin’in doktrinine göre Kalvinizmin desteği devletin amacı ve nesnesidir ve bu, doktrinin
saflığını ve katı öz disiplinini insanların davranışlarında devam ettirmeyi içerir. Rothbard, buradan başlayarak Avrupa’daki zorunlu eğitimin daha ziyâde
totaliter, baskıcı, faşizan yönetimlerin bir icadı olduğunu söyler.5
Eğitimi zorunlu yapmak, eğitime bir katkı sağlamaz. Zorunlu eğitim, zorunlu basın ya da zorunlu araba sürme gibidir. Zorunlu eğitim yerine eğitimde asgarî standartların uygulanması daha mâkûldür.
10. Parasız Eğitimin Sakıncaları
Milton Friedman, “bedava öğle yemeği yoktur, sizin bu öğleyin yemiş olduğunuz yemeğin parasını ya siz ya da sizin yerinize bir arkadaşınız vermiştir”
der. Her yemeğin mutlaka bir mâliyeti vardır ve mâliyeti birileri karşılamak
zorundadır. Devlet, üreten bir sektör değildir aksine vergilerle ayakta kalır.
Devletin harcamaları ne kadar artarsa vergiler de o oranda artar. Devletin eğitimi finanse etmesinin bir bedeli vardır ve bu bedel, vergilerle karşılanır. Bu
nedenle hiçbir eğitim parasız değildir, bunu iddia etmek mantığa aykırıdır.
Türkiye’de bu argümana karşı genellikle “fakirlik” ileri sürülür ve bazı
insanların çocuklarına eğitim vermek için yeterince parası olmadığı söylenir. Buna iki şekilde cevap verilebilir: Türkiye’de çok zenginler için bile eğitim, devlet finansmanı ve vergilerle yapılır. Bunun nedeni, devletin eğitimi
kontrol etmek istemesi ve kendi vatandaş prototipini yetiştirmektir. Devletin
amacının “yoksulların haklarını korumak” olmadığı açıktır. Eğer böyle bir
amacı varsa sâdece dar gelirli ailelerin çocukları için eğitimi vergilerle finanse edebilir.
İkincisi ve daha önemlisi, yoksul ailelerin çocuklarının eğitimini sâdece
devlet vermek zorunda değildir. Bizde tarihsel olarak vakıf okulları ve dünyanın birçok yerinde ise bugün charity school denen okullar, bu şekilde eğitim
verebilir. Oysa Türkiye bu sistemi yasaklamış ve büyük eğitim imkânlarına
sâhip bu kurumların birçoğunu Cumhuriyet tarihi boyunca kendi malıymış
gibi kullanmış hatta satmıştır.
“Parasız” eğitim, dünyanın en pahalı eğitimidir. Devlet, eğitim nedeniyle
yüksek vergi topluyor ve hem özel teşebbüslerin hem de yardım kuruluşları5

Rothbard, age, ss. 19, 20.
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nın karşısına tekelleşmiş bir rakip olarak çıkıyor; bu şekilde onların eğitime
yapacakları katkıları yok ediyor ve nihâyetinde aslında dünyanın en zor ve
pahalı eğitimini veriyor. Türkiye’de Milli Eğitim’de çalışanların sayısı, bir
milyon, öğreci sayısı 25 milyon civarındadır. Bu, hem organizasyon hem de
bütçe açısından altından kalkılması zor bir iştir. Devletin bu sorumluluğu,
STK’lar, iş adamları ve diğer sivil yapılarla paylaşması gerekir. Eğitim, tek
başına devletin altından kalkabileceği bir iş değildir.
11. Türkiye’de Öğretmen Profili ve Performansın Dışlanması
Dünya ortalamasında öğretmenlik, çoklu zekâ kuramlarına dayalı bir meslek
iken Türkiye’de eğitim fakülteleri yıllarca burslar vasıtasıyla teşvik edilmiş
ve yüksek puanlarla eğitim fakültelerine sâdece akademik zekâ ölçüt alınarak öğrenci alınmıştır. Bu nedenle Türkiye’de öğretmenlerin akademik zekâ
ortalaması, diğer zekâ türlerinin çok üzerindedir. Bunun nedeni, eğitimde
öğretmenin etkisini azaltmaktır. Öğretmenden beklenen kişisel becerilerini
göstermesi, iyi bildiği şeyleri öğrencilere aktarması değildir. Öğretmen, Türk
eğitim siteminde pasif bir aracıdır. İşini iyi yapan ya da yapmayan ayrımı
yoktur. Performanslar ölçülmez. İlköğretimde seviye tespit sınavları yapılmakta ve öğretmenlerin başarı durumları tâkip edilebilmektedir fakat başarılı öğretmenlere ödül sistemi yoktur. “Sınıfa hâkimiyet”, disiplin ve müfredatı
aynen uygulama, temel öğretmenlik becerisi kabûl edilir. Bu nedenle mesleğe başlayan öğretmenler uzun süre bocalar. Bildiklerini öğrencilere vermek
ister ama standartların belli olması, öğrencilerin yeteneklerinin farklı olması, karma yetenek ve zekâ modelinin uygulanması nedeniyle bunda başarısız
kalan öğretmen, mesleğini zevkle yapamaz. En verimli olacağı genç yaşlarda
sürekli olarak bu standartlara ve sisteme adapte olmaya çalışır. Bu süreç yaklaşık on beş yıl alır. Türk eğitim sisteminde “iyi öğretmen”, sisteme adapte
olmuş, yeni yöntemlerden kaçınan ve klâsik süreçleri tâkip eden öğretmendir. Ayrıca personelin fazla olması, devletin öğretmen maaşlarını artırmasına
engel olmaktadır. Bu nedenle mesleğin itibarı düşmektedir.
12. Yeni Düzenleme: 4+4+4
4+4+4, kademeli 12 yıllık zorunlu eğitimi öngörür. Ayrıca 1997’de yürürlüğe
giren ve çıraklık yaşını yukarı çeken kesintisiz sekiz yıllık eğitim uygulamasını kaldırır. Yeni düzenleme, imam-hatip liselerinin orta kısmını geri getirir. Bu
yönleriyle kesintisiz eğitimin getirdiği sorunları telâfi eder. 4+4+4’ün ilk tasarısı, ilk dört yıldan sonra açık öğretimi veya evde eğitimi öngörmesine rağmen
komisyon tartışmaları ile bu ikinci dördün sonuna alındı. Eğer tasarı bu şekilde
olsaydı özellikle çıraklık ve hafızlık gibi konularda daha avantajlı olunacaktı.
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Yeni düzenlemenin getirdiği en köklü uygulama, ikinci dört yılda (ortaokul) seçmeli dersleri öngörmesidir. Burada Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in
Hayatı, Arapça gibi değer eğitimini mümkün kılması beklenen dersler önerilmektedir. Ayrıca komisyon çalışmalarında derslerin geniş bir yelpazede tutulacağı ve spor ve müzik gibi beceri derslerinin yanında Kürtçe, Gürcüce,
Alevîlik, Caferîlik gibi derslerle eğer talep olursa tüm din ve mezheplerle
ilgili derslerin koyulabileceği dile getirilmiştir.6
Avantajlarını uygulamada görebileceğimiz yeni düzenleme, Türk eğitim
sistemine yapısal bir değişiklik getirmese de büyük bir zihniyet dönüşünün
göstergesidir. Bu dönüşüm, eğitimi ideolojiden arındırma ve beklentilere
göre şekillenmenin işaretlerini vermektedir. Seçmeli derslerde din derslerine
ağırlık verilmesi, sıklıkla eleştirilmektedir. Bu, olması gereken, doğal bir durumdur. Türk eğitim sistemi, bu konuda dünya uygulamalarına göre oldukça
geridedir. Değer eğitimi, eğitimin en önemli parçasıdır. Eğer uygulamada
çok-dilli ve dinli hedefler gözetilmezse o zaman bu konudaki eleştirilere hak
verilebilir.

C. En Uygun Çözüm: Sözleşmeli Okul
Türk eğitim sistemindeki yapısal sorunların temelinde yasal düzenlemelerde
eğitimin devlet tekeline alınması yatar. 1924’den beri sürdürülen bu sistem,
esnek ve değişime uygun olmadığı gibi beklentileri ve yetenekleri gözetmez. 88 yıllık uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı çatısında büyük bir kurumsal yapının oluşmasına neden olmuştur. Bakanlığın 2012 bütçesi 39 milyar
TL’dir. Bakanlıkta çalışan öğretmen sayısı 880 bindir. 60 bin okul ve 25 milyon öğrenci, MEB’in yönetimi altındadır.7 Milli Eğitim Bakanlığı, ülkenin
tüm eğitim sorumluluğunu üzerine almıştır, oysa bunun altından tek başına
kalkması mümkün değildir. Yapısal sorunların çözümü ise bu sorumluluğun
paylaşılmasını gerektirir. Ancak bu büyük kurumsallaşma ve yüksek istihdam, bunu zorlaştırmaktadır. Türk eğitim sisteminin derhâl bu sorunlardan
kurtulması gerekir.
Bu yapı karşısında birçok çözüm yolu bulunabilir. Ancak mevcut duruma
bakıldığında Türkiye için en uygun yol, özel işletmeyle idare edilen devlet
okulu sistemidir. Bu sistem, dünyanın birçok ülkesinde uygulanır ve buna
sözleşmeli okul (charter school) adı verilir. Sözleşmeli okul, işletmeciliğini
6
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şirketlerin, ticarî kuruluşların, dernek ve vakıfların yaptığı sosyal okullardır.
Türkiye’de sıralanan yapısal sorunların çözümü ve var olan mevcut yapı nedeniyle en iyi model, sözleşmeli okullardır. Devlet, kamu okullarının işletmesini özel dershanelere ve okullara, iş adamlarına, dinî ve seküler STK’lara,
millî eğitim içinde görev yapan eğitimcilere devredebilir. Milli Eğitim, bu
okulların denetimini yapar. Ayrıca bakanlık, performansları değerlendirecek
bazı teknikler geliştirmeye çalışabilir.
Mevcut okulların 39 milyar TL mâliyeti vardır. TÜSİAD’ın hazırladığı
“2050’ye Doğru Nüfus Bilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış” adlı raporda 2009 verilerine göre ilköğretimde bir öğrencinin mâliyeti, 1130 dolar;
ortaöğretimde, 1834 dolar ve yükseköğretimde 4648 dolardır. Özel dershanelerin yıllık bütçesinin 17 milyar TL civarında olduğu düşünülürse devlet, sözleşmeli okullara öğrenci başına % 70 oranlarında destek verebilir. Nitekim
aileler, akademik eğitime odaklanmış Türk eğitim sisteminin devlet okullarındaki akademik eğitimde başarı sağlayamaması nedeniyle çocuklarını özel
dershanelere göndermektedirler. Bu şekilde dershaneler, sözleşmeli okullar
olarak genel eğitimin bir parçası hâline getirilebilir. En önemlisi de eğitimin
sorumluluğu tüm toplum tarafından paylaşılır.
Sözleşmeli okul sisteminde devlet öğrenci başına belirli bir ücret öder.
Okullar kendi müfredatlarını belirler. Devlet bu okulları başarıyı esas alan
bazı performans ölçütlerine göre denetler ve başarısız olanların sözleşmelerini fesheder. Belirli bir gelir seviyesinin altında kalan ailelerden ücret alınmayabilir ya da bunların finansmanları gönüllü ve sivil organizasyonlarla
işbirliği içinde çözümlenebilir.
Sözleşmeli okul sisteminin yanı sıra teknik anlamdaki özel okulların açılmasına müsaade edilir. Bunların tüm aşamaları okul yönetimi tarafından belirlenir. Devlet sâdece denetleme ve izleme yetkisine sâhip olmalıdır. Ailelerin özel eğitim organizasyonlarına girmesine müsaade edilir. Bu konuda
sâdece belirli mâkûl standartlar ortaya koyulabilir.
Üniversiteler üzerindeki devlet tekeli kaldırılmalı ve hem devlet üniversitelerinin hem de vakıf/sivil üniversitelerin kendi eğitim plân ve programlarını yapmalarına müsaade edilmelidir. Ancak Bologna sürecindeki gibi mukayese edilebilirliği mümkün kılan standartlar uygulanabilir. Her üniversiteye
bunlar zorunlu olarak dayatılmaz. Bu süreçte YÖK’ün tamamen tasfiye edilmesi ya da bakanlık bünyesinde bir yüksek öğretim eşgüdüm kurumu hâline
getirilmesi gerekir.
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28 Şubat sürecinde yürürlüğe sokulan sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime
alternatif olarak sunulan 12 yıllık kademeli eğitim sistemi, kuşkusuz 2012
yılının en çok konuşulan gündemlerinden biriydi. 4+4+4 yeni eğitim modeli
Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yürürlüğe girdi ancak yeni model üzerine yapılan
tartışmalar hâlâ devam ediyor. Bilindiği gibi bu süreçte kimileri 8 yıllık kesintisiz eğitimin yerine 4+4+4 şeklinde kademelendirilen sistemi önemli bir adım
olarak görürken kimileri de bu yasayı siyasî bularak bunun bir intikam duygusuyla çıkarıldığını iddia etti. Tartışmalara sendikaların yanı sıra siyaset ve
medya dünyası da katıldı. Ne var ki yapılan tartışmalara mevcut eğitim sisteminin temel sorunları, eğitim-ideoloji ilişkisi, eğitimde devlet tekeli ve eskiden
kalma birtakım kanun, yönetmelik ve uygulamalar vs. dâhil edilemedi. Zorunlu
eğitim meselesi, bunlardan bağımsız olarak daha çok teknik bir düzlemde ele
alındı. Tartışmalar 8 yıllık kesintisiz eğitim modeli ile buna alternatif 12 yıllık
kademeli eğitim modelinin birbiriyle kıyasına dönük tartışmalardı. Oysa “zorunlu ve ücretsiz eğitim” meselesi her şeyden evvel “devletçi eğitim sistemi”
çevresinde ele alınıp değerlendirilmeyi hak ediyor. Bu bakımdan sorgulamaya
öncelikle ulus-devletçi sistemlerin eğitimi neden zorunlu ve ücretsiz bir faaliyet olarak sundukları meselesinden başlamamız gerekmektedir.

Ulus Devletler ve Zorunlu Eğitim
Eğitimin kurumsallaşma sürecini dolayısıyla zorunlu ve ücretsiz bir faaliyet
olarak sunulmasını modern ulus-devletlere borçluyuz. Modern ulus-devlet53
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lerde “eğitim ve ideolojinin” birbirinden ayrılmaz iki kavram olduğu bilinen
bir gerçektir. Çünkü ulus-devletler, egemen resmî/millî ideolojilerini toplumun tüm kesimlerine yaymayı “okullar” aracılılığıyla gerçekleştirmeye çalışır. Bu tür sistemlerde her şeyin okulla hâlledilebileceğine ya da eğitimin
ancak devlet eliyle verilebileceğine dâir yaygın bir kanaat üretilir. Eğitim
sisteminin temel amaçları, okutulan dersler, derslerin içeriği, ritüeller, semboller, farklılıklara karşı tutumu, resmî ideolojinin bireye, topluma, inançlara, etnik ve kültürel kimliklere dayatılması için eğitim kurumlarının zorunlu
tutulması esas alınır. Çünkü ulus-devletler için okul her şeyden evvel tek-tip
insan üretme merkezleridir. Devlet tarafından ideolojik aygıta dönüştürülen
okula, ulus-devletin kimlik inşasında merkezî bir rol biçilir. Okulun etrafında
mitler oluşturulur. Yurttaşların devlet eliyle eğitilmesi ve ıslah edilmesi vazgeçilmez kamusal hizmetleri arasında sayılır. Ömer Çaha “Modern Dünyada
Eğitim Sorunu” başlıklı makalesinde modern dünyada gelişen otoriter ve totaliter çizgideki siyasî felsefenin eğitime yüklediği temel misyonu izah eder.
Çaha, eğitimin, aslında bir dönüştürme işlevi gördüğünü bunun daha ileri
aşamasında bir endoktrinasyon işlevi gören bir etkinliğe dönüştüğü ifade
eder.“Eğitim, bu anlamda, devletin toplumu ve bireyi çepeçevre kuşatmasına
hizmet eden bir aygıttır. Totaliter rejimler bireye eğitim yoluyla bir ideoloji
yüklerken, otoriter rejimler bireyi devletin öngördüğü değerler içinde dönüştürerek devletin altına alır” diyerek totaliter ve otoriter rejimlerde eğitimin
fonksiyonuna dikkat çeker.
Diğer taraftan devletler bilindiği gibi yüksek mâliyet gerektiren eğitim
sektöründen büyük ölçüde zarar etmelerine rağmen müfredatından, eğitim
politikalarına varana kadar eğitimin her alanında etkili olmak isterler. Devletlerin itaatkâr, uyumlu, uysal ve kontrol edilebilir insan üretimini en düşük
mâliyetle gerçekleştirdiği kurumlar okullar olduğundan olsa gerek eğitim,
birçok ülkede ideolojik bir temelde işlev görür. Eğitimi doğasına aykırı olarak halkı kontrol etmede en önemli mekanizmalardan birisi olarak kullanırlar. Ve resmî ideolojilerini eğitim kanalıyla yeni kuşaklara aktarmayı kendilerine hedef yaparlar. Bu yüzden başta finansmanından tüm unsurlarına
varana kadar eğitimi kontrolleri altında tutmaya çalışırlar. Albert Jay Nock,
“Devlet okullarının iyi birey yetiştirmekten çok iyi vatandaş yaratmakla ilgilendiğini” ifade eder. Eğitime neden devlet tarafından müdahale edildiğini
sorgulayan John Lott ise “Devletin eğitim hizmetlerinin halkı kontrol etmede mâliyeti düşüren bir mekanizma olduğundan” bahseder. Kısacası devletçi
eğitim sisteminde eğitim, bireyin kendi başına bir değer olarak algılandığı,
tanındığı ve saygı duyulduğu bir anlayışı geliştirmekten ziyâde -Nock’un da
ifade ettiği gibi- iyi birer vatandaş yaratma yolunda işlev görür.
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Zorunlu Eğitime Kuşkuyla Yaklaşmak Gerek
Cumhuriyet dönemine baktığımızda ise eğitimin “parasız ve zorunlu olması”
gerektiği ilk defa 1924 Anayasası’nın eğitim hakkını düzenleyen 87. maddesinde geçtiğini görüyoruz. Bu madde “Kadın, erkek bütün Türkler ilköğretimden geçmek ödevindedirler. İlköğretim Devlet okullarında parasızdır.” şeklindedir.
CHP’nin 1927’de kabûl edilen ve sonrasında parti programının “eğitim siyaseti” baslıklı bölümüne eklenen eğitim, şu şekilde izah edilmiştir. “Eğitimin millî, laik ve tek okul esasına dayanmış olması ilkemizdir. Eğitimde amacımız ulusal toplumun uygar ve toplumsal değerini yükseltecek, ekonomik gücünü
artıracak vatandaşlar yetiştirmektir. İlköğrenimin parasız ve mecburi olmasını ve
en kısa zamanda eylem durumuna geçmesini birinci derecede önemle izliyoruz.”
CHP programında da ifade dildiği gibi eğitimin zorunlu ve ücretsiz olarak
sunulmasının bir şartı var o da; “eğitimin millî, laik ve tek okul esasına dayanmış olması”dır. Bakıldığında eğitim kurumlarının sâdece öğretim yapan
bilim ve sanat üreten mekânlar olmak yerine kurumsallaşan milliyetçilik anlayışının içselleştirildiği ve resmî ideolojinin sorgulanmadan, eleştirilmeden
aşılandığı ideolojik aygıtlara dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Bu yüzdendir
ki, devletler eğitimi kurumsallaştırıp, zorunlu ve ücretsiz kılarlar. Bu bakımdan devletlerin tek elden yürüttüğü, çekip çevirdiği ve zorunlu kılmak istediği eğitim faaliyetlerine tam da bu noktada kuşkuyla yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü tek bir görüşün, değerin, inancın ve müfredatın
dayatıldığı militarist bir eğitim sistemi insan tabiatına aykırıdır. Bu yüzden
eğitimin, devlet tekelinde zorunlu ve ücretsiz bir faaliyet olarak sunulmasını
değil daha esnek, alternatif eğitim modellerine fırsat tanıyan, başlı başına
bireyin değerlerini önceleyen en önemlisi de eğitimin büyük ölçüde topluma
bırakılması gerektiği meselesini konuşmamız gerekmektedir.

Reforma Değil Köklü Zihniyet Değişikliğe Gerek Var
Demokratik dünyada bazı devletlerin kısmen de olsa eğitimle yollarını ayırdığı bir gerçektir. Ancak Türkiye’de bunu söylemek için henüz çok erken.
Türkiye’de yeni eğitim modeli üzerine yapılan tartışmalar her şeyden evvel
bu çerçevede ele alınıp değerlendirilmeye başlanırsa eğitimin temel sorunlarının çözümüne dönük bir fayda sağlanabileceğini umuyorum. Ne yazık ki
4+4+4 eğitim reformunun şimdilik eğitimin özgürleşmesine başka bir deyişle eğitimin devlet tekelinde bir hizmet olarak sunulması sorununa sunacağı
hiçbir katkı yoktur. Peki, yeni eğitim reformu nedir? Eksiklikleri nelerdir?
Neler yapılmalı? Hangi “eğitim anlayışı “bireyin özgürleşmesinde aktif rol
oynar? Bu sorulara cevap vermeden evvel öncelikle son zamanlarda sıklıkla
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ifade edilen “reform” kavramına dikkat çekmek gerekir. Bilindiği gibi mevcut
kullanımıyla reform, yapıyı değiştirmeden yapılan birtakım, düzenlemeler,
iyileştirmeler ve yenilikler olarak ele alınmaktadır. Oysa bizim, mevcut eğitim sistemi üzerinde yapılacak birtakım iyileştirmelere ve düzenlemelere ihtiyacımız yok. Sistemin köklü bir zihniyet değişimine ihtiyacı vardır. Ancak
şu durumda bu mümkün gözükmüyor. Çünkü toplumda eğitim faaliyetlerini
devletten başka kimsenin veremeyeceğine dâir üretilmiş yaygın bir kanaat
hâkim. Ne yazık ki, sivil toplumdan da bu yönde bir talep söz konusu değil.
Liberal Düşünce Topluluğu hâriç neredeyse toplumun büyük bir kesimi de,
(siyasî partiler, sendikalar, cemaatler vs.) kendi eğitim anlayışını ve modelini
toplumun diğer kesimlerine dayatma gayreti içerisinde. Oysa bugün eğitimin
en önemli sorunu, eğitimin devlet tarafından belirlenen ve kontrol edilen bir
anlayışla işlev görmesi dolayısıyla zorunlu ve ücretsiz bir faaliyet olarak sunulması ve bu noktada devletin ısrarcı olmasıdır. Bu çerçeveden bakıldığında
Türkiye’nin eğitimle yollarını ayırması bir hayli zaman alacak gibi. Yeni eğitim reformunun ne olduğu, neler içerdiği ve doğuracağı sorunları konuşmadan evvel meselenin bu yönünü özellikle dikkate çekmek istedim.

Eğitim Reformunun İçeriği
Eğitimde köklü bir değişiklik olarak da takdim edilen eğitim reformu ilk gündeme geldiği günden bu yana bir dizi değişiklikten geçti. Tasarıda 4 yılın
sonunda evde eğitimin yolunu açacak bir düzenleme vardı. Bu özellikle kız
çocuklarını eve kapatacağı ve ilk sekiz yıl okula gitmenin eskiden olduğu gibi
devam edeceği gibi endişelerle kaldırıldı. Şimdi ikinci 4 yıldan sonra evde
eğitim imkânı sunuluyor ama bu imkândan da dileyen herkes yararlanamayacak. Yeni modelin ilk 4 yıldan sonra eğitimi okul dışına taşıyacak olması olumlu bir gelişmeydi. Bu uygulama zamanla evde eğitim(homescooling)
modelinin işlerlik kazanmasına yol açacak dolayısıyla diğer farklı alternatif
eğitim modellerinin de hayat bulmasını kolaylaştıracaktı.
Yeni sisteme göre eğitim, üç kademede gerçekleştirilecek. Birinci kademe
ilköğretimin ilk 4 yılını oluşturacak. İkinci kademe ise ‘ortaokul’ evresi... Yani
5’inci sınıfla beraber öğrencilere kendilerinin belirleyeceği alanlarda eğitim
yapma imkânı sunulacak. Bu aşamada öğrenciler, ortaöğretim programlarına hazırlanmalarını sağlayacak dersler alacak. Temel derslerin yanı sıra öğrenciler, seçmeli dersler tercih edebilecek. Örneğin Kuran-ı Kerim ve Siyer
dersleri örneğinde olduğu gibi. Seçmeli dersleri ve içeriklerini Milli Eğitim
Bakanlığı, yönetmelikle belirleyecek. Öğrenciler 5, 6, 7 ve 8. sınıfta seçmeli
derslerde ister sosyal ister sayısal alanda veya mesleki yoğunluklu eğitim
alabilecek. Seçmeli ders saati, ilerleyen sınıflarda artacak. Bu dersler, öğrenci-
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lerin seçecekleri lise türlerini etkileyecek. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın
hazırladığı yeni ders çizelgesine göre ikinci 4’te Kürtçe seçmeli ders olarak
okutulacak.

Seçmeli Kürtçe Dersi Uygulaması
“Yaşayan Diller ve Lehçeler” dersini seçen öğrenciler -10-12 kişilik talep olması hâlinde- Kürtçenin yanı sıra Zazaca, Abhazca, Çerkezce, Lazca, Boşnakça
gibi dersleri alabilecekler. Ayrıca yeni dönemde isteğe bağlı olarak İslâm Dini,
Hıristiyanlık, Musevilik dinleri ile Alevîlik inancına ait bilgilerin verilebilmesi de öngörülüyor. Bir başka önemli gelişme de İnsan Hakları ve Demokrasi
dersinin 4. sınıfta zorunlu ders olarak okutulacak olmasıdır. Kuşkusuz yetersiz
olsa da bu türden adımları olumlu değerlendirmek gerekmektedir.
“Anadilde Eğitim Hakkı” meselesinin hâlâ ciddî bir insan hakları ihlâli olarak varlığını koruduğu bir gerçektir. Bu anlamda seçmeli Kürtçe dersini bir
asimilasyon olarak değerlendiren ve tepki gösteren BDP’nin bu uygulamayı
yetersiz bulmasını ve eleştiri getirmesini anlayışla karşılayabiliriz. Ne var
ki, bu uygulamaya tamamıyla karşı çıkmak yerine çözüme odaklı ve iyi niyet
gösterisi olarak daha yapıcı bir dille, zamanla geliştirilebilir bir adım olarak
kamuoyuna takdim edebilirlerdi. Bilindiği gibi mevcut anayasanın 42.maddesi “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” demektedir Kişilerin kendi özel eğitim ve öğretim kurumları kurma ve işletme haklarının
da tanındığı uluslar arası insan hakları belgelerinde geçen birçok madde göz
önündeyken bizdeki anadil eğitimi için gerekli hukukî düzenlemenin daha
henüz yapılamamış olması kuşkusuz bir eksikliktir. Ancak Türkiye ciddî bir
hukuk devleti olma yolunda da hızla ilerlemektedir bu bakımdan bu türden
gelişmeleri olumlu görmek ve ciddiye almak gerekmektedir.
Bazı kesimler anadilde eğitim hakkı tanınmasını bölünmeye yol açacağını
ifade ediyor. Bireyin anadilinde eğitim öğretim yapmasının ülkeyi nasıl böleceği doğrusu insana olan güvensizliğin ispatından başka bir şey değildir.
İnsanların anadilini dışlamak, küçük görmek hatta yasaklamak insanlık değerleri açısından bakıldığında gerçekten vahim bir tablodur.
Tartışmalara konu olan bir diğer madde, meslekî eğitimin geliştirilmesi
amacıyla çıraklık eğitiminin ilköğretim 1. kademe sonrasında, yani 10 yaşında başlaması yönündeydi. Ancak söz konusu madde, “çocuk işçi” sayısının artacağı endişesiyle tekliften çıkarıldı. Son değişikliklerden bir diğeri de
-epeydir tartışma konusu olan- çocukların okula erken başlama yaşıdır. Bakanlık yayımladığı genelgede 2012-13 eğitim ve öğretim yılı için, 30 Eylül
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2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan tüm çocukların okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden merkezî olarak yapılacağını bildirdi. Hatta
MEB Bakanı Sayın Ömer Dinçer genelgenin ardından “66 ayını dolduran çocuğumuzu biz okula zorunlu olarak kayıt edeceğiz. Kayıt yaptırmayan veliye
de bunun hesabını soracağız” dedi. Oysa okula erken başlama yaşı aileden
bağımsız ele alınamayacak kadar önemli pedagojik bir meseledir. Bu yüzden
bu konunun üzerinde durmakta fayda var.

Okula Erken Başlama Yaşı ve Anne Çocuk İlişkisi
Pedagojik açıdan bakıldığında 0-6 yaş dönemi çocuklar için hayatî bir öneme sâhiptir. Çünkü çocuğun ileriki yıllarda kazanacağı karakter, benlik ve
becerilerinin temeli bu yıllarda ailede atılır. En önemlisi de çocuk ilk temel
davranış kalıplarını, inanç değerlerini, üretkenliği, sevgiyi, şefkati, ahlâkı, erdemi vs. ailede kazanır. Dolayısıyla anne çocuğun ilk eğitmeni durumundadır. Bilindiği gibi çocuğun ilk model aldığı kişi de anne-babasıdır. Çocuk ilk
kavramları, nesneleri annesinin diliyle öğrenir ve hayata onun penceresinden
bakmaya başlar.
0-6 yaş arası çocukların çok yaratıcı, üretken, zeki ve özgür oldukları bilinen bir gerçektir. Çünkü ailede anne ve çocuk arasında güvene, sevgiye ve
şefkate dayanan sağlam bir ilişki kurulmuştur. Daha da önemlisi anne ve
baba okulun aksine çocuğun sâdece beyninin sol yarıküresini değil aynı zamanda sağ yarıküresini de çalıştırmaktadırlar. Bilindiği gibi insan beyni iki
bölümden oluşur. Sağ yarıküre yaratıcı, sezgisel, duygusal, üretken daha çok
sanata, şiire, hayâl gücüne dayalı işler. Bütünseldir, duyuları ve duyguları
serbestçe harekete geçirir. Sol yarıküre ise daha çok matematiksel zekâyı harekete geçirir. Kelime ezberleme, sayısal işlemler ağırlıktadır. Rasyoneldir,
plânlı ve programlı işlere uyumlu hareket etme işlevini yerine getirir. Okul
tam da bu noktada sınavlar, söz dinleme, itaat ve emir komuta üzerine işleyen birtakım uygulamalarıyla bireyin beyninin özellikle sol yarıküresine
hükmetme gayreti gösterir. Dolayısıyla bireyin ailede edindiği yaratıcılığını,
özgünlüğünü ve özgürlüğünü kısmen yok eder.
Yıllardır ilkokula başlayan çocuklarda gözlemlediğim bir şey vardır. Çocuk okulun ilk günlerinde gayet doğal, rahat, özgür ve yaratıcı davranışlar
sergiler. Özellikle sorduğu sorular ezber bozan cinsten sorulardır. Ne var ki,
bu özgün hâllerinin ve rahat tavırlarının ilk iki ay gibi kısa bir süre içerisinde
yerini daha temkinli, durgun, itaatkâr ve eleştirel düşünceden uzak biraz da
ürkek bir psikolojiye terk ettiğini üzülerek izlemişimdir. Çünkü okul bireyin
beyninin daha çok sol yarıküresi üzerinde çalışmaktadır.150 ülkede “Yaratıcılık ve Yenilikçilik” üzerine verdiği konferanslarla izleyiciler üzerinde önemli
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etkiler bırakan eğitim Profesörü Sir Ken Robinson, çocuğun daha henüz bozulmamış özgün ve yaratıcı özelliğini şu çarpıcı anekdotla aktarır. Öğretmen
okula yeni başlayan ve arka sırada kendi hâlinde resim çizen bir çocuğa: “Ne
çiziyorsun sen?” diye sorar. Çocuk: “Tanrı’nın resmini çiziyorum” diye karşılık
verir. Öğretmen, “Ama hiç kimse Tanrı’nın nasıl göründüğü ve şekli konusunda bir fikre sâhip değil” dediğinde çocuk gayet sakin bir üslûpla şöyle der:
“Problem değil, nasıl olsa bir dakika içinde herkes nasıl olduğunu bilecek.”
Robinson tam da bu noktada okulun dolayısıyla sistematik, tekdüze eğitim
anlayışının bireydeki bu yaratıcılığı öldürdüğünü ifade eder.

Ebeveyn Eğitimine Öncelik Verilmeli
Çocukları haftada 30 saat ailelerinden ayıran bir eğitim sistemine sâhibiz.
Oysa çocuğun hayatının ilk yıllarını ailesiyle geçirmeye hakkı vardır. Uluslararası Çocuk Hakları Beyannameleri çocuğun ailede şefkat ve sevgi atmosferi
içinde yetişmesi ve çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu olarak,
çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana–babanın, önemine
dikkat çeker. Bu sebeple çocukları erken bir yaşta okula almak yerine ebeveyn
eğitimi üzerinde farklı projeler üretilmesi gerekmektedir. Özellikle gönüllü
sivil örgütlerin “kadın eğitimi” üzerine yapacakları çalışmalar ciddî oranda
fayda sağlayacaktır.
Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma, gelişim psikolojisini öğrenme,
çocukta düşünme, problem çözme, zekâ psikolojisi, algı ve idrak, çocukta dil
gelişimi, oyun psikolojisi, çocukta uyumsuzluk ve davranış, ruh sağlığı gibi
alanlarda “anne eğitimi” üzerine yıllardır çalışmalar yürüten dernekler var.
Bu türden derneklerin çoğalması ve daha geniş perspektifli çalışmalar yapmaları faydalı olacaktır. Kanada’da “Homeschooling” alanında hizmet veren bir
internet sitesinin sloganı dikkatimi çekmişti. Şöyle yazıyordu sitede: “Hangi
öğretmen çocuğumu benden daha çok sevebilir.” Bu çerçeveden bakıldığında
çocukları erken yaşlarda okula almadan evvel iki önemli çalışmanın yapılmasının doğru olacağına inanıyorum. Bunlardan ilki ve en önemlisi çocuğu
ailesinden erken yaşlarda koparmak yerine ebeveyn eğitimi üzerinde projeler
üretmek ve çocuğu daha fazla aile ortamında tutmaktır. Bir diğeri de, eğer
devlet erken yaşta çocuğun okula gönderilmesinde ısrarcı ise bu sefer çocukları okula göre değil, okulu çocuklar için yeniden düzenlemek olmalıdır.
Son yıllarda her ne kadar kırılmaya çalışılsa da okulların gerek yönetmeliklerle ve gerekse uygulanan birtakım ritüellerle hâlâ çocukların gelişim
özelliklerine uygun olmadığını görmekteyiz. Bu bakımdan yapılacak ilk iş,
okulun her şeyiyle özgürleştirilip çocukların psiko-sosyal gelişimlerine uygun bir biçimde yeniden reforme edilmesi olmalıdır. Eğitim sistemi pedago-
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jik ilkelerle örtüşmeyen eski kalıp anlayış ve uygulamalardan arındırılmalı
ve demokratik dünyaya adaptasyonu sağlanmalıdır.

Yeni Model, Anlayış Olarak da Demokratik Dünyaya Uygun
Olmalı
Bugün bakıldığında demokratik ülkelerde zorunlu kesintili eğitim sürelerinin fazla olduğu bir gerçektir. Bu bakımdan 4+4+4’ün demokratik dünyada
uygulanan eğitim modelleriyle teknik benzerlik taşıdığını ifade edebiliriz.
Epeydir eğitim politikaları üzerine çalışmalar yapan birisi olarak gerek yazılarımda ve gerekse katıldığım bazı tartışma programlarında her şeyden evvel
“eğitim sistemin temel sorunlarının” masaya yatırılması gerektiğinin önemini vurgulamaktayım. Çünkü eğitimin temel sorunları giderilmeden getirilecek herhangi bir modelin işe yaramayacağı bir gerçektir. Hangi model gelirse
gelsin Türkiye’de eğitimin ideolojik bir endoktrinasyon kurumu olarak işlev
görmesi ve militarist birtakım yönetmeliklerin uygulanıyor olması ayrıca 87
yıllık tek-tipçi bir eğitim politikasının (Tevhidi Tedrisat) devam ettirilmesi
gibi ciddî sorunlar karşımızda durmaktadır. Devletin, çocuğu ebeveynin değer yargılarına, hayat anlayışına, dinî inancına, mezhebine dahası çocuğu
için ne talep edip etmediğine, mevcut eğitim sisteminin yöntem ve anlayışını
takdir edip etmediğine bakmaksızın, çocuğu ailesinden alıp kendi bildiği yoldan terbiye etme çabalarına son verilmediği sürece yeni eğitim reformunun
fayda sağlamayacağı aşikârdır.
Yeni modelin demokratik dünyaya uygun bir model olduğu ifade ediliyorsa eğer eğitim anlayışının da demokratik dünyaya uygun olması gerekir. Bu
bakımdan 4+4+4 evrensel insanî değerler temelinde, çoğulcu, özgürlükçü, alternatif eğitim modellerinin de uygulanabilir olduğu yeni bir eğitim anlayışı
çerçevesinde işlerlik kazanmalıdır. Aksi takdirde değişen bir şey olmayacaktır. Bu bakımdan eğitim alanında âcilen yapılması gereken birtakım uygulamalar bulunmaktadır.
Yeni sistemle ilk yapılacak değişiklik her gün çocuklara askerî komutlarla
ezberlettirilen “andımız” adlı yemin metninin kaldırılması olmalıdır. Mevcut
andımızın ve okutma biçiminin pedagojik ilkelerle ve evrensel hukukla bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır. Günümüz Almanyasında ve İtalyasında artık
faşist ideolojinin unsurlarını taşıyan yemin metinleri kaldırılmış durumdadır. Bizde ise ne yazık ki çocuklar hâlâ “Varlığım Türk varlığına armağan
olsun” cümlesini her gün rahat hazır-ol komutlarıyla tekrar etmektedirler.
İşin vahim tarafı, 4+4+4 modeline göre çocuklar “and” okumaya şimdi bir
yaş erken başlayacak. Diğer taraftan çocukların sosyal, fiziksel ve psikolojik
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gelişim aşamalarına uygun düşmeyen kısacası pedagojik açıdan da son derece sorunlu bir yemin şiiri ile karşı karşıyayız. Bu uygulama aynı zamanda
çocuk haklarına da aykırı bir uygulama değil midir? Bakıldığında demokratik
dünyanın hiçbir yerinde küçük çocuklara asker komutlarıyla bu denli ağır
bir yemin ettirilmiyor. Ne var ki, bazı kesimler -buna bazı eğitim sendikaları da dâhil olmak üzere- öğrenci andını sanki anayasanın değiştirilemez bir
maddesiymiş gibi algılamaktadırlar. Gelinen noktada artık andımız bir tabu
olmaktan çıkarılmalıdır.
Eğitim, gerek anlayış ve gerekse uygulama alanı olarak toplumun beklentilerine cevap verebilecek, özgürlükçü bir çerçevede ele alınmalıdır. Kısacası
eğitim, ideolojik endoktrinasyon kurumu olmaktan çıkartılmalıdır. Başındaki “Millî” sıfatı kaldırılıp genel ifadeyle “Eğitim Bakanlığı”na dönüşmelidir.
Eğitim gibi evrensel bir alanın ulusal sınırlar içerisine hapsedilmemesi gerekmektedir.
Örneği askerlikte görülen “nöbetçi öğrencilik” uygulamasına son verilmelidir. Miadını dolduran Tevhid-i Tedrisat yasası da artık kaldırılmalıdır.
Toplum ihtiyaç hissettiği din adamını, meslek adamını kendi kuracağı okullar kanalıyla yetiştirebilmelidir. Okul müdürleri seçimle iş başına gelmeli,
müdür yardımcıları ise mesleklerine (öğretmenliğe) geri döndürülmelidir.
Modern demokratik ülkelerde olduğu gibi okullara özerklik tanınmalı ve
kamusal eğitim yerel yönetimlere devredilmelidir. Diğer taraftan kılık kıyafet yönetmeliği de kaldırılmalı, öğretmen ve öğrencilerin istedikleri kıyafeti giyebilmelerinin yolu açılmalıdır. Kimsenin ne giyeceği artık devleti
ilgilendirmemelidir.”Evde Eğitim” ya da bundan farklı olarak “Sanal Kamu
ve Özel Okul” gibi alternatif eğitim modellerinin yasal çerçevesi çizilmeli ve
serbest olmalıdır. Ders kitapları yeniden yazılmalı içeriği militarist unsurlardan tamamen ayıklanmalıdır. Yeni kitaplar daha özgürlükçü ve farklılıklara
açık olmalıdır.
Türkiye’de eğitim, standart müfredatı, anlayışı ve yöntemi ile tek merkezden yürütülen bir faaliyet olarak varlığını devam ettirmektedir. Devlet merkezli bir eğitim anlayışında ise bireyler, doğal olarak tek-tip bir düşünceye bağlı ve bağımlı olarak yetiştirilir. Otoriter, dışlayıcı, tek-tip insan yetiştirmeye
endeksli bir eğitim sisteminden de bireyin özgürleşmesini, ufkunun ve hayâl
gücünün genişlemesini beklemek neredeyse imkânsızdır. Okul hâlâ bir kontrol
mekanizması olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu bakımdan eğitim öncelikle bir ideoloji olarak başlı başına masaya yatırılması gereken bir meseledir.
Bu yüzdendir ki, farklı kültürlerin, renklerin, ırkların ve inanç türlerinin var
olduğu bir coğrafyada tek tip düşünce tarzını ve eğitim politikalarını alabildiğince tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek önem arz etmektedir.

62 | Ufuk Coşkun

Özel Sektör Teşvik Edilmeli
Kamuoyu eğitim reformu kapsamında bir ara Başbakan’ın Seul yolunda sarf
ettiği mevcut sınav sisteminin kaldırılması ve özel okullardan eğitim satın
alınmasına dönük ifadelerini tartıştı. Öncelikle özel sektörden eğitim satın
alınması fikri yerinde ve bir o kadar da geciken bir projedir. Hatırlarsak 2003
yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in öne sürdüğü bir projeydi bu. Ne yazık ki “kamu yararı” gerekçesiyle yine dönemin Cumhurbaşkanı olan A.Necdet Sezer tarafından veto yemişti. Projenin iptaline dönük öne
sürülen bir diğer önemli gerekçe de Anayasa’nın 42. maddesi idi. Bilindiği
gibi Anayasa’ya göre eğitimin devlet tarafından finanse edilmesi yani ücretsiz olarak sunulması gerekiyor. Oysa eğitim sanıldığı gibi ücretsiz sunulan
bir hizmet değildir. Yaygın kanaatin aksine bedava olmayıp bütünüyle vergi
mükellefleri tarafından finanse edilen bir hizmet türüdür.
Üstelik devlet genel bütçeden (vergi mükelleflerinden) eğitimin finansmanını temin yoluna giderken ne vatandaşların gelir düzeylerini dikkate alıyor
ne de hangi görüşten, dinden ve mezhepten olduklarını göz önünde bulunduruyor. Bu durumda herkesten toplanan vergilerle sunulan eğitim aslında sâdece bir kesimin menfaatine dönük bir hizmete dönüşmüş oluyor. Diğer taraftan ücretsiz eğitimin bugün en çok dar gelirli aileleri mağdur ettiği
de bir gerçektir. Çünkü çocuklarına yıllık binlerce lira para ödeyip kolejlere
gönderemeyen aileler dershanelerden eğitim satın alarak çocuklarına yatırım yapmak zorunda kalıyorlar. Buna mecburlar çünkü eğitim arzının artan
talebi karşılayacak düzeyde olmaması Türkiye’de özellikle yükseköğretim giriş sınavlarını önemli hâle getirmektedir. Dolayısıyla dershanelere yoğun bir
talep olmaktadır. Dershanelere duyulan talebin bir önemli nedeni de her yıl
katlanarak artan MEB bütçesine rağmen kamusal eğitimin başarısız bulunmasıdır. Son 10 yılda bütçeden MEB’e ayrılan payın katlanarak arttığı bir
gerçektir. Ne var ki, ayrılan bu yüklü miktarda bütçeye rağmen kalabalık sınıflı derslikler, okulların temizlik sorunları, hizmetli ve güvenlik personeli
sıkıntısı, öğretmen yetersizliği vs. gibi bir yığın sorunların giderilemediğini
görüyoruz. Eğitime yüklü miktarda para harcayan Türkiye, buna rağmen kaliteli eğitim öğretim ortamları oluşturamamaktadır. Çünkü her yıl ayırdığı
bütçenin en az % 75 ini personel giderlerine ayırmaktadır. Bunun yanı sıra
farklılıklara kapalı, aile tercihlerine imkân tanımayan ve neredeyse 80 yıllık
kanunlarıyla kamuya tek-tip bir eğitim anlayışı dayatılmaktadır. Bu konuda
eğitim sendikalarının da donanımsız oldukları görülmektedir. Bunun en iyi
örneğini 2012 yılı için memur maaşlarına dönük ısrarcı taleplerinde ve konuyla ilgili yaptıkları grev ve basın açıklamalarında görmekteyiz.
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Sendikalar Serbest Eğitim Piyasasını Gündemlerine Almalı
Sendikalar bilindiği gibi yıllardır eski usûl sendikal söylemlerle ve sloganik
birtakım ifadelerle piyasa şartlarını ve ekonomik gerçekleri dikkate almadan
ücret taleplerini her defasında yinelemekten geri durmazlar. Sâdece kendileri
için değil eğitimin tümüyle devlet tarafından finans edilmesini de isterler.
Oysa bakıldığında kamu harcamalarını arttırmak demek aslında vatandaşların
bir bölümünü vergilendirerek diğerleri için ekstra bir kaynak transferi oluşturmak demektir. Sendikalar ise yıllardır devletin merkezî plânlamayla âdil
gelir dağılımı yapmalarını beklemektedirler. Gelinen noktada artık “devlet
daha çok versin” klişe bir slogan hâline gelmiştir. Ne yazık ki, sendikalar bu
klişeleşmiş tekrarın özel sektörün gelişmesini engellediğini dolayısıyla ülkenin ekonomik özgürlük derecesini de azalttığını algılayamıyor. Hâlâ eskiden
kalma bir anlayışla “merkezî dağıtımın” yaralara merhem olacağını ve kendilerini zengin ve özgür kılacağını varsayıyorlar. “Ekonomik özgürlük ile genel
özgürlük arasında iç içe geçen ayrılması mümkün olmayan bir ilişki bulunmaktadır” der Mises. Ancak ekonomik özgürlük demek, bugün mevcut sendikal anlayışın savunduğu ve talep ettiği gibi devletin daha çok maaş vermesi
demek değildir. Bilakis birileri tarafından plânlanmayan/kumanda edilmeyen,
bireylerin gönüllü seçimi, işbirliği ve mübadelesini öngören sınırlı devlet anlayışına dayalı serbest piyasa ekonomisinin işlerlik kazanması demektir.
Bugün sendikalar devlet müdahalesinin en aza indirilmesini dolayısıyla özel teşebbüsün teşvik edilmesi, düşük vergilendirme ve eğitimde özelleştirme gibi başlıkları gündemlerine almak durumundadırlar. Artık eğitim
sendikaları her fırsatta devlet eğitime daha çok bütçe ayırsın demenin vergi
mükelleflerini ilâve bir yük altına sokmak anlamına geldiğini göz ardı etmemelidir. Bu maaş talepleri için de geçerli bir durumdur. Bilinmelidir ki, daha
çok devlete yaslanmak ve bedavacılığı körüklemek kalite düşüşlerini beraberinde getirdiği gibi yetenekleri köreltilmiş ve daha çok devlet yardımına
muhtaç bir kitlenin şişkinliğine de sebep olmaktadır. Bu durum doğal olarak
yeni iş alanlarını azaltmakta ve özel sektör sürekli devlete yönelen elemanları yüzünden yeterli yatırımlarını da yapamamaktadır.

Tevhid-i Tedrisat Yasasına Gerek Yok
Eğitim birliğini öngören Tevhid-i Tedrisat yasası yüksek teknolojinin hızla
geliştiği bir dünyada bu hızı yakalamakta yetersiz kalmaktadır. Yukarıda da
bir cümle ile miadını doldurmuş bir yasa olduğunu ifade etmiştim. Bu yasa
artık kaldırılmalıdır. Eğitimde ebeveynin rolü de üst düzeyde olmalıdır. Türkiye’deki tek-tipçi (Tevhid-i Tedrisatçı) eğitim sisteminde öğrencilere devle-
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tin istemediği hiçbir bilgi ve değer aktarılamaz. Eğitimin büyük ölçüde topluma bırakılmasının önünde hâlâ ciddî bir engel olarak karşımızda durmaktadır
bu yasa. Oysa Türkiye’de de demokratik ülkelerde olduğu gibi ekonomisiyle,
müfredatıyla, ders kitaplarıyla devletten “büyük ölçüde” bağımsız okulların
açılmasına imkân tanınmalıdır. Devlet, bu okulların müfredatlarını sâdece
insan hakları açısından denetleyebilmelidir. Türkiye’de çeşitli eğitim kurumlarının kendi aralarında yapacağı rekabet hem eğitimin mâliyetini düşürecektir, hem kalitesini artıracaktır. Ne var ki buna engel olan yasa Tevhid-i
Tedrisat yasasıdır. Bu bakımdan Prof. Dr. Mustafa Erdoğan’ın ifadesiyle artık
“Tevhid-i Tedrisat’tan Tefrik-i Tedrisat’a” geçilmelidir. Türkiye bu anlamda
87 yıllık eğitim politikasında bir değişikliğe gidebilmelidir.
Hâlâ tek merkezden yazılıp tüm bölgelere dağıtılan -Kemalizmin ağırlıklı olarak hissedildiği- ders kitaplarıyla demokratik dünyayı yakalamamız
bir hayli güç. Bu bakımdan bu işlerle meşgul olan Talim Terbiye Kurulu’nun
yerine özerk bir kurum oluşturulmalıdır. Müfredat talebe ve bölgelerin ekonomik, sosyal ve çevre şartları dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Müfredat
tekeli bir şekilde kırılmalı en azından seçenekler sunulmalıdır insanlara. Diğer taraftan Tevhid-i Tedrisat engelini aşan bir ülkede karşımıza hem farklı
okul seçenekleri hem de alternatif eğitim modelleri çıkacaktır. Bu da eğitim
alanında zengin bir menü demektir.

Eğitim Yerel Yönetimlere Devredilmelidir
Türkiye, uzun yıllardır ülkenin üniter yapısının ve siyasal birliğinin bozulacağı kaygısıyla yerel yönetimlere yetki vermekten kaçınmıştır. Oysa sürekli
gelişen dünyada artık ülkeler kaynakların etkili ve verimli bir biçimde kullanımını kolaylaştıran dolayısıyla kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi ortadan kaldıran, hizmet ve yatırımların zamanında uygulanmasına fırsat tanıyan, toplumun eğitim faaliyetlerine katılımını kolaylaştıran ve karar alma süreçlerinde
aktif kılan aynı zamanda rekabeti ve kaliteyi de beraberinde getiren yerinde
yönetim anlayışını benimsemektedirler. Bu yüzden demokratik ülkeler eğitim faaliyetlerinde gittikçe yerel yönetimlere önemli yetkiler tanımaktadır.
Örneğin Almanya, Kanada ve ABD’de tüm eğitim hizmetleri merkezden kumanda edilmez. Eğitim sistemi eyaletlere göre farklılık göstermektedir. Fransa, İngiltere, İsveç, İtalya, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İrlanda
gibi ülkelerde eğitim yerel yönetimlere devredilmiş durumdadır. Bu ülkelerde özellikle belediyeler eğitim faaliyetlerinde önemli bir yere sâhiptir.
Türkiye’de ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri ne dönük
çıkartılan 3797 sayılı kanuna göre, MEB Teşkilâtı; merkez, taşra ve yurt dışı
teşkilâtı ile bağlı kuruluşlardan oluşur. Bakanlığın her kademesindeki yöne-
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ticiler görevlerini usûlüne uygun olarak yürütmekten üst kademedeki yöneticilere karşı sorumludurlar. Bakanlık merkez teşkilâtı; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile
yardımcı birimlerden oluşur. Bakanlık; Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarından oluşur. Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumlarını açmak
bakanlığın sorumluluğundadır. Öğretmen atama ve yer değiştirme, eğitim
programlarının oluşturulması, eğitim politikalarının belirlenmesi gibi işler
bakanlıkça yürütülür. Her ilde ve ilçede bir Milli Eğitim Müdürlüğü bulunur. Eğitim yönetiminin sorumluluğu Milli Eğitim Müdürlükleri’ndedir. İlçe
Milli Eğitim Müdürlükleri görev ve hizmetleri yürütürken, İl Milli Eğitim
Müdürlükleri’ne karşı sorumludurlar. Okullar, müdür ve müdür yardımcıları
tarafından yönetilir. Dolayısıyla MEB hâlâ ulusal düzeyde merkeziyetçi bir
yönetim anlayışıyla faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Oysa Türkiye eğitim faaliyetlerini “adem-i merkeziyetçi” bir anlayışla yeniden yapılandırabilir. Bu anlamda eğitimi, örneğin İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri yoluyla örgütlemek yerine çocuk gelişim uzmanlarından, psikiyatrlardan, pedagoglardan, yerel yetkililerden, sivil toplum temsilcilerinden
ve okul aile birliği üyelerinden, özel sektörden ve iktisatçılardan oluşan “yerel
eğitim komisyonlarıyla” örgütleyerek daha esnek ve sivil bir ortama çekebiliriz. Ayrıca eğitimin finansmanı için kamunun aktif katılımını öngören birtakım
esneklikler de sağlanabilir. Halkın eğitim yönetimine aktif katılımı zamanla
ailelerde okulla ilgili daha sağlıklı ve yaratıcı özgün fikirlerin oluşmasına neden olacaktır. Her okulun kendi eğitim modelini, tarzını, yıllık aktivitelerini,
etkinliklerini hazırlayıp sunduğu bir eğitim öğretim ortamının yaygınlaşması
zamanla eğitim öğretim ortamını daha çeşitlendirecek ve zenginleştirecektir.

Sonuç
Kamuoyunda eğitimde köklü reform olarak takdim edilen yeni eğitim reformunun şimdilik beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü
eğitim, anlayış olarak hâlâ Tevhid-i Tedrisatçı bir işleve sâhip olmakla birlikte
eğitimde militarizmin ve resmî ideoloji dayatmasının da devam ettiğini görmekteyiz. Örneğin kaldırıldığı ifade edilen Millî Güvenlik Bilgisi derslerinin
bazı konularının İnkılâp Tarihi kitaplarında yer alacağı duyuruldu. Andımızla
ilgili bir çalışmanın olmadığı da ifade edildi. Diğer taraftan nöbetçi öğrencilik
uygulaması hâlâ devam etmektedir. Kılık kıyafetin önümüzdeki yıl haftada bir
gün serbest olacağı ve çocukların saçlarını uzatabileceği yönünde Sayın Ömer
Dinçer’in umut verici bir açıklaması oldu. Ancak bu yeterli değildir. Bir ulusdevlet dayatması olan kılık kıyafet konusunda serbestlik herkese tanınmalıdır.
Bireyin nasıl ve ne şekilde giyineceğine artık devlet karar vermemelidir.
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Millî eğitimin temel amaçlarına dönük bir çalışmanın henüz yapılmamış
olması da eğitim reformu adına bir eksikliktir. Eğitimde bir taraftan özel sektörün teşvik edileceği ifade edilirken diğer taraftan eğitimin katı, merkeziyetçi bir yapılanmayla varlığı devam ettirilmek istenmektedir. Diğer taraftan
sendikaların bedava süt dağıtımının yanı sıra bedava öğle yemeği, ulaşım ve
birtakım temel ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması yönünde hükümete olan baskıları da devam ediyor.
Bakıldığında neredeyse 1870’li yıllardan bu güne dek asker devlet geleneğine dayalı, devleti koruyan, kutsayan “vatana ve millete hayırlı evlatlar
yetiştirme”yi esas alan bir eğitim anlayışına sâhibiz. Böylesi bir anlayışla işlev
gören eğitim, bu topraklarda hiçbir zaman bireysel özgürlüklerin önünü açmadığı gibi sosyal, siyasî ve ekonomik alanlarda ciddî bir değişime ve yeniliğe de
meydan vermemiştir. Çünkü asker devlet geleneğine bağlı bir eğitim anlayışında farklılıklara saygı, birey, özgürlük, hak, hukuk, değişim, yenilik ve yeni değer kalıpları her zaman bir tehdit olarak algılanmış ve merkezî otorite/egemen
ideoloji tarafından sürekli dışlanmıştır. Daha çok devleti koruyan ve kutsayan
bir anlayışta itaatkâr vatandaş yetiştirme yolu benimsenmiştir. Türkiye’nin
eğitim tarihi bunun sayısız örnekleriyle doludur. Eğer eğitim, özü itibariyle
bir zihniyet değişimine uğramaz ve hâlâ tek parti zihniyetinin bir ürünü olarak
işlev görmeye devam edecek olursa -bu hâliyle- insanlığa ve özgürlük değerine
hiçbir katkısının olamayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Aksine korku, nefret
ve tek bir anlayışı nesilden nesile aktarma aracı olmaya devam edecektir.
Diğer taraftan Türkiye’de Kürt sorunu, Alevî sorunu, düşünce ve ifade özgürlükleri, din ve vicdan özgürlüğü gibi köklü sorunların çözümünün zorlaşmasında eğitim sisteminin sürekli ürettiği militarizm ve tek tipleştirici
uygulamalarının ciddî bir payı bulunmaktadır. Bu bakımdan köklü sorunlar tartışılırken dahi bu sürece mutlaka eğitim de dâhil edilmelidir. Eğer
4+4+4’ün 2023 Türkiyesi’ne bir katkı sunması isteniyorsa ifade etmeye çalıştığımız sorunların biran önce giderilmesi gerekmektedir. Sivil, özgür ve
demokrat bir ülkede her kesimden insanla barışık, özgürce bir yaşam arzuluyorsak eğer eğitimde köklü bir zihniyet değişikliğini yapmak durumundayız.
Kimsenin eğitim üzerinden toplumu dizayn etme yetkisi olmamalıdır.
Eğitimin, bireyin doğuştan getirdiği temel haklar doğrultusunda özgürleştirici bir işlevi olmalıdır. Farklı bakışların, inançların, mezheplerin yaşadığı
çok-kültürlü bir toplumda eğitimin tek elden kumanda edilmesi ve tek bir
ideolojinin toplumun farklı kesimlerine dayatılması başta insan haklarına
aykırı bir uygulamadır. Bu bakımdan eğitimin sivil toplum eliyle sürdürülebilmesi düşüncesinin anlayışla karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Sivil
toplumun da bu anlamda kendini yenilemesi ve eğitim özgürlüğünü mutlaka
gündemine alması gerekmektedir.
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Kutsal devlet anlayışının içselleştirildiği ülkelerde devlet, toplumun itaat etmesi gereken yarı-Tanrısal bir varlık konumundadır. Tanrı bir bakıma
dünyevîleştirilmiştir. Bu kutsal, merkeziyetçi, metafiziksel devlet anlayışını tarihin her döneminde savunan kesimler olduğu gibi aksini iddia eden ve
devleti insanların işlerini görmesi için yine insanlar tarafından oluşturulmuş
bir organizasyon olarak görenler de çıkmıştır. Örneğin Eflatun’dan, İtalyan
Machiavelli’ye, Fransız J. Bodin’den İngiliz Hobbes’e oradan 19. Yüzyıl’ın ulusçuluk ve sosyalist akımlarının oluşturduğu otoriter ve totaliter yönetim anlayışlarının temsilcilerine varıncaya kadar birçok aydın, devlet adamı ve siyasî teorisyen devletin toplum üzerindeki mutlak üstünlüğünü savunmuşlardır. Buna
karşılık J. Locke, A. Smith, J.S. Mill, F.A. Hayek, Türkiye’de Atilla Yayla, Mustafa
Erdoğan ve Turgut Özal gibi düşünce adamı ve siyasetçiler de vesayetçi sistemlere karşın özgürlükçü demokratik bir yönetim anlayışını savunmuşlardır.
Türkiye’de yıllardır devleti kutsallaştırarak, halkın itaat etmesi gereken
yarı Tanrı bir varlıkmış gibi sunanlarla, devleti sınırlandırarak bireyin hak ve
özgürlüklerini öne çeken ve bu anlamda özgürlük isteyenlerin mücadelesine
tanıklık etmekteyiz. Bu ülkede yaşayan her kesimden insanı dışlayan, yok
sayan bürokratik kesimin yıllardır eğitimi bir araç olarak kullandıklarını ve
bu sayede farklı kesimleri tahakküm altına aldıklarını görüyoruz. Oysa özgürlükçüler, eğitimin toplumu ıslah etme aracı olarak kullanılmasına bireysel
özgürlükler çerçevesinde karşı çıkarlar. Bu yüzden devletçi eğitim sistemlerine kuşkuyla yaklaşırlar.
Asker ve sivil bürokrasinin çıkarları üzerine tanzim edilen, kutsal devlet
anlayışının içselleştirilmesine vesile olan ve ayrıca dünyalılaşmayı, özgürleşmeyi, zenginleşmeyi, hukuku ve bireysel özgürlükleri kısıtlayan bir eğitim
anlayışının her şeyden evvel bir zihniyet meselesi olarak ele alınmaya ihtiyacı vardır. Bu da birtakım düzenlemelerle ve iyileştirmelerle hâlledilemeyecek
kadar mühim bir meseledir. Hakkını yememek lâzım; Sayın Ömer Dinçer’in
bu alanda gayretleri yok değil. Ne var ki, toplumda eğitim alanında yapılması
plânlanan her türlü değişime ciddî direnç gösteren yasakçı, yeniliklere tepkiyle karşılayan zihniyet olarak da kendilerini bir önceki yüzyıla hapsetmiş
bir kesim var. Neticede böylesi marjinal bir kesim her zaman var olacaktır.
Önemli olan özgürlükçü eğitim anlayışının yer etmesi için bu türden engellerin aşılmasıdır. Bu anlamda 4+4+4 eğitim reformunun zamanla eğitimin
temel sorunlarının çözümüne bir katkı sunması gerekmektedir. Aksi takdirde
mevcut eğitim sistemi ve zihniyeti muhafaza edildiği ölçüde önerilen yeni
modelin ve benzer modellerin bir işe yaramayacağı bilinmelidir.
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A. Giriş
Yüksek nitelik gerektiren, kişisel olarak verilen ve sorumluluğun sâdece hizmeti verende olduğu doktorluk, avukatlık gibi meslekler Profesyonel Meslekler (PM) olarak tanımlanmaktadır. PM dünyanın hemen her yerinde, çok uzun
yıllardır çeşitli düzeylerde regülâsyona tâbi tutulmaktadır. Konu ile ilgili literatür, nitelikleri gereği, bu hizmetlerin piyasalarda serbestçe mübadelesinin etkin sonuçlar doğurmayacağını, ‘kamu yararı’ adına bu hizmetlerin verildiği piyasaların regülasyona tâbi tutulması gerektiğini ileri sürmektedir.
Ancak, ampirik çalışmalar ‘kamu yararı’ savını desteklemekten uzaktır. Bu
çalışmalar regülâsyonların kamu yararından çok ilgili meslek mensuplarının
yararına olduğuna ilişkin kuvvetli kanıtlar sunmaktadır. Kamu yararı savının
giderek daha fazla tartışmaya açık hâle gelmesi nedeniyle tüm dünyada profesyonel hizmetlerdeki regülâsyonlar gevşetilmeye başlamıştır.
Bu çalışmada, PM alanındaki regülâsyonlar ve bu alandaki politikalar
-Türkiye’ye ağırlıkla referans verilerek- incelenecektir. Tâkip eden bölümde
PM’in neden regülâsyona tâbi olduğu ve nasıl regüle edildiği ele alınmıştır.
Üçüncü ana başlık altında, yapılan regülasyonların gerçekten kamu yararı
hipotezine karşı çıkan ampirik çalışmalar ve buna bağlı olarak regülasyon po* Bu çalışma 2011 yılında Uluslararası Sivil Toplumu Destekleme ve Geliştirme Derneği (USIDER) için hazırlanan
Türkiye’de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum ve Demokrasi başlıklı araştırma raporunda yer
alan “Meslek Örgütlerinin Rekabet Üzerindeki Etkileri: Profesyonel Meslek Örgütleri Üzerine Bir Değerlendirme”
başlıklı çalışmanın kısa bir özeti niteliğindedir.
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litikasındaki değişiklikler değerlendirilmiştir.Dördüncü bölümde, Türkiye’deki profesyonel hizmetler ve örgütleri1 incelenmektedir. Bu kısımda sırasıyla
Türkiye’deki Profesyonel Meslek Örgütleri’nin (PMÖ) kuruluş gerekçeleri ve
bu alandaki regülâsyonlar, değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde, çalışmanın bulguları değerlendirilmekte ve bu bulgular ışığında çeşitli önerilerde
bulunulmaktadır.

B. Profesyonel Hizmetler, Kamu Yararı ve Regülasyonlar
1. Profesyonel Hizmetler Neden Regülasyona Tâbi Tutuluyor?
İktisatçılar malların ve hizmetlerin üretiminde piyasaların, devlet müdahalesine göre daha etkin çözümler üreteceği konusunda genellikle hemfikirdirler. Piyasa mekanizmasının üreteceği çözümlerin toplumun refahı için en
iyi çözümler olacağına inanılır. Ancak, ‘piyasa aksaklıkları (market failures)’
olarak adlandırılan koşulların var olması durumunda ‘kamu menfaati’ adına
devletin müdahalesinin kaçınılmaz olduğuna -yine genellikle- inanılır.2
Profesyonel hizmetlerin verildiği piyasaların da “başarısız” olduğuna inanılmakta, buradan hareketle de, toplumsal refahı arttırmak adına profesyonel
hizmetler tüm dünyada çeşitli seviyelerde regüle edilmektedir.
Devlet müdahalesine meşruiyet kazandıran temel piyasa başarısızlığı bir
malı arz edenlerin talep edenlere göre söz konusu mal hakkında daha fazla
enformasyona sâhip olmalarıdır. Enformasyon Asimetrisi olarak adlandırılan
bu durumda iki olumsuz sonucun ortaya çıkması beklenir. Birincisi, hizmetin
kalitesinin giderek azalmasıdır. Çünkü aldıkları hizmetin kalitesini değerlendiremeyen tüketiciler ortalama bir mal alacaklarını düşünerek bir fiyat belirlerler. Bu durumda ortalama kalitenin üzerinde hizmet verenler bu fiyattan
mallarını arz etmek istemez ve piyasayı terk ederler. İyi kalitede hizmet verenlerin piyasadan çekilmesi piyasadaki hizmetin ortalama kalitesini daha
da aşağı çekecektir. Enformasyon asimetrisinin beraberinde getirdiği ikinci
sorun enformasyon avantajını elinde tutan hizmet verenlerin bu avantajlarını
tüketiciler aleyhine kullanma eğilimleridir. Her iki sonuç da toplumsal refahın düşmesine neden olacaktır.

1

PM çok geniş bir yelpazedeki onlarca mesleği içermektedir. Bu çalışma sâdece tıp doktorluğu, eczacılık, avukatlık,
noterlik, mâlî müşavirlik ve mühendislik ve mimarlık ile sınırlanmıştır.

2

Piyasa başarısızlıklarının olması durumunda devletin müdahale etmesi gerekliliği tartışmaya açıktır. Burada
‘genellikle’ teriminin kullanılması bu görüşlerin iktisat derslerinde kullanılan standart ders kitaplarında yer
alması nedeniyledir.
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Profesyonel hizmetlerde enformasyon asimetrisi sorunu olduğu konusunda bir fikir birliği mevcuttur.3 Tüketicilerin önemli bir kısmı satın aldıkları
profesyonel hizmetin kalitesini değerlendirebilme olanağından yoksundurlar. Özellikle sıradan bir bireysel tüketicinin doktorundan, muhasebecisinden veya avukatından aldığı hizmetin kalitesini değerlendirmesi mümkün
değildir. Hatta çoğu durumda tüketicinin hizmeti alıp tükettikten sonra dahi
aldığı hizmetin kalitesini değerlendirme imkânı yoktur. Bu nedenle profesyonel hizmetler piyasasında ya hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak düşmesi (hatta tamamen ortadan kalkması) ya da hizmeti verenlerin müşterilerini
sûiistimâli sorununun ortaya çıkması beklenir.4
Sonuç olarak, yaygın kanı profesyonel hizmetlerin piyasa mekanizması
tarafından verilmesinin bu hizmetlerin nitelikleri gereği mümkün olmadığı
yönündedir. Piyasa mekanizmasına bırakılması durumunda bu hizmetlerin
kalitelerinin düşeceğine, hizmetten belirli kesimlerin yaralanamayacağına
ya da bazı kesimlerin gereğinden fazla hizmet alacağına inanılır. Ekonomide
kaynak dağılımını bozan bu tip sonuçların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla tüm dünyada profesyonel hizmetler piyasası, çeşitli seviyelerde, ‘kamu
yararı’ adına regülasyona tâbi tutulur.
2. Profesyonel Hizmetler Nasıl Regüle Ediliyor?
Regülasyonların temel amacı piyasada verilen hizmetlerin asgarî kalitesinin
sağlanması ve bu hizmetlerin tüketicileri ile sağlayıcıları arasındaki enformasyon asimetrisinin giderilerek, asimetrinin yaratacağı sorunların ortaya
çıkmasının önlenmesidir.
Hemen her ülkede ‘kamu menfaatini kollamak adına’ yapılan regülasyonlar üç ana grupta toplanabilir5: Giriş regülasyonları, piyasa davranışlarına
ilişkin regülasyonlar ve mesleki davranışlara ilişkin regülasyonlar.

a. Giriş Regülasyonları
Giriş regülasyonları kimlerin söz konusu mesleği icra edebileceği ile ilişkilidir. Burada amaç asgarî düzeyde kaliteye sâhip kişilerin mesleğe girişini
3

Garoupa, Nuno. “Regulation of Professions in the US and Europe: A Comparative Analysis” 2006, http://works.
bepress.com/nunogaroupa/3; Paterson, Fink, Ogus vd., s.17-18; Stephen Frank H., ve J. H. Love ‘Regulation of legal
profession’ Bouckaert B. and De Geest G. (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Vol. III, Regulation of Contracts
Aldershot: Edward Elgar, 2000 içinde, ss. 987-1017; OECD Competition in professional services 1999, DAFFE/
CLP(2000)2, 2000

4

Örneğin Japon doktorların dünyada bir defada en çok ilâcı yazdıkları tespit edilmiştir. Çünkü bu ülkede
doktorların gelirlerinin en büyük kısmını yazdıkları ilâçlardan aldıkları komisyonlar oluşturmaktadır. Bkz. OECD,
Competition in professional services 1999, s. 18

5

Paterson, Fink, Ogus vd. s. 24
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garanti etmek ve tüketicilerin alacakları hizmetlerin kalitelerini değerlendirebilmelerine yardımcı olmaktır.
Bu regülasyonun üç temel bileşeni vardır. Birincisi, belirli bir piyasada
belirli bir mesleğe tekel hakkı verilmesi uygulamasıdır. Örneğin, belirli tıbbî
müdahaleleri yapma yetkisinin sâdece tıp doktoru unvanı taşıyan kişilere ya
da mahkemede temsil yetkisinin sâdece avukatlara verilmiş olması bu türden
regülasyonlardır.
İkinci tip regülasyon bir meslek grubuna dâhil olabilmek veya bir unvanı
kullanabilmek için asgarî eğitim, staj, tecrübe düzeylerinin belirlenmesidir.
Hemen tüm profesyonel meslekler için gerekli olan üniversite mezunu olma,
belirli sınavlarda başarılı olma şartı bu türden regülasyonlardır.
Üçüncü tip regülasyon ulusal ya da bölgesel düzeyde mesleği icra edebilecek olanların sayısının sınırlanmasıdır. Birçok ülkede noterlik ve eczacılık
alanlarında bu tip sınırlamalar mevcuttur.
Bunun dışında bazı meslekleri icra edebilmek için yaş, vatandaşlık, meslek kuruluşlarına üyelik, hüküm giymemiş olma gibi koşulların karşılanması
gerekmektedir.

b. Piyasa Davranışlarına İlişkin Regülasyonlar
Profesyonel hizmetleri sağlayanların piyasadaki davranışlarını düzenleyen
başlıca uygulamalar şunlardır:
(i) Fiyat ve ücret regülasyonları: PM’in hemen tamamında hizmet bedeli
târifelerle belirlenmiştir. Belirlenen târifeler tavsiye niteliğinde olabileceği
gibi, uygulanması zorunlu da olabilir. Bazı ülkelerde ödemenin şarta bağlı
olduğu kontratlar (contingent fee contracts) yapmanın önünde de sınırlamalar vardır.
Bu regülasyonda zımnî olarak, belirlenen asgarî fiyatın, asgarî kalitedeki
hizmetin mâliyetini ifade ettiği kabûl edilir. Hizmetin belirlenen fiyatın altında verilmesi hizmetin kalitesinin asgarî düzeyin altında olduğunu işaret
eder. Bu nedenle fiyat rekabeti tasvip edilmez.
(ii) Reklam ve pazarlamaya ilişkin regülasyonlar: Birçok meslek kuruluşu reklam ve benzeri pazarlama yöntemlerinin enformasyon asimetrisinin
kötüye kullanılabileceğini ve dolayısıyla mesleğin saygınlığına gölge düşüreceğini iddia eder. Bu yüzden reklam ve diğer pazarlama aktiviteleri hem
yöntem hem de içerik açısından sıkı regülasyonlara tabidir. İsim, unvan, adres, telefon numarası gibi bilgilere izin verilir iken, fiyat ve kalite karşılaştırmalarına izin verilmez.
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Hizmet sağlayıcılar arasındaki bir reklam yarışının sonuçta meslektaşların birbirlerini karalamaları, verilen hizmetlerin niteliğinin çarpıtılması gibi
tüketicinin ve mesleğin saygınlığı aleyhine sonuçların ortaya çıkmasına neden olacağı düşünülmektedir. Reklam ve pazarlama kısıtlamaları ile tüketicinin reklamlar aracılığıyla yanıltılmasının önüne geçilmesi ve mesleki saygınlığın korunması hedeflenmektedir.
(iii) Organizasyon biçimine ilişkin regülasyonlar: Hizmet verme tekelinin
sâdece belirli koşulları taşıyan şahıslara verilmesi ve verilen hizmetlerde bireysel sorumluluk nedeniyle, hemen her ülkede profesyonel hizmetlerin bireysel olarak ya da aynı meslekten kişilerin oluşturduğu ortaklıklar şeklindeki organizasyonlar tarafından verilmesine ilişkin kısıtlamalar mevcuttur.
Kurumsal şirketleşme (incorporation) ve şubeleşme çoğunlukla yasaklanmıştır. Meslekten olmayan kişiler ile her türlü ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi
genellikle yasaklanmıştır. Bu kısıtlamalardaki temel amaç hizmeti veren kişinin alana karşı bireysel olarak sorumlu olmasıdır. Bu nedenle kısıtlamaların
nispeten daha gevşek olduğu ülkelerde bile bireysel sorumluluk prensibinin
korunduğu regülasyonlar yapılır.

c. Mesleki Davranışlara İlişkin Regülasyonlar
Birçok meslekte, mesleğin saygınlığını ve kamu menfaatini korumak amacıyla meslek mensuplarının uyması gereken davranış kodları oluşturulmuştur.
Mesleği icra edenlerin meslek etiği adına bu davranış kurallarına uyması
beklenir. Mensupların bu davranış kodlarına uyup uymadığı denetlenir, uymayanlara meslekten mene kadar varan yaptırımlar uygulanır.
3. Regülasyonlar ve Profesyonel Meslek Örgütleri
PMÖ bir mesleğin daha iyi koşullarda icra edilebilmesi, meslek mensuplarının durumlarının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve mesleğin icrası esnasında kamunun zarar görmesinin engellenmesi için faaliyetlerde bulunan, kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.
Hükümetlerle yakın ilişkiler içinde olmaları, hatta çoğu zaman devlet tarafından yasal olarak tanınmaları nedeniyle, PM’e ilişkin regülasyonların yürütülmesinde ve yeni regülasyonların yürürlüğe konmasında aktif rol oynarlar.
PMÖ’nin yetki sınırları da yine hükümetler tarafından belirlenir. Bu yetki, regülasyonun tamamen PMÖ’ne bırakılması (self-regulation) şeklinde, çok
geniş, olabileceği gibi, hükümetin gerektiğinde görüşüne başvurması gibi,
çok sınırlı, da olabilir. Ancak, çoğunlukla PMÖ mesleğin icra ve idarî kurallarına ve ilkelerine uyulmasını sağlama işlevini üstlenmiştir. PMÖ meslek
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mensuplarının söz konusu kurallara bağlılığını denetler ve kurallara uymayanları cezalandırır.

C. Kamu Yararı Savına Eleştiriler ve Profesyonel Hizmetlerin
Regülasyonunda Yeni Eğilimler
1. Ampirik Çalışmalar ‘Kamu Yararı’ Hipotezini Destekliyor mu?
Genel olarak regülasyon, özel olarak profesyonel hizmetlerin regülasyonu,
yıllardan beri akademik çevrelerde tartışılmaktadır. Bu araştırmalar arasında
regülasyonların kamu yararına olduğunu savunanlar olduğu gibi çok sayıda
karşı çıkan çalışma da mevcuttur.
Regülasyonların kamu yararına olduğu görüşüne karşı çıkanlar, yapılan
regülasyonların ilgili piyasada rekabeti azaltıp, üreticilerin karlarını arttırmaya yönelik olduğu savunmaktadır. 6 Her endüstride hizmeti verenler az
sayıda ve nispeten homojen çıkarlara sâhip oldukları için kolaylıkla örgütlenebilirler. Buna karşın, çok sayıda ve heterojen bir yapıda oldukları için
tüketicilerin örgütlenmeleri daha zordur. Kolaylıkla örgütlenen üreticiler politikacıları veya mevcut regülasyon kurumlarını kolaylıkla etkileyip (capture)
onları kendi lehlerine yasal regülasyonlar yapmaya ikna edebilmektedirler.
Regülasyonların, regülasyona tâbi tutulan endüstride mal ve/veya hizmeti
üretenlerin menfaatine olduğu, profesyonel hizmetler söz konusu olduğunda daha bâriz olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü profesyonel hizmetlerde
regülasyonlar ya doğrudan PMÖ aracılığıyla yapılmakta ve yürütülmekte ya
da devlet tarafından yapılsa da regülasyonların yürütülmesi fiilen –devlet
adına- meslek mensupları tarafından yerine getirilmektedir. Bu durum, regülasyon görevini yerine getiren meslek mensuplarının mesleki menfaatler ile
kamu menfaati arasındaki seçimde kamu menfaatinden yana tavır alacağına
ilişkin ciddî şüpheler doğurmaktadır.
‘Kamu Yararı’ görüşüne karşı çıkanlar tezlerini izaha basit bir akıl yürütme ile başlamaktadır: Regülasyon, kamunun yararına olsaydı regülasyon talebinin kamudan gelmesi gerekirdi. Halbuki regülasyon talepleri hep söz konusu mal ya da hizmetin üreticilerinden gelmektedir.7

6

Posner A. Richard, Theories of economic regulation, The Bell Journal of Economics and Management Science,
Vol. 5, No. 2 Autumn, 1974, ss. 335-358; Stigler J. George, The theory of economic regulation, The Bell Journal
of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1 Spring, 1971, ss. 3-21; Friedman, age.

7

Friedman, s. 299
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Kuşkusuz, eleştiriler bununla sınırlı değildir. Bir başka önemli eleştiri, regülasyonun gerekçesini oluşturan ‘enformasyon asimetrisi’ argümanına karşı
geliştirilmiştir. Gerçekten de bir profesyonel hizmetin münferit alıcısı olan
bireylerin aldıkları hizmetin kalitesini değerlendirmeleri çok kolay değildir.
Ancak, malın sürekli alıcısı olan ticarî müşteriler zaman içinde aldıkları hizmet hakkında bilgi ve tecrübe sâhibi olurlar. Ya da bu alıcılar aldıkları hizmetleri değerlendirmek için uzmanlar istihdam edebilirler. Ayrıca, alışverişin
birden fazla kez tekrarlanması durumunda profesyonel meslek mensupları da
fırsatçı davranmazlar. Müşterinin bir kez daha gelmesini sağlamak için ona
en iyi hizmeti verirler. Bu nedenle hizmetin sürekli alıcısı olan alıcılar için
regülasyon ihtiyacının olmadığı iddia edilmektedir.8
‘Kamu Yararı’ görüşüne karşı çıkanların bir başka dayanağı regülasyonların kamunun yararına olmadığını gösteren ampirik çalışmalardır. Başta
ekonomi olmak üzere birçok disiplinde yapılan çalışmalarda, dünyanın farklı bölgelerinde, farklı profesyonel mesleklere ilişkin yapılan regülasyonların
hizmeti alanların yararına sonuçlar vermediğini gösteren birçok akademik
çalışma mevcuttur.9 Bu çalışmaların en kapsamlılarından biri olan, Avrupa
Komisyonu için hazırlanan bir raporda AB üyesi ülkelerde, yasal hizmetler
(avukatlar ve noterler), muhasebe hizmetleri (muhasebeciler, denetimciler ve
vergi danışmanları), teknik hizmetler (mimarlık ve mühendislik) ve eczacılık
alanlarındaki regülasyonlar incelenmiş ve şu sonuçlara varılmıştır: 10
•• Yüksek derecede regülasyonun olduğu ülkelerde mesleği icra eden kişi
başına ciro (hizmet bedeli-fees), regülasyon seviyesinin daha düşük olduğu ülkelere göre daha yüksektir.
•• Regülasyon seviyesinin düşük olduğu ülkelerde/mesleklerde verilen
hizmet miktarı da fazladır.
•• Regülasyon seviyesinin düşük olduğu ülkelerde hizmet veren birimlerin ölçeği büyümektedir. Ancak, bu büyüme yoğunlaşmada ve kar oranlarında bir artışa neden olmamaktadır.
•• Regülasyon seviyesi ile hizmetlerin verimliliği arasında ters yönlü bir
ilişki vardır.
Bu bulgular genel olarak regülasyonların kamu menfaati için yapıldığı
savlarıyla çelişmektedir.

8

Stephen ve Love, ss.989-990

9

Bu çalışmaların ayrıntılı bir dökümü için bkz Çokgezen ve Toksoy, 2011

10

Paterson, Fink, Ogus vd., ss.91-125
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2. Dünyada Profesyonel Hizmetlerin Regülasyonundaki Trendler
Çeşitli ülkelerde profesyonel mesleklerde farklı seviyelerde regülasyonlar
vardır. Genel olarak bakıldığında ABD’de regülasyon AB ülkelerine göre daha
yumuşak iken11, hem AB ülkeleri arasında hem de farklı meslek grupları arasında farklılıklar bulunmaktadır.12 Mevcut durumda ülkeler ve meslekler arasında farklılıklar olsa da genel trend, en azından Batı ülkelerinde, regülasyonların yumuşatılması hatta tamamen ortadan kaldırılması yönündedir.13
OECD’nin 1997 yılı mart ayında düzenlediği ‘Regülasyon reformu aracılığıyla serbestleşmenin ilerletilmesi’ başlıklı atölye çalışmasında tüm dünyada
uluslararası ticaretin arttırılması ve regülasyonların azaltılmasını öngören
anlaşmalar çerçevesinde profesyonel hizmetlerde ne gibi uyarlamalar yapılması gerektiği tartışılmış ve aşağıdaki prensipler üzerinde uzlaşılmıştır:14
•• Regülasyonun amacı hizmet kalitesinin sürdürülmesi ve tüketicinin korunmasıdır. Ancak bu regülasyonlar gereğinden fazla ve ulusal ve uluslararası rekabeti önleyici şekilde olmamalıdır.
•• Yabancı profesyonellere ve yatırımcılara karşı ayrımcılıktan kaçınılmalıdır
•• Pazara erişim şeffaf, tahmin edilebilir ve âdil prosedürlere dayanmalıdır.
Aynı atölye çalışmasında aşağıdaki spesifik politika tavsiyelerinde bulunulmaktadır:
•• Profesyonel meslektekiler nasıl kurulacaklarını (şirketleşme, ortaklık,
bireysel çalışma vs.) seçmekte özgür olmalıdırlar.
•• Yabancılarla ortaklıklar üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır
•• Pazara erişmedeki milliyet ve yerleşik olma şeklindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır
•• Farklı ülkelerdeki uygulamalar birbirleriyle uyumlandırılmalıdır.
Gerek coğrafî gerekse ekonomik ve siyasî olarak yakın olduğumuz ve aralarına katılmak üzere hâlen müzakereler yürüttüğümüz AB ülkelerinde de
benzer bir eğilim söz konusudur. Mart 2000’de yürürlüğe giren Lizbon stratejisi 2010 yılında Avrupa’yı dünyanın en rekabetçi ve en geniş bilgi tabanlı
11

Garoupa, age..

12

Paterson, Fink, Ogus vd. age.

13

OECD ülkelerindeki gelişmeler için OECD Competition in Professional Services 1999 raporuna bakılabilir.

14

OECD, s.36
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ekonomisi hâline getirmeyi hedefleyen yeni bir ekonomik reform programını
kabûl etmiştir. Bu hedef çerçevesinde hizmetler sektörüne özel bir önem atfedilmiştir. Akabinde, AB Komisyonu, profesyonel hizmetler de dâhil olmak
üzere, tüm hizmetlerde üye ülkeler arasında karşılıklı tanıma, sınırötesi hizmet sağlanmasının kolaylaştırılması, idarî işbirliği ve kuralların uyumlandırılması ile ilişkili adımlar atılmıştır. Ayrıca, 2003 yılı Kasım ayında ülkelerin
rekabet otoriteleri ile de toplantılar yapılmış ve profesyonel hizmetler alanında reform yapılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.15
Avrupa Birliği üyesi ülkeler, emeğin serbest dolaşımı prensibi çerçevesinde, AB dışındaki ülkelerden gelen profesyonel meslek sâhiplerine sınırlamalar uygulasalar da, AB ülkelerinden gelenlere uyguladıkları sınırlamaları
kaldırmaktadırlar. Artık, bir ülkede doktorluk ya da avukatlık yapabilen bir
kişi bir başka üye ülkede de mesleğini icra edebilmektedir. 16
Avrupa’da PMÖ tarafından getirilen regülasyonlar yıllarca rekabet otoritelerinin denetiminden müstesna olmuştur. Ancak, 2002 yılındaki Wouters17
kararından beri Avrupa Adalet Mahkemesi (European Court of Justice) profesyonel mesleklerde regülasyonların olabileceğini fakat bu regülasyonların
rekabeti engelleyici nitelikte olmayacağına hükmetmiştir. Devletin doğrudan yaptığı regülasyonlar ile PMÖ aracılığıyla yapılan regülasyonlar arasında ayrım yapılmakta, regülasyon eğer devlet tarafından doğrudan yapılıyorsa
muafiyet devam etmekte, PMÖ tarafından yapılıyorsa rekabet hukukuna tâbi
olmaktadır.18
PM’deki ücret regülasyonları da giderek gevşemektedir. Zorunlu târifeler
yerini önce ‘tavsiye târife’lere bırakmış, 1990’lardaki deregülasyon dalgasında birçok ülkede tavsiye târifeler de kaldırılmış, yerini piyasada belirlenen
fiyatlar almıştır. Bu konuda ayrıcalıklarını hâlâ sürdüren noterler için de benzeri regülasyonlar düşünülmektedir.19 Ücretlere ilişkin gelişmeler târifelerle
sınırlı değildir. Ücretlere ilişkin diğer kısıtlamalarda da yumuşamalar söz
konusudur. Örneğin, 1990’lardan itibaren İngiltere’de avukatlar kazandıkları

15

Commission of the European Communities (CEC), ‘Report on Competition in Professional Services’
Communication from the Commission, Com (2004) 83 final, Brussels, 9.2.2004

16

Bu yasaya dayanarak, günümüzde birçok İspanyol doktor, doktor açığının olduğu komşu Portekiz’de doktorluk
yapmaktadır. Garoupa, s.15

17

. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh and Price Waterhouse Belastingadviseurs BV v Algemene Raad van de Nederlandse
Orde van Advocaten, Case C-309/99

18

Garoupa, s.14

19

CEC, Report on Competition in Professional Services, ss.11-13
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davalara daha yüksek bir ücret talep etmeye başladılar. Benzer düzenlemeler
Avrupa’da da düşünülmeye başlanmıştır.20
Son yirmi yılda AB üyesi ülkelerde reklam kısıtlamalarının da yumuşadığını görmekteyiz. 1970’li yıllarda İngiltere hukuk ve muhasebe ile ilgili mesleklerdeki reklam kısıtlamalarını kaldırdı. 1990’lı yıllarda Danimarka da hukuk, muhasebe ve mimarlıkla ilgili mesleklerdeki reklam kısıtlamalarından
vazgeçti. 2000’li yıllarda reklam üzerine sıkı kısıtlamalar uygulayan Almanya da bu kısıtlamaları gevşetti. Benzer yumuşamaların diğer ülkeleri ve birçok meslek grubunu da kapsayacak şekilde genişletilmesi plânlanmaktadır.21
Avrupa Komisyonu’nun 2004 yılında hazırladığı profesyonel hizmetlerin
regülasyonuna ilişkin raporunda22 işin gereğine göre çok karmaşık olan giriş koşullarının kolaylaştırılmasının, belirli mesleklerin tekelinde olan işlerin
mümkünse başka meslek gruplarına da açılmasının tüketicilerin menfaatine
olacağı dile getirilmektedir.
Aynı raporda, organizasyon kısıtlamalarının ise aynı meslekteki kişiler
arasındaki işbirliğini kısıtlaması, mimarlık, mühendislik gibi mesleği icra
edenlerin bağımsızlığının korunmasına ihtiyaç olmayan mesleklerde bağımsızlığı zorlaması nedeniyle savunulması en zor regülasyonlar olduğu vurgulanmaktadır.23 Nitekim, 1990’lardan beri Avrupa’daki hukuk şirketlerinin
yapısı hızla değişmekte,bireysel olarak ya da bir başka meslektaşıyla ortaklık
içinde çalışan avukatların yerini, büyük profesyonel ortaklıklar, korporasyonlar ve birden fazla disiplinden profesyonel meslek mensuplarının birlikte çalıştıkları organizasyonlar almaktadır.24
Avrupa Birliği, 2004-2005 yıllarında, PMÖ ve her ülkedeki regülasyon ve
rekabet otoriteleri ile görüşmeler yapıp profesyonel hizmetler piyasasındaki
rekabeti kısıtlayıcı regülasyonları ortadan kaldırmak amacıyla neler yapılabileceği konusunda müzakerelerde bulunmuştur. Bu görüşmeler sonucunda
her devlet kendi ülkesindeki regülasyonları azaltmak ve ortadan kaldırmak
amacıyla adımlar atmış ya da atacağını taahhüt etmiştir. Ülkelerin rekabet hukuklarında paralel düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan ya da yapılması
plânlanan düzenlemelerden bazıları şunlardır:25
20

Garoupa, s.19

21

CEC, Report on Competition in Professional Services, ss.14

22

CEC, Report on Competition in Professional Services, ss.15-16

23

CEC, Report on Competition in Professional Services, s. 17

24

Groupa, s.20

25

Yapılan ya da yapılması düşünülen regülasyonların bir listesi CEC, Report on Competition in Professional services
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•• Macaristan noter
plânlamaktadır.

sayısındaki

kısıtlamaları

gözden

geçirmeyi

•• İtalya daha önce sâdece beş yıllık okullardan mezun olan mühendis ve
mimarlara verilmiş olan yetkileri üç yıllık okuldan mezun olanları da
içine alacak şekilde genişletmiştir.
•• Hollanda noterlerin ve avukatların tekelinde olan bazı işlemleri yeniden
gözden geçirmektedir.
•• Slovakya eczanelerin eczacı olmayanlar tarafından da açılabilmesine
izin vermiştir. Eczane zincirlerinin de kurulabilmesine izin verilmesi
plânlanmaktadır.
•• Almanya avukatların mahkeme dışı işlerde uygulanan sâbit fiyat
târifelerini kaldırmıştır. Noterlerin sâbit târifeleri için de bir reform düşünülmektedir.
•• Fransa muhasebecilerin reklam vermeleri üzerindeki kısıtlamaları gevşetmiştir.
Özetlemek gerekirse, PM’deki regülasyonlara karşı aratan eleştirilere pararlel olarak hem AB hem de diğer Batı ülkelerinde PM’deki regülasyonlar
giderek gevşetilmekte ya da kaldırılmaktadır.

D. Türkiye’de Profesyonel Hizmetlerin Regülasyonu, Meslek
Kuruluşları ve Rekabet
1. Türkiye’de Mevcut Profesyonel Meslek Örgütleri ve Regülasyonlarda Yer
Alan Kuruluş Gerekçeleri
Ülkemizde meslek kuruluşu yapılanması geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
Bu çalışmanın konusunu teşkil eden altı profesyonel hizmetin; yani tıp doktorluğu, eczacılık, avukatlık, noterlik, mâlî müşavirlik (muhasebe, denetim ve
vergi danışmanlığı hizmetleri) ile mühendislik ve mimarlıktan oluşan teknik
hizmetlerin tamamı Türk hukukunda ‘kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları’ olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla, ülkemizde profesyonel hizmetler için ortak bir örgütlenme anlayışından söz etmek mümkündür.
Türkiye’de PMÖ’nin genel çerçevesi anayasa ile çizilmiştir. 1982
Anayasası’nda PMÖ için dört temel işlev öngörülmüştür: (1) belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, (2) mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, (3) mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak ve (4) meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve
de bulunabilir.
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ahlâkını korumak. PMÖ’nin kuruluş gerekçelerini anlamak için Anayasa’da
yer alan genel çerçevenin yanı sıra örgütlerin kuruluş kanunlarının da incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu kuruluş kanunlarının amaç kısımlarında genelde Anayasa hükümleri tekrarlanmakla beraber bazı ek ifadeler de
görülebilmektedir. Ayrıca, kuruluşların görevlerinin düzenlendiği hükümler
önem taşımaktadır.
Türk Tabipleri Birliği, 6023 sayılı Kanunun 1’inci maddesi doğrultusunda,
“tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin
kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş” bulunmaktadır.
Görüldüğü üzere, Türk Tabipleri Birliği’nin mensuplarının hak ve yararlarını
ve aralarındaki dayanışmayı korumak gibi Anayasal hükümlerin hâricinde
bazı amaçları da bulunmaktadır.
6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun ilk maddesi ise Anayasal
hükümleri tekrar etmektedir. Buna göre, Türk Eczacıları Birliği “eczacıların
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, eczacılığın genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak; eczacıların
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak
üzere, meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadıyla” kurulmuştur.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76’ncı maddesine göre barolar “avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sâhipleri ile
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını,
saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak,
avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten”
meslek kuruluşlarıdır. Görüldüğü üzere barolara mesleğin regülasyonunun
ötesinde hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak gibi
bazı kamu görevleri verilmiş durumdadır. Aynı Kanun’un 110’uncu maddesine göre baroların üst kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği’nin “Baroların
çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp meslekin gelişmesini
sağlamak”, “Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlâk, düzen ve geleneklerini korumak”, “Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine
tanıtarak aralarındaki meslek bağını kuvvetlendirmek”, “Her il merkezinde
baro kurulmasına ve vatandaşlarda kendilerine ait davaları avukatlar eliyle
açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye
çalışmak”, “Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak
her türlü tedbirleri almak”, “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” ve “uyulması zorunlu
meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek” gibi birçok görevi bulunmaktadır.
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Baroların olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği’nin görevlerinin de bir kısmı
avukatlık hizmetlerinin regülasyonuna, bir kısmı ise hukuk sisteminin daha
iyi işlemesine yöneliktir.
Türkiye Noterler Birliği 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 163’üncü maddesine göre “noterlik meslekinin amaçlarına uygun bir şekilde görülmesini,
mesleğin gelişmesini ve meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak üzere” kurulmuştur. 166’ncı maddeye göre Türkiye Noterler Birliği’nin
görevleri arasında “Meslektaşlar arasında birlik ve yardımlaşmayı sağlamak”,
“Noterlerin genel menfaatlerini ve meslekin ahlâk, düzen ve geleneklerini
korumak” ve “Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek”
gibi hususların yanı sıra “Üyelerinin ev sâhibi olmaları, çocuklarının tahsillerini iyi şartlarla yapabilmeleri ve sair sosyal hizmetlerden faydalanmaları
konusunda tedbirler almak” şeklinde kamu yararı ile ilgisi olmayan bir görev
de yer almaktadır.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mâlî Müşavirlik ve Yeminli Mâlî Müşavirlik Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre “meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının
birbirleriyle ve iş sâhipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim
kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadıyla” serbest muhasebeci mâlî müşavirler ve yeminli mâlî müşavirler odaları kurulmaktadır.
Bu odaların üst kuruluşu TÜRMOB Kanun’un 29’uncu madde doğrultusunda
“Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak”, “Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlâk, düzen ve geleneklerini korumak” ve “uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek” gibi mesleğe yönelik faaliyetlerin yanı sıra “Maliye Bakanlığı’nca verilecek görevleri yerine getirmek” ve
“Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmî makamlarca istenen bilgi ve görüşleri vermek” gibi görevlere sâhiptir.
6235 sayılı Kanun ile kurulan TMMOB’u diğer üst kuruluşlardan ayıran en
büyük özellik birden fazla meslek dalını kapsamasıdır. TMMOB ayrıca Kanun’un
2’nci maddesi doğrultusunda “bütün mühendis ve mimarları ihtisas kollarına
ayırmak ve her kol için bir oda kurulmasına karar vermek” ile görevlidir. Yani
diğer mesleklerden farklı olarak mühendis ve mimarlar için ilk aşamada aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağıya bir örgütlenme öngörülmektedir. 6235
sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde ayrıca Anayasa’nın 135’inci maddesinin birinci fıkrasında sıralanan gerekçeler tekrarlanmakta ve TMMOB’a “meslek ve
menfaatleriyle ilgili işlerde resmî makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak” gibi görevler verilmektedir.
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Görüldüğü üzere, gerek anayasada gerekse kuruluş yasalarında PMÖ’ne
hem kamu menfaatini hem de meslek mensuplarının menfaatini korumak
gibi bazı durumlarda birbiri ile çelişebilecek iki görev verilmiştir. Çelişen durumlarda PMÖ’nün kimden yana tavır alacağı, karar kriterlerinin ne olacağı
verilen kararın nasıl değerlendirilmesi gerektiği tartışmaya açıktır.
2. Türkiye’de Profesyonel Hizmetlere İlişkin Ne Gibi Regülasyonlar Var?
İkinci bölümde PM’e ilişkin regülasyonlar üç ana başlık altında incelenmişti:
Giriş regülasyonları, piyasa davranışlarına ilişkin regülasyonlar ve mesleki
davranışlara ilişkin regülasyonlar. Türkiye’de profesyonel hizmetlere ilişkin
kanunî hükümler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygulamaları incelendiğinde bu çalışmada ele alınan tüm meslek ve meslek grupları için her üç türden kısıtlamanın da mevcut bulunduğu görülmektedir.
Ancak, profesyonel meslekler tâbi oldukları regülasyonların kapsamı
ve katılığı açısından farklılık göstermektedir. Avukatlık ve noterliğin diğer
profesyonel mesleklere göre daha çok regülasyona tâbi olduğunu söylemek
mümkündür. Buna karşılık mühendis ve mimarlara ilişkin gerek genel gerekse de özel kanunlarda26 yer alan regülasyonlar diğer profesyonel mesleklerdekine göre daha sınırlıdır.

a. Giriş Kısıtlamaları
Ülkemizde profesyonel meslekler için getirilmiş olan belli başlı giriş kısıtlamalarını karşılaştırmalı şekilde Tablo 1’de vermektedir. Sayı sınırlandırması
sâdece noterlik mesleği için öngörülmüştür. Noter olabilmek için sâdece staj
yapıp noterlik belgesi almak yetmemektedir. Belge sâhipleri Adalet Bakanlığı
tarafından tutulan bir deftere kayıt olmakta ve ancak sıra kendilerine geldiğinde, yani mevcut noterlikler boşaldığında ya da yeni noterlikler kurulduğunda atama usûlüyle mesleğe başlayabilmektedir.

26

Ülkemizde 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’un yanı sıra kimya mühendisliği, ziraat yüksek
mühendisliği, orman, orman endüstri ve ağaç işleri mühendislikleri ve lisanslı harita kadastro mühendisliği için
özel kanunlar bulunmaktadır.
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Meslek

Tekel Hakkı

Asgarî
Eğitim
/ Staj
Kısıtlaması

Tıp Doktorluğu

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Eczacılık

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Avukatlık

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Noterlik

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Yok

Var

Var

Var

Var

Var

Yok

Var

Yok1

Yok

Mâlî Müşavirlik
(SMMM ve YMM)
Mühendis ve
mimarlık
1

Sayı
Sınırlaması

Meslek
T.C.
Sabıka /
Kuruluşuna Vatandaşlığı
Disiplin
Üyelik Şartı Kısıtlaması Kısıtlaması

Lisanslı harita kadastro mühendisleri ile orman, orman endüstrisi ve ağaç işleri mühendisleri için vatandaşlık şartı aranmaktadır.
Tablo 1: Türkiye’de Profesyonel Mesleklere Giriş Kısıtlamaları

Meslek kuruluşuna üyelik şartıyla ilgili olarak Anayasa’nın 135’inci maddesi doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde aslî ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girmelerinin mecburi olmadığı hatırlatılmalıdır. Bunun yanı sıra danışman ya da
öğretim görevlisi olarak çalışan, fiilen mesleğini icra etmeyen mühendisler
için de ilgili odaya kayıt zorunlu değildir.
Belirli bir mesleğe kabûl edilmek o meslekle ilgili tüm faaliyetlerin yerine getirilebileceği anlamına gelmemektedir. Örneğin, yeminli mâlî müşavirlerin halka açık şirketlerin hesaplarını denetleyebilmeleri için 2499 sayılı Sermâye Piyasası Kanunu kapsamında bağımsız denetim kuruluşu olarak
yetkilendirilmiş bir kuruluşta görev yapmaları gerekmektedir. Noterler ise
kendi aralarında birinci, ikinci ve üçüncü sınıf olarak ayrılmaktadır. Noterlik
Kanunu’nun 27’nci maddesine göre “Birinci sınıf noterliğe birinci sınıf, ikinci
sınıf noterliğe birinci veya ikinci sınıf, üçüncü sınıf noterliğe birinci, ikinci
veya üçüncü sınıf noterler arasından, (...) isteklilerden birisi, Adalet Bakanı
tarafından atanır.” Dolayısıyla, giriş kısıtlamalarını birincil ve ikincil olarak
ikiye ayırmak ve bazı durumlarda ikincil kısıtlamaların etkisini ayrıca incelemek gereklidir.
Profesyonel mesleklere giriş kısıtlamalarının tamamı kanunlarla düzenlenmişken piyasa davranışlarına ilişkin kısıtlamaların bir kısmının kanunlar-

84 | Murat Çokgezen ve Fevzi Toksoy

da diğer bir bölümünün ise bizzat meslek kuruluşları tarafından kabûl edilen
düzenlemelerde yer aldığı görülmektedir.

b. Fiyat ve Ücret Kısıtlamaları
Piyasa davranışlarına ilişkin kısıtlamaların en önemlisi fiyat ve ücret regülasyonlarıdır. Zira, bu tür regülasyonlar hizmet piyasalarında arz – talep dengesini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada ele alınan tüm meslek ve meslek
gruplarında fiyat ve ücret regülasyonları kabûl edilmiş olup konunun ayrıntılı olarak incelenmesi yerinde olacaktır.
6023 sayılı Kanun’un 28/II maddesine göre Türk Tabipler Birliği İdari
Heyeti’nin vazifeleri arasında “Tabip odalarının veya birlik teşekküllerinden
herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine, muayene, ameliyat ve girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren rehber târifeler düzenlemek” yer
almaktadır. Bu târifeler Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından tasdik edildikten sonra Sağlık Bakanlığı’na bildirilmektedir.
6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nda da benzer bir hüküm yer
almaktadır. 4/1’inci fıkranın (e) bendine göre “Hususi ihtisas komisyonlarına
hazırlattıracağı ilâç fiyat târifelerini Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin
tensip ve tasdikine arzetmek ve tasdik edilen târifelerin tatbik olunup olunmadığını kontrol etmek” Birlik’in vazifeleri arasındadır. Görüldüğü üzere
TEB tarafından hazırlanan târifeler ancak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması hâlinde geçerlilik kazanmaktadır. Uygulamada ilâç fiyatları Bakanlık tarafından belirlenmektedir. Bakanlık majistral, yani eczanelerde üretilen
ilâçlar için de târife belirlemektedir. Ayrıca 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun’un 39’uncu maddesi doğrultusunda Bakanlık şikâyet üzerine yapılacak tetkik sonucunda târife üzerinde bir fiyatla ilâç sattığı tespit edilen eczacılara yazılı ihtar yapma ve aynı Kanun’un 44’üncü maddesi uyarınca
idarî para cezası verme yetkisine sâhiptir. Dolayısıyla, eczacılıkta azamî fiyat
uygulaması olduğu söylenebilir.
Avukatlık hizmetleri için bir asgarî ücret târifesi bulunmaktadır. Avukatlık
Kanunu’nun 168’inci maddesine göre târifenin belirlenmesinde izlenen yöntem şudur: Barolar tarafından hazırlanan târifeler Türkiye Barolar Birliği’ne
gönderilmekte, birlik bu teklifleri dikkate alarak bir târife hazırlayıp onaylanmak üzere ilgili bakanlık olan Adalet Bakanlığı’na sunmaktadır. Ancak,
Adalet Bakanlığı’nın târifeyi uygun görmemesi durumunda son sözü Türkiye
Barolar Birliği söylemektedir. Buna karşılık, incelenen diğer tüm profesyonel
mesleklerde târifeler ilgili Bakanlık’ın onayına tabidir.
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Kanun’un 164’üncü maddesine göre avukatlar asgarî ücret târifesi altında vekâlet ücreti kararlaştıramaz. Vekâlet ücretinin dava veya hükmolunacak
şeyin değeri üzerinden belirlendiği durumlarda da bu değer târifede yer alan
ücretlerin altında olmamalıdır.
Fiyat ve ücret regülasyonlarının en katı olduğu profesyonel meslek noterliktir. 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun “Ücret târifesi” başlıklı 112/1’inci
maddesi aşağıdaki şekildedir:
‘Noterlerin yaptıkları işlemlere ait harç üzerinden hesaplanacak ücretleri ile vasiyetname ve
vakıf senedi düzenlenmesinden alınacak ücretler, yazı, bir dilden diğer dile veya bir yazıdan
diğer yazıya çevirme, karşılaştırma, tescil, emanetlerin saklanması ve kanunlarında harç, vergi ve resimlerden bağışık olduğu yazılı işlemler ile defter onaylanmasından ve kanunun ücret
almayı öngördüğü sair işlemlerden alacakları ücretler ve noterlerle imzaya yetkili vekillerinin
yol ödeneğinin miktarı, Türkiye Noterler Birliğinin mütalaası alındıktan sonra Adalet Bakanlığı
tarafından düzenlenecek bir târife ile tespit olunur.’

Noter ücret târifeleri rehber ya da asgarî ücretleri gösterir nitelikli değil
uygulanması zorunlu sâbit ücretlerdir. İncelediğimiz profesyonel meslekler
arasında bu uygulamanın bir benzeri daha bulunmamaktadır.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mâlî Müşavirlik ve Yeminli Mâlî Müşavirlik Kanunu’nun 46’ncı maddesi de asgarî ücret târifesi uygulamasına yer
vermektedir. Târifenin tespit edilmesinde avukatlık asgarî ücret târifesi ile
aynı yöntem tâkip edilmektedir: Ancak son sözü meslek üst kuruluşu olan
TÜRMOB değil, ilgili bakanlık olan Maliye Bakanlığı söylemektedir. Mâlî
müşavirlerin asgarî ücret târifesi altında ücret kabûl etmesi yasaktır.
Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde fiyat ve ücret regülasyonları sorunlu bir konudur. Ne 6235 sayılı Kanun ne de meslek kanunları TMMOB’a
asgarî fiyat veya ücret belirleme yetkisi vermektedir. Buna karşılık TMMOB
tarafından kabûl edilmiş, bu konularla ilgili hükümler içeren dört ayrı yönetmelik bulunmaktadır:
•• TMMOB Serbest Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Asgarî Ücret Yönetmeliği,
•• TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgarî Ücret-Asgarî Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği,
•• TMMOB Asgarî Ücret ve Çizim Standartları Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolarının Kurulmasına İlişkin Yönetmelik ve
•• TMMOB Disiplin Yönetmeliği.
Bu yönetmelikler ile asgarî ücretler/asgarî hizmet bedelleri tespit edilmekte, bu meblağların altında ücret kabûl eden mühendis ve mimarlar için
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disiplin işlemleri uygulanması öngörülmektedir. TMMOB çatısı altında bulunan bazı odaların da benzer yönetmelikleri vardır.
Profesyonel mesleklerde fiyat ve ücret regülasyonlarına ilişkin bulgularımız Tablo 2’te özetlenmektedir.

(Nihâî Karar
Mercii)
Türk Tabipleri
Birliği

Meslek

Regülasyon Türü

Regülasyon Aracı

Tıp Doktorluğu

Rehber Ücret

Târife

Eczacılık

Azamî Ücret

Târife

Sağlık Bakanlığı

Avukatlık

Asgarî Ücret

Târife

Türkiye Barolar
Birliği

Noterlik

Sâbit Ücret

Târife

Adalet Bakanlığı

Mâlî Müşavirlik (SMMM/
YMM)

Asgarî Ücret

Târife

Maliye Bakanlığı

Tablo 2: Türkiye’de Profesyonel Mesleklerde Piyasa Davranışlarına İlişkin
Regülasyonlar: Fiyat ve Ücretler

c. Reklam Kısıtlamaları
Reklam ve pazarlama kısıtlamaları profesyonel mesleklerde piyasa davranışlarına ilişkin regülasyonların diğer bir önemli boyutunu oluşturmaktadır.
Fiyat ve ücretlerin regüle edildiği piyasalarda reklam ve pazarlama çalışmalarının önemi daha da artmaktadır; zira reklamlar fiyat rekabeti açısından sınırlandırılmış olan teşebbüslere farklı bir rekabet mecrası açmaktadır. Ancak,
Türkiye’de profesyonel mesleklerin reklam açısından da ciddî kısıtlamalara
mâruz kaldığı görülmektedir.
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un
25’inci maddesine göre “İcrayı sanat eden tabipler hasta kabûl ettikleri mahâl
ile muayene saatlerini ve ihtısaslarını bildiren ilânlar tertibine mezun olup
diğer suretlerle ilân, reklam ve saire yapmaları memnudur.” 6023 sayılı
Kanun’un 28/I maddesine göre de Türk Tabipler Birliği İdari Heyeti’nin vazifeleri arasında “Sinema, radyo, müstahdemler veya sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını” önlemek yer almaktadır. Aynı Kanun’un 59/1’inci
maddesinin (g) bendine göre Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin görevlerinden biri “Meslektaşların birbiri ile ve hastaları ile münasebetlerini
düzenleyen deontoloji nizamnameleri hazırlamak” olup bu doğrultuda kabûl
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edilen Hekim Meslek Etiği Kuralları’nın27 “Ticarî Amaç ve Reklam Yasağı”
başlıklı 11’inci maddesi de reklam yasağını tekrarlamaktadır.
6643 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi TEB İdari Heyeti’ne eczacıların “eczaneler ve müstahzarlar hakkında meslek adabına ve bu husustaki kanun hükümlerine uymayacak şekilde reklam, ilân ve propaganda yapmalarını önlemek” görevini vermektedir. Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü’nün 9/2’nci
maddesi ise “Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; iş kâğıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz.” demektedir. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da
benzer bir hüküm yer almamaktadır. Dolayısıyla, diğer profesyonel mesleklerden farklı olarak eczacılara reklam yasağı getirilmesini Bakanlar Kurulu
uygun görmüş bulunmaktadır.
Avukatlık Kanunu’nun “Reklam yasağı” başlıklı 55/1’inci maddesine göre
“Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve
harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.”
Aynı maddenin üçüncü fıkrası doğrultusunda Türkiye Barolar Birliği Reklam
Yasağı Yönetmeliği kabûl edilmiştir. Tabela, basılı evrak, telefon rehberi ve
internet gibi başlıklar altında son derece ayrıntılı, avukatların “av.tr” uzantılı
internet alan adları kullanması zorunluluğu gibi bazı durumlarda katı hükümlere yer veren bu Yönetmelik ülkemizde profesyonel mesleklere ilişkin
reklam ve pazarlama regülasyonları arasında en kapsamlı olandır.
Noterlik Kanunu meslek içi rekabetin sınırlandırılmasında bir adım daha
ileri gitmektedir. Kanun’da “reklam ve rekabet niteliğinde bir eylemde bulunmak” 50’nci maddede “Noterlik görevi ile birleşmiyen ve noterlerin yapmaktan yasaklı oldukları işler” arasında sayılmaktadır.28 Noterler ayrıca “her ne
suretle olursa olsun noterlik ücreti hususunda kendi aralarında sözlü veya
yazılı anlaşma” yapamaz.
Görüldüğü üzere Noterlik Kanunu sâdece reklam yapmayı değil, her türlü
meslek içi rekabeti mutlak şekilde yasaklamaktadır.29 Ayrıca, Kanun’un Tür-

27

Hekim Meslek Etiği kuralları için bakınız: http://www.ttb.org.tr/index.php/component/content/article/15genel/552-hekl-meslek-etkurallari [30.12.2009]

28

Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 4/3’üncü maddesi bu kapsamda noterlerin nasıl tabela asabileceğini
düzenlemektedir. Bu Yönetmelik, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde ele alınan basılı evrak
ve internet gibi mecraları düzenlememektedir.

29

Noterliğe ilişkin olarak sayı sınırlandırması bulunduğu ve bu regülasyonun da rekabeti kendiliğinden azalttığı
hatırlanmalıdır.
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kiye Noterler Birliği’nin görevlerini sıralayan 166’ncı maddesinde aşağıdaki
hüküm yer almaktadır:
‘Noterlik işlemlerinin bu kanuna uygun şekilde yapılmasını sağlamak ve özellikle kambiyo senetlerinin (Çek, poliçe ve emre muharrer senet) protestoları ile sair konularda noterler arasında rekabeti önlemek amacı ile ilgili resmî ve özel kuruluşlarla temas etmek, gerekirse varılan
sonuçları tarafların uymakla yükümlü olduğu bir protokole bağlamak (İlgili resmî ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasta bulunmaktan ve protokol düzenlemekten
kaçınamazlar)....’

Bu hüküm kapsamında noterlerin kendi aralarında rekabet yapmasını önlemek sâdece Türkiye Noterler Birliği’nin değil, Türkiye’deki tüm kuruluşların kanunî sorumluluğu hâline gelmektedir.
Türkiye Noterler Birliği tarafından 37’nci Olağan Kongre’de kabûl edilen
Noter Mesleğinde Uyulması Zorunlu Etik Kurallar30 yumuşak hukuk31 niteliği taşımakla beraber meslek mensuplarının tâbi olduğu “reklam ve rekabet
yasağını” tamamlayıcı niteliktedir. 6-24, 6-26 ve 6-27 sayılı etik kurallar sırasıyla aşağıdaki şekildedir:
•• Noterler fazla gelir sağlayacak, iş adedini arttıracak, rekabete yol açacak
hiçbir davranış içine giremezler. Rekabet amacı ile resmî dâire yetkilileri, özel ve tüzel kişiler ile ilişkiler kuramaz, anlaşmalar yapamazlar.
•• Basılı kâğıtlarında, kartvizitlerinde, dâire adres ve yerlerini gösterir levhalarında, telefon rehberinde, herhangi bir nedenle verdikleri ilânlarda
rekabete neden olabilecek ibareler kullanmaktan kaçınmalıdırlar.
•• Daha fazla olanak ve koşullar temin ve yüksek ücret vaadi ile diğer bir
dâireden personel alınması, meslek dayanışmasına, birlik ve beraberlik
ruhuna ve noterlik ahlâkına ters düşeceğinden, bu durumdaki personeli
ancak noterinden muvafakat alarak çalıştırabilmektedirler.
3568 sayılı Kanun’un 45’inci maddesine göre serbest muhasebeci mâlî
müşavirler ve yeminli mâlî müşavirler “iş elde etmek için reklâm sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar. Tabela veya basılı kâğıtlarında ruhsatname
ile belirlenen mesleki unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar.” TÜRMOB
tarafından kabûl edilen Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mâlî
Müşavirlik ve Yeminli Mâlî Müşavirlik Meslek Ahlâk Kuralları ile İlgili Mecburi Meslek Kararı’nın 17’nci maddesi de “Reklam ve Teşvik Yasağı” başlığını
taşımakta ve bu konuda ayrıntılı hükümler ihtiva etmektedir.

30

http://www.tnb.org.tr/TNBEtikKurallar.aspx [30.12.2009].

31

Yumuşak hukuk terimi kanunen bağlayıcılığı ya da yaptırımı olmayan resmî belgeleri nitelendirmek için
kullanılmaktadır.
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Daha yumuşak regülasyonlara tâbi olduklarını belirttiğimiz mühendislere
ilişkin bir reklam yasağı bulunmamaktadır. Buna karşılık TMMOB Mimarlar
Odası Mesleki Davranış Kuralları Yönetmeliği’nin 7/1’inci maddesinin c bendine göre “Mimar, proje ve uygulamaları için gerçeğe aykırı olarak kendisinin kaliteli ve ucuz bina yaptığını ya da zamandan tasarruf sağladığını, ucuz
ve süratli hizmet yaptığını ya da buna benzer bir hususu ileri sürerek ilân
vermez. Hiçbir şekilde reklam yapamaz”.

d. Organizasyon Biçimi Kısıtlamaları
Organizasyon biçimine ilişkin regülasyonlar, profesyonel hizmetlerde piyasa
davranışlarına ilişkin kısıtlamaların kapsamında inceleyeceğimiz son konudur.
Profesyonel hizmetlerde meslek mensuplarına tekel hakkı tanınması ve buna
karşılık verilen hizmetlere ilişkin spesifik sorumluluklar yüklenmesi nedeniyle piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin organizasyonlarına ilişkin bazı
kısıtlamalara gidilebilmektedir. Bu tür kısıtlamaların hangi oranda isabetli
olduğu başlı başına bir sorun teşkil etmektedir.
Ülkemizde bu tür kısıtlamalar – sayı sınırlamasına tâbi olan ve Adalet Bakanlığı tarafından atanan noterler bir yana bırakılırsa – eczacılar ve avukatlara ilişkin olarak uygulanmaktadır. Mâlî müşavirlere ilişkin olarak ise özel
kurallar getirilmiştir.32
6197 sayılı Kanun’un 18’inci maddesine göre “Bir eczacının birden fazla
eczane açması veya mesul müdürlüğünü üzerine alması yasaktır.” Bir eczane
sâhibinin vefat etmesi ya da görevine devam edememesi durumunda eczane
belirli koşullar altında ve geçici bir süreliğine bir mesul müdür tarafından
idare edilebilmektedir. Ancak, mesul müdürün de eczacı olması gerekmektedir.
Avukatlık Kanunu’nun 43’üncü maddesine göre “Bir avukatın birden fazla
bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler. Avukatlık
ortaklığı yurt içinde şube açamaz.” Kanun’un 44’üncü maddesinde Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 4667 Sayılı Kanun ile yapılan
değişiklikle ise avukatların iki şekilde birlikte çalışabileceği hükme bağlanmaktadır: aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı. Ancak Avukatlık
Kanunu’ndaki önceki düzenlemenin hâlihazırdaki yapıda ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu ve Türk mevzuatındaki ortaklıklara ilişkin düzenlemeye
uygun olarak avukatların şahıs ya da sermâye şirketi biçiminde ortaklıklar

32

Mühendis ve mimarlara ilişkin özel kurallar da bulunmakla beraber bunlar kısıtlama getirmemekte veya bir
kısıtlamayla bağlantılı bulunmamaktadır.
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kurabilmesi gerektiği düşünüldüğünden, daha önceleri maddede yer bulmayan avukatlık ortaklığı hususu mevzuata ilk olarak bu değişiklikle girmiştir.
Belirtilen Kanun’un 30. Maddesi, Avukatlık Kanunu’nun 44. maddesini değiştirmiş ve 44. maddenin B bendine de “avukatlık ortaklığını” eklemiştir.
Böylece aynı büroda birden fazla avukatın mesleki çalışması şeklinde gerçekleşen, ticarî sayılmayan ve tüzel kişiliği olmayan birliktelikten farklı olarak,
avukatlık ortaklığı da bu kanunda yer bulmuştur.
Öte yandan, Avukatlık Kanunu’nun 44. maddesinin “Avukatlık Ortaklığı”
başlığını taşıyan B bendinde, yabancı sermâyeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen “yabancı avukat ortaklıkları” da
düzenlenmiştir. Buna göre, avukatlık ortaklığı düzenlemesine uygun olmak
kaydıyla yabancı avukat ortaklıkları, yalnızca yabancı hukuk ve milletlerarası
hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Bu düzenlemeyle
Avukatlık Kanunu, yabancı avukatların ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olan avukatların, yabancı bir avukatlık ortaklığı içerisinde ortak olarak çalışmasına izin vermiştir. Dolayısıyla, Türk Hukuku’na, aynı büroda birlikte çalışma dışında tüzel kişiliği olan yeni bir ortaklık tipi getirilmiştir. Bu ortaklık,
tüzel kişiliği olan ve ortakların kişiliklerinin önemli olduğu bir kolektif ortaklığa benzemekle beraber, konusu avukatlık mesleğinin icrası olan ve kendine
özgü niteliklere sâhip olan bir ortaklık tipi olarak Türk Hukuku’na girmiştir.
3568 sayılı Kanun madde 2/B’ye göre “Yeminli mâlî müşavirler muhasebe
ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.” Bu regülasyonun nedeni yeminli mâlî müşavirlere
tasdik yetkisi verilmiş olmasıdır. Kanun’un 45/4’üncü maddesine göre:
‘Birden çok meslek mensubu çalışmalarını; serbest muhasebeci mâlî müşavirlik veya yeminli
mâlî müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticarî faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması hâlinde, yapılan işlerden doğacak
cezaî sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.’

Söz konusu bürolarda yapılan faaliyetlerin ticarî faaliyet sayılmayacağının belirtilmesinin nedeni aynı maddenin ilk fıkrasına göre meslek mensuplarının ticarî faaliyette bulunmalarının yasaklanmış olmasıdır.33
Mesleki davranışlara ilişkin regülasyonlar arasında ticaret yasağı kuralları özellikle göze çarpmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz üzere 3568 sayılı
Kanun’un 45/1’inci maddesi mâlî müşavirlerin ticaret faaliyette bulunmala-

33

5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında
Kanun’un 7/2’nci maddesi, 3568 sayılı Kanun’un 45/4’ncü maddesinden iktibas edilmiştir. Ancak bu madde
ile ormancılık ve orman ürünleri bürolarında yapılan faaliyetlerin ticarî faaliyet sayılmaması herhangi bir
kısıtlamayla bağlantılı değildir.
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rını yasaklamaktadır. Mühendis ve mimarlık hâricinde incelemekte olduğumuz tüm profesyonel hizmetler için benzer hükümler bulunmaktadır. 1219
sayılı Kanun’un 12’nci maddesine göre “Hekimlik yapmak üzere bir yerde
kayıt olan herhangi bir hekimin, dükkan ve mağaza açarak, her türlü ticaret
yapması yasaktır.”. 6197 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesine göre “Bir eczane sâhibi eczanesi dışında ilâç tertip edemiyeceği ve mesleki dışında bizzat
ticaret yapamıyacağı gibi öğretmenlikten ve seçimle elde edilen vazifelerden
başka bir iş de kabûl edemez.”. 1136 sayılı Kanun’un 11’inci maddesine göre
“Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tâcirlik ve esnaflık veya meslekin
onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.”.
Avukatlıkla birleşemeyen işler ise avukatlık mesleğinin icrasına engel teşkil
etmektedir. Son olarak 1512 sayılı Kanun’un 50’nci maddesi doğrultusunda
noterler “borsa oyunu oynamak” ve ticaret yapmaktan yasaklıdır.

e. Mesleki Davranış Kısıtlamaları
Profesyonel hizmetlere ilişkin regülasyonların inceleyeceğimiz son başlığı
mesleki davranışlara ilişkin regülasyonlardır. Aslında mesleki davranışlara
ilişkin regülasyonları piyasa davranışlarına ilişkin regülasyonlardan ayrı düşünmek mümkün değildir. Görmüş olduğumuz üzere piyasa davranışlarına
ilişkin olan reklam yasakları kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
tarafından ekseriyetle etik kurallar çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Öte yandan, konuya farklı bir açıdan bakmak mümkündür. Meslek kuruluşları tarafından belirlenen etik kurallar, disiplin kuralları ve diğer davranış
düzenlemelerinin, giriş engelleri ve piyasa davranışlarına ilişkin kısıtlamaları takviye edici bir rol oynadığı söylenebilir. Nitekim, reklam yasaklarının
bağlayıcı olan mevzuatlarda yer almasına rağmen etik kurallar kapsamında
tekrar edilmiş olması aslında bu duruma işaret etmektedir.
Mesleki davranışlara ilişkin regülasyonlar meslek mensuplarını sosyal
baskı ve çoğu kez yaptırım tehdidiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Meslek
kuruluşlarının bünyesinde bu kuralların uygulanmasından sorumlu, kanunla
belirlenmiş ya da yönetim organları tarafından oluşturulmuş birimler bulunmaktadır.
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Meslek

Meslek
Kuruluşu

Davranış
Kuralları

Mesleki Etik
Kurallar

Tıp Doktorluğu

TTB

Yok

Var

Eczacılık

TEB

Yok

Var

Avukatlık

TBB

Yok

Var

Disiplin Kurulu

Noterlik

TNB

Yok

Var

Disiplin Kurulu

Mâlî Müşavirlik
(SMMM/YMM)

TÜRMOB

Yok

Var

Mühendis ve Mimarlık

TMMOB

Yok

Yok

Sorumlu Birim
Etik Kurul
Yüksek Onur
Kurulu
Yüksek Haysiyet Divanı

Etik Komite
Disiplin Kurulu
Yüksek Onur
Kurulu

Tablo 3: Türkiye’de Profesyonel Mesleki Davranış Regülasyonları
Kaynak: Deliorman ve Kandemir (2009)
Not: Tarafımızca düzeltilmiştir.

Konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırmada34 kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları etik davranış kuralları (code of conduct), mesleki etik
kuralları ve bunların uygulanmasından sorumlu bir birimleri olup olmadığı
açısından incelenmiştir. Araştırmanın bu çalışmada ele aldığımız meslek kuruluşlarına ilişkin bulguları Tablo 3’te yer almaktadır. Görüldüğü üzere davranış kodu uygulaması henüz Türkiye’de benimsenmemiş olmakla beraber
TMMOB hâricinde tüm meslek kuruluşlarının etik kuralları bulunmaktadır
(TMMOB çatısı altında bulunan Mimarlar Odası’nın da bir Mesleki Davranış
Kuralları Yönetmeliği vardır.). Ayrıca tüm kuruluşlarda bir ya da daha fazla
sayıda sorumlu birim olup bu durum meslek mensupları üzerinde bahsettiğimiz şekilde baskı yaratma potansiyeli doğurmaktadır. Böyle bir baskının profesyonel hizmetlere ilişkin olarak bu bölümde ele aldığımız regülasyonların
etkisini arttıracağı ortadadır.

34

Söz konusu araştırma Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen
Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bkz: Deliorman, Refika Bakoğlu
ve Ayşe Üstünoldu Kandemir. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Etik, Kamu Etiği Akademik
Araştırmaları, Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi, Ocak - Eylül 2009, s. 71.
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E. Değerlendirme ve Sonuç
Profesyonel hizmetler tüm dünyada çeşitli düzeylerde regüle edilmektedir. Regülasyon için öne sürülen en önemli gerekçe, sunulan hizmetin niteliği gereği,
bu hizmetin alıcılarının satın aldıkları hizmet hakkında yeterli enformasyona
-bazen hizmeti aldıktan sonra bile- sâhip olamayacaklarıdır. Enformasyon asimetrisi olarak adlandırılan bu durumun, profesyonel hizmetlerin sunumunun
sâdece piyasaya bırakılması hâlinde söz konusu hizmetlerin optimal seviyenin
altında verilmesi sorununa yol açabileceği düşünülmektedir. Bu riskin ortaya çıkmaması için profesyonel hizmetler piyasaları yasalarla doğrudan ya da
PMÖ aracılığıyla dolaylı olarak regülasyona tâbi tutulmaktadır.
Piyasalarda profesyonel hizmetlere ilişkin regülasyonlar kabaca üç başlık altında toplanabilir: Piyasaya giriş regülasyonları, piyasadaki davranışlara
ilişkin regülasyonlar ve organizasyon biçimine ilişkin regülasyonlar. Hemen
her ülkede bulunan bu regülasyonların bazı ülkelerde daha katı iken diğerlerinde daha yumuşaktır. Ayrıca regülasyonların katılığı meslekten mesleğe
de değişmektedir.
Kamu yararı adına yapılan bu regülasyonların en önemli özelliği rekabeti
kısıtlayıcı nitelikte olmalarıdır. Yapılan ampirik çalışmalar profesyonel mesleklerdeki regülasyonların kamu yararına sonuçlar doğurduğu savını desteklemekten uzaktır. Birçok akademik çalışma, kamu yararı adına yapılan birçok
kısıtlamanın kamunun değil, regülasyonun yapıldığı meslek mensuplarının
yararına olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalar regülasyonların gerekçesini oluşturan enformasyon asimetrisinin herkes için geçerli olmadığını,
bu asimetrinin söz konusu olduğu kesimler için de piyasaların bu asimetriyi
azaltacak, bu hizmetten faydalananları enformasyon asimetrisine karşı koruyacak mekanizmalar geliştirebileceğini göstermiştir.
Regülasyonların gevşetilmesinin ya da kaldırılmasının genel trend olduğu günümüzde, kamu yararı niteliği oldukça tartışmaya açık olan profesyonel mesleklerdeki regülasyonların bu trendin dışında kalmaları beklenemez.
Zaten ABD’de regülasyonlar Avrupa ülkelerine göre geleneksel olarak daha
zayıftır. Bu çalışmada Türkiye’nin adaylık sürecinde olduğu AB’deki eğilimler
incelenmiştir. Bulgular AB’nin de profesyonel mesleklerdeki regülasyonları kısıtlama hatta tamamen kaldırma yönünde kararlı adımlarla ilerlediğini
göstermektedir.
Türkiye’de de profesyonel hizmetler Cumhuriyet öncesinden beri yasalar
ve meslek örgütleri aracılığıyla, diğer ülkelerdekine benzer rekabeti engelleyici yöntemlerle regülasyona konu olmaktadır. Yine diğer ülkelerde olduğu
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gibi meslekler arasında regülasyonların katılığı arasında farklar mevcuttur.
Her ne kadar Türkiye’deki regülasyonların gerekçesi, diğer ülkelerde olduğu
gibi, kamu yararı olsa da sonuçların meslek mensuplarının yararına olduğu
açıktır. Bu nedenle PMÖ bu regülasyonların uygulanmasının sıkı bir tâkipçisi
olmakta, mümkün ise bu regülasyonların alanını genişletmeye çalışmaktadır.35
Batı ülkelerinde profesyonel mesleklere ilişkin regülasyonlar ve PMÖ’nin
rekabeti kısıtlayıcı etkileri uzun zamandır tartışılmakta, profesyonel mesleklere ilişkin kısıtlamalar buna paralel olarak gevşetilmekte hatta kaldırılmaktadır. Türkiye’de ise bu alanda atılan adımlar şimdilik çok sınırlıdır. Bu
konudaki görüşler daha çok politikacılar tarafından dile getirilmekte, diğer
kesimlerden yeterli katılım olmamaktadır. Örneğin, bu alandaki akademik
çalışmalar yok denecek kadar azdır.36 Diğer sivil toplum kuruluşları ya da
düşünce kuruluşları da bu konuya fazla ilgi göstermemektedirler. Belki de en
etkili tartışmalar regülasyonlara tâbi olan mesleklerin mensupları arasında
cereyan etmektedir.37
Günümüzde akademik câmianın, politikacıların, sivil toplum kuruluşlarının gündeminde özel olarak çok fazla yer işgâl etmese de profesyonel mesleklerdeki regülasyon gevşetilmesi ve PMÖ’nin rolü er ya da geç tartışılmaya
başlanacaktır. Bu, kendiliğinden gerekleşmese bile, AB’ye üyelik sürecinde
yapılması gereken yasal regülasyonlar bunu zorunlu kılacaktır. Bu konudaki
araştırmaların artması konu gündeme geldiğinde daha sağlıklı tartışmaların
yapılıp daha etkin politika kararlarının alınmasına yardımcı olacaktır.
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Meslek kuruluşları, Türkiye’nin en büyük örgütlü topluluklarını oluşturmaktadır. Bugün meslek kuruluşları bünyesinde toplanan dokuz milyonu aşkın
meslek mensubu bulunmaktadır. Türkiye’de meslek örgütleri “diplomaya dayalı” olanlarla “sermâyeye dayalı” olanlar olmak üzere iki kategoride toplanmasına rağmen üyelik yapıları, örgütlenme modelleri, seçim sistemleri ve yönetim tarzları bakımından büyük benzerlikler taşımaktadırlar. Meslek odaları,
kamuoyunda öteden beri değişik nedenlerden dolayı tartışma konusu ola gelmişlerdir. Bu tartışmaların, çoğunlukla meslek kuruluşlarında siyasî duruş,
şeffaflık, denetim, katılım, zorunlu üyelik, hesap verebilirlik, seçim süreçleri,
demokratik duruş ve üyelerle ilişki gibi konularda yoğunlaştığı söylenebilir.
Üye sayısı 20 binin üzerinde olan dokuz meslek grubunu konu edinen bir alan
araştırması, Temmuz 2011 tarihinde Liberal Düşünce Topluluğu tarafından 12
ilde toplam 2200 meslek mensubu üzerinde gerçekleştirilmiş ve bu konuların
her biri meslek mensuplarının bakışından hareketle analiz edilmiştir. Bu makale geniş kapsamlı o araştırmanın bazı verilerinden derlenmiştir.

A. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Araştırma Türkiye’de faaliyet gösteren ve üye sayısı 20 binin üzerinde olan
dokuz meslek kuruluşu mensupları üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlgili tabloda görüldüğü gibi üye sayısı bakımından en büyük meslek kuruluşu Türkiye
Ziraat Odaları Birliği (TZOB) iken, en küçük meslek kuruluşu ise 22 bin üyesiyle Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)’dir. Araştırma örnekleminin seçiminde
97
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meslek kuruluşlarının üye sayısı referans olarak kabûl edilmiştir. Üye sayısı
100 binin altında olan meslek kuruluşları 200, üye sayısı 100 bin ile bir milyon arasında olan meslek kuruluşları 250, üye sayısı bir ile iki milyon arasında olan meslek kuruluşları 300, üye sayısı iki milyonun üzerinde olan meslek
kuruluşları ise 350 katılımcı ile araştırmada yer almıştır. Sahada elde edilen
veriler bu sayılar üzerinden ağırlandırılarak analiz edilmiştir.

Üye sayısı

Örneklem
içindeki
payı

Yüzde

80250

200

9,1

1896000

300

13,6

Türk Tabipler Birliği

63000

200

9,1

Türk Diş Hekimleri Birliği

22000

200

9,1

Türk Eczacılar Odası Birliği

24119

200

9,1

Türkiye Barolar Birliği

63487

200

9,1

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği

342996

250

11,4

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

4800000

350

15,9

Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği

1200000

300

13,6

Toplam

8491852

2200

100

Serbest Muh. ve Mâlî Müşavir
Odaları Birliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Konfederasyonu

Tablo 1: Araştırma Kapsamına Alınan Meslek Kuruluşları

Her meslek mensubu meslek kuruluşlarıyla iki kademeli bir ilişki içindedir. Birinci kademede meslek mensupları faaliyet gösterdikleri ildeki ilgili
odayla doğrudan üye olarak ilişkilidirler. Meslek mensupları ikinci kademede
ise bu odaların bağlı bulunduğu üst birliklerle bağlantılıdırlar. Anket uygulamasına dayanan bu araştırma, bu gerçekten hareketle iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, araştırmada yer alan 18 yaş üzerindeki katılımcılarla yüz yüze mülâkata dayalı bir anket uygulanmıştır. Bu ankette
ana hatlarıyla iller düzeyinde faaliyet gösteren odalarla ilgili sorgulamalar
yapılmıştır. İkinci aşamada ise aynı katılımcılara birlikler hakkındaki fikirleri ve kanaatleri sorulmuştur. Araştırmada böylece iller düzeyindeki odalarla,
merkezi Ankara’da bulunan ve tüm bağlı odalar adına hareket eden birlikler
iki ayrı düzlemde ele alınıp incelenmiştir.

Türkiye’de Meslek Kuruluşları | 99

Araştırma, yukarıda belirtilen sayılar üzerinden gerekli ağırlıklandırmalar
yapıldıktan sonra 12 ilde toplam 2200 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu
iller odaların örgütlenmesinde esas kabûl edilen il kategorileştirilmesi göz
önünde bulundurularak seçilmiştir. Bu kategoriler kalkınma endeksine göre
oluşmuştur. Buna göre birinci iller kategorisinde İstanbul, Ankara ve İzmir;
üçüncü iller kategorisinde kalkınmada öncelikli olan Diyarbakır, Erzurum,
Samsun, Trabzon ve Van; ikinci iller kategorisinde ise diğer illeri temsil etmek üzere Adana, Antalya, Bursa ve Eskişehir seçilerek araştırmaya dâhil edilmiştir. Odaların her tür ücretleri (kayıt, aidat, vb.) bu kategoriler esas alınarak
yapıldığı için, bu tür bir kategorileştirmenin üretilen hizmetlerle ilişkili olabileceği varsayımından hareketle illerin seçiminde bu husus önemli bir kriter
olarak göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu’nun
esas aldığı NUTS-2 bölgeleme sistemi dikkate alınarak seçilen illerin tüm
Türkiye’yi temsil etme kapasitesine sâhip iller olmasına dikkat edilmiştir.
Araştırma örnekleminin seçiminde iki aşamalı olmak üzere “amaçlı” ve
“sistematik rastgele” örneklem yöntemi kullanılmıştır. Buna göre birinci aşamada her meslek kuruluşunun alt kategorileri tespit edilmiş ve bunlara hangi kotalar düzeyinde anket uygulanacağına karar verilmiştir. İkinci aşamada
ise belirlenmiş olan kategorilerde belli sayıda kişiye sistematik rastgele yöntemine göre ulaşılarak anket uygulanmıştır. Tâkip eden sayfalarda görüleceği gibi, yapılan analizlerde frekans ve çapraz dağılımların yanı sıra korelasyon (correlation) ve varyans analizi (ANOVA) gibi istatistiksel testlere de yer
verilmiştir. Varyans analizi, ankette yer alan her soru için meslek kuruluşları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığını test
etmek için yapılmıştır. Korelasyon analizi ise benzer biçimde sorgulanan konularla meslek kuruluşları arasında bir ilişki olup olmadığını ölçmek için
yapılmıştır. Elde edilen veriler analiz edilmeden önce anket sorularının güvenirliği 0.05 yanılma payı, başka bir deyişle %95 güven aralığı baz alınarak ölçülmüştür. Araştırmada yapılan istatistiksel analizler de benzer biçimde %95
güven aralığı esas alınarak yapılmıştır.

B. Demokrasi Sınavında Meslek Kuruluşları
Meslek kuruluşlarının demokratik duruşu, başka bir deyişle demokrasiden
yana tavır alıp almayışları önemli bir soru işaretidir. Meslek kuruluşlarının kendilerini birer sivil toplum kuruluşu olarak tanımlamalarına rağmen,
Türkiye’de kırılgan bir hat üzerinden yürümekte olan demokratik yapıdan
ne kadar yana oldukları gerçekten bir tartışma konusudur. Askerî darbelerin
meslek kuruluşlarını da zaman zaman birer üs olarak kullanarak, onlar üzerinden sivil iktidarları devirdiklerini biliyoruz. Bunun canlı örneğini 28 Şubat
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sürecinde gördük. 28 Şubat sürecinde gerek üye yapıları, gerek hükmettikleri
mâlî güçleri, gerekse örgütsel yapıları bakımdan Türkiye’nin en güçlü meslek kuruluşlarından olan TESK ile TOBB sivil hükümetin devrilmesinde ve
yerine asker güdümlü bir hükümetin kurulmasında aktif rol oynadılar. Diğer
meslek kuruluşları içinde bu ikisi kadar açıktan olmasa bile benzer biçimde
militarist sürece destek verdikleri bilinen bir gerçektir.
Oda yönetimlerinin oluşum biçimi, özellikle seçim süreci ve seçimlere
katılımdan dolayı tartışmaya açık bir konudur. Meslek kuruluşları yönetimlerinin seçim süreci iki aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşamada illerdeki
oda yönetimi, ikinci aşamada ise Ankara’daki üst birlik/konfederasyon yönetimleri oluşur. Üst birlik/konfederasyon yönetimleri oda yönetimlerine veya
iller düzeyinde belirlenmiş olan delegelere dayanır. Seçim sürecinin başlangıç noktası olan oda seçimleri genel olarak seçime bir ay kala İl Seçim Kurullarının meslek mensuplarını haberdar etmesiyle başlar. Ne var ki, yönetim
için yarışan grupların tüm meslek mensuplarına ulaşma imkânı bulunmamaktadır. Çoğu odalarda yöneticiler meslek mensuplarının iletişim bilgilerini rakipleri ile paylaşmamaktadırlar. Bu bakımdan da meslek mensupları
oda seçimine tam anlamıyla angaje olamamakta ve gerekli ilgiyi göstermemektedirler. Oda yönetimlerinin seçimlerine katılımın dikkate değer düzeyde düşük kaldığı bilinen bir gerçektir. Oda yönetimlerinin seçim süreçlerini
demokratik açıdan sıkıntılı kılan hususlardan biri esasen budur. Ne var ki,
araştırma bulgularına göre meslek mensuplarının yaklaşık olarak yüzde 60’ı
bu hususu bir sorun olarak görmemekte ve oda yönetimlerinin demokratik
biçimde oluştuğuna inanmaktadır.
Evet

Hayır

Fikir belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

76,0

20,0

4,0

100

TESK

46,0

39,3

14,7

100

TTB

73,0

21,5

5,5

100

TDB

67,5

25,5

7,0

100

TEB

69,0

22,5

8,5

100

TBB

66,0

29,0

5,0

100

TMMOB

59,6

32,0

8,4

100

TZOB

48,3

38,3

13,4

100

TOBB

55,7

28,3

16,0

100

Ortalama

60,3

29,7

10,0

100

Tablo 2: Oda yönetiminin demokratik bir şekilde oluştuğunu düşünüyor musunuz?
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Oda yönetimlerinin demokratik biçimde oluştuğunu düşünenlerin önemli
bir kesimi, tâkip eden sayfalarda analiz edileceği gibi üst birlik yönetimlerinin demokratik biçimde oluştuğuna inanmamaktadır. Bu eğilim özellikle
bazı mesleklerde belirgin biçimde yoğunluk kazanmaktadır. Meslekler bazında yapılan analizlerden anlaşıldığına göre Esnaf ve Sanatkâr, Sanayi ve Ticaret ile Ziraat Odaları gibi sermâyeye dayalı mesleklerde oda yönetimlerinin
demokratik biçimde yapıldığına ilişkin kuşkular daha fazladır. Oda yönetiminin demokratik biçimde oluştuğuna ilişkin kanaat sözgelimi TÜRMOB’a bağlı mesleklerde yüzde 80’e yakın iken, bu oran Ziraat Odalarında yüzde 50’nin
altında kalmaktadır.
Araştırmada ayrıca oda yönetimlerinin çalışma tarzının demokratik olup
olmadığı da sorgulanmıştır. Bu yönde bir soru katılımcılara yöneltilirken oda
yöneticilerinin hangi davranışının demokratik olup olmadığı izah edilmemiştir. “Oda yönetiminin çalışma tarzı” gibi genel bir ifade ile meslek mensuplarının oda yönetimi hakkında sâhip olduğu imajın demokratik çalışma tarzıyla ne
derece örtüştüğü sorgulanmıştır. Meslek kuruluşlarıyla demokrasi arasındaki
en düşük ilişkinin bu noktada ortaya çıktığı görülmektedir (r= ,057, P≤ ,007).
Meslek mensuplarının dikkate değer bir kısmı oda yönetiminin çalışma tarzını demokratik olarak değerlendirmemektedir. Bu oran yüzde 34 gibi dikkate
değer bir düzeydedir. Oda yönetiminin çalışma tarzını demokratik bulanlar
tüm meslek mensuplarının ancak yüzde 56’lık bir kesimini oluşturmaktadır.
Kuşkusuz oda yönetiminin çalışma tarzı ile odaların demokratik açıdan duruşu arasında birebir doğrusal ilişki bulunmaktadır. Demokratik çalışma tarzına sâhip olmayan yönetimin, temsil ettiği meslek kuruluşunu demokratik bir
duruşta tutması doğal olarak beklenemez. Bu varsayımdan hareketle şu değerlendirmeyi yapmamız mümkündür: Meslek kuruluşlarını demokratik duruşa
kavuşturan ya da bu tür bir duruştan uzaklaştıran aktörler yöneticilerdir. Dolayısıyla meslek kuruluşları, yöneticilerin tutumuna bağlı olarak demokratik
bir duruşa kavuşmakta ya da böylesi bir duruştan uzaklaşmaktadır.
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Evet

Hayır

Fikir
belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

62,0

31,0

7,0

100

TESK

43,7

40,3

16,0

100

TTB

72,0

23,5

4,5

100

TDB

62,0

29,0

9,0

100

TEB

65,0

27,0

8,0

100

TBB

54,0

36,5

9,5

100

TMMOB

61,6

32,0

6,4

100

TZOB

43,4

46,9

9,7

100

TOBB

53,3

27,7

19,0

100

Ortalama

55,8

33,7

10,5

100

Tablo 3: Oda yönetiminin çalışma tarzını demokratik buluyor musunuz?

Oda yönetiminin çalışma tarzının değerlendirilmesinde meslek kuruluşları
arasında istatistiksel olarak dikkate değer anlamlı bir farklılığın olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır (F: 10, df: 8, P≤ ,000). Oda yönetiminin çalışma tarzını demokratik bulmama eğilimi en fazla Ziraat Odalarında kendisini ortaya
koymaktadır. Zira bu odaya mensup meslek mensuplarının çoğu oda yönetimlerinin çalışma tarzını demokratik bulmamaktadır. Ziraat Odalarına mensup
meslek mensuplarının yüzde 43’ü oda yönetimlerinin çalışma tarzını demokratik bulurken, bunu demokratik bulmayanların oranı yüzde 47’ye kadar çıkmaktadır. Benzer bir eğilimin sermâyeye dayalı diğer meslek kuruluşlarında
da var olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle TESK’e bağlı meslek mensupları da
oda yönetimlerinin çalışma tarzını önemli ölçüde demokratik bulmamaktadır.
Kısaca, meslek mensuplarının merceğinden hareketle meslek kuruluşlarının demokratik yapı bağlamında yapılan analizinden şu sonuca varmak mümkündür: Meslek mensupları kendi odalarının kurumsal yapısını demokratik
bir yapı olarak benimsemektedir. Ancak meslek kuruluşlarının yönetimi söz
konusu olduğunda, meslek mensuplarının aynı iyimserliğe sâhip olduğunu
söylemek güçleşmektedir. Bununla birlikte, diplomaya dayalı küçük sayıda
üyeye sâhip olan meslek kuruluşlarına bağlı meslek mensuplarında odalarının demokratik yapıda bulunduğuna ilişkin baskın bir kanaat bulunmaktadır.
Buna karşın, diplomaya dayalı geniş üye yapısına sâhip olan TMMOB gibi
kurumlarda olumlu kanaatin diğerlerine göre biraz daha düşük düzeyde sey-
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rettiğini görüyoruz. Demokratik yapı ve duruş söz konusu olduğunda meslek
kuruluşlarına karşı kuşkucu tutumun daha çok sermâyeye dayalı geniş tabanlı meslek kuruluşlarında yoğunlaştığı belirgin biçimde görülüyor. Araştırmaya katılan TESK, TOBB ve TZOB’ne bağlı meslek mensupları bu konuda daha
az iyimser bir tutum sergilemektedirler.

C. Meslek Kuruluşlarında Katılım Sorunu
Demokratik toplumlar giderek aktif katılım yönünde evrilmektedirler. Kararların yönetenlerle yönetilenler tarafından ortaklaşa alınması mekanizmasına
dayanan “katılımcı demokrasi” hem makro düzeyde, hem de mikro düzeyde
giderek yaygınlaşmaktadır. Katılımcı demokrasinin makro boyutu vatandaşların karar mekanizmalarına ulusal düzeyde katılımına işaret ederken, mikro
boyutu ise vatandaşların yerel düzeydeki katılımını ifade etmektedir.
Katılım mekanizmasının sâdece ulusal ve yerel yönetimlerle ilgili olmadığını, bunun aynı zamanda kurumlar için de geçerli olduğunu belirtmek gerekir. Hiç kuşkusuz kurumların demokratik yapısının en önemli ayaklarından
biri katılımdır. Üyelerin aktif biçimde karar mekanizmalarına katılmaları, faaliyetlerden haberdar edilmeleri, kurumlar üzerinde aktif denetim kurmaları,
faaliyetlerin bir parçası hâline gelmeleri gibi hususlar kurumlarda katılımın
olup olmadığına bağlıdır. Kuşkusuz kurumsal katılım üyelerin performansının yanı sıra kurumların yapısal olarak katılıma açık olup olmayışıyla da
yakından bağlantılıdır. Şâyet kurumlar, üyelerin katılıma istekli olmalarına
rağmen gerekli mekanizmaları harekete geçirmiyorlarsa burada katılım sorunu üyelerden çok kurumların yapısal özellikleriyle bağlantılıdır.
Bu bölümde meslek kuruluşlarında katılımı iki bağlamda incelemeye çalışacağız. Bir yandan üyelerin hangi düzeyde katılım eyleminde bulunduğunu,
bir yandan da kurumların üyelerin katılımına ne denli açık olduğunu üyelerin gözünden analiz edilmiştir.
“Odanızın faaliyetlerine hiç katılıyor musunuz?” şeklindeki soruya gelen cevaplardan anlaşıldığına göre oda faaliyetlerine “düzenli” olarak katılanlarla, “hiç” katılmayanların oranı birbirine yakındır. İkisi arasındaki farkın sâdece 2 puan gibi düşük düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Tüm cevaplar
üzerinden analiz yapıldığında oda faaliyetlerine düzenli veya ara sıra katılanların oranının yüzde 62 düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Ancak araştırmada odanın herhangi bir faaliyeti sorgulandığı için bu oranın fazla yüksek
olmadığını belirtmek gerekir. Normal şartlarda düzenli olmasa bile ara sıra
katılım oranının oldukça yüksek olması beklenir. Zira faaliyetlerin bir kısmı
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üyelerin zorunlu olarak zaten katılmak mecburiyetinde olduğu faaliyetlerdir.
Bu bakımdan oda faaliyetlerine katılımın çok daha yüksek düzeyde olması
beklenir. Dokuz meslek kuruluşu üzerinden elde edilen bilgilere göre üyelerin yüzde 37’si odaların faaliyetlerine katılmamaktadır. Her üyenin zorunlu
üyelikten dolayı aidat ödemesine rağmen kurumunun faaliyetleri içinde yer
almaması üyelerin kişisel tercihi olabileceği gibi, yukarıda ifade edildiği gibi
kurumların katılıma kapalı oluşuyla da bağlantılı olabilir.

Düzenli
olarak
katılıyorum

Bazen
katılıyorum

Pek
katılmıyorum

Hiç
katılmıyorum

Fikir
belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

43,5

42,0

7,5

6,5

0,5

100

TESK

25,3

24,3

12,7

35,3

2,3

100

TTB

26,0

44,0

17,5

11,5

1,0

100

TDB

31,0

44,0

13,0

12,0

TEB

26,5

38,0

19,5

14,5

1,5

100

TBB

20,5

44,5

19,0

15,5

0,5

100

TMMOB

24,8

42,0

12,8

19,2

1,2

100

TZOB

23,1

28,9

12,6

34,3

1,1

100

TOBB

19,3

26,3

10,3

42,7

1,3

100

Ortalama

26,0

35,6

13,5

23,7

1,1

100

100

Tablo 4: Odanızın faaliyetlerine hiç katılıyor musunuz?

Meslek kuruluşları bazında yapılan analizlere göre kurumlar arasında belirgin ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır (F: 18,
df: 8, P≤ ,000). En yoğun katılımın TÜRMOB üyeleri arasında olduğu görülmektedir. TÜRMOB’a üye olan meslek mensuplarının yüzde 43.5 gibi önemli bir kesimi kuruluşun faaliyetlerine düzenli olarak katıldığını belirtmiştir.
Bazen katılanlar da dikkate alındığında bu kuruluşa bağlı üyelerin yüzde 85
düzeyinde bir katılım performansı sergilediği anlaşılmaktadır. Üyelerin kurum faaliyetlerine katılımını baz aldığımızda TÜRMOB’un diğer kuruluşlara
göre daha organik bir yapıda olduğunu, üyeleriyle daha fazla etkileşim içinde
olduğu söylenebilir. Bu etkileşimi sağlayan ana unsurlardan biri kuruluşun
sağladığı mesleki eğitim faaliyetleridir. Zira bu kuruluşa bağlı meslekleri
icra etmek için üyelerin belli bir staj eğitiminden geçmesi gerekmektedir.
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Katılım konusunda en düşük performansı sermâyeye dayalı TOBB, TESK
ve TZOB gibi kuruluş üyeleri gerçekleştirmektedir. Üyelerin yaklaşık yüzde
43’ü TOBB’un hiçbir faaliyetine katılmadığını belirtmiştir. Diğer iki kurumda
da faaliyetlere hiç katılmama oranı yüzde 30’lar düzeyindedir. Üyelerin katılımını dikkate alarak, sermâyeye dayalı meslek kuruluşlarının üyeleriyle zayıf
bir etkileşim içinde olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Bu, kurumların
gerçekleştirdiği faaliyetlerin yeterince duyurulmamasından kaynaklanabileceği gibi, bu kurumlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin üyeleri ilgilendirmemesiyle de bağlantılı olabilir. Bu hususun, ayrıca sermâyeye dayalı
meslek kuruluşlarının gerçekten üyelerin yaşamında ciddî bir anlam ifade
edip etmemesiyle de bağlantılı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Katılımın gerçekleştiği alanlardan biri meslek kuruluşları tarafından düzenlenen etkinlikler ise, biri de kurumun kaderini tâyin eden yönetimin belirlenmesi sürecidir. Yöneticilerin kuruluşların hayatında etkili rol oynadığı
gerçeğini dikkate aldığımızda katılımın bu noktada ne denli önemli olduğunu
bir kez daha anlamış oluruz. Oda yönetimi seçimlerine katılımın genelde düşük düzeyde kaldığı medyaya yaygın biçimde yansımaktadır. Burada elde edilen bulgular medyaya yansıyan bilgileri doğrulayıcı niteliktedir. Araştırma,
katılımcıların seçime karşı ilgisini son seçim üzerinden değerlendirdiğinde
üyelerin yüzde 45.5’i kuruluşlarının son seçimine katılmadığı anlaşılmaktadır. Katılanların oranı ise yüzde 54.5 düzeyindedir. Bu resme bakarak bir
yorum yapacak olursak meslek kuruluşlarına katılımın aslında dikkate değer
düzeyde düşük olduğunu söyleyebiliriz. Zira meslek kuruluşlarına üyelik zorunlu olup, üyeler düzenli olarak bu kuruluşlara aidat ödemektedirler. Yönetim kadrolarının, kuruluşların çalışma performanslarının yanı sıra aslında
duruşlarını da belirlediğini dikkate aldığımızda seçimlerin hem kuruluşlar
hem de meslek mensupları için son derece büyük önemde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak buna rağmen üyeler seçime gerekli ilgiyi göstermiyorlarsa
burada üyelerin ilgisizliğinden çok kurumlar düzeyindeki yapısal sorunların
belirleyici olduğuna hükmetmek yanlış olmayacaktır.
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Evet
katıldım

Hayır
katılmadım

Toplam

TÜRMOB

77,5

22,5

100

TESK

41,7

58,3

100

TTB

65,0

35,0

100

TDB

59,0

41,0

100

TEB

56,0

44,0

100

TBB

68,5

31,5

100

TMMOB

48,4

51,6

100

TZOB

43,4

56,6

100

TOBB

49,7

50,3

100

Ortalama

54,5

45,5

100

Tablo 5: Oda yönetiminin son seçimine katıldınız mı?

Meslek kuruluşları bazında yapılan analizlerden anlaşıldığına göre
sermâyeye dayalı meslek kuruluşlarında son seçime katılım oranının düşük
olduğu görülmektedir. Sermâyeye dayalı üç meslek kuruluşunda da son seçime katılmayanların oranı katılanların oranından belirgin biçimde yüksektir.
TESK üyelerinin yüzde 58’i son seçime katılmamıştır. Diğer iki sermâyeye
dayalı meslek kuruluşunda da son seçime katılmayanların oranı yüzde 50’nin
üzerindedir. Burada altı çizilmesi gereken hususlardan biri de TMMOB’un
gerek faaliyetlere katılım, gerekse seçimlere katılım konusunda sergilemiş
olduğu performanstır. Bu odaya mensup üyelerin de yarısından fazlası odanın son seçimine katılmamıştır. Üyelerin gerek faaliyetler, gerekse seçimler
bağlamında TMMOB’a gerekli ilgiyi göstermemesi iki neden bağlanabilir:
Bunlardan biri bu kuruluşun da sermâyeye dayalı meslek kuruluşları gibi
geniş bir üye tabanına sâhip olması. İlk bölümlerde ifade edildiği gibi bu
kuruluşun 400 bin civarında üyesi bulunmaktadır. Oysa diplomaya dayalı diğer meslek kuruluşlarının tümünün üye sayıları 100 binin altındadır. İkincisi
TMMOB’ların ideolojik ve siyasal bir örgütlenme tarzına sâhip olmasıdır. Bu
hususun, medyaya zaman zaman yansıyan bir şikâyet konusu olduğunu belirtmek gerekir.
Meslek kuruluşlarının çoğunun ilgili yasasında seçimlere katılmama durumunda cezaî müeyyide ön görülmüştür. Meslek kuruluşlarının mevzuatlarına göre kabûl edilir bir mazereti olmaksızın oda yönetimimin seçimlerine

Türkiye’de Meslek Kuruluşları | 107

katılmayan meslek mensuplarına parasal ceza verilir. Araştırmada bu husus
da sorgulanmıştır. Üstelik bu husus herhangi bir seçimle sınırlı kalacak şekilde değil, meslek mensuplarının tüm meslek yaşamı boyunca yaşadığı seçimleri kapsayacak şekilde sorulmuştur. “Bugüne kadar odanızın herhangi bir
seçimine katılmadığınız için hiç ceza aldınız mı” şeklinde yöneltilen soruya
gelen cevaplardan anlaşıldığına göre üyelerin sâdece yüzde 3.7’si bugüne kadar oda yönetiminin seçimine katılmadığı için ceza almıştır. Bu konuda altı
çizilmesi gereken bir gerçek şudur: Meslek kuruluşlarının yönetimini ele geçiren gruplar bir dahaki seçimi kazanmak için muhaliflerini mümkün mertebe seçimlerden uzak tutmaya, buna karşın kendilerine yakın üyelerin seçime
katılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla rakiplerinin seçime katılmaması zaten kendi işlerine geldiği için gelip oyunu kullanmayanlara herhangi bir cezaî müeyyide uygulamamaktadırlar. Cezaî müeyyide bir bakıma
yönetimlerin aleyhine olan bir şeydir. Bu bakımdan bu müeyyidenin meslek
kuruluşlarında etkin biçimde işlemediği görülmektedir.

Evet
aldım

Hayır
almadım

Fikir belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

14,3

71,4

14,3

100

TESK

2,6

86,0

11,4

100

TTB

2,7

94,6

2,7

100

TDB

8,9

80,0

11,1

100

97,6

2,4

100

TEB
TBB

11,1

84,4

4,4

100

TMMOB

3,5

90,7

5,8

100

TZOB

3,4

91,5

5,1

100

85,3

14,7

100

88,1

8,2

100

TOBB
Ortalama

3,7

Tablo 6: Bugüne kadar odanızın herhangi bir seçimine katılmadığınız için hiç
ceza aldınız mı?

Konuya meslek kuruluşları bağlamında bakıldığında cezaî müeyyide konusunda en hassas kurumun TÜRMOB olduğu anlaşılır. TÜRMOB’a bağlı
üyelerin yüzde 14’ü bugüne kadar herhangi bir seçime katılmadığı için cezaî
müeyyide ile karşılaşmıştır. Cezaî müeyyidenin yüzde 10’nun üzerinde bir
oranla işlediği diğer bir kurum TTB’dir. Geriye kalan kurumların tümünde
cezaî müeyyide uygulamasının sembolik düzeyde kaldığı anlaşılmaktadır.
Şunu da belirtmek gerekir ki, cezaî müeyyide aynı zamanda meslek kuruluşu-

108 | Ömer Çaha

nun yönetimi ile üyelerini karşı karşıya getiren bir uygulamadır. Zaten yüzde
50’lere yakın oranda seçime katılmayan üyeleri cezalandırmak yönetimler
açısından oldukça yıpratıcıdır. Bu bakımdan birçok meslek kuruluşunda yönetimler bunu kolay kolay göze alamamaktadırlar.
Katılımın boyutlarından biri seçimlere ve kuruluşlar tarafından düzenlenen
faaliyetlere katılım ise, bir boyutu da karar mekanizmasına etkin biçimde katılmaktır. Yukarıda ifade edildiği gibi karar mekanizmalarına etkin biçimde katılmada kurumların üyelere karşı tutumları büyük bir öneme sâhiptir. Üyeleriyle
etkileşim kurarak fikirlerini alan, önerilerini değerlendiren kuruluşlar kuşkusuz katılım yollarını açık tutarak üyelerinin etkin katılımına zemin hazırlarlar. Türkiye’de meslek kuruluşları bu konuda nasıl bir performans sergiliyor?
Araştırmanın konularından biri de budur. Katılımcılara bu yönde yöneltilen soruya gelen cevaplardan anlaşıldığı kadarıyla meslek kuruluşları faaliyetlerini
belirlerken, kurumla ilgili kararlar alırken üyelerinin görüşlerini alma ihtiyacı
hissetmiyorlar. Katılımcılar içinde, odalarının hiçbir konuda kendilerine danışmadığını belirtenlerin oranının yüzde 35 civarında olması bu gerçeği ortaya
koymaktadır. Araştırmaya katılanların yüzde 50’si meslek kuruluşlarının kendilerine hiçbir konuda veya bazı konularda danışmadığını belirtmiştir. Meslek
kuruluşlarının her konuda veya bazı konularda fikrini aldığını düşünenlerin
oranı (%48.7) bu şekilde düşünmeyenlerin oranından (%49.8) daha düşüktür.
Bu verilerden hareketle katılım konusundaki performans düşüklüğünde meslek kuruluşlarının önemli bir rolünün olduğunu söyleyebiliriz.

Bazı konuHer konuda
larda fikrimi
fikrimi alıyor
alıyor

Pek fikrimi
almıyor

Hiçbir konuda fikrimi
almıyor

Fikir belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

17,0

44,0

15,0

23,0

1,0

100

TESK

13,7

27,3

13,0

43,3

2,7

100

TTB

15,0

45,0

17,0

21,0

2,0

100

TDB

12,0

45,5

15,5

25,5

1,5

100

TEB

10,5

45,5

17,5

25,5

1,0

100

TBB

7,0

35,5

20,0

35,5

2,0

100

TMMOB

7,2

40,4

18,4

31,6

2,4

100

TZOB

7,4

39,7

14,9

37,4

0,6

100

TOBB

9,3

27,3

9,7

52,3

1,3

100

Ortalama

10,7

38,0

15,3

34,5

1,6

100

Tablo 7: Odanız, aldığı kararlarda bir üye olarak size danışıyor mu veya fikrinizi
alıyor mu?
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Hangi kuruluşlar bu konuda daha olumsuz performans sergilemektedir?
Buna ilişkin analizlere bakıldığında sermâyeye dayalı meslek kuruluşları
daha olumsuz bir görüntü vermesine rağmen durumun diplomaya dayalı
bazı kuruluşlarında da fazla farklı olmadığı görülür. Araştırma bulgularına
göre sermâyeye dayalı meslek kuruluşlarında üyelerin yarısından fazlası bu
konuda olumsuz fikir belirtmiştir. Özellikle TOBB üyeleri bu konuda belirgin
biçimde ön plâna çıkmaktadır. Odalarının kendi görüşlerine başvurmadığını
düşünen TOBB’a bağlı oda üyelerinin oranı yüzde 62 düzeyindedir. Diplomaya dayalı mesleklerden TBB bu konuda diğerlerine göre daha fazla ön plâna
çıkmaktadır. Diplomaya dayalı meslek kuruluşlarından siyasete yakın duran
veya siyasî pozisyon takınan kurumların, üyelerinin görüşlerine fazla itibar
etmediği anlaşılmaktadır. Bu da oda yönetimini elinde bulunduranlarla üyelerin tercihleri arasında belirgin bir farklılığın bulunduğu gerçeğine işaret
etmektedir. Bu iddia özellikle üst birlikler söz konusu olduğu zaman geçerli.

D. Meslek Kuruluşlarında Denetim ve Şeffaflık Sorunu
Meslek kuruluşlarının ilgili yasalarında genel olarak üç birim bulunmaktadır: Bunlar yönetim, denetim ve disiplin kurullarıdır. Bazı kuruluşlarda disiplin kurulu, haysiyet kurulu adı altında görev yapmaktadır. Bir mesleğe bağlı
meslek mensupları meslek kuruluşlarının seçimlerine katılarak bu birimleri
seçerler. Ancak meslek kuruluşlarında seçimler genelde çoğunluk sistemine
dayalı liste usûlüyle yapıldığı için bu üç birim birlikte genel olarak aynı grubun elinde kalmaktadır. Bu da doğal olarak meslek kuruluşlarının çalışma
tarzını sorunlu hâle getirmektedir.
Bu sorunlu alanın en fazla ön plâna çıktığı hususlar şeffaflık ve denetim
konusudur. Meslek odalarında şeffaflık, hesap verebilirlik, denetim gibi mekanizmalarla ilgili kamuoyunda tartışmalar bulunmaktadır. Meslek kuruluşlarında tüm birimlerin aynı gruplar tarafından ele geçirilmesi beraberinde
kapalı bir örgütsel yapıyı getirmektedir. İçinde muhalefeti barındırmayan
bir yapılanma doğal olarak otokontrol mekanizmasından yoksun olarak çalışmaktadır. İç denetim mekanizması büyük ölçüde aynı grupların elinde olmasından dolayı meslek kuruluşlarında yöneticilerin önemli ölçüde inisiyatif
sâhibi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir bakıma kuruluşların şeffaf biçimde çalışıp çalışmaması yöneticilerin inisiyatifine kalmıştır.
Katılımcılara şeffaflık ve denetim konusunu test etmek üzere kurumlarının
yeterince denetlenip denetlenmediği sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya gelen cevaplara göre meslek kuruluşlarının yeterince denetlendiğini düşünenlerin oranı
yüzde 55 civarındadır. Bu oran aslında meslek kuruluşlarında denetimin sorun-
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lu oluşunu göstermektedir. Kurumların yeterince denetlenmediğini düşünenlerin oranı fazla yüksek olmamakla (%26) birlikte bu konuda fikir belirtmeyenleri (%19) dikkate alarak bir değerlendirme yaptığımızda denetim konusunun
meslek mensuplarında sorunlu bir alan olarak algılandığı sonucuna varabiliriz.

Pek
Oldukça iyi
Biraz
denetlenmidenetleniyor denetleniyor
yor

Hiç
denetlenmiyor

Fikir belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

43,0

26,0

9,0

12,0

10,0

100

TESK

18,3

21,7

15,0

25,3

19,7

100

TTB

33,5

29,0

9,5

5,5

22,5

100

TDB

42,0

20,5

9,0

13,0

15,5

100

TEB

34,0

30,0

5,0

10,0

21,0

100

TBB

33,5

31,0

12,0

10,5

13,0

100

TMMOB

30,4

30,8

7,6

18,0

13,2

100

TZOB

20,0

36,0

13,1

12,0

18,9

100

TOBB

17,0

16,3

15,7

18,0

33,0

100

Ortalama

28,4

26,8

11,2

14,5

19,1

100

Tablo 8: Odanızın yeterince denetlendiğini düşünüyor musunuz?

Denetim konusunda diplomaya dayalı mesleklerle sermâyeye dayalı meslekler arasında belirgin bir farklılık vardır (F: 5,8, df: 8, P≤ ,000). Diplomaya
dayalı mesleklerde kurumların oldukça fazla veya biraz denetlendiğini düşünenlerin oranı yüzde 60’lar civarındadır. Hatta bu oran TURMOB’da yüzde 74’e
kadar çıkabilmektedir. Dolayısıyla diplomaya dayalı mesleklerde denetimin olduğunu düşünenlerin oranı genel ortalamanın üzerindedir. Oysa sermâyeye
dayalı mesleklerden TESK ile TOBB’da bu oran belirgin biçimde ortalamanın altındadır. Kurumların oldukça fazla veya biraz denetlendiğine olan inanç
TESK’te yüzde 40 civarında seyrederken, bu düşünce TOBB’da yüzde 33’e kadar
gerilemektedir. İki kurumda da denetimin olmadığına ilişkin kanaat, denetimin olduğuna ilişkin kanaatten daha yüksektir. Sermâyeye dayalı mesleklerde
denetime ilişkin olumsuz düşünce kurumların kurumsal yapısına bağlanabilir.
Meslek kuruluşlarının şeffaflığını ölçmek üzere araştırmaya katılanlara
ayrıca meslek kuruluşlarının gelirleriyle ilgili sorular sorulmuştur. Bu sorulardan biri odanın aylık geliri hakkında olmuştur. Katılımcılara bu yönde
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sorulan soruya gelen cevaplardan anlaşıldığına göre üyelerin büyük bir kısmı odalarının aylık ne kadar gelirinin olduğunu bilmiyorlar. Odalarının aylık ortalama ne kadar gelirinin olduğunu bilenlerin oranı yalnızca yüzde 14
düzeyindedir. Geriye kalanlar, başka bir deyişle üyelerin yüzde 86’sı odasının
geliri hakkında herhangi bir bilgi sâhibi değildir. Odaların ne kadar gelirinin
bulunduğu konusu üyelerden çok, odaların sorumluluğunda olan bir durumdur. Odaların tüm bilançolarını şeffaf biçimde tüm üyelerine duyuracak şekilde açıklamaları gerekir. Üyelerin bilgilenmesi de doğal olarak ancak böyle
bir süreçle mümkün olabilir.

Evet
biliyorum

Hayır
bilmiyorum

Toplam

TÜRMOB

18,5

81,5

100

TESK

10,7

89,3

100

TTB

16,5

83,5

100

TDB

21,0

79,0

100

TEB

18,5

81,5

100

TBB

14,5

85,5

100

TMMOB

14,4

85,6

100

TZOB

10,6

89,4

100

TOBB

4,7

95,3

100

Ortalama

13,5

86,5

100

Tablo 9: Odanızın aylık yaklaşık olarak ne kadar gelirinin olduğunu biliyor
musunuz?

Odaların gelirleri hakkında bilgilenmenin en düşük olduğu veya yüksek
olduğu meslek kuruluşları hangileridir? Bu konuya ilişkin analizlere bakıldığında meslek kuruluşları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olduğu anlaşılmaktadır (F: 5,7, df: 8, P≤ ,000). Sermâyeye dayalı meslek kuruluşlarında odaların geliri hakkında bilgi sâhibi olmama oranı sermâyeye
dayalı mesleklere göre daha fazladır. Diplomaya dayalı mesleklerde odaların
gelirleri hakkında bilgi sâhibi olmayanların oranı yüzde 79-86 arasında değişirken, bu oran sermâyeye dayalı mesleklerde yüzde 89-95 aralığına kadar
yükselmektedir. Sermâyeye dayalı meslek kuruluşlarında çok sayıda üye bulunduğu için bilgilendirmenin mümkün olmayabileceği düşünülebilir. Zira
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ilgili bölümlerde ifade edildiği gibi sermâyeye dayalı mesleklerde faaliyet
gösteren odaların üye sayısı 1.2 ile 4.8 milyon arasında değişmektedir. Oysa
diplomaya dayalı meslek kuruluşlarının bazıları 20 binlerle ifade edilecek
şekilde küçük sayıda üyeye sâhipler. Dolayısıyla bu kuruluşların bütçelerinin
üyelerin bilgileri dâhilinde olması daha fazla beklenen bir durumdur.
Meslek kuruluşlarının mâlî şeffaflığını ölçmek için yukarıdaki soruyu tamamlayıcı bir soru olarak araştırmada yer alanlara oda yöneticilerinin maaşları sorulmuştur. Oda gelirleri konusunda olduğu gibi bu konuda da katılımcılar dikkate değer düzeyde bilgi sâhibi değildirler. Oda yöneticilerinin
ne kadar maaş aldığını belinlerin oranı yüzde yalnızca 9 civarındadır. Katılımcıların yüzde 91’i oda yöneticilerinin ne kadar maaş aldığını bilmemektedir. Meslek kuruluşlarının bazılarında piyasa şartlarına göre yüksek sayılır
maaşlar alınmaktadır. Meselâ TESK’te hangi yöneticinin ne kadar maaş alacağı yasada belirtilmiştir. Burada asgarî ücret referans olarak alınmış ve oda
başkanı asgarî ücretin beş katı kadar maaş alır. Bu maaş TESK Genel Başkanı
için asgarî ücretin on katı olarak öngörülmüştür. TBB ve TTB gibi meslek kuruluşlarının bazılarında ise yöneticilere herhangi bir maaş öngörülmemiştir.
Ancak unutmamak gerekir ki, meslek kuruluşlarında yöneticilik yapanların
tek gelirleri odalardan alınan maaşlar değildir. Yöneticiler odaların değişik
faaliyetlerinden gelir elde ederler. Ancak ne bu gelirlerin, ne de yönetici maaşlarının üyeler tarafından bilinmemesi meslek kuruluşlarının şeffaflığıyla
ilgili ciddî bir sorunun varlığına işaret eder.

Evet biliyorum

Hayır bilmiyorum

Toplam

TÜRMOB

12,0

88,0

100

TESK

7,7

92,3

100

TTB

13,0

87,0

100

TDB

12,5

87,5

100

TEB

10,0

90,0

100

TBB

10,5

89,5

100

TMMOB

14,0

86,0

100

TZOB

2,6

97,4

100

TOBB

5,3

94,7

100

Ortalama

9,0

91,0

100

Tablo 10: Oda yöneticilerinin ne kadar maaş aldığını biliyor musunuz?
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Meslek kuruluşlarının mâlî yapılarının şeffaflığını ölçmek için son olarak araştırmaya katılanlara “oda gelirlerinin nereye harcandığı konusunda
size bilgi veriliyor mu?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Bilindiği gibi demokratik toplumlarda kurumların bütçeleri açık ve şeffaf olarak oluşur. Hatta meclislerin bulunduğu kurumlarda bütçeler alternatif görüşler tarafından
tartışılır ve gerekli müzakereler yapıldıktan sonra oylama sonucunda karara bağlanır. Gerek yerel yönetimlerin, gerekse ulusal yönetimlerin bütçeleri açık ve şeffaf biçimde tartışılarak ve oylanarak kabûl edilir. Dolayısıyla
herkesin bu yönetimlerin belirledi bütçeler hakkında bilgi sâhibi olma şansı
bulunmaktadır. Ne var ki, meslek kuruluşlarında böyle bir imkân yoktur. Bütçelerin nasıl oluştuğuna, hangi alanlara harcamaların yapılacağına, kimlerin
ne kadar maaş alacağına ilişkin bilgiler üyelerle paylaşılmamaktadır.
Araştırma bulguları bu tezi doğrulayacak niteliktedir. Zira ilgili tabloda
görüldüğü gibi araştırmaya katılanların yüzde 67’si oda gelirlerinin nereye harcanacağı konusunda kendilerine bilgi verilmediğini belirtmişlerdir.
Kendilerine genelde bilgi verildiğini belirtenlerin oranı yalnızca yüzde 26
düzeyinde görülmektedir. Unutmamak gerekir ki, harcamalar bir kurumun
şeffaflığını gösteren en önemli faaliyet alanlarından biridir. Ancak araştırma
bulgularına göre meslek kuruluşları bu konuda gerekli saydamlığı gösterememektedirler.

Genelde
veriliyor

Pek
verilmiyor

Hiç
verilmiyor

Fikir
belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

38,0

35,0

21,0

6,0

100

TESK

13,7

25,3

54,0

7,0

100

TTB

37,5

32,0

23,0

7,5

100

TDB

37,5

35,0

21,5

6,0

100

TEB

35,0

36,5

24,5

4,0

100

TBB

32,0

36,0

27,5

4,5

100

TMMOB

27,2

34,0

33,2

5,6

100

TZOB

19,4

31,4

42,0

7,1

100

TOBB

13,3

21,7

56,3

8,7

100

Ortalama

26,2

31,1

36,2

6,5

100

Tablo 11: Oda gelirlerinin nereye harcanacağı konusunda size bilgi veriliyor mu?
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Harcamalar konusunda üyelerin bilgilendirilmesi meslekler bazında analiz edildiğinde diplomaya dayalı mesleklerle sermâyeye dayalı meslekler
arasında belirgin bir farkın olduğu görülür (F: 15,2, df: 8, P≤ ,000). Diplomaya dayalı meslek kuruluşlarına bağlı üyeler içinde odaların kendilerine
bilgi verdiğini belirtenlerin oranı TMMOB’un dışındaki tüm diplomaya dayalı mesleklerde yüzde 30’un üzerindedir. Oysa bu oran sermâyeye dayalı
mesleklerde yüzde 13’e kadar düşmektedir. Diplomalı meslekler içinde ortalaması yüzde 30’un altına düşen tek kuruluş yukarıda ifade edildiği gibi
TMMOB’a bağlı odalardır.
Kısaca, meslek kuruluşlarının şeffaflığı mâlî yapıları üzerinden test edildiğinde oldukça olumsuz bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
Meslek mensuplarının deneyiminden hareketle, meslek kuruluşlarının mâlî
konuda ciddî bir kapalılık içinde bulundukları ve şeffaflıktan uzak oldukları
sonucuna varabiliriz.

E. Meslek Kuruluşlarında Siyasî Duruş ve Temsil Sorunu
Gerek 1982 anayasası, gerekse meslek kuruluşlarıyla ilgili yasalar meslek
kuruluşlarının siyasetle uğraşmasını yasaklamıştır. Meslek kuruluşları Türkiye’deki politikleşme sürecine bağlı olarak 1970’lerde aşırı derecede politize
olmuş, bazı meslek kuruluşları belli başlı ideolojilerin âdeta birer üssü hâline
gelmişlerdi. Bu nedenle 12 Eylül darbesinden sonra bazı meslek kuruluşları
siyasî kimliklerinden dolayı kapatılmışlardı. Buradan hareketle 1982 anayasası meslek kuruluşlarının başta siyasetle uğraşmak olmak üzere, amaçları
dışına çıkışını sıkı bir şekilde yasaklayan hükümler getirmiştir. Anayasanın
135. Maddesi bu hususu şu şekilde belirtmiştir: “Meslek kuruluşları, kuruluş
amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Amaçları dışında faaliyet gösteren
meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun belirlediği
merciin veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son
verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.”
Zorunlu üyeliğe dayalı meslek kuruluşlarının amaçları dışına çıkarak
siyasî bir pozisyon takınması ahlâken de doğru değildir. Zira bir meslek kuruluşu içinde değişik siyasî görüşte insanlar bulunmaktadır. Yöneticilerin
kendi siyasî görüşlerini kuruma mâl etmeleri bu bakımdan nereden bakılırsa bakılsın gayri ahlâkî bir durumdur. Bu husus aynı zamanda kuruluşların
meslek mensuplarını temsil etmesini de engelleyicidir. Demokratik ülkelerde
zorunlu üyeliğe dayalı meslek odalarının siyasetle uğraşması sıkı biçimde
yasaklanmıştır. Türkiye’de de yukarıda ifade edildiği gibi yasalar meslek kuruluşlarının duruşunu sıkı prensiplere bağlamıştır. Ancak ne yazık ki, pratik-
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te meslek kuruluşlarının bu yasaları ihlâl ederek görevleri dışına çıktığına
ilişkin tartışmalara yoğun biçimde tanık olmaktayız.
“Oda yöneticilerinin duruşunu siyasî açıdan genel olarak nasıl buluyorsunuz” şeklinde katılımcılara yöneltilen soruya dikkate değer düzeyde olumsuz
bir görüş gelmiştir. Katılımcıların yüzde 20’si yöneticileri çok siyasî bulurken, yüzde 34’ü de biraz siyasî bulduğunu belirtmiştir. Bu da katılımcıların
yüzde 54’nün kurum yöneticilerinin siyasî davrandığını, siyasetle içli dışlı
olduğunu veya kurumlara siyasî kimlik kazandırdığını düşündüğü anlamına
gelir. Yöneticileri siyasî bulmayanların oranı ancak yüzde 32 düzeyinde çıkmıştır. Meslek kuruluşlarına siyasî kimlik kazandıranlar veya onları siyasetin
dışında tutanlar hiç kuşkusuz yöneticilerdir. Kuruluşlar, yönetimlerini üstlenenlerin tutumlarına göre şekillenirler. Burada ortaya çıkan tabloya göre
son dereci ciddî bir sorunla karşı karşıya bulunduğumuzu belirtmek gerekir. Yukarıda ifade edildiği gibi meslek kuruluşlarının siyaset dışı olmaları
hem anayasanın, hem kendi yasalarının hem de ahlâkî prensiplerin gereğidir.
Oysa meslek mensuplarının gözünden bu ilkelerin ciddî biçimde ihlâl edildiği bir tablo ile karşı karşıyayız.

Çok siyasî
buluyorum

Biraz siyasî
buluyorum

Pek siyasî
Hiç siyasî
bulmuyorum bulmuyorum

Fikir
belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

25,0

31,5

13,5

18,5

11,5

100

TESK

16,0

31,3

14,0

15,7

23,0

100

TTB

16,0

40,5

19,5

16,0

8,0

100

TDB

16,5

39,0

20,0

15,5

9,0

100

TEB

10,0

35,5

22,5

22,0

10,0

100

TBB

30,5

37,5

18,5

9,5

4,0

100

TMMOB

24,0

45,6

12,8

12,0

5,6

100

TZOB

25,7

24,0

13,1

16,6

20,6

100

TOBB

15,3

30,7

13,3

16,3

24,3

100

Ortalama

20,0

34,2

15,8

15,8

14,2

100

Tablo 12: Oda yöneticilerinin duruşunu siyasî açıdan genel olarak nasıl
buluyorsunuz?

Hangi meslek kuruluşlarında yöneticiler daha fazla siyasî bulunmaktadır?
Bu bağlamda yapılan analizlerde iki kuruluş ön plâna çıkmaktadır: TMMOB
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ile TBB. TMMOB’a bağlı meslek mensuplarının yüzde 70’i kendi kuruluşlarının yöneticilerini az veya çok siyasî bulurken, bu oran barolarda yüzde 68
düzeyinde seyretmektedir. Bu iki kuruluşun siyasî duruşuna ilişkin tartışmaların medyada da yoğun biçimde yer aldığını unutmamak gerekir. Birçok
mimar ve mühendisin, odalarının aşırı siyasî tutumundan dolayı bu odalara
mesafeli durduğuna, hatta karşıt görüşte olanların oda yöneticileri tarafından
itildiklerine ve dışlandıklarına ilişkin medyada zaman zaman yapılan tartışmalara tanık olmaktayız. Bu konudaki tartışmaların medyada en fazla yoğunlaştığı kurumun hiç kuşkusuz barolar olduğunu belirtmek gerekir. Gerek üst
birlik yönetimlerinin, gerekse İstanbul örneğinde olduğu gibi bazı illerdeki
baro yönetimlerinin siyasete aşırı biçimde angaje olduğuna ilişkin tartışmalar medyada yoğun biçimde yer almaktadır. Hiç kuşkusuz araştırmaya katılan
meslek mensuplarının verdiği bilgiler medyaya yansıyan tartışmaları doğrulayıcı niteliktedir.
Meslek kuruluşlarının siyasî duruşta olmasının çok yönlü olumsuz etkileri içinde bunun temsil konusuna da olumsuz olarak yansıyacağını tahmin
etmek güç değildir. Yukarıda ifade edildiği gibi, insanların belli siyasî görüşlere sâhip olması kaçınılmazdır. Ancak burada üzerinde durulması gereken
husus, meslek kuruluşlarının kurumsal olarak siyasetin dışında tutulmasıdır.
Bunun yolu da kuşkusuz yöneticilerin siyasî tutumdan uzak durmaları, kendi
siyasî görüşlerini meslek kuruluşlarına kazandırmamaları, meslek kuruluşlarını herhangi bir siyasî görüşün üssü hâline getirmemeleri, siyasî görüş
ve kimlikten hareketle oda üyeleri arasında ayrım yapmamalarıdır. Meslek
mensuplarının merceğinden olaya bakıldığında Türkiye’de faaliyet gösteren
meslek kuruluşlarıyla ilgili bu noktada iyimser bir tablonun ortaya çıkmadığını belirtmek gerekir.

6. Meslek Kuruluşlarında Üst Birlikler: Siyasî Duruş ve Temsil
Sorunu
Yukarıda ifade edildiği gibi meslek kuruluşlarının meslek sâhiplerine en yakın birimi il ve ilçe merkezlerinde kurulmuş olan odalardır. Ancak odalar bir
araya gelerek merkezi Ankara’da bulunan üst çatı niteliğindeki birlikleri veya
konfederasyonları oluştururlar. Meslekleri ülke düzeyinde ve uluslararası
platformlarda temsil eden kuruluşlar bu üst kuruluşlardır. Üst kuruluşların
oluşum mekanizması tüm meslek kuruluşlarında birbirine benzer biçimde işlemektedir. Üst kuruluşların ana karar mekanizması genel kurullarıdır. Genel
kurullar bazı mesleklerde odaların yönetim kurulu ve başkanlarından, bazı
mesleklerde ise odalar tarafından seçilen delegelerden oluşur.
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Kamuoyunda birliklerle ilgili şikâyetlerin genel olarak iki noktada yoğunlaştığı söylenebilir. Bunlardan birincisi, birliklerin meslekleri tam olarak
temsil edemedikleri hususudur. Özellikle delege sistemine dayalı meslek kuruluşlarında bu sistemden dolayı Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerde faaliyet gösteren odalar birliklerin kaderini tâyin edici noktaya gelebilmektedirler. Bu yapının çarpıcı resmini en iyi yansıtan birliklerden biri
Barolar Birliği’dir. Barolar Birliği’nin baro başkanları dışındaki toplam 318
delegesinin 79 tanesi İstanbul, 30’u Ankara, 19’u da İzmir delegelerinden
oluşur. İstanbul, Ankara ve İzmir delegelerinin toplam delege içindeki oranı
%41 düzeyindedir. Buna karşın Doğu ve Güneydoğu’da yer alan 20 il toplam
43 delegeyle Barolar Birliğinde temsil edilir. 20 ilin Barolar Birliği’ndeki oranı ise ancak %13 düzeyindedir. Bu illerin içinde nüfusu bir milyonu aşan Diyarbakır ve Gaziantep gibi illerin bulunduğunu unutmamak gerekir.
Üst birliklerle ilgili kamuoyunda tartışma konusu edilen ikinci husus ise,
bu birliklerin siyasî duruşudur. Birlikler zaman zaman hem halkın, hem de
meslek mensuplarının aleyhine işleyen politik manevralarda bulunabilmektedirler. Politik tutumları sâdece zıt düştükleri siyasal iktidarlarla mücadelelerinde görülmez, aynı zamanda askerin siyasete aktif biçimde müdâhil
olduğu zamanlarda askerin yanında yer alarak militarist bir duruşa kadar
uzanmaktadır. Bunun canlı örneklerinden birini askerin aktif biçimde siyasetin içinde yer aldığı ve sivil iktidarın devrilmesinde rol oynadığı 28 Şubat
sürecinde TOBB, TESK ve TBB gibi meslek kuruluşlarını temsil eden üst birliklerin bu süreçte aktif biçimde rol oynamasında görülmüştür. Birliklerin
siyasal veya militarist bir tutum sergiledikleri zamanlarda kendi tabanlarıyla önemli ölçüde ayrıştıkları, dolayısıyla onları temsil etme kabiliyetini yitirdikleri bilinen bir gerçektir. Araştırmada birliklerle ilgili kamuoyundaki
tartışmalar dikkate alınarak, meslek mensuplarının birliklere bakışı değişik
sorularla mercek altına alınmıştır.
Üst birliklerle ilgili araştırma konusu edilen konulardan biri birliklerin
oluşum süreçleri olmuştur. Birliklerin oluşum sürecinin demokratik olup olmadığı ve birliklerin tüm meslek kuruluşlarını temsil edecek şekilde oluşup
oluşmadığı bu bağlamda sorgulanmıştır. İlgili tabloda görüldüğü gibi araştırmaya katılanların ancak yarısı kadarı “odalarının bağlı bulunduğu birliğin
veya konfederasyonun demokratik biçimde oluştuğunu” düşünmektedir. Birliklerin oluşma biçiminin demokratik olmadığını düşünenlerin oranı yüzde
30 gibi dikkate alınması gereken bir düzeydedir. Katılımcıların yüzde 17’si
bu konuda herhangi bir fikir beyan etmemiştir. Aslında fikir belirtmeyen katılımcıların, birliklerin tam olarak demokratik biçimde oluştuğunu düşünme-
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diklerini çıkarsamak mümkündür. Dolayısıyla araştırmada yer alan meslek
mensuplarının bu konuda ikiye ayrıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Evet

Hayır

Fikir
belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

74,4

15,4

10,3

100

TESK

31,1

40,3

28,6

100

TTB

58,8

26,5

14,7

100

TDB

62,2

16,2

21,6

100

TEB

55,1

30,6

14,3

100

TBB

54,3

34,3

11,4

100

TMMOB

57,6

30,5

11,9

100

TZOB

62,5

25,0

12,5

100

TOBB

59,0

27,9

13,1

100

Ortalama

52,8

30,2

17,0

100

Tablo 13: Size göre odanızın bağlı bulunduğu birlik/konfederasyon yönetimi
demokratik biçimde oluşuyor mu?

İlgili tablo meslek mensupları bazında incelendiği zaman TESK dışındaki
tüm mesleklerde bu konuda pozitif bir kanaatin bulunduğu görülmektedir.
En yüksek olumlu görüş TÜRMOB’da görülmektedir. Zira bu birliğe bağlı
olan meslek mensuplarının yaklaşık olarak dörtte üçü odalarının bağlı bulunduğu birliğin demokratik biçimde oluştuğunu düşünmektedir. Birliklerin
oluşum süreciyle ilgili en olumsuz görüşün TESK’e bağlı meslek mensuplarında yoğunlaştığı görülmektedir. Araştırmada yer alan TESK’e bağlı üyelerin çoğu odalarının bağlı bulunduğu konfederasyonun demokratik biçimde
oluşmadığını düşünmektedir. TESK’in demokratik biçimde oluştuğunu düşünenler (%31) belirgin biçimde demokratik olmadığını düşünenlerden (%43)
yüksektir. TESK’e bağlı katılımcıların yüzde 28’nin bu konuda herhangi bir
fikir sâhibi olmadığını da dikkate aldığımızda bu tablonun söz konusu kuruluş için ne denli olumsuz olduğu daha iyi anlaşılır.
Üst birliklerin temsil kabiliyetini ayrıntılı biçimde test etmek için katılımcılara ayrıca odalarının bağlı olduğu üst birliğin veya konfederasyonun
kendilerini tam olarak temsil edip etmedikleri sorulmuştur. Katılımcılara üst
birliklerin kendilerini hangi konularda temsil edip etmedikleri sorulmamış-
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tır. Dolayısıyla bu konudaki algı katılımcıların kendisine bırakılmıştır. Kendilerinin birlikler tarafından tam olarak temsil edilmeleriyle odalarının temsil edilmesi arasında doğal olarak bir farklılık ortaya çıkmıştır. Birliklerin
kendilerini tam olarak temsil ettiğini belirtenlerin oranı yukarıdaki soruyla
aşağı yukarı benzer orandadır. Ancak birliklerin kendilerini tam olarak temsil
etmediğini düşünenlerin oranı önceki soruya göre belirgin biçimde fazladır.
Katılımcıların yüzde 41’i birliklerin kendi odalarını temsil etmediğini düşünmesine karşın yüzde 49’u birliklerin kendilerini tam olarak temsil etmediklerini belirmektedirler. Bu verilerden hareketle katılımcıların bir kısmının,
odanın temsili ile kendisinin temsili arasında bir farklılığın bulunduğu düşüncesinde olduğunu söyleyebiliriz.

Evet

Hayır

Fikir
belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

46,2

43,6

10,3

100

TESK

29,4

60,5

10,1

100

TTB

47,1

44,1

8,8

100

TDB

62,2

32,4

5,4

100

TEB

49,0

49,0

2,0

100

TBB

41,4

52,9

5,7

100

TMMOB

47,5

45,8

6,8

100

TZOB

43,7

43,9

12,5

100

TOBB

42,6

45,9

11,5

100

Ortalama

42,6

49,2

8,2

100

Tablo 14: Size göre odanızın bağlı bulunduğu birlik/konfederasyon sizi tam
olarak temsil ediyor mu?

Konuya meslek kuruluşları düzeyinde bakıldığında önceki tablodan farklı
bir dağılımın ortaya çıktığı görülür. Önceki soruda değişik meslek grupları
arasında farklılık olmakla birlikte bu farklılık büyük bir varyasyon göstermemekteydi. Oysa burada meslekler arasındaki varyasyon dikkat çekecek düzeydedir. Bu varyasyon hem diplomaya dayalı mesleklerin hem de sermâyeye
dayalı mesleklerin kendi içlerinde görülmektedir. Sözgelimi TDB’ne bağlı
üyelerin yüzde 62’si bu konuda olumlu tablo sergilerken, diplomaya dayalı
bir başka meslek grubu olan TBB üyeleri arasında bu oran ortalamanın altın-

120 | Ömer Çaha

da (%41) çıkmıştır. Bu odaya bağlı üyelerin çoğu bağlı bulundukları birliğin
kendilerini tam olarak temsil etmediğini düşünmektedirler. Benzer bir düşünce de TEB’e bağlı katılımcılarda görülmektedir. Bu odaya bağlı katılımcılar konu bağlamında eşit oranlarda ikiye ayrılmış durumdadır.
Sermâyeye dayalı meslek kuruluşlarına bakıldığında burada olumsuz
kanaatin olumlu kanaatten fazla olduğu belirgin biçimde görülmektedir.
Sermâyeye dayalı üç meslek kuruluşunda da, birliklerin veya konfederasyonların kendilerini tam olarak temsil etmediğini düşünenlerin oranı, kendilerini temsil ettiğini düşünenlerden daha fazladır. Olumlu düşünenlerle olumsuz düşünenler arasındaki farkın büyük olduğu meslek kuruluşunun önceki
soruda olduğu gibi yine TESK olduğunu belirtmek gerekir. Araştırmada yer
alan TESK üyelerinin yüzde 61’i konfederasyon yöneticilerinin kendilerini
tam olarak temsil etmediğini düşünmektedir. Buna karşı yöneticilerin kendilerini tam olarak temsil ettiğini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 29 düzeyindedir.
Meslek mensupları arasında birliklerin siyasal duruşa sâhip olduğunu düşünenler, bunun böyle olmadığını düşünenlere göre belirgin biçimde daha
fazladır. İlgili tabloda görüldüğü gibi araştırmaya katılan meslek mensuplarının yüzde 52’si birlik yöneticilerinin siyasal duruş sergilediğini düşünmektedir. Buna karşın yöneticilerin siyasal duruş içinde olmadığını düşünenlerin
oranı ancak yüzde 31 düzeyindedir. Başka bir deyişle, araştırmada yer alanların üçte birinden daha azı birlik yöneticilerinin siyasî olmadığını düşünmektedir. İlgili tabloda görüldüğü gibi katılımcıların yüzde 17’si bu konuda
fikir belirtmemiştir. Aslında katılımcıların bu konuda sessiz kalması, onların
yöneticilerin siyasî duruşuyla ilgili olumlu bir tutuma sâhip olmadıklarını
gösterir. Bu verileri dikkate aldığımızda meslek kuruluşlarının üst birliklerinde ciddî bir temsil, hatta bunun da ötesinde ahlâkî sorun olduğunu söyleyebiliriz. Zira üyelerin doğal olarak farklı siyasî görüşlerde olduğu meslek
kuruluşlarının belli bir siyasî tutuma sâhip olması nereden bakılırsa bakılsın
ciddî ahlâkî sorunları barındıran bir durumdur.
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Evet

Hayır

Fikir
belirtmeyen

Toplam

TÜRMOB

56,4

25,6

17,9

100

TESK

42,0

26,9

31,1

100

TTB

76,5

17,6

5,9

100

TDB

56,8

40,5

2,7

100

TEB

46,9

42,9

10,2

100

TBB

64,3

27,1

8,6

100

TMMOB

57,6

28,8

13,6

100

TZOB

43,8

40,6

15,6

100

TOBB

42,6

34,4

23,0

100

Ortalama

52,2

30,8

17,0

100

Tablo 15: Odanızın bağlı bulunduğu birlik/konfederasyon yöneticilerinin
duruşlarını siyasî buluyor musunuz?

Birliklerde siyasî duruş sorunu hangi meslek gruplarında yoğunlaşmaktadır? Bu sorunun cevabına ilgili tabloya yansıyan verilerden hareketle bakıldığında olumsuz kanaatin tüm meslek mensuplarında belirgin olduğu
görülmektedir. Söz konusu kanaat bazı meslek kuruluşlarında oldukça yüksek oranda seyrederken, bazılarında nispeten daha düşük oranda seyretse de
olumsuz kanaat tümünde olumlu kanaatten belirgin biçimde daha fazladır.
Araştırmaya katılan üyelerin en fazla siyasî gördüğü üst birlikler TTB, TBB,
TMMOB, TÜRMOB ve TDB gibi diplomaya dayalı kuruluşlardır. Sermâyeye
dayalı birlik yöneticilerinin tutumu ve duruşu, diplomaya dayalı olanlara
göre daha az siyasî bulunmaktadır.
Diplomaya dayalı meslek kuruluşlarını temsil eden birlikler neden siyasî
bir duruşa sâhipler? Bu soru beraberinde “acaba siyasî duruş sâdece yöneticilere ait bir tutum mudur, yoksa meslek mensuplarının kendileri de böyle bir
tutuma sâhip midir?” sorusunu da getirmektedir. Kuşkusuz bu sorulara ayrıntılı çalışmalarla cevap bulmak gerekir. Ancak ülkemizde politizasyon düzeyinin son derece yüksek olduğu ve bunun da merkez üssünün üniversiteler
olduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda diplomalı mesleklerdeki
siyasî duruşun nedeni hakkında ipuçları elde edebiliriz. Türkiye’nin özellikle
1970’lerde yoğun bir politizasyon sürecinden geçtiğini, bu tarihlerde üniversitelerde politik kavganın bazı üniversitelerde eğitimin önüne geçtiği bilinen
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bir gerçektir. Bu dönemde üniversite eğitiminden geçen kuşakların bugün
meslek kuruluşlarında yönetici pozisyonunda bulunduğunu göz önünde bulundurduğumuzda meslek kuruluşlarının neden bu denli politik kuruluşlar
hâline geldiğini daha iyi anlayabiliriz.
Kısaca, meslek mensuplarının görüşlerinden hareketle meslek kuruluşlarının bağlı olduğu üst birliklerle ilgili değerlendirmeleri birkaç noktada
toplayabiliriz: Her şeyden önce birliklerin meslek mensuplarının gözündeki itibarının illerde faaliyet gösteren odalar kadar yüksek olmadığını belirtmek gerekir. Başka bir deyişle meslek mensubu ile bağlı bulunduğu kuruluş
arasındaki mesafe açıldıkça meslek mensubunun kendi kurumunu olumsuz
olarak değerlendirmesi olasılığında artış görülmektedir. İkinci olarak, meslek mensupları odalarının bağlı bulunduğu birlikleri dikkate değer düzeyde
politik kurumlar olarak görmektedirler. Ancak meslek mensuplarının bir kısmı birliklerin siyasî duruşunu sorun olarak görmemektedir. Bunun da Türkiye’deki yüksek politizasyon düzeyiyle bağlantılı olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.

Piyasanın Ağababaları

Yusuf Şahin
Prof. Dr. | Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi

libe ral düşünce, Yıl 17, Sayı 67, Yaz 2012, s. 123-125

Piyasa, insanların hayatını kolaylaştıracak, daha anlamlı hâle getirecek fırsatların tâkip edildiği bir keşif süreci. Bu keşif sürecindeki en önemli rehber
de üretilen malın fiyatları. Ama modern devlet, bu keşif sürecini iki şekilde
baltalayabiliyor: Birincisi, doğrudan doğruya bir alanı piyasaya kapatarak,
ikincisi de belirli bir alanı katı bir şekilde düzenleyip kontrol ederek. Birinci
türden devlet müdahalelerinin azaldığı, örneğin, özelleştirmelerle devletin
pek çok sektörden çekildiği görülmektedir. Bu oldukça sevindiricidir. Ama bu
bizi, bir rehavete sürüklememelidir. Zira devlet, daha sinsi yollarla her gün
daha fazla hayatımıza karışmanın mazeretlerini ve yollarını bulmakta zorluk
çekmemektedir. İşte bu yazıda, bu yollardan sâdece birine, meslek kuruluşları
yoluyla piyasaların sıkı bir şekilde kontrol edilmesine değinilecektir.
***
Meslek kuruluşlarına mensup birine “Bu meslek kuruluşları ne işe yarar?”
diye sorsanız, ilk başta, “Sâdece aidat toplamaya yarar” diye cevap verme
ihtimâli oldukça yüksektir. Ama “O zaman bu meslek kuruluşlarını kaldırmak
lâzım!” deseniz, aynı kişi, “Hayır, bu meslek kuruluşu olmasa…” diye devam
eden cümlelerle meslek kuruluşlarının ne kadar gerekli olduğuna dâir bir güzelleme yapacaktır. Peki, neden?
***
Rekabet, piyasadaki aktörleri terbiye eden önemli bir olgudur. Eğer piyasa
rekabete açık bir piyasaysa tek bir kişinin piyasayı maniple etmesi mümkün
123
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olmayacaktır. Oysa meslek kuruluşları daha baştan piyasaya giriş ve çıkışı sınırlandırarak serbest bir piyasa oluşumuna ve fiyatların bu rekabet ortamında kendiliğinden oluşmasına mâni olmaktadır. Bundan en fazla zarar görecek
olanlar da tüketicilerdir. Örneğin, bugünkü hâliyle pek çok diş hekimi piyasada iş yapabilmekte ve yaptığı iş karşılığında da bağlı olduğu odanın belirlediği fiyatlardan muayene ve tedavi ücreti almaktadır. Bir diş hekimi, daha
fazla tercih edildiği ve üstelik daha yüksek ücret ödemeye razı müşterileri de
bulunduğu hâlde ilgili odanın belirlediği ücretten daha yüksek ücret alamaz.
Tersi de doğrudur. Örneğin bir berber, bağlı olduğu odanın koyduğu yasağa
rağmen pazar günü saç tıraşı yapamaz. Yaparsa bunun bedelini öder. Bundan
en fazla kim zarar görmüş olur? Hiç kuşkusuz, hafta içi saç kestirmeye vakit
bulamamış tüketiciler.
Rekabetin olmaması, hem fiyatların düşmesine mâni olur hem de hizmet
kalitesinin düşmesine yol açar. Zira müşterisi arttığı hâlde hizmet sunanların
artmadığı bir sektörde pasta büyüyecek, fiyatlar sâbit ve ilâve gelir garanti
olacağından, hizmetin kalitesini artırmak için bir yatırım yapmak gerekmeyecektir. Örneğin, daha iyi avukat olduğum için bana gelecek olan birinden
daha yüksek ücret isteyemeyeceğimden dolayı, vasat bir avukat olmayı tercih
edeceğim.
***
Pratikte değişik meslek kuruluşlarına mensup olanların müşterilerine
göre bir fiyat farklılaştırmasına gittikleri bilinmektedir. Ama bu fiyatlar, kâğıt
üstündeki fiyatlardan farklıdır. Aslında daha düşük bir ücret aldığı hâlde faturayı yüksek kesen veya daha yüksek ücret aldığı hâlde faturayı daha düşük
kesen meslek mensuplarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu kişiler, ortadaki
çarpıklığı da bilirler. Ama yine de iş meslek kuruluşlarının kaldırılması tartışmasına geldiğinde duraksarlar. Zira meslek kuruluşları, mensupları için
korunaklı bir alan yaratır.
***
Bir an, dolmuşçuluk sektöründe serbest bir piyasanın olduğunu varsayalım. İsteyen, istediği saatte, istediği büyüklükteki bir araçla dolmuşçuluk yapabiliyor. Müşteri kapmanın iki tane yolu olacaktır: Birincisi, fiyatların aşağıya çekilmesi, ikincisi kalitenin artırılması. Örneğin, hâlen 2 TL’ye gidilen bir
mesafe, belki de 1 TL’ye gidilebilir hâle gelecektir. Ayrıca, yolcuları çekmek
için bazı araç sâhipleri, kablosuz internet bağlantısı, sabahları börek ikramı
gibi ilâve tedbirler alacaktır. Bugün pek çok araç için geçerli olan “döküntü”
olma hâli son bulacaktır.
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Aslında burada bahse konu durum, havacılık sektöründe son on yılda yaşanan ve olmaz denilenin olabildiği bir durumdur. 2003 yılında Trabzon-Ankara arası gidiş geliş ortalama 300 TL idi. Şimdi aynı mesafeyi 110 TL’ye
uçmak mümkün. Yine, eski mâliye kitaplarında posta ve telgraf hizmetlerinin
tam kamusal mallar arasında sayıldığı görülür. Bugün özel kargo şirketleri,
PTT’den daha hızlı hizmet sunmaktadır. Mektup içinse ayrı bir teşkilâtın gerek olmadığı bir noktaya gelinmiştir.
Meslek kuruluşlarıyla ilgili daha büyük bir sorun da odaların meslek mensupları adına kamuoyuna açıklama yapabilmeleri, sanki söz konusu odaların
tek bir görüşünün var olduğu izlenimini verebilmeleri. Gerçeğin böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Bugün örneğin bir baronun yönetiminde sosyal
demokratlar var diye, bütün avukatların sosyal demokrat olduğu söylenemez;
yönetimin Kemalistlerin elinde olması durumunda da aynı değerlendirme
geçerlidir.
Daha da ilginç olan şey şu: Bir meslek mensubu, bir odaya mensup olmaksızın niçin işini gücünü yapamasın? Diyelim ki bir odaya mensup olması
gerekiyor. Niye ille de bir tek odaya mensup olmak zorunda? Daha da vahimi,
bu odaların kamusal bir yetki kullanmasına ne gerek var?
***
Devlet, “ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün” oluşturmakta, bütün
sektörleri “odalar” vasıtasıyla kendi bünyesine katmakta, vatandaşın bir kısmı “devlete kapak atarak”, bir kısmı da odalar vasıtasıyla “fena fid-devlet”
olmak isteyerek yolunu bulmak peşindedir.
Bu ülkenin asıl meselesi, kendi ayaklarının üzerine duracak nesillerin yetişmesi/yetiştirilmesi meselesidir. Gerisi, laf-ü güzaftır.

Uluslararası İnsan Hakları
Sözleşmeleri Kapsamında Din
ve Vicdan Özgürlüğü: “Alevîlerin
Durumu”
Hasan Kaya
Yazar | LDT Üyesi

libe ral düşünce, Yıl 17, Sayı 67, Yaz 2012, s.. 127-135

Türkiye’de din özgürlüğü ile laiklik arasında sürekli bir gerilim yaşanmaktadır. Türkiye’deki laiklik yorumu, bu çatışma zemininde sürekli din özgürlüğünün ihlâl edilmesine veya sınırlanmasına neden olmaktadır. Laikliğin
hayatın tüm alanlarını etki altına alan ve dinî hayata alternatif bir yaşam biçimi olarak uygulanması dindar kesimleri rahatsız etmiş, laiklik ile aralarına
mesafe konmasına neden olmuştur.1 Türkiye’deki uygulama ile “laiklik” “din”
ve “vicdan” özgürlüğünün teminatı olmaktan uzak bir duruma gelmiştir.
Laik bir devlette yurttaşların bireyler olarak dinlerinin olması, farklı dinlere sâhip olması veya dine sâhip olmaması, yurttaş olarak onların “devlet”le
ilişkilerinde2 ve “devlet” karşısında bir fark yaratmaz. Uluslararası sözleşmelerde vurgulandığı gibi laiklik herkese karşı aynı mesafede durma ve eşit
davranmayı içermektedir.
İnsan Hakları sözleşmelerinin önemi, bireyin haklarının güçlendirilmesi
ve genişletilmesi yönünde bağlayıcı ve koruyucu tedbirler almasıdır. Günümüzde çağdaş/modern devlet anlayışı insan hakları ilkelerine önem veren ve
dayanan “devlet modeli” dir.

1

Hasan Yücel Başdemir, Optimum Değerler Olarak, Laiklik ve Din Özgürlüğü, Liberal Düşünce Dergisi, Ankara, Yıl.14,
Sayı. 55, s.23-40.

2

İoanna Kuçuradi, İnsan Hakları Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2007. s. 83.
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Bu çerçevede, “din ve vicdan” özgürlüğüne uluslararası insan hakları sözleşmeleri açısından bir göz atmak gerekmektedir. Temel hak ve özgürlükler
bakımından “Din ve vicdan özgürlüğü” önemli bir yere sâhip olmasının yanı
sıra “liberal demokrasi”3nin de temel taşlarından birini oluşturmaktadır.
İnsan hakları mücadelesi ve söylemi, “Alevî” kimliğinin tanınması mücadelesine de yansımakta, Alevî hareketini de etkilemektedir. Alevîlerin neyi
nasıl yaşayacakları, ibadet şekilleri, inançları kendi bilinçli tercihleri olarak kabûl edilmeli, devlet de dâhil olmak üzere, hiçbir bireyin ve kurumun
“Alevîlerin inanç ve yaşam” biçimine müdahale etmesi, “temel hak ve özgürlükler” açısından doğru bir yaklaşım değildir.

Birleşmiş Miletler Sözleşmeleri Kapsamında Din ve Vicdan
Özgürlüğü
Birleşmiş İnsan Hakları Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (BMİHEB) 4 1.
Maddesi “Her insan özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar….” diyerek
başlar ve 2. maddesi ise “Herkes; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da
başka bir görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede
öne sürülen tüm hak ve özgürlüklere sâhiptir…” vurgusunu yaparak sözleşme
kapsamında “hiç kimse”nin “din”i açıdan ayrımcılığa uğrayamayacağını ve
sözleşme çerçevesinde, “din”i inancından ve tercihinden dolayı diğer haklardan da mahrum kalamayacağının altını çizmektedir. BMİHEB Madde 18’de,
“Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır…” denilerek, “din
ve vicdan özgürlüğü” değişmez ve vazgeçilmez insan haklardan biri olarak
belirtilmektedir. BMİHEB tavsiye niteliğinde olup, yaptırım niteliği olmamasına rağmen, anlayış açısından kendisinden sonra yapılan “evrensel insan
hakları sözleşmeleri”nin temelini oluşturmaktadır.
BM Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi (BMMSHS)5nin, düşünce, vicdan
ve din özgürlüğüyle ilgili 18. Madde’si, 1. fıkra. “Herkes düşünce, vicdan ve
din özgürlüğüne sâhip olacaktır. Bu hak, herkesin istediği dine ya da inanca
sâhip olması ya da bunları benimsemesi özgürlüğünü ve herkesin alenî veya
özel olarak bireysel ya da başkaları ile birlikte toplu olarak, kendi din ya da
3

Bilal Sambur, Türkiye’de Din Özgürlüğü ve Laiklik, Editör: Hasan Yücel Başdemir, Liberte Yayınları, Ankara, 2011, s.
18.

4

“Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi” 10 Aralık 1948

5

“Medenî ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”si 04.06.2003 tarihli ve 4868 sayılı Kanunla onaylanmış
olup. 2003/5851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 21.07.2003 tarih ve 25175 sayılı Resmi Gazete’de beyanlar ve
çekinceler ile yayınlanmıştır.
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inancını ibadet, icra, bunun icaplarını yerine getirme ya da öğretme bakımından ortaya koyma özgürlüğünü de içerir.” diyerek, bir dine ya da inanca
sâhip olma, benimseme ve pratiğe geçirme haklarına da vurgu yaparak, din
ve vicdan özgürlüğünün birbirini tamamlayan çeşitli unsurlarına da atıf yapmaktadır. BMMSHS Alevîlerin, ibadetlerini uygulama ve yerine getirmesi
önündeki engellerin kaldırılması bakımından önemli ve güçlü bir referanstır.
Ayrıca BMEİHB’nin 28. Maddesi, “Herkesin bu Bildirge’de ileri sürülen hak
ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı varıdır” ifadesiyle aynı zamanda bu hakkı talep etme ve gerçekleşmesi için harekete geçme imkânı sağlamaktadır.
BMMSHS’nin madde. 5. 1. fıkrası “Bu sözleşme’deki hiçbir hüküm, herhangi bir Devlet’e, gruba ya da kişiye, bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerin herhangi birinin ortadan kaldırılmasına ya da Sözleşme’de öngörülmüş olandan daha geniş ölçüde sınırlanmasına yönelik herhangi bir faaliyete
girişme ya da bu yönde bir harekette bulunma hakkını sağlar biçimde yorumlanamaz” ifadesiyle, Alevîlerin ve diğer inanç gruplarının nasıl/nerede ibadet
edip/etmeyeceklerine, neye inanıp/inanmayacaklarına müdahale edilmesini
sınırlandırmakta hatta yasaklamaktadır. BMMSHS’nin 18. Madde 3.fıkrası
“Bir kimsenin kendi dinini veya inançlarını ortaya koyma özgürlüğüne ancak
yasalarla belirlenen ve kamu güvenliğini, düzenini, sağlığını, ahlâkını ya da
başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli kısıtlamalar
getirilebilir”.
Görüldüğü gibi Sözleşme, kişinin dinini ya da inancını ortaya koyma özgürlüğünün yalnızca yukarda sayılan nedenlerden dolayı sınırlandırılmasına
izin verilebileceğini belirtmektedir. Bu nedenle Sözleşmenin 12. Maddesi’nin
3. fıkrasında belirtilen “ulusal güvenliği” korumak nedeni 18. Madde’de yazılan hakların sınırlandırılması için bir gerekçe olamaz.6
Öte yandan, T. C. Anayasası’nın II. Kısım “Temel Hak ve Ödevler” Birinci
Bölümün IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması madde 15. “Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen
durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı
tedbirler alınabilir.” denilerek, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasını savaş ve ulusal güvelik durumuna bağlamış ve bundan doğacak sınırlandırmaları meşru ve yapılabilir olarak kabûl etmiştir. Uluslararası hukuktan
6

Raija Hanski, Martin Scheinin, İnsan Hakları Komitesi’nin Emsal Kararları, Çeviren: Defne Orhun, İstanbul Bilgi
Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2005, s. 351.
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doğan yükümlülüklere de atıfta bulunulması ve buna rağmen temel hak ve
özgürlüklere aykırı tedbir almanın meşru hâle getirilmesi ayrıca tartışılması gereken önemli bir ifadedir. BMMSHS’nin, din ve vicdan özgürlüğünün
sınırlandırılmasını düzenleyen 18 maddesi, 3. fıkrası içerisinde “ulusal güvenlik” unsuru yer almamaktadır. Sözleşmeye göre savaş zamanı dahi T. C.
Devletinin “ulusal güvenlik” gerekçesiyle “din ve vicdan özgürlüğünü” sınırlandıracak, bu hakkın kullanımını ortadan kaldıracak herhangi bir yaptırım
ve uygulamayı meşru görmemektedir. Sözleşme kapsamında, “din ve vicdan
özgürlüğü” temel hak ve özgürlüklerin de temelini oluşturmaktadır.
BMMSHS’ nin 2. Madde si 1.fıkrası “Bu Sözleşme’ye taraf her devlet kendi
ülkesinde yaşayan ve yetkisi altında bulunan bütün bireylere ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka fikir, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet,
doğum ya da başka bir statü bakımından ayrım gözetmeksizin bu sözleşme’de
tanınan hakları sağlamak ve bu haklara saygı göstermekle yükümlüdür”.
Görüleceği gibi “Taraf Devletler”in sözleşmeden doğan yükümlülük gereği hakları güvence altına almanın yanı sıra saygı gösterme zorunluluğu
da vardır. Türkiye açısından bakıldığında devletin egemen Sünnî/İslâm inancının yanı sıra, Alevî/İslâm inancına ve farklı dinî gruplara da aynı saygıyı
göstermek zorunluluğu vardır. Ve böylece devletin “Alevî” inancını sorgulama, ibadet yerinin neresi olduğu, ibadetin nasıl yapılacağı gibi konularda
belirleyici olmak değil, “Alevî” vatandaşların istemlerine saygı göstermek ve
önündeki engelleri kaldırmak gibi bir görevi vardır. Devletin, bu konuda ayrı
bir uygulamaya gitmemesi ve bütün inançlara eşit mesafede durması hatta
“inanç”lar karşısında kör olması gerekmektedir. İnançlar arasında ayrım yapmaması esas olandır.
BMMSHS’nin 26. maddesi, “Herkes yasalar önün de eşittir ve hiçbir ayrım
gözetmeksizin yasalarca eşit derecede korunur. Bu bakımdan, yasalar her türlü ayrımı yasaklayacak ve ırk, renk, cinsiyet dil, din, siyasal ya da başka fikir,
ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi, her
bağlamda ayrımcılığa karşı eşit ve etkili korumayı temin edecektir”.
Pratik uygulamaya bakıldığında, “Diyanet İşleri Başkanlığı”nın yapısı
ile hizmet alan/almayan dinî gruplara yönelik önemli bir hak ihlâli ve ayrımcılık uyguladığı gözükmektedir. Alevî vatandaşların diyanet içerisinde
temsil edilmemesi, “Cemevi/dergah”larının yasal statüye kavuşturulamaması, “Cami”lerin yararlanmış olduğu haklardan yararlanamaması (ibadet yerlerinin belediyelerce tahsisi, elektrik, su, gibi harcamalardan muafiyet v.s),
“Dede”lik ve diğer “Alevî kanaat önder”lerinin resmî olarak tanınmaması, din
derslerinin zorunlu olması gibi nedenler başlıca sorunlardan ve ayrımcılık
göstergelerinden bazılarıdır.
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BMMSHS’nin 27. maddesi, “Etnik, dinsel ya da dilsel azınlıkların bulunduğu devletlerde, bu azınlıklara mensup kişiler, kendi gruplarının diğer üyeleri ile birlikte, kendi kültürlerinden yararlanma, kendi dinlerini kullanma
hakkından yoksun bırakılamayacaklardır.” diyerek, din ve vicdan özgürlüğüne ileri bir koruma getirmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında “Din ve Vicdan
Özgürlüğü”
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), insan hakları acısından uluslararası
yargısal denetim mekanizması kazandırması, bireye sağlanan güvenceyi bir
yaptırıma bağlaması açısından önemlidir.7
AİHS, düşünce, din ve vicdan özgürlüğünü 9. Madde’de düzenlenmiştir:
“1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sâhiptir. Bu hak, din veya
inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, alenî veya özel olarak ibadet, öğretim, uygulama ve âyin yapmak suretiyle dinini veya inancını
açıklama özgürlüğünü de içer.”
BMMSHS ve AİHS kapsamında düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne sâhip
olma en üst düzeyde korunan bir haktır. AİHS’nin 14. Maddesi “Ayrımcılık
Yasağı” başlığı altında temel hak ve özgürlüklerden yararlanma açısından
“dinî” nedenlere yönelik ayrım yapmayı yasaklamıştır.

Uluslararası Sözleşmeler Kapsamında Din Eğitimi
AİHS kapsamında din eğitiminin aynı zamanda “din ve inanç” özgürlüğü
açısından korunması gerektiği Ek Protokolün 2. maddesi belirtilmiştir: “Hiç
kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet eğitim ve öğretim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinden, anababanın bu eğitim
ve öğretimin kendi dinî ve felsefî inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.”
BMMSHS’nin 18. Madde. 4 fıkrası, aynı konuya dikkat çekmektedir. Bu
madde bireyin eğitim hakkının önemine değinmekte ve anababanın çocuklarının “din eğitimi” konusunda söz sâhibi olduğunu vurgulamaktadır. Çocukların din eğitimini “devlet”e değil, “anababa”ya bırakarak devletin görevi olan
eğitim ve öğretim konusunda “çocuk”lar söz konusu olduğunda bu görevi yerine getirmede sınırlandırma getirmiştir. Böylece “devlet” okullarda zorunlu
7

Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük – Prof. Dr. A. Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turan
Kitapevi, İstanbul, s. 11
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din eğitimi uygulamasına son vermelidir. Devlet, din eğitiminin niteliğini ve
şeklini “topluma/cemaatlere” bırakmalıdır. Zorunlu din eğitimi ve öğretimi
uygulamasında başta “Alevî”ler olmak üzere diğer “din” ve “inanç” mensupları bu uygulamadan mağdur olmaktadır.

Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü Kapsamında Alevîler
Uluslararası sözleşmeler temel hak ve özgürlükler acısından “din ve vicdan”
özgürlüğüne vurgu yaparak, korunması açısından “taraf devlet”lere yükümlülükler getirmiştir. Ülkemizde, her ne kadar Anayasa’da evrensel temel hak
ve özgürlüklere atıfta bulunulmuşsa da uygulama acısından engeller ve çelişkiler bulunmaktadır.
Anayasa’nın 24. Maddesi, “Din ve Vicdan Özgürlüğü”nü düzenlemiştir. “Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması”nı düzenleyen 40. madde hak ihlâline
uğrayanların yetkili makamlara başvurma yolunu açmaktadır. “Milletlerarası
andlaşmaları uygun bulma” hakkındaki 90. madde, “Usûlüne göre yürürlüğe
konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir” demektedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) “Usûlüne göre yürürlüğe konulmuş
temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların
aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır” denilerek uluslararası sözleşmelerin önemi vurgulanmaktadır. Ve böylece uluslararası sözleşmeler aynı
zamanda bir iç hukuk unsuru hâline getirilmiştir.
Anayasanın “Çeşitli Hükümler” başlığı altında, “İnkılâp kanunlarının
korunması”nı düzenleyen 174. maddesi “Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabûl edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz” diyerek, aslında 90. Madde hükmünü kadük hâle getirmiştir. 174 Madde’de sayılan
kanunlar tam da “din ve vicdan özgürlüğü” nün uygulanması ve korunmasını
çetrefilli bir duruma getirmektedir. Özellikle Alevîlerin inançlarını yaşama ve
yaşatması önündeki yasal engellerden biri olan 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle
Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla (Türbede Hizmet Edenler) Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun, Madde 1.
“Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde gerek vakıf suretiyle, gerek mülk olarak
şeyhinin tasarrufu altında, gerek diğer suretlerle tesis edilmiş bulunan bilu-
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mum tekkeler ve zaviyeler, sâhiplerinin diğer şekilde temellük ve tasarruf
hakları bâkî kalmak (yani başka maksatlar için kullanılmak) üzere kâmilen
kapatılmışlardır. Bunlardan mevzu usûlü dâhilinde hâlen cami veya mescit
olarak kullanılanlar ipka edilir.
Bilûmum tarikatlarla, şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, naiplik, hâlifelik, büyücülük, üfürükçülük, falcılık ve
gaipten haber vermek ve murada kavuşturmak maksadiyle nüshacılık gibi
unvan ve sıfatların istimaliyle, bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve
iksâsı (elbise giyilmesi) memnudur’’.
Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile birlikte Alevîlerin dergâhları kapatılmış,
inançlarını yaşama ve sürdürme imkânı kalmamıştır. Alevî inancını öğreten
ve önderlik eden makamlar/kişiler yasaklanmıştır. Alevîlerin tek inanç merkezi olan aynı zamanda “cem’’ yeri olarak da kullanılan “dergâh’’ların kapatılması ve makamların yasaklanması itibarıyla, bu kanunun laiklik adı altında
Alevî inancını yasaklamaya yönelik olduğu görülecektir. Bu kanundan en çok
zarar gören Alevîler ve Alevî inancı olmuştur. Bu kanunun bir başka düşündürücü yanı, tüm sayılan bu mekân ve makamların, büyücülük, üfürükçülük,
falcılık ve gaipten haber veren kişiler ve uygulamalarla bir tutulması ve aynı
kefeye konularak aynı amaç için yasaklanmasıdır.
Dergâh, türbe, zaviyeler gibi inanç ve ibadet merkezlerini kapatan, dedelik,
babalık, çelebilik, şeyhlik, seyitlik, müritlik gibi makamları ve unvanları yasaklayan, “Tekke ve Zaviyeler Kanunu’’ bugün hâlâ işlevselliğini sürdürdükçe, “cemevi/dergah”ların ibadethane sayılması, dedelik makamının tanınarak,
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer verilmesi ve istihdam edilmelerini
beklemek hayâlcilikten başka bir şey olmayacaktır.8 Burada üzerinde durulması gereken bir başka konu da Alevîlerin ibadethanelerini “dergah” yerine
“cemevi” olarak nitelendirmeleridir. “Cemevi” isminin kullanılmasının aynı
zamanda “Tekke ve Zaviyeler Kanunu’’ açısından da bir sıkıntı oluşturmamasıdır. “Dergah” yerine “cemevi” isminin kullanılmasını bu yönde değerlendirmek gerekmektedir.
Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler çerçevesinde “tekke
ve zaviyelerin” kapatılması hakkındaki kanun, “din ve vicdan” özgürlüğü ve
“ibadet/ibadethane” yapma açısından, uluslararası insan hakları hukuku ile
çelişmektedir.

8

Hasan Kaya, Alevîler Ne İst(em)iyor, Zaman Gazetesi. 26.01.2011
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Farklılıkların Eşitliği
Sonuç olarak, “temel hak ve özgürlükler”, “hoşgörü”, “diyalog” gibi kavramların içlerini doldurmak “demokratik”leşme açısından gelinen noktayı da göstermektedir. “Alevî”lerin, “Sünnî”lerin ve farklı “din” ve “inanç” gruplarının
inançlarını özgürce yaşamaları önündeki engelleri kaldırmak, insan hakları için politikayı savunmaktan geçmektedir. Ayrımcılığa karşı olma aynı zamanda bir duruşu da beraberinde getirmektedir. Diğerini ötekileştirmeden
“ya bu, ya şu” yerine, “hem o, hem bu” diyebilmeliyiz. Eşitlerin değil, farklılıkların eşitliğini savunmalıyız.
Demokratik, çoğulcu ve özgürlükçü bir toplum olmanın yolu “Alevî”lerin,
“Sünnî”lerin ve farklı inançların, “kapalı toplum” yaşam alanlarından “açık
toplum” yaşam alanlarına çıkmaları, inançları önündeki engellerin kaldırılarak, temel hak ve özgürlüklerin savunulmasından geçmektedir.
Bireyi-bireyin, bireyi-toplumun, bireyi-devletin karşısında güçlendirmeden, Alevîlere yönelik ayrımcılıkla mücadele etmeden, her türlü inancın
önündeki engelleri kaldırmadan, evrensel insan hakları sözleşmelerini ve
söylemini hayata geçirmeden, din ve inanç özgürlüğünden, hoşgörü ve diyalogdan bahsedemeyiz.

Demokrasinin Performans İmkânı
Olarak Çoğulculuk (I)*
Hüseyin Bal
Yrd. Doç Dr. | Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi
libe ral düşünce, Yıl 17, Sayı 67, Yaz 2012, s. 137-171

A. Giriş
1990’larda siyasal teoride liberal düşünceler ile komüniteryen (toplulukçucemaatçi) yaklaşımlar arasında o zamana kadar yaşanmakta olan tartışma ve
ihtilâfların önemli ölçüde aşılarak, siyasal gündeme “siyasal plüralizm-çoğulculuk” adında yeni bir perspektifin hâkim olmaya başladığına şâhit olunmuştur. Bu yeni durum aslında dünya genelinde yaşanmakta olan daha geniş kapsamlı kültürel, sosyal, moral, felsefî ve entelektüel hareketliliğin siyasal alana
yansımasından başka bir şey değildi. “Tanınma siyaseti”, “çok-kültürlülük”,
“çok-kültürcülük”, “farklılık siyaseti”, “kimlik siyaseti”, “çoğulculuk” ve “farklılık” gibi adlar altında anılan ve tartışılan bu yeni olgu, Will Kymlicka’nın da
ifade ettiği gibi, “çağdaş toplumların ayırt edici özelliğinin büyük bir çeşitlilik ve kültürel çoğulluk/çoğulculuk olduğuna”1 işaret etmekteydi. Farklılığa ve
hoşgörüye dayalı bir hayat tarzının habercisi olan çoğulculuğun ortaya çıkışı
ve başta Amerika ve Avrupa olmak üzere tüm dünyanın entelektüel ve siyasî
gündemine esaslı bir şekilde girişi, kendisiyle eş ve/veya yakın zamanlı olarak
meydana gelen bir dizi olgu ve gelişmeyle bağlantılıdır.

1

Kymlicka Will, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, Çev. Ebru Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 453.

* Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir.
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William E. Connolly’i2 izleyerek bu olgu ve gelişmeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:
•• Komünist ülkelerin çözülüşü/çöküşü ve ona paralel olarak Marksizm
sonrası dönemde kumanda ekonomilerinin etkinliklerini kaybederek,
yerlerini piyasaya yani sivil, özel, gönüllü ekonomik yapı, birlik, düzen
ve ilişkilere devretmesi;
•• Ekonomik hayatın ve ekonomik hayatı düzenleyen ilişkiler ağının giderek daha global bir karakter kazanması ve buna paralel olarak uluslararası nüfus akışkanlığının hızlanması;
•• Uluslararası finansman, sermâye ve ticaret erbabının (paranın yönüne
ve dolaşım hızına karar veren odakların), sermâyenin ulus-aşırı seyyaliyetini hızlandırmaları;
•• Sömürgeciliğin sona ermesinden sonra, sömürülen ülke halklarının hızlı ve yoğun bir şekilde eski imparatorluk merkezlerine göç etmeleri;
•• Askerî sevkiyatın, sivil taşımacılığın, iletişim teknolojisinde kaydedilen ilerlemelerin ve buna paralel olarak yoğunlaşan kültürel iletişimin,
salgın hastalıkların, ekolojik değişimin ve siyasal mobilizasyonun baş
döndürücü bir hız ve ivme kazanması;
•• Ülke sınırları ve millî kimliklerdeki belirsizlik, kararsızlık ve geçişlilik
tecrübelerinde kat edilen aşamalar;
•• Nihâyet ırk, soy, cinsiyet, ulus, sınıf, din/dinsizlik, inanç/inançsızlık gibi
aidiyetler üzerinden ayrımcı, incitici ve onur kırıcı muamelelere mâruz
kalan kişi, grup ve kesimlerin kimlik ve tanınma taleplerinde yaşanan
patlamalar.
Bütün bu gelişmeler, 1970 ve 1980’lerde siyasal gündemi meşgul eden
bireyci – toplulukçu ayrışma ve tartışmasının gerilemesine ve yerini çoğulculuğu büyük ölçüde benimseyen yeni nesil siyaset teorisyenlerine ve çoğulculuk üzerinde neredeyse ittifak hâlindeki siyasal teorilere terk etmesine
neden olmuştur.3
Aslında çoğulculuk üzerindeki bu konsensüs biraz da komüniteryen teorisyenlerin liberal argümanları -tamamen olmasa da- büyük oranda kabûle
karin bulmalarından kaynaklanıyordu. Çünkü çoğulculuğun karakterize ettiği yeni toplum tipinde siyaseti mümkün ve efektif kılmak için şu problemi
çözmek gerekiyordu: Çoğulcu tavra sâdık kalmak kaydıyla yani hiçbir kişi,
grup, kesim veya hizbin diğerlerini baskı altına almasına izin vermeden ve
bireyleri istemedikleri aidiyetlere zorlamadan daha fazla vatandaşı siyasal
2

Connoly William E., Ethos of Pluralization, University of Minnesota Press, Minnesota, 1995, s. xi.

3

Connoly William E., age., s. xi.
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karar mekanizmasına veya siyasa oluşturma süreçlerine dâhil ederek siyasal
ürünler -karar, mutabakat, sözleşme- hâsıl edilebilir mi, nasıl? Bu problem
aynı zamanda demokrasinin yönetebilirliği yani performansı ile ilgili önemli
bir problemdir. Günümüzde demokratik yönetim, siyasal kararlara ulaşmada
kullanılan “oy çokluğu” ölçütünün çoğunluk sultası tehdidine açık kapı bıraktığı ve siyasal partiler eliyle yürütülen temsil fonksiyonunun lâyıkıyla yerine
getirilememesinden, dolayısıyla bireysel inisiyatiflerin güdük kalmasından
kaynaklanan bir “temsil krizi”ne sahne olduğu eleştirilerine mâruz kalmaktadır. Bu ve benzeri sorunlarla bunalan demokrasilerin yönetebilirlik yeteneklerini ancak bir düşman tanımı ile sürdürebildikleri bile ileri sürülmüştür.4
Çağdaş demokrasilerin bu müşkül problemine çözüm çerçevesinde Berlin,
Hayek, Holden, Gaus, Crowder, Galston, Lomasky, Kukathas ve Birch gibi liberal teorisyenlerin geliştirdikleri argümanlar çok güçlüydü. Bazen aşırı biçimleri de olabilen liberal bireyciliği5 kıyasıya eleştirmenin ve ona karşı çıkmanın belki izah edilebilir mâkûl gerekçeleri olabilirdi ama çoğulcu açılımlara
karşı çıkmak, komüniteryenler için bir yerde kendileriyle ve kendi tezleriyle
çelişkiye düşmek anlamına geliyordu. Üstelik çoğulcu teoriye itiraz etmek, bir
anlamda bu teorinin karşısında yer alan elitist teoriden yana olmak veya öyle
gözükmek demekti ki, demokrasinin evrensel kabûl gördüğü ve karşı konulmaz bir değer hâline geldiği bu zamanda6 böyle bir risk göze alınamazdı. Güçlü liberal argümanların komüniteryen kanattan böyle olumlu yankı bulması,
sosyal - siyasal teoride çoğulcu perspektifi neredeyse rakipsiz bırakmıştır.
Bu çalışma iki bölüm hâlinde tasarlanmıştır. Birinci bölümde “çoğulculuk” kavramı genel olarak ortaya konacak, ikinci bölümde ise çoğul (plural)
bir yapıya sâhip olan çağdaş toplumların yukarıda zikredilen en temel siyasî
sorunuyla, yani çoğulcu tavra sâdık kalmak kaydıyla daha fazla vatandaşı siyasal karar mekanizmalarına veya siyasa oluşturma süreçlerine dâhil etme
veya Mustafa Erdoğan’ın7 ifadesiyle “farklı dünya görüşlerine, programlara
ve çıkarlara sâhip olan çeşitli kişi ve grupların serbestçe örgütlenip siyasal
iktidar yarışına katılabilmelerini” mümkün kılma meselesiyle ilgili olarak
Anthony H. Birch’in görüşlerine yer verilecektir.
4

Huntington Samuel P., “Demokrasinin Yönetilmezliği”, Medeniyetler Çatışması, Der. Murat Yılmaz, Vadi Yayınları,
Ankara, 1995, s. 123–129.

5

“Aşırı bireycilik” kavramı için bkz., Barry Holden, Liberal Demokrasiyi Anlamak, Çev., Hüseyin Bal, Liberte Yayınları,
Ankara, 2006.

6

Demokrasinin bugün görmekte olduğu evrensel kabûl ve mazhariyetle ilgili ayrıntılı ve yetkin bir çalışma için bkz.,
Barry Holden (Ed.), Global Democracy Key Debates, Routledge, U.S.A., 1999.

7

Erdoğan Mustafa, Anayasa Hukuku, Orion Yayınları, Ankara, 2007, s. 115.
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B. Çoğulculuk Kavramı
Siyaset bilimi, siyaset felsefesi ve siyaset sosyolojisi literatüründe önemli bir
yer işgâl eden ‘çoğulluk’ (plurality) ile ‘çoğulculuk’ (pluralism) terimlerinin
her ikisi de çokluk, farklılık ve çeşitlilik (many, diversity, variety) anlamlarına gelen ‘çoğul’ (plural) kelimesinden türetilmiştir. Kavram olarak çoğulculuk, Andrew Heywood’un8 da belirttiği gibi, biri dar diğeri geniş olmak üzere
iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Geniş anlamda çoğulculuk, farklılığa ve
çokluğa yani çok sayıda şeylerin mevcudiyetine inanmaktır. Tanımlayıcı bir
kavram olarak çoğulculuk, partiler arası rekabeti (siyasal çoğulculuk), etik
değerlerin çokluğunu (ahlâkî çoğulculuk) veya kültürel normların tercih edilebilirliğini (kültürel çoğulculuk) ifade etmek için kullanılmaktadır. Çoğulculuk, normatif bir kavram olarak farklılığın sağlıklı ve arzu edilen bir durum
olduğunu, bireysel özgürlüğü koruduğunu ve tartışma, fikrî gelişme ve anlamayı teşvik ettiğini savunur. Dar anlamda çoğulculuk ise siyasal iktidarın tevzii ile alâkalı bir teoridir. Siyasal iktidarın elit veya yönetici bir sınıfın elinde
toplanması yerine, toplumda geniş ve eşit bir şekilde dağıtılmasını öngörür.
Bu anlamda çoğulculuk, “grup siyaseti” olarak adlandırılan siyaset tarzına
ilişkin bir teoridir. “Grup siyaseti”, bireylerin üyesi oldukları örgütlü gruplar
aracılığıyla temsil edildikleri ve bu türden tüm grupların siyasal sürece dâhil
oldukları siyaset tarzıdır.
Çoğulculuk, Batı dünyasının tarihi boyunca çeşitli entelektüel geleneklerin en temel tartışma konularından biri olmak itibariyle, dünyaya ve hayata
ilişkin felsefî bir yaklaşımı, sosyal ve siyasal iktidara ilişkin kapsamlı bir teoriyi ve nihâyet çoklu gruplara ve gruba dayalı kimliklere ilişkin ampirik ve
normatif bir tercihi ifade eder.9 Çoğulculuk felsefeye, siyasal teoriye, etnisiteye ve dine tatbik edildiğinde, tek bir odağın –bu bir kişi, bir grup veya başka
herhangi bir otorite olabilir–diğer herkesi domine edebileceği veya etmesi
gerektiği anlayışını reddeder. İster ahlâkî veya dinî, isterse siyasî veya kültürel alanda olsun, değişmez bir gerçekliğin veya tek bir iktidar kaynağının
olduğu dayatmasına karşı çoğulculuk, bunların birden fazla olabileceğini ve
değişebileceğini ileri sürer.10 Bir diğer ifadeyle, çoğulculuğun temel vurgusu,
kimlik ve kanaatlerin farklılık gösterebileceği ve iktidar odaklarının birden
çok olabileceği hatta demokratik bir siyasal hayat açısından böyle olması ge8

Heywood Andrew, Siyaset, Çev., Bekir B. Özipek ve Diğ., Liberte Yayınları, Ankara, 2006, s. 112.

9

Smith Lahra, “Pluralism”, International Encyclopedia of the Social Sciences, Volume 6, William A. Darity Jr., (Ed),
Macmillan Reference, USA, 2008, p. 284-287.

10

Akam Everett Helmut, “Pluralism”, New Dictionary of the History of Ideas, Maryanne Cline Horowitz, (Ed.), University
of California, Los Angeles, 2005, p., 1825-28.
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rektiğinden hareketle, özgürlük adına iktidar ve otoritenin sınırlandırılması
ve farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılması zorunluluğudur. Bu yönüyle çoğulculuk, liberal demokrasi açısından merkezî bir öneme sâhiptir.
Çoğulculuk aynı zamanda ‘kimlik’le ve onun davranış, hayat tarzı ve kendini ifade etme biçimlerine yansımasıyla yakından alâkalı olan bir kavramdır. Kimlikler kendilerini din, kültür ve sosyal sınıflarda ifade ederler. Herkes
farklı din, inanç, ırk, soy, cinsiyet vs. mensup olduğuna göre ‘çoğulluk’ hayatın
bir gerçeği, ‘çoğulculuk’ ise bu gerçeği kabûl ederek ona uygun sosyal-siyasal
örgütlenme biçimleri oluşturmak gerektiği fikrini yani Köker’in11 ifadesiyle “farklılıkların kamusal-siyasî ifadesinin mümkün olması gerektiğini” ima
eden bir düsturdur. Başka bir deyişle çoğulluk bir olgu/gerçek, çoğulculuk ise
bir proje veya bu proje marifetiyle ulaşılmak istenen idealdir.
20. Yüzyıl’ın sonlarına doğru ortaya çıkan ve özellikle de William James’in
geliştirdiği hâliyle felsefî çoğulculuk, şeylerin (kavramlar, dünya görüşleri,
bakış açıları) çokluğu üzerinde durur. Çoğulcu bilgi teorisi evreni, dünyayı,
hayatı, insanı, eşyayı ve bunların arasındaki ilişkileri ortaya koymaya aday
olan açıklama biçimlerinin ve açıklayıcı öznelerin çok ve çeşitli olduğu fikrinden hareket eder. Bu açıklama biçimleri ve açıklayıcı özneler epistemolojik öncelik iddiası gütmedikleri gibi, yegâne gerçekliğin kendi uhdelerinde ve
tekellerinde olduğunu da iddia etmezler.
Nihâî gerçekliğin birden fazla tür ve biçimi olduğunun entelektüel düzeyde kabûl edilmesini gerekli kılan çoğulculuk, bu kabûlün doğal sonucu
olarak bir coğrafî alan içindeki farklı kimlik, gelenek, inanç, akım, grup ve hareketlere ve bunların tezâhür biçimlerine meşruiyet tanır. Ayrıca çoğulculuk
bu farklı kimlik ve mensubiyetlere herhangi bir uyulması zarurî ortak normlar manzumesi dayatmaksızın, farklılıkların saygıyla karşılanmasını, idame
ettirilmesini, yüceltilmesini ve toplumsal hayatta görünürlük kazanmasını
mümkün kılmaya çabalar. Fikrî düzeydeki çoğulculuğun sosyal-siyasal çoğulculuğa intikalini mümkün kılan nokta burasıdır. Köker’in12 de belirttiği
gibi “medenî devlet düzenine sâhip toplumların hemen hemen hepsi aynı
zamanda karmaşık toplumlardır. Sözü edilen karmaşıklık toplumsal cinsiyete, işbölümü esasına göre belirlenen statülere, üretim araçlarına göre tâyin
edilen sınıf esasına, etnik veya dinî kimlik mensubiyetlerine, bu farklılıkların
yalın veya birbirini kesen, birbirleriyle örtüşen dinamik bileşkeleri temeline
dayanan çoklu toplumsal katmanlaşmanın ifadesidir ve modern toplumlar11

Köker Levent, “Seçim Sistemleri ve Siyasî Çoğulculuk: Demokratik Meşruluk Açısından Bir Değerlendirme”, Anayasa
Yargısı Dergisi, Cild 23, Yıl 1996, 199-210.

12

Köker Levent, A.g.m., s. 201.
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da tarihî olarak en üst seviyesine vardığı söylenebilir. ‘Çoğulculuk’, modern
toplumun bu çoklu, karmaşık yapısı içinde oluşan farklı çıkar ve dolayısıyla
taleplerin kamusal ifadesine, buradan da siyasî karar alma süreçlerine aktarılmasına imkân veren (ve bu imkânın verilmesi gerektiğini devlet ve hukuk
düzeninin normatif ilkesi olarak kabûl eden) bir kavramdır.”
Böylece siyasal plüralizmin ne olduğuna dâir geleneksel açıklama biçimi
ortaya konmuş oluyor: Siyasal plüralizm, yönetimin sâhip olduğu iktidarın
dağılım ve paylaşımında söz konusu olan belirli kurumsal düzenlemeleri, bu
düzenlemelerin doktrinel savunusunu ve siyasal davranışı anlamaya yönelik bir yaklaşımı ifade eder.13 Kamusal hayatı düzenleme ve açıklamanın bir
yolu olarak Batılı liberal ideolojinin odağında yer alan siyasal plüralizm, çıkar grupları arasındaki rekabetin doğal sonucu ve demokratik siyasal hayatın
bir gereğidir. Bu yüzden siyasal plüralizm tarihsel bir fenomen, normatif bir
doktrin ve bir analiz aracıdır.
Ancak Eisenberg14 bu geleneksel yaklaşımın yetersiz olduğunu belirtmekte ve dar anlamdaki çoğulculuğa yönelmeyi yani siyasal teoride grup odaklı
bir siyasal plüralizm kavrayışının eksen alınmasını önermektedir. Ona göre
siyasal plüralizm birbiriyle bağlantılı iki temadan oluşur. Bunlardan birincisi
klâsik plüralist yaklaşımlarda da belirtildiği gibi iktidarın gruplar arasında
dağılımı, ikincisi ise grupların bireyin gelişimi üzerindeki dolaysız etkisidir. Eisenberg’in siyasal çoğulcu teorilerden kastettiği şey, bireylerin mensup
oldukları, kendilerini gerçekleştirme ve toplumsal yaşamda temayüz etme
imkânı buldukları ve daha da önemlisi, çıkarlarını gözetip ilerlettikleri grupları esas alarak siyasal olguya yaklaşımda bulunan teorilerdir. Bu bakış açısı
metafizik, felsefî, sosyolojik veya psikolojik plüralizmden ziyâde, politik plüralizmi öne çıkarır. Ancak plüralist teoriler siyasal araştırmaların ve diğer disiplinlerin kavşağında yer almalarından dolayı siyasal plüralizmi ele alırken
sözü edilen bu diğer boyutların da ihmâl edilmemesi gerekir.
Eisenberg’a göre siyasal plüralizm de dâhil olmak üzere siyasal teoriler
inşa ederken üzerinde durulması gereken en önemli unsur gruplardır. Bunun
belli başlı üç nedeni vardır:
Öncelikle bireyler özgür davranabildikleri ölçüde ve sürece gruplar oluşturmaya, gruplar hâlinde örgütlenmeye temayül gösterirler. Bu gerçeği
kabûle yanaşmayan teoriler sosyolojik gerçekliğe uzak düşme isnat ve it13

Kariel H. S., “Pluralism”, International Encylopedia of the Social Sciences, David L. Shils (Ed.), Vol. 12, New York, 1968,
s. 164.

14

Eısenberg Avigail, Reconstructing Political Pluralism, State University of New York Press, Albany, 1995, s. 1.
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hamlarına mâruz kalabilirler. Bundan da önemlisi, bu sosyolojik olgunun çok
önemli yansımaları vardır. Şöyle ki, gruba dayalı toplum tasavvuruna karşı
çıkan bir siyasal tavrın, bireyleri, seçmiş oldukları birlikteliklerden koparmaya meyletme ihtimâli hayli yüksektir. Yani grup yönelimi zayıf olan siyasal
teoriler veya teorik yaklaşımlar, liberal siyasal teorinin sık sık mâruz kaldığı
“bireyleri sosyal bağlamdan koparıp atomize varlıklara dönüştürdüğü” eleştirisinin muhatabı olacaklardır.
İkinci olarak, gruplar bireysel çıkarları savunmanın ve gözetmenin araçları olduklarından, liberal demokratik siyasette çok özel, önemli ve imtiyazlı
bir konuma sâhiptirler. Bireyler çıkarlarını gözetmek için gereken kaynaklara
gruplar aracılığıyla ulaşabilirler. Bu kaynaklar dâhilî ve hâricî olarak ikiye
ayrılır. Dâhilî kaynaklar, grup üyelerinin birbirlerine öğrettikleri ve üyelerin
bireyler olarak ihtiyaçlarını karşılamada kullanabilecekleri bilgi ve becerileri
içerir. Meselâ “ticaretin incelikleri”, bu yolla elde edilen kaynaklardandır. Ticaret sanatının incelikleri, grup içinde kuşaktan kuşağa aktarılır. Ancak siyasî
plüralizmin asıl odağı hâricî kaynaklardır. Çoğulcu bir yapıda gruplar siyasal
iktidarı ele geçirmenin aracı olarak görülürler. Bir grubun sâhip olduğu dâhilî
kaynaklar, iktidarı veya hâricî kaynakları ele geçirmek için organize ve mobilize edilir. Sonra da bu iktidar meselâ hükümetin politikalarını grup üyelerinin çıkarları doğrultusunda değiştirmede kullanılır. Buradaki düşünce şudur:
birey devlet politikalarına karşı koyma veya onları etkileme ve değiştirme konusunda nispeten güçsüz olduğu hâlde, bireylerin gruplar hâlinde bir araya
gelmeleri, hükümetin/devletin karşısına daha zorlu bir rakip çıkaracaktır.
Grupların çoğulcu bir siyasal yapının -dolayısıyla plüralist siyasal teorilerin- temeli olmasının üçüncü nedeni, bireysel kimlik inşa etmeye yardımcı ve
bireysel gelişmenin aracı olmalarıdır. Komüniteryen teorilerin de ortaya koymuş olduğu gibi, bireysel gelişim olgusu ancak sosyal bağlamda bir anlam
ifade edebilir. Bireyin kimliği, vazgeçilmez şekilde bireyin başkaları ile olan
ilişkisine veya bireyin yer aldığı sosyal ortama bağlı olarak belirlenir. Bu
grup, topluluk ve birliklerin bireysel gelişimde oynadıkları rol siyasal plüralizm açısından hayatîdir. Ayrıca grupların önemi sâdece bireysel çıkarı gözetmede oynadıkları rolle de sınırlı değildir. Gruplar insanlar arası etkileşimin
tam merkezinde yer alırlar. Bireylerin kişilik veya kimliklerini geliştirdikleri
araçlar da zaten bu etkileşimlerdir.15
15

Eisenberg Avigail, age., s. 2-3. Bu durumun, yani bireyin ve bireysel gelişimin grup mensubiyeti temelinde bir anlam
ifade etmesinin ve bunun daha çok komüniteryen teoriler tarafından vurgulanıyor olmasının liberal çoğulculuğa
halel getirmeyeceği aşikârdır. Çünkü Mustafa Erdoğan’ın da belirttiği gibi, liberal teori bireyi ahlâk ve siyaset
teorisinin temel hareket noktası olarak almakla, bireyden başka hiçbir toplumsal formasyonun olmadığını iddia
etmiş olmuyor. Aksine, liberal teori ‘toplum’, ‘cemaat’, ‘etnik topluluk’ vb. sosyolojik gerçekliklerin varlığını ve
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Bu üç neden siyasal plüralizmin gruplara bu kadar çok önem vermesinin
sebebini kısmen açıklamaktadır. Ancak Eisenberg grupların plüralist bir siyasal teori için “olmazsa olmaz” mesabesinde olduklarını belirtmekle birlikte,
plüralist siyasal teorilerin salt anlamda grup teorileri olmadıklarını belirtmekte, dolayısıyla bunların grup teorilerine indirgenmemeleri konusunda
uyarı yapmaktadır.16

C. Çoğulculuğun Türleri
Paul H. Conn’u17 izleyerek plüralizmin en az dört farklı anlamını/kullanımını
tespit etmek mümkündür.
1. Değer Çoğulculuğu:
Çoğu zaman ‘siyasî çoğulculuk’ olarak da adlandırılan değer plüralizmi, dünya üzerinde farklı değer sistemlerinin var olduğunu, bu değer sistemlerinin
eşit düzeyde doğru olduğunu, dolayısıyla hepsinin aynı oranda hoş görülmesi gerektiğini kabûl eder. Genellikle siyaset bilimciler toplumları birbirleriyle mücadele ve rekabet hâlinde olan muhtelif değer sistemlerini barındıran
sosyal birliktelikler olmaları nedeniyle çoğulcu yapılar olarak görürler. Littunen18 böyle toplumları en uygun ‘değer plüralizmi’ kavramının nitelendirdiğini, Feit19 ise değer plüralizminin söz konusu olmadığı toplumları karakterize edebilecek en uygun ifadenin ‘fikrî mutabakat – ideational consensus’
olduğunu belirtmektedir. Fikrî mutabakat, toplumun sâdece temel prensipler
üzerinde değil, aynı zamanda bu prensiplerin ifade edildiği kavramlar üzerinde de mutabık olduğu ortak bir semboller sisteminin toplum tarafından yaygınlıkla kabûl edildiği genel bir konsensüs hâlini, bir diğer ifadeyle bütüncül
(total) bir zihin yapısıyla ona uygun bir sosyal siyasal örgütlenme biçimi
olarak ‘totaliterizmi’ çağrıştırır.

bireylerin genellikle bu türden formasyonlarla bağlantılı bir kimlikle ortaya çıktıklarını kabûl eder. Ama burada
gözden kaçırılmaması gereken husus, kolektif bütünlerin onları oluşturan bireylerin irade ve tercihlerinden bağımsız
olmayıp, çoğu zaman bu tercihlerin ürünü olduklarıdır (Mustafa Erdoğan, Demokrasi Laiklik Resmi İdeoloji, Liberte
Yayınları, Ankara, 2000), s. 49.
16

Eısenberg A., age., s. 5.

17

Conn Paul H., “Social Pluralism and Democracy”, American Journal of Political Science, Vol. 17, No. 2, May, 1973, s.
237-254.

18

Littunen Yrjo, “Social Restraints and Ideological Pluralism,” Erik Allardt and Yrjo Littunen (Eds.), Cleavages, Ideologies
and Party Systems, Helsinki: Westermarck Society, 1964, p. 70-77. Aktaran Paul H. Conn, agm., s. 237.

19

Feit E., “Political Groups Under Severe Pressure: A Comparative Study Based on the Communication Control
Model,” General Systems Yearbook, 1964, 267. Aktaran Paul H. Conn, agm., s. 238.
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Değer plüralizmi konusunda literatürdeki en yetkin isimlerden biri, hiç
şüphesiz, hiçbir konuda tek ve nihâî doğrunun, dolayısıyla nihâî çözümün
olmadığını belirterek, monizme karşı plüralizmi savunmuş olan ünlü liberal
düşünür Isaiah Berlin’dir. Berlin’in düşüncelerine plüralizmin kaynakları bölümünde özel bir yer verileceğinden, burada ayrıntıya girilmeyecektir.
2. Kültürel Çoğulculuk:
Toplum içinde çok sayıda kültürel grubun varlığına işaret eden kültürel çoğulculuk kuramının temeli, insanların sâdece evrensel olarak değil, kültürel bağlılığa dayanan farklılıklarına göre de tanımlanabilecekleridir. Buna göre insan
topluluklarına ait âdetler, uygulamalar ve kurumlar, kimliklerin ve ahlâkî yapının unsurlarıdırlar. Çoğul olan değerler, sâdece bireylerin özel bağlılıkları
olarak değil, kolektif yaşam tarzları olarak da varlıklarını sürdürmekte, kültür
ve geleneklerde korunmaktadır. Kültürel çoğulculuğa göre, kültürel tarih çoğulcudur ve kültürleri yargılamak için birden fazla ölçüt vardır.20
Toplumda cârî olan kültürel kod ve faktörler, her zaman sosyal bilimcilerin ilgi odağı olmuştur. Meselâ Lipset21 bölünmelerin kültürel faktörler
üzerinden yaşandığı toplumlarla, bu bölünmelerin modernleşme süreciyle
bağlantılı olarak ekonomik ve sosyal statüler üzerinden yaşandığı toplumlar arasında ayrım yapar. Haug’a22 göre ise plüralizmin söz konusu olduğu
toplumlar, tarımla iştigal eden fakir ve genç bir nüfusa, istikrarsız bir siyasal
hayata, okur-yazarlık oranlarının düşük olduğu ve muhtelif çıkar gruplarının
hâkimiyet mücadelesi verdiği çoklu bir sosyo-kültürel yapıya sâhip toplumlardır. Sosyal hayattaki bu çoğulcu yapı, siyasal hayatı da çoğulcu bir hüviyet
edinmeye zorlar.
3. Sosyal Çoğulculuk:
Lipset’in “modernleşmeden doğan farklılık”23 derken sözünü ettiği plüralizm
türü sosyal plüralizmdir. Çoğulcu toplumlar, çıkar farklılıkları ve çeşitlilikleri
tarafından karakterize edilirler. Sosyal plüralizmin mevcut olduğu toplumlar,
çok sayıdaki ve çok çeşitli grupların formel veya enformel yollarla verdikleri
20

Uluçay Güler, Değer Çoğulculuğu ve Liberalizm: Isaiah Berlin’in Siyaset Felsefesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde kabûl edilmiş Doktora tezi, İstanbul, 2007, s. 27-28.

21

Lipset, Seymour M., “Political Cleavages in ‘Developed’ and ‘Emerging’ Polities,” Allardt and Littunen (Eds.),
Cleavages, Ideologies and Party Systems, p. 47. Aktaran Paul H. CONN, agm., s. 238.

22

Haug Marie, “Social and Cultural Pluralism as a Concept in Social System Analysis,” American Journal of Sociology,
73, November 1967, p. 304. Aktaran Paul H. Conn, agm., s. 238.

23

Haug Marie, agm., p. 304. Aktaran Paul H. Conn, agm., s. 238.
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çıkar mücadele ve rekabetine sahne olurlar. Bu toplumlarda aynı çıkarlara
sâhip olan birey ve grupların, çıkarlarını daha etkin bir şekilde savunabilmeleri ve diğer gruplarla daha iyi rekabet edebilmeleri için örgütlenmelerine
izin verilir. Çoğulcu toplumlar, yönetimle organik bir bağları bulunmaması
anlamında bağımsız olan ve bireyle devlet arasında yer alan çok sayıda sivil
toplum örgütlerinden oluşurlar.
Paul H. Conn, sosyal plüralizmin dört nedenden dolayı demokrasi için
hayatî bir öneme sâhip olduğunu belirtir. Öncelikle, sosyal plüralizm bireyleri demokratik normlara uygun şekilde sosyalleştirir; ikinci olarak, sosyal
plüralizm bireylerin siyasal meselelere olan ilgisini artırır; üçüncü olarak,
sosyal plüralizm demokratik sistemler için alternatif liderlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunur; son olarak, sosyal plüralizm demokratik siyasal hayat
için alternatif siyasaların oluşumuna katkı sunar.24
4. Yapısal Çoğulculuk:
Temel olarak toplumun siyasal sistemi ve yönetim yapısı üzerinde yoğunlaşan yapısal plüralizm, bir siyasal sistem içindeki sorun ve ihtilâf alanlarının
çokluğu oranında bunların çözüm yerlerinin ve yollarının da çok olduğunu
kabûl ve ifade eder. Bu yönüyle plüralizm, “genel siyasetle ilgili temel belirleyici kararların”25 tek merkezden değil çoklu, çok taraflı karar organları/mekanizmaları tarafından alındığı bir sosyo-politik pozisyonun adıdır.
Kurumlar, normatif ve bilişsel açıdan kolektif eylem, örgüt ve organizasyon tipleri olmalarından dolayı kurumsal farklılaşma, örgüt, süreç, norm,
inanç, ideal ve beklentiler açısından farklılıkları olan toplumsal kesimleri
birbirinden ayırırlar. Ancak bütün bu farklı toplumsal kesimler benzer kurumsal sistemleri paylaşırlar. Bu toplumların sınırları, onların sosyal organizasyonlarının ve uyumlarının üzerine dayalı olduğu kurumsal sistemin maksimum alanıyla belirlenir. Kurumsal açıdan homojen olan toplumlar, yapısal
çoğulculuğun ayırt edici özelliği olan sistematik kurumsal farklılaşmanın
tam karşısında yer alırlar. Birçok ileri sanayi toplumu da dâhil olmak üzere,
toplumlar genellikle bu iki uç arasında bir yerdedirler. Yani, kurumsal açıdan
ne tam homojendirler, ne de tamamen farklılaşmıştırlar. Bu toplumlarda, her
ne kadar alternatif mesleki, siyasî, dinî ve etnik yapıların baskın olduğu tali
düzeydeki kurumsal organizasyonlar yönünden sistematik olarak farklılaş24

Conn Paul H., agm., s. 239.

25

“Genel siyasetle ilgili temel belirleyici kararlar” ifadesi Barry Holden’a aittir. Holden bu ifadeyi demokrasinin
tanımında kullanır. Bkz., Barry Holden, Liberal Demokrasiyi Anlamak, Çev., Hüseyin Bal, Liberte Yayınları, Ankara,
2007.
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mış olsalar da, nüfusun tamamı veya büyük bir çoğunluğu ortak bir temel
kurumsal sistemi paylaşır.26

D. Çoğulculuğun Kaynakları
Genel olarak çoğulculuk, özel olarak da siyasal çoğulculuk perspektifinin Antik Yunan’dan günümüze kadar uzanan farklı kaynakları vardır. Burada söz
konusu kaynaklar fikrî öncüler, klâsik kaynaklar ve çağdaş kaynaklar şeklinde
üç grup hâlinde ele alınacaktır.
1. Fikrî Öncüler:
Çoğulcu düşüncenin izleri her ne kadar Antik Yunan düşüncesinde
Eflatun’un seçkinciliğine ve tekilciliğine karşı çoğulculuğu savunmuş olan
Sofistlere kadar sürülebilse de, onun sistematik bütünlüğe sâhip bir felsefî
görüş ve siyasî teori hüviyetine kavuşacağına dâir ilk ilham ve sinyaller
İngiltere’de Bentham, Mill ve Locke gibi liberal düşünürler, Fransa’da Alexis
de Tocqueville, Amerika’da ise “Kurucular Babalar” (Founder Fathers) olarak
bilinen Hamilton, Madison ve Say gibi düşünürlerin çalışmalarında yer alır.
Dolayısıyla, burada siyasal çoğulculuğun fikrî öncüleri olarak bu düşüncelere yer verilecektir.

a. Liberal Perspektif
Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki, siyasî plüralizmin ilk ve en önemli fikrî ve tarihî kaynağı liberal dünya görüşüdür. Liberal dünya görüşü belli
bir hayat tarzı tanımlamadığı, idealize etmediği, öngörmediği ve geliştirmediği gibi, doğal olarak böyle bir şeyi dayatmaz da. Aksine, liberal tutumu
mesnet ittihaz eden bir devletin bundan mümkün mertebe kaçınmasını, farklı, renkli ve çoklu bir yapı arz eden hayat tarzları arasında kesin bir tarafsızlık
sergilemesini salık verir. Keza liberal bakış açısı, hayat tarzları arasında bir
tercih yapmanın mâkûl/rasyonel bir temeli bulunmadığını ve şeylere ilişkin
‘iyi’ tanım ve kabûlünün sübjektif mülâhazalara tâbi olduğunu ifade eden
rölativizme uygun olarak, devletin herhangi bir inancın, dünya görüşünün
veya bunlar etrafında kurgulanan yaşam tarzlarından birinin yanında yer almasının, diğerleri açısından dayatma olacağını ve onlar üzerinde baskı oluşturacağını kabûl eder.27

26

Smith M. G., “Institutional and Political Conditions of Pluralism”, Pluralism in Africa, (Ed.),Leo Kuper and M. G. Smith,
University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1969, s.28.

27

Erdoğan Mustafa, Liberal Toplum Liberal Siyaset, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s. 72.
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Çoğulcu düşüncede ele alındığı hâliyle, liberal dünya görüşünün odağında, tüm iktidar biçimlerini denetleme ve kontrol altına alma amacı yatmaktadır. Bu, sınırlı bir devlet fikrini, devletin faaliyet saha ve sayısını tahdit etme
idealini ifade eder.
Liberal bakış açısının “ahlâkî bireycilik” anlayışına göre birey en yüksek
değere sâhiptir. Bu yüzden liberal devlet, bireyin “doğal haklar” olarak da
bilinen temel haklarını sağlamalı ve garanti etmelidir. Locke’un ifade ettiği
gibi bu haklar yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarını ihtiva eder. Bu nedenle
devlet, bireyi devletten veya başka bireylerden kaynaklanabilecek keyfî müdahalelere karşı korumak zorundadır. Nitekim liberal bakış açısına göre birey
özgürlüğünü en çok tehdit etme ihtimâli olan kesim, kullanmakta oldukları
devlet gücü/yetkisi nedeniyle, devlet görevlileridir. Meselâ modern liberalizmin klâsik deklarasyonu niteliğindeki 1789 Fransız Devrimi’nin İnsan ve
Vatandaş Hakları Bildirgesinde, koruma altına alınması gerekli olan en temel
haklardan biri olarak yaşam, özgürlük ve özel mülkiyet hakları zikredilmiştir.
Burada, devletin özellikle bu hakları korumak için oluşturulduğu, ancak kendi alan ve sınırlarını aşmaması ve sivil özgürlüklere müdahale etmemesi için
denetlenmesi ve kontrol altına alınması gerektiği vurgulanmaktadır.28
Sonuç olarak liberal devlet tasavvurunda, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için iktidar sâhiplerini farklı kontrol gruplarına ayırmak suretiyle iktidarı devletin farklı merkezleri arasında dağıtmak,
devlet iktidarını ve devletin müdahale alanını sınırlama idealini sağlayacak
olan temel formülasyon olarak görülmüştür. Liberal teoride bu fikrin en etkili ifadelerinden biri, kuvvetler ayrılığı ve daha genel olarak da hukuk devleti
ve anayasacılık olmuştur.

b. Kurucu Babalar
Amerikan siyasal sisteminin temellerini atmış olmaları nedeniyle “Kurucu
Babalar” (Founder Fathers) olarak adlandırılan Hamilton, Madison ve Say
gibi federalistlerin kafalarındaki düşünce, dünyada mutlak monarşilerin hüküm sürdüğü bir dönemde, yeni oluşturacakları siyasal yapının çerçevesini
çizecek olan özgürlükçü bir Anayasanın teşkil edilmesiydi. Bu anayasanın
düzenleme alanında “halkın kamu işlerine katılımı, vergilerin halkın oyuyla
kabûlü, devlet memurlarının sorumluluğu ilkesi, bireysel özgürlük ve jüri
önünde yargılanma”29 gibi prensip ve güvenceler de yer almalıydı.

28

Schwarzmantel J.J., Structures of Power An Indroduction to Politics, St. Martin’s Pres, New York, 1987, s. 19.

29

Akın Erkan, “Türk Demokrasisinde Temel Yanlışlar”, Yeni Türkiye Dergisi, Eylül-Ekim 1997, Yıl, 3, S., 17, s. 427–439.
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Bu amaçla oluşturulacak sistemin düzgün ve etkin işleyebilmesi için dört
kurumsal düzenlemenin varlığı kaçınılmazdı. Bunlardan ilki, güçlü bir yasama organıydı. İkincisi, devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden ayrılması ve aralarında yekdiğerini dengeleyecek mekanizmalar geliştirilmesiydi. Üçüncüsü, bütün siyasî mevkilere seçim sistemiyle gelmenin
prensip hâline getirilmesi ve nihâyet, devlet organlarından birinin zamanla
aşırı güç kazanarak diktatörlüğe kaymasını önleyecek bir denetim sisteminin
oluşturulmasıydı.30
Atilla Yayla’nın da belirttiği gibi Kurucu Babalar bir devlet kurmakla aslında bir canavar yarattıklarını düşünmekte ve onu denetim altına almak istemekteydiler.31 Onlara göre, oluşturulacak olan siyasal yapı içerisinde bir kesimin zamanla aşırı güç kazanarak yegâne iktidar sâhibi olmasını engellemek
gerekiyordu ve bunun en kestirme ve etkin yolu, toplumu mümkün mertebe
çok kesimlere ayırmaktı. Meselâ bunlardan Madison, çoğunluğun belirli bir
çıkar etrafında birleşmesinin azınlıkların hak ve çıkarlarını tehdit edebileceğini, bundan kaçınmanın ise ancak “toplumu ayrı ayrı kavramlara göre tanımlanmış vatandaşlardan meydana getirerek, bütün içinde haksızlık edecek
bir çoğunluğun çıkmasını imkânsız değilse bile, pek az muhtemel kılmak”32
yoluyla mümkün olabileceğini ileri sürmüştür. Sonuç olarak, çoğulcu bir siyasal sistem oluşturmanın, her şeyden önce çoğul bir toplumsal yapıyı gerektirdiğine dâir parlak tespitlerinden dolayı Kurucu Babalar, siyasal çoğulculuğun en önemli öncüleri arasında sayılmayı fazlasıyla hak etmektedirler.

c. Alexis de Tocqueville
Çoğulculuk fikri ve bunun demokrasiye katkıları, ilk kez Alexis de
Tocqueville’in Amerika’da Demokrasi adlı eserinde konu edinilmiştir.
Tocqueville’e göre Amerika’da “tüm partiler çoğunluğun haklarını benimsemeye hazırdır, çünkü belki bir gün onlar da bu hakları kendi çıkarları için
kullanabileceklerdir. Bu yüzden o ülkedeki çoğunluk, gerçek ve olağanüstü
bir yetkiye ve yine aynı şekilde de büyük bir fikir gücüne sâhiptir. Bunu engelleyecek ya da bunu geciktirecek herhangi bir unsur söz konusu değildir.”33
Tocqueville, Amerika’da siyasal hayatın çoğunluğun arzu ve tercihlerine
göre şekillendiği şeklindeki ilk tespitini yaptıktan sonra, bu durumun demok30

Bryce James, Amerikan Siyasî Rejimi, Çev., Türkkaya Ataöv ve Arif Payaslıoğlu, Türk Siyasî İlimler Derneği Yayınları,
İstanbul, 1962, s. 10.

31

Yayla, Atilla, “Anayasacılık, Anayasal Demokrasi ve İdeolojiler”, Liberal Düşünce, Sayı 66, Bahar 2012, s. 13-22.

32

Madison, “Fren ve Denge Sistemi”, Anayasa Üzerine Düşünceler Federalistlerin Makalelerinden Seçmeler, Çev., Mümtaz
Soysal, Türk Siyasî İlimler Derneği Yayınları, İstanbul, 1962, s. 26-32.

33

Tocqueville Alexis de, Amerika’da Demokrasi, Çev., İhsan Sezal ve Fatoş Dilber, Yetkin Yayınları, Ankara, 1994, s. 97.
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rasiyi tehdit ettiğini belirtir. Çünkü “gerçek ve olağanüstü” yetkilere sâhip
olan çoğunluğun karşısında durabilecek herhangi bir dengeleyici güç bulunmadığı takdirde, azınlıklar ezilecektir. Ezilenlerin veya gidişattan şikâyetçi
olanların sesine “kulak verilmediği” böyle bir ortam, “zararlı ve ilerisi için
tehlikelidir.”34 Tocqueville’nin bahsettiği tehlike, demokrasiyi bekleyen tiranlık tehlikesidir. Dolayısıyla düşünürün ikinci tespiti, çoğunluk yönetiminin
ayarının önemli olduğu, bu ayarın kaçması durumunda demokrasinin tiranlığa veya çoğunluk diktasına dönüşebileceğidir. Tocqueville’in çoğulculuğun
önemi ve siyasal fonksiyonu ile ilgili olarak yaptığı üçüncü ve belki de en
önemli tespit, çoğulcu bir örgütlenme yapısının, deyim yerinde ise, demokrasinin sigortası olduğudur. Çünkü ona göre, Amerika’da siyasal hayat devletin
dışında yer alan çok sayıdaki örgütler ve tali kurumlar eliyle yürütülmektedir
ve bu örgüt ve kurumlar, çoğulcu demokrasinin tiranlığa dönüşmesini engelleyici bir fonksiyon ifa etmektedir.
2. Klâsik Kaynaklar
Çoğulculuğun klâsik kaynakları genel olarak üç grup hâlinde ele alınabilir.
Birinci grup Amerika Birleşik Devletleri’nde 19. Yüzyıl’dan 1920’lere kadar
olan dönemde hüküm sürmüş olup, John Dewey ve William James’in çalışmalarını kapsamaktadır. İkinci grup tarihsel kesit itibariyle birinci grupla kısmen çakışmakla birlikte onlardan hayli farklı düşünsel ve teorik yaklaşımlara
sâhiptir. Temel fikrî yapısı J. N. Figgs, G.D.H. Cole, Herold J. Laski ve Marry
P. Follet’ın çalışmalarından oluşan bu grup özellikle 1920 ve 1930’lu yıllarda Amerika’da ve İngiltere’de dikkatleri üzerine çekmiştir. Yine Amerika’da
ortaya çıkan üçüncü grup, farklı düşünürleri bünyesinde toplamakla birlikte,
özellikle ünlü siyasal teorisyen Robert A. Dahl ile bilinir.35
Bu gruplar, siyasal plüralizmin içeriği ve sunduğu imkânlarla ilgili olarak
farklı analizler ortaya koyarlar. Bu analizlerin son tahlilde plüralist teori olarak nitelendirilebilecek bütünsel ve sistematik bir hüviyet taşıyıp taşımadıkları meselesi, bunların her biri için ayrı ayrı tartışılması gereken bir konudur.
Ancak şurası açıktır ki, bu analitik yaklaşımların her biri siyasal plüralizmin
en merkezî iki konusunu, yani 1- çıkarları gözeten (çıkar eksenli) siyasal iktidar dağılımı ile 2- bireysel gelişimi sağlamayı gözeten (bireysel gelişim eksenli)
siyasî iktidar dağılımı meselelerini dört başı mamur bir siyasal teori içerisinde somutlaştırma ve kavramsallaştırmaya yönelik entelektüel çabaları ifade
ederler. Ayrıca burada belirtilen her üç grup içindeki düşünürler, demokra34

A.g.e., s. 97.

35
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si ve siyasal çoğulculuk ilişkisine dâir kendi zamanlarının siyasî ve felsefî
kaygılarına, uğraşılarına ve gündemlerine bağlı olarak farklı perspektifler
sunmaktadırlar. Meselâ Dewey’in plüralizmi onun pragmatik felsefesinden
neşet ederken, Dahl’in plüralizmi davranışçı felsefe ile yakından ilişkilidir.
Keza Figgs’in plüralist bakış açısı din adamı olmasıyla yakından alâkalı iken,
Berlin’in plüralizmi, onun liberal dünya görüşüyle bağlantılıdır.

a. John Dewey
John Dewey’in siyasal plüralizmindeki temel düşünce, siyasal iktidarın tek
elde toplanmayıp kişiler, gruplar ve kesimler arasında bölünmesinin bireysel
gelişmeyi özendireceği ve kolaylaştıracağıdır. Burada Dewey’in öncelik verdiği değerler, bireysel gelişim ve topluluktur. Bu değerleri “iktidarın tek bir
grubun tekelinde toplanmaması gerektiği” şeklindeki o âşina çoğulcu yaklaşımla mezceden Dewey, çoğulculuğu mutlak ve mutlakıyetçi egemenlik anlayışına bir alternatif olarak gördüğü için cazip bulmuştur. O ayrıca kişisel
gelişime dâir çoğulculuğun anahtar bir kavram olarak yer aldığı politik bir
anlayış/açıklama biçimi geliştirmiştir.36
Fakat Dewey’in teorisi yukarıda siyasal çoğulculuğun en merkezî konuları olarak belirtilen “çıkar eksenli iktidar” ile “bireysel gelişim eksenli iktidar”
arasındaki bağlantıya pek değinmediği için siyaseten mutlakıyet yanlılığı veya
(daha çağdaş eleştiriler açısından) komüniteryenlik isnat ve eleştirilerine mâruz
kalmıştır. Yine Dewey ampirik yöntemi benimseyerek37 idealist metafiziği lekelediği38 bireyciliği eleştirdiği39 ve demokrasiyi bir hayat tarzı olarak tanımladığı gerekçesiyle tenkit edilmiştir. Plüralist teorik açılımını ihmâl ederek veya
görmezden gelerek, sâdece yukarıdaki özellikler üzerinde durulması nedeniyle
Dewey’in demokratik teorisi de yanlış bir şekilde baskıcı, anti-demokratik ve komüniteryen olarak nitelendirilmiştir. Bu isabetsiz niteleme, Dewey’in teorisinin
bazı yönlerini (meselâ onun büyük toplum vizyonunu ve pragmatik yöntemlerindeki pozitivizmi) abartıp, diğer bazı yönlerini (meselâ sosyal ve siyasal plüralizmi) ihmâl etmekten kaynaklanmıştır. Oysa Dewey’in teorisinde sosyal-siyasal
plüralizm, demokrasi ve sağlıklı bireysel gelişim için bir zorunluluktur.40
36
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Rotry Richard, “Post Modernist Bourgeois Liberalism”, The Journal of Philosophy, Vol. 80, No. 10, Oct., 1983, p.
583–589. Aktaran Avigail Eısenberg, Reconstructing Political Pluralism, State University of New York Press, Albany,
1995 s. 27.
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Timothy V. Kaufman – Osborn, “John Dewey and the Liberal Science of Community”, Journal of Politics, Vol. 46, No.
4, Nov., 1984, p. 1142-1165. Aktaran Avigail Eısenberg, age., s. 27.
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Bellah Robert N. ve Diğ., The Good Society, Vintage Books, Newyork, 1992, s. 164-165. Aktaran Avigail Eısenberg,
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b. J. Neville Figgs
Bir İngiliz din adamı olan Figgs’in öncelikli meselesi, doğal olarak Kilise’nin
konumuydu. Ona göre, dinî otoriteyi temsil eden bir kurum olması nedeniyle kilisenin devletten bağımsız olması, hatta bazı bakımlardan devletinkinden bile üstün bir yetkeye ve vatandaşların bağlılıklarını -devletle- paylaşma hakkına sâhip bir egemen organ sayılması gerekir.41 Her ne kadar temel
problematiği dinin devlet karşısındaki ayrıcalıklı konumunu savunmak olsa
da, Figgs’in siyasal çoğulculuk araştırmaları için önem arz etmesinin, dolayısıyla burada ona yer verilmesinin nedeni sendikalar, üniversiteler, esnaf ve
ticaret birlikleri gibi diğer tüm önemli toplumsal kesimlerin, başta devlet olmak üzere, hiç kimsenin çiğneyemeyeceği yetki alanlarına sâhip olduklarını
ısrarla vurgulamış olmasıdır.42

c. Herold J. Laski
Devleti zorlayıcı bir kuvvet ve kendi tâbiriyle “emici bir canavar”43 olarak niteleyen Laski’ye göre, yine de onun her yerde hazır ve nazır ve her şeye kadir
bir varlık olduğuna inanmak, bir kişinin inancını pamuk ipliğine bağlaması
demektir. Devletin neden tek başına egemen olamayacağını birkaç örnekle44
gösterdikten sonra, “karşı olduğu politikaları kabûl etmek zorunda bırakılan
bir varlığın -devletin- tek başına egemen olduğu görüşü nasıl kabûl edilebilir?” sorusunu sorar ve devletin özünde federal bir yapıya sâhip olduğu
sonucuna varır. Ona göre devlet, vatandaşların kendisine bağlılıklarını sağlamak için işçi sendikaları, işveren dernekleri, ticaret odaları, baro birlikleri ve
doktorlar birliği gibi farklı toplumsal kesimlerle rekabet etmek zorundadır.45
Bununla birlikte Laski devletin “nihâî bir yedek erkinin” var olduğundan
da bahseder ve bunun yaratabileceği olumsuzlukları izale etmenin yegâne
yolunun, ona hükmedecek olan siyasal iktidarın temerküz etmesini engelle-

41

Burns Edward McNall, Çağdaş Siyasal Düşünceler, Çev., Alaeddin Şenel, Birey ve Toplum Yayıncılık, Ankara, 1984,
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mekten geçtiğini belirtir. Bu, devlet gücünün veya siyasal iktidarın değişik
birimler arasında dağıtılarak, iktidar merkezlerinin birden çok olmasını sağlamak yani çoklu iktidar merkezleri oluşturmak demektir. Bunu başarmak,
durağan bir yapı sergileyen sosyal süreç ve mekanizmaların harekete geçirilmesini sağlamakla mümkün hâle gelebilir. Laski’ye göre çoğulcu devletin
diğer devlet biçimlerine üstünlüğü, insan türünün temel güdülerine uygun
olmasından kaynaklanır. Diğer devlet biçimlerinin “psikolojik karakteristiklerini ne kadar çok derinlemesine analiz edersek, onların temel insan güdüleri için ne kadar uygunsuz olduklarını anlarız”.46
Laski’nin çoğulculuk anlayışı, çıkar eksenli siyasal iktidar ile bireysel gelişim eksenli siyasal iktidarın her ikisinin de ipuçlarını bünyesinde barındırıyor olmasına rağmen, bunlardan ikincisini yani bireysel gelişmeyi ihmâl
ettiği ve yukarıda da değinildiği gibi, sâdece toplanmış, yoğunlaşmış siyasal
iktidarın yol açabileceği sonuçlarla alâkadar olduğu gerekçesiyle eleştirilere
mâruz kalmıştır. Eisenberg47 Laski’ye özgü plüralizmin cılızlığının ve Marksist devlet iktidarı yaklaşımı adına plüralizmi ihmâl etme nedeninin, bireysel
gelişimde grupların sâhip olduğu güç ve etkiyi fark edememesinden kaynaklandığını ifade etmektedir.

d. Isaiah Berlin
Berlin’in çoğulculuğu daha çok felsefî açıdan ele aldığı ve onu “değerlerin
plüralizmi” ile bunun tersi olarak telâkki edilebilecek olan “değerlerin monizmi” arasında yapmış olduğu ayrıma dayandırarak izah ettiği söylenebilir. Ona göre, her ne kadar Platon’dan günümüze gelinceye değin –özellikle
de 18. Yüzyıl’da evrensel kabûle mazhar olmuş değerler açısından– objektif
bir ahlâk ve estetik bilimleri oluşturulmaya çalışılmışsa da; bugüne kadar
bu konuda gerçek bir başarı sağlanamamış, sürekli değerler konusunda ancak görecilik, sübjektivizm, romantizm ya da kuşkuculuk gibi objektiviteden
uzak çeşitli görüşler ileri sürülmüştür.48 Değerlerin plüralizmi ise, hem bireysel hem de sosyal hayat açısından kaçınılması mümkün olmayan olgusal
bir gerçekliğe tekabül etmektedir. Sayısız çeşitlilikteki hayat tarzları arasında hangisinin iyi ve tercihe şayan olduğunu söylemek çok da kolay değildir.
Farklı hayat tarzları birbirinden daha iyi veya daha kötü değildirler; sâdece
farklıdırlar ve her biri kendi değerine sâhiptir. Benzer şekilde, herhangi bir
46
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siyasal rejim de diğerlerinden ne daha az ne de daha çok meşrudur. Birbirlerine üstünlüğü olmayan hayat tarzları gibi, bu rejimler de farklı nedenlerle
meşru sayılmaktadır.49
Berlin’e göre, çoğulculuğa mugayir bir anlayış ve düşünüş biçimi olarak
“değerlerin monizmi” şu karakteristikleri taşır:
Bütün gerçek soruların sâdece tek doğru cevabı vardır ve/veya olmalıdır.
Hâlen bilinmiyor olsa da, doğru cevapların keşfedilmesinde, ilke olarak
bilinebilir ve güvenilir bir yol mutlaka vardır.
Doğrular yekdiğeriyle çelişemeyeceğine göre, doğru yanıtlar bulunduğunda, birbirleriyle uyumlu bir bütün oluştururlar. Zaten evrenin tutarlı ve
uyumlu olduğu yolundaki metafizik varsayım da bunu gerektirir.50
Oysa Berlin’e göre ne değer yargılarının ne de onlara istinat eden doğruların ille de imtizaç etmesi gerekmez. Beşerî varlık alanında hiçbir nihâî doğru
veya her şeyden üstün ve kerameti kendinden menkul değer olmadığına göre,
doğruların ve değerlerin çelişmesi de çatışması da mümkündür; tıpkı zaman
zaman uzlaşmalarının da mümkün olduğu gibi. Bu nedenle kültürler arasında
veya aynı kültür içindeki farklı gruplar arasında benimsenen değerler nedeniyle uyumsuzluk olması normaldir. Çünkü karşıt değerleri ortak bir paydaya
indirgeyen veya bütün durumlar için geçerli, tek bir sıradüzene göre düzenleyen bir kuralın uygulanması imkânsızdır.51 Asıl önemli olan şey, farklı görüşlerin tartışılabilmesi ve –her ne kadar zorunlu değilse de- ortak bir noktada
buluşma konusunda çaba sarf edilmesidir. Kusurlardan arî ve kötülüklerden
beri mükemmel bir toplum olamayacağı gibi, bütün iyi şeylerin bir arada bulunacağı, dolayısıyla herkesin razı ve muvafık olacağı nihâî bir toplumsal-siyasal vasat da olamaz. Ütopik toplum kurguları olmaktan öte bir anlam ifade
etmeyen bu tür mükemmeliyetçi yaklaşımlar, aynı zamanda ‘kavramsal tutarsızlıkla’52 da malûldürler. Öyleyse, toplum içindeki gruplar kendi değerlerini
diğer gruplara empoze etmeye kalkışmadan, görüş ve değerlerini müzakere
etmeli ve onlarla “ortak ahlâkî ufuk”53 temelinde diyalog kurmalıdırlar.
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e. Robert A. Dahl
Dahl’ın çalışmalarının temsil ettiği İkinci Dünya Savaşı sonrasının çoğulculuk anlayışı, plüralist denklemin her iki unsuruna (çıkar ve bireysel gelişim)
dikkat çekmiştir. Normatif boyutunu da zaten genel olarak bu unsurlardan
ve bu unsurların tekabül ettiği çoğulcu ve demokratik teoriden türetmeye
çalışmış olan bu anlayış, siyasal davranışçılığa çok şey borçludur. Dahl’in de
içinde bulunduğu İkinci Dünya Savaşı sonrası plüralistleri, siyasal çoğulculuğu çağdaş anlayış ve şekliyle temsil eden bir ekol olma vasfıyla, çoğulculuğun sosyal temellerine vurgu yaparak, onun sosyolojik bir realite olduğunu
ortaya koymuştur. Diğer bir ifadeyle, Dahl’in de içinde yer aldığı bu anlayış,
çoğulculuğu daha çok sosyolojik temeller ekseninde ele almaktadır. Meselâ
Dahl’a göre;
Kişi ve grupların başkalarının kontrolünden kurtulmak veya başkalarını
kontrol altına almak için mücadele etmeleri, siyasal hayatın temel bir özelliğidir. Özerklik kazanma mücadelesi, ihtilâf ve bölünmelerden kaynaklanır. Bu
mücadeleler başarılı oldukları zaman -ki genellikle başarılı olurlar- sonuçta
plüralizme götüren bir eğilime yol açarlar. Çünkü ihtilâf ve bölünmeler, toplumda sıkça rastlanan olgulardır ve bu olgular plüralist eğilimler taşırlar.54
Dahl, çoğulculuğun sosyolojik bir realite olduğunu bu şekilde ortaya koyduktan sonra, totaliter/tahakkümcü bir rejimin özerkliği bastırarak veya ihtilâf
ve bölünmelerin tezâhürlerini engelleyerek, plüralist bir sosyal-siyasal düzenin gelişmesini engelleyebileceğini belirtir. Ona göre örgütlü muhalefetin
önündeki engeller ortadan kaldırıldığı veya bariyerleri indirildiği takdirde, sosyal ve siyasal hayatta özerklik ve plüralizme yönelik eğilimler görünürlük kazanır. Bu engellerin/bariyerlerin en düşük düzeyde olduğu çoğulcu rejimlerde
sosyal-siyasal yapının alâmet-i farikası özerklik ve örgütlü plüralizmdir. Ancak
Dahl, her ne kadar çoğulculuğu demokratik rejimin sonucu, temel karakteristiği ve zorunlu şartı olarak görse de, çoğulculuğun da şimdiye kadar kesin bir
çözüme kavuşturulmamış bazı problemler doğurduğunu kabûl eder.55
3. Çağdaş Kaynaklar
Çağdaş çoğulcu siyasal teorilerde dikkatleri çeken ortak özellik, çoğulculuğu çıkar grupları ile ilgili bir Soğuk Savaş sonrası doktrini olarak görmeleri
ve onu deyim yerindeyse biraz “burun kıvırarak” ele almalarıdır. Bu yaklaşıma daha çok devlet ve devlet iktidarı ile ilgili teorileri ele alan çalışmalarda
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rastlanmaktadır. Özellikle Marksist yaklaşımlar söz konusu olduğunda, plüralizm uygun bir örnek olarak takdim edilmektedir. Nitekim Marksistler Soğuk Savaş sonrası plüralizmine olumsuz yaklaşmakta ve onu “Batılı demokrasilerin naif ve sığ ideolojik söylemi” olarak takdim etmekteydiler. Burada
çoğulcu siyasal teorinin çağdaş kaynaklarından belli başlı dört tanesinin (R.
Miller, D. Held, C. C. Gould ve I. M. Young) fikirlerine kısaca değinilecektir.

a. Richard Miller
Soğuk Savaş sonrası çoğulculuk anlayışına “Batılı demokrasilerin ideolojik
söylemi” nokta-i nazarından bakan düşünürlerden biri olan Richard Miller,
Analizing Marx56 adlı eserinde, siyasal iktidarla ilgili tartışmasına plüralist
söylemi olumsuzlayarak başlar: “Plüralistler Birleşik Devletlerde hiçbir sosyal grubun veya sosyal gruplarla ilgili azınlık birliklerinin yönetime hâkim
olamayacağına inanırlar”. Miller tartışmasında tek bir plüralist teorisyene,
Robert A. Dahl’a değinir. Çünkü Miller bir bütün olarak plüralizme, plüralist
teorilere veya bunların çağdaş demokratik teoride nasıl ele alınıp temellendirildiğine değil, sâdece Soğuk Savaş sonrası devlet iktidarı ile ilgili çoğulcu
teoriye ilgi duymaktadır.

b. David Held
David Held Models of Demokracy57 adlı eserinde bir bölümün tamamı plüralist teoriye ayırmıştır. Burada yine plüralist geleneğin tanımlayıcı unsuru
olarak Soğuk Savaş sonrası varyant esas alınmıştır. Held’in adlandırdığı şekliyle “Klâsik Plüralizm, plüralizmin en eski ve en meşhur savunucularından
biri olan”58 Dahl’in kurgusu olup, büyük oranda çıkar gruplarının rekabeti ve
iktidarın devlet içindeki dağılımı ile alâkalıdır. Plüralizme yönelik Marksist
itiraz ve eleştirilere de yer veren Held, Charles Lindbom ve Robert A. Dahl’i,
bu itirazları yanıtlayan düşünürler olarak görür. Diğer düşünürlerden farklı
olarak plüralizmin klâsik kaynakları/selefleri ile ilgili bazı gözlemler yapmaya yeltenen Held, entelektüel referans çerçevesi olarak Madisoncu demokrasiyi ve Faydacı geleneğin çıkar tatmini teorisini alırken, entelektüel öncüler
silsilesi olarak da Joseph A. Schumpeter ile Max Weber’e yer verir. Bu silsileye burada ele alınan klâsik düşünürlerden (Dewey, Laski ve Dahl) hiçbirinin
dâhil edimemiş olması ilginçtir.
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c. Carol C. Gould
Plüralizmi devlet ve devlet iktidarı bağlamının dışında, daha çok sosyal çatışma ve grup rekabeti temelinde ele alan yaklaşımlardan biri Carol C. Gould’a
aittir. Rethinking Democracy59 adlı eserinde plüralist ontolojinin ve plüralist
siyasal teorinin geniş bir analizini yapan Gould, temel plüralist figürler olarak Schumpeter ve Dahl’e yer verirken, siyaseti de “toplumsal grupların çıkar çatışması”60 olarak görür. Dolayısıyla siyasal plüralizmin de siyasal elit
arasında iktidar mücadelesine yol açarak, siyasal temsil ve siyasal katılıma
zarar veren bir doktrin olduğunu düşünür. Demokratik teorinin nihâî hedefinin kişisel gelişim olduğunu düşünen Gould, siyasal plüralizmin bu amaca
hizmet edecek herhangi bir araç, ilke ve içeriğe sâhip olmadığını ileri sürer.
Bütün bu olumsuzluklarına rağmen siyasal plüralizm Gould’a yine de cazip
gelmektedir. Çünkü Gould birey ile toplum arasında var olan antagonizmi
ve geleneksel yekdiğerini dışlama ilişkisini aşmak ve bu ikisini uzlaştırmak
istemektedir. Dolayısıyla plüralizmin, bireycilik (individualism) ile bütüncülük (holism) arasında yer alan karma bir doktrin olması nedeniyle bu iş için
biçilmiş bir kaftan olduğunu düşünmektedir.61
Gould, plüralizmle ilgili çalışmalarında ünlü çoğulculuk savunucusu teorisyenlerden Madison, Dewey, Schumpeter ve Dahl’a yer vererek onlarla ilgili
analizler yaptığına göre, çoğulculuğu sâdece bir “savaş sonrası teorisi” olarak
görmediğini ima etmekle birlikte, bu dönemin plüralist yaklaşımlarına egemen olan anlayışın tamamen bir “çıkar grubu mücadelesinden” veya “çıkar
eklemlenmesinden” ibaret olduğunu belirtmekle, yine plüralist ontolojinin
tanımlamasını temel aldığını izhar etmektedir.62

d. Iris M. Young
Burada görüşlerine epey uzunca yer verilecek olan son düşünür, özellikle
farklılık konusundaki fikirleriyle dikkat çeken ve “genişletilmiş bir demokratik iletişim kavrayışı” yanında “kültürü, toplumsal bakış açılarını ve aidiyet
farklılıklarını aşılması gereken bölünmeler olarak değil, demokratik tartışmada anlaşmaya varmak için yararlanılması gereken kaynaklar”63 olarak gör59
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meyi öneren Iris M. Young’tur. Siyaset adlı beşerî etkinliği “insanların kamusal amaçları ve politikaları rasyonel bir biçimde kararlaştırmalarına yönelik
buluşması olarak anlayan bir demokrasi kavrayışının daha iyi olduğunu”64
ifade eden Young’un temel problematiği din, ırk ve cinsiyet başta olmak üzere tüm ayrımcılık biçimlerinin, homofobinin ve eşitsiz gelir/kaynak dağılımının neden olduğu baskıların üstesinden gelmek için yeni bir yaklaşım geliştirmek ve bu amaçla toplum içindeki tüm grupları kimlik ve farklılıklarına
saygıyı ihmâl etmeden içine alacak bir siyasal katılma ve temsil teorisi inşa
etmektir. Ona göre müzakereci demokrasi tam da bu teoriye karşılık gelebilecek öneriler içermektedir. Öyle ki, müzakereci tutuma bağlı kalmak, kişi ve
gruplara ait konum ve görüş farklılıklarının korumasını ve onlara kendilerini
bu farklılıklar üzerinden ifade etme hakkının tanınmasını hem gerektirir hem
de bunu mümkün kılar. Bu ise, müzakereci demokrasi teorisyenlerinin tavsiye ettiği ve üç şekilde gerçekleşebilecek bir tercih dönüşümüne yol açacaktır:
1) Birey veya grupların farklı çıkar, bakış açısı ve kültür yapılarıyla karşılaşması, onlara kendi bakış açılarının kısmîliğini öğreterek, kendi mülâhaza
ve tecrübelerinin belirli bir bakış açısını yansıttığını veya belirli bir bakış
açısından yansıdığını açığa çıkarır.
2) Karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak farklı bakış açılarına, farklı kültür
ve değerlere ve belirli bir kişi veya grubun iddia ve savlarına karşı koyma
hakkına sâhip olan başka kişi ve grupların var olduğu bilgisi/bilinci, kolektif
bir sorunu çözerken, kişi veya grupları kendi çıkar veya isteklerini dönüştürmeye ve onları haklılık bakımından çekici hâle getirmeye zorlar. Başka bir
ifadeyle, çoğulcu bakış açıları, ifade edilme imkânı bulan taleplerin farklılık
üzerinden kelimelere dönüştürülmesini, telâfi edilmesi gereken bir anlayış
eksikliğinin varsayılmasını, böylece deneyimin kendisinin dönüşüme uğramasını gerektirir.
3) Nihâyet, farklı bir şekilde konumlanmış bir bilgiyi dile getirmek, sorgulamak ve ona karşı çıkmak, tüm katılımcıların toplumsal bilgisini artırır. Her
konum kendi bakış açısını terk etmeksizin, farklılığa kulak verme yoluyla önerilerin ve taleplerin farklı konumdaki ötekileri nasıl etkilediği konusunda bir
şeyler anlayabilir. Katılımcılar çoğul konumlarının bu dolayımlı anlaşılışını
içselleştirerek, kendi kısmî tecrübelerinin yer aldığı toplumsal süreçler hakkında daha kapsamlı bir fikir edinebilirler. Bu daha kapsamlı toplumsal nesnellik,
kolektif sorunların âdil çözümlerine ulaşma yönündeki dirayetlerini artırır.65
Çev., Zeynep Gürata ve Cem Gürsel, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul, 1999, s. 174 – 199.
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Young, toplumdaki tüm grupları kapsarken, aynı zamanda onların farklı
kimliklerine saygı gösteren bir siyasal katılım ve temsil teorisi inşa etmenin
peşindedir. Kamusal müzakere, farklı grup ve forumlar arasında olmalı ve bir
perspektif çeşitliliği sergilemelidir. Ona göre bunların tümünü karşılayabilecek olan teori plüralist teori değil, müzakereci demokrasi teorisidir. Gerçi
Young’ın önerdiği çözümde çoğulcu çağrışımlar bulmak mümkündür. Ancak
kendi teorisini çoğulcu olarak adlandırmaktan kesinlikle kaçınır. Her ne kadar “çıkar grubu plüralizmi” kavramını kullanmış olsa da, bunu kavramın
sunduğu teorik açılım imkânlarından yararlanmak için değil, onu olumsuzlamak için yapmıştır.
Young çoğulculuğu, kişisel çıkar amacı güden politikalara dayalı bir teori
olarak görür. Ona göre bu teori, devlet-vatandaş ilişkilerini müşteri-tüketici
ilişkilerine indirger ve o bağlamda ele alır. Bu teori “tüm” vatandaşları farklı rol ve ilgilere ayırarak atomize bireyler yaratır. Ayrıca, politikayı bireysel
çıkarların tâkip edilmesi olarak gördüğü için de, kamusal müzakereyi ve bu
yolla karar alma imkânlarını engeller. Young’a göre siyasal çoğulculuk anlayışı, müzakereci demokrasinin amaçları açısından tamamen elverişsizdir.
Çünkü bu anlayış, kamusal müzakere pratiğini engellemek suretiyle, politik
süreçleri depolitize etmektedir.66

E. Çoğulculuğun Temel Kriterleri
Çoğulcu bir toplumu çoğulcu olmayandan hangi özellikler ayırmaktadır veya
başka bir ifadeyle, bir toplumun çoğulcu olduğunu (veya olmadığını) belirleyen ölçütler nelerdir? Düşünürler bu mesele ile ilgili olarak farklı kriterler
önermişlerdir. Burada bunlardan sâdece ikisinin, Lijpart ve Schwarzmantel’ın
görüşlerine yer verilecektir.
Lijpart67 bir toplumun çoğulcu olup olmadığını ampirik yollardan ortaya
koymak için belli başlı dört kriter önermiştir. Ona göre bu dört kritere bakarak bir toplumun tam anlamıyla çoğul bir toplum olup olmadığı anlaşılabilir.
Bu dört kriteri eksiksiz olarak karşılayan toplumlar tam (mükemmel) anlamda çoğul (veya çoğulcu) toplumdur; bunların biri veya birkaçından mahrum
olan toplumlar, mahrum oldukları kriter adedi oranında mükemmel çoğulculuktan uzaklaşırlar. Kriterler şunlardır:
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Mükemmel anlamda çoğul olan bir toplumda, toplumun kaç kesime ayrıldığını tam olarak belirlemek mümkün olmalıdır.
Keza, bu kesimlerin büyüklüğünü ve bunların her birine kaç kişinin ait
veya mensup olduğunu tespit etmek de mümkün olmalıdır.
Mükemmel anlamda çoğul olan bir toplumda, kesimsel sınırlar arasında,
ayrıca sosyal, siyasal ve ekonomik organizasyon arasında kusursuz bir tekabüliyet olmalıdır.
Siyasal partiler, diğer üç kriteri de kapsayan örgüt tipleridir.
Lijpart’a göre bu dört kriter, bir toplumun sâdece çoğul (plural) bir toplum
olup olmadığını değil, aynı zamanda çoğulcu (plutalist) bir toplum olup olmadığını da gösterir. Dört kriterin tümünü karşılayan toplumlar ideal-tipteki
toplumlardır. Ancak her toplum belli oranlarda bu ideal-tipten sapabilir. Toplumların ideal-tipe yaklaşma veya sapma oranları, onların çoğulculuk derecelerinin göstergesi olarak kullanılabilir.68
Daha çok siyaset sosyolojisi alanındaki çalışmalarıyla bilinen Schwarzmantel69 altı kriter önermiştir. Bu kriterler aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
1. Hiçbir Grubun Tek Başına Birden Fazla Sorun Alanı Üzerinde Sistematik ve
Sürekli Bir Denetim İmtiyazına Sâhip Olmaması
Bu kriter, bir grubun sâdece bir sorun alanını domine edebileceği ve etkisinin de bu alanla sınırlı olabileceği argümanına dayanır. Liberal demokratik
sistemlerin bu kriteri karşıladığı ileri sürülür. Liberal demokratik sitemde,
hükümeti veya devlet iktidarını elinde bulunduran diğer kişi veya çevreleri
etkilemeye çalışan ve bunda genellikle başarılı da olan bazı baskı grupları
vardır. Bu gruplar, sanayi konfederasyonları, sendikaları ya da modern ekonomik hayatın bazı alanlarının temsilcilerini kapsar. Samuel Beer, Amerika
ile İngiltere’yi karşılaştırdığı bir araştırmasında, bu iki ülkeden “başta emek,
sermâye ve tarım olmak üzere, modern toplumun büyük ekonomik çıkar
gruplarına dayalı olduğu ülkeler”70 diye bahsetmiştir.
Şüphesiz tüm grupların sâhip olduğu güç ve etki düzeyi aynı değildir.
Ama olması gereken şey, hiçbir grubun tek başına tüm farklı alanlar üzerinde
68
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egemen olmamasıdır. Böyle bir grup olsaydı, bu durumda ‘yönetici sınıf’tan
(Marksist perspektif), ‘yönetici elit’den (Elitist perspektif) ya da ‘iktidar
eliti’nden (Mills’çi perspektif) bahsedilebilirdi. Plüralist seçeneğin esası, böyle bir muktedir grubun varlığına müsaade etmemektir. İster ulusal ölçekte
olsun, ister yerel yönetim veya yerel topluluk düzeyindeki mikro ölçekte olsun, siyasal süreç ve ‘kilit kararlar’ dikkatlice incelendiği takdirde, bir grubun
herhangi bir ‘sorun alanındaki’ kilit kararlar üzerinde etkili olurken, diğer
alanlarda bu etkinliğini sürdüremediği görülecektir. Böylece, farklı birey ve/
veya grupların farklı meseleler üzerinde etkili olabildiği ileri sürülmektedir.
Meselâ, sendikalar çalışma şartları ve ücret gibi konularda çok etkili olabilirken, sağlık ve eğitim gibi konularda söyleyebilecekleri fazla bir şey yoktur.
Modern demokrasilerde çoğulcu perspektif, çok sayıda siyasal partiler
gibi grupların da çokluğuna vurgu yapar. Parti ve grupların çokluğu ise plüralist siyasal sistemlerde iktidarın yoğunlaşmasına imkân tanımamaktadır.
Plüralist yaklaşımın metodolojisi, yerel veya ulusal düzeyde alınan kararlara
bakmak ve ‘karar oluşturma süreci’ diye adlandırılan sürece katılan grupların
sayısına dikkat etmektir.
2. Toplumun En Önemli Üretken Güçleri Olan Emek ve Sermâye Arasında
Kararsız Bir Denge Durumunun Varlığı: ‘Dengeleyici Güç’ Varsayımı.
Güç veya iktidar konusu, problem odaklı veya meselelere bağlı bir konu
olduğuna göre, plüralist teorinin diğer veçhesi, “dengeleyici güç” veya gücün
başka bir güçle dengelenmesi sorunudur. Çoğulculuk teorisyenleri, gelişmiş
bir ekonomide üretici güçlerin münhasıran önemli olduğunu kabûl ederler.
Ancak, emek ve sermâyeden oluşan iki temel grup arasında bir güç dengesinin olduğu ileri sürülür. ‘Dengeleyici güç’ kavramı, J.K. Galbraith tarafından,
gücün tek olmasının, bu gücü dengeleyecek organizasyonların oluşumunu tetikleyeceğini göstermek için ortaya atılmıştır.71 Meselâ tüketici birliklerinin
kurulması, dengeleyici bir karşı güç olarak satıcı birliklerin kurulmasını tetikler. Piyasada ‘tam rekabet’ durumu yoktur ve hiç olmamıştır. Fakat emek
ve sermâye arasında var olan ‘eksik rekabet’ durumu bile, taraflardan birinin
diğerini domine etmesine veya diğeri karşısında aşırı avantaj elde etmesine
imkân vermemiştir. Her iki kesim de ekonomik gücü elinde tutmakta, dolayısıyla grev veya lokavt gibi yollarla birbirlerini ve hükümeti etkileyebilmekte
ve hükümet faaliyetlerini biçimlendirebilmektedirler. Çoğulcu siyasal teori, bu
iki kesimden her birinin yekdiğeri için bir ‘dengeleyici güç’ olduğunu farz eder.
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3. Ekonomik iktidarın siyasal iktidardan ayrılması.
Ekonomik ve siyasal güçler arasında karşılıklı bağımlılık ilişkisi olduğu şeklindeki Marksist görüşe karşı çoğulcu yaklaşım, devletin ve siyasal iktidarın
egemen ekonomik çıkarlar veya çevrelerin kontrolü altında olduğu veya devlet iktidarının belli bir ekonomik gruba tâbi olduğu fikrini reddeder. Evrensel
oy hakkının tanınması ve işçi sınıfına ait siyasal partilerin ve sendikaların
ortaya çıkışı sonucunda, toplumdaki üretim kaynaklarının sâhipleriyle devlet
arasındaki bağın koptuğu belirtilmektedir. Tüm insanlar vatandaşlık temelinde eşittir ve hepsinin eşit oy hakkı vardır. Ekonomik güç artık eskisi gibi
siyasal iktidarın tek ve en önemli kaynağı değildir; siyaset otonom bir etkinlik alanı hâline gelmiştir. Meselâ Duverger72, bu durumun yani “siyasal iktidarın ekonomik iktidardan ayrılmış olmasının, kapitalist veya yarı-kapitalist
bir ekonomiye işaret ettiğini” belirtmiştir.
Buna ek olarak çoğulcu teorisyenler, hükümetlerin seçmenlerinin istek ve
tercihlerine karşı duyarlı olacaklarını, çünkü tekrar iktidara gelebilmek için
bunun gerekli olduğunun bilincinde olduklarını ileri sürerler. Bu gereklilik
parti ve çıkar gruplarının faaliyetleriyle birleştiğinde, hükümet üzerindeki
baskı artacaktır. Böylece yöneticilerin yönetilenlere karşı sorumluluğu ve onlara hesap verme yükümlülüğü garanti altına alınmış olacaktır. Söylemeye
bile gerek yok ki, böyle bir sistemde hükümetin sorumluluğu sâdece zengin
azınlığa değil, toplumun tüm kesimlerine karşıdır.
4 Devletin Rekabet Hâlindeki Kesimler Karşısında Tarafsızlığı.
Çoğulcu bakış açısına göre devlet toplumun tüm kesimleri arasında tarafsız bir aktördür. Tarafsız bir hakem gibi davranarak, sosyal sınıflar ve sosyal
gruplar arasındaki ihtilâfları çözüme kavuşturmaya çalışır; sosyal ihtilâf ve
antagonizmaları taraf tutmadan düzenler veya hâlleder. Aksiyomatik kabûl
düzeyindeki bu devletin tarafsızlığı ilkesini, devleti bir reform/yenilik aracı
olarak düşünen görüşle mezcetmek mümkündür. Şöyle ki; eğer devlet iktidarı belli bir sınıfın çıkarlarına ram olmamış, devletin kaynak ve imkânları
da belli bir kesimin malı derekesine indirgenmemişse, bu iktidar, kaynak ve
imkânlar tüm toplumsal grupların (meselâ işçi sınıfının veya sosyalist partinin) etki, erişim ve kullanım alanına girmiş olacaktır. Bu ise toplumun sosyo-ekonomik yapısında önemli değişikliklere yol açabilir. Buna plüralizmin
sosyal demokrat veya reformist versiyonu da denebilir. Devlet en azından
geçen yüzyılda Avrupa’da sosyal refah tedbirleri uygulamış ve sosyo-politik
hayatta daha önce hiç olmadığı kadar aktif ve müdahaleci bir rol üstlenmiştir.
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Meselâ A. Crosland73 The Future of Socialism (Sosyalizmin Geleceği) adlı eserinde, sosyal hayatta üstlendiği bu aktif role bakarak, devletin bundan böyle
artık kapitalist sınıfın piyonu/âleti/enstrümanı olmayacağını ilân etmiştir.
5 Fikirlerin Çokluğu veya Diğer Görüşleri Domine Eden Baskın Bir İdeolojinin
Yokluğu.
Plüralistlere göre liberal demokratik sistemleri karakterize eden en temel
özellik, bu sistemlerde baskın bir ideolojinin yokluğudur. Liberal demokratik
sistemlerde çok sayı ve çeşitlilikteki fikirler, kendilerini ifade edebilecekleri uygun kanallar bulmakta zorlanmazlar. Totaliter toplum ve sistemlerden
farklı olarak, demokratik ülkelerde aktif ve farklılaşmış bir kamuoyu, çok sayıda ve çeşitlilikte görüş, kanaat ve bakış acıları geliştirebilir ve bunları uygun kanallarla ifade edebilir. Yani liberal demokratik toplumların çoğulcu yapısı, bu toplumları ‘kitle toplumu’ olmaktan kurtarıp, onları ‘halkın toplumu’
yapar. Kavramın isim babası olan C.W. Mills’a74 göre, (kitle iletişim araçlarının ve medyaların manipülatif etlisini akılda tutarak) “halkın toplumunda”
kamu meselelerinin, bu meseleler hakkında bilgi sâhibi olan ve (ne kadar
farklı hatta uçuk da olsa) düşüncesini özgürce ifade edebilen bireylerce müzakere edilerek karara bağlandığını söylemek mümkündür. Bu şekilde oluşan
kamuoyu güçlü bir sosyal güç olarak kabûl edilir.
6. Siyasal Rekabet Ortamının (Birden Çok Alternatif Arasından Seçme
İmkânının) Varlığı.
Plüralist bakış açısına göre bir toplumun çoğulcu bir yapıya sâhip olduğunu gösteren son kriter, bu toplumlarda politik süreçlerin tercih (seçim) ve
rekabet ortamında işlemesidir. Batılı tipteki siyasal sistemleri diğerlerinden
ayıran özellik, bu sistemlerde çeşitli ve çok sayıdaki siyasal partiler ve baskı
grupları arasında cereyan eden politik mücadelenin seçim ve rekabet esasına
dayanmasıdır. Parti ve grupların çokluğu, iktidarın yoğunlaşmasını engelleyerek, dağılmasını ve yayılmasını sağlar. Öte yandan bu sistemlerde iktidar
partileri muhalefet partileri tarafından denetlenirken, belli aralıklarla yapılan
seçimler de iktidar sâhiplerinin hesap vermesini mümkün kılar. Bu sistemlerde vatandaşlara işbaşında görmek istedikleri partiyi iktidara taşıma fırsatı
tanınmıştır. Tüketicilerin pazardaki imtiyazlı konumları nasıl ise, vatandaşların siyasal alandaki konumları işte öyledir.
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Sonuç Yerine: Çoğulculuk ve Liberalizm
Çoğulculuk, son dönemlerde hayli ilginç ama bir o kadar da çetrefil bir mesele hâline gelmiştir. Çoğuna göre olumlu anlamları olan bu kavram, bazıları
için olumsuz çağrışımlara sâhiptir. Başına yerleştirilen farklı sıfatlar, çoğulculuğun anlam ve çağrışımlarını hem çoğaltmış hem de çeşitlendirmiştir. Bu
makalede çoğulculuğun türleri başlığı altında sayılanlara ilâveten ideolojik,
entelektüel, dinî, felsefî ve hermeneutik çoğulculuktan da bahsetmek mümkündür.75 Hiç şüphesiz çağımızın en revaçtaki siyasal fikir, akım ve yönelimlerinden biri hâline gelmiş olan çoğulculuk, tüm toplumlar ve onların sosyal siyasal örgütlenmeleri için şartlara göre çokları tarafından büyük imkân
ve nimet olarak görülürken, bazıları tarafından büyük belâ ve musibet olma
potansiyeli taşıyan bir proje olarak telâkki edilmektedir. Bir taraftan birçok
insanın kabûl ettiği ve yücelttiği saygın bir siyasal değer mertebesine yükseltilen bu kavram, diğer taraftan başta milliyetçi ve merkeziyetçi (üniter)
bir düşünceyle ona uygun sosyo-politik örgütlenme tasarımı içinde olanlar
olmak üzere, azımsanmayacak sayıdaki kesimler tarafından, kendisine atfedilen olumsuz anlam ve imâlarla şüpheyle yaklaşılmakta, tel’in edilmekte ve
sert direnişlerle karşılanmaktadır. Bugünün modern birey ve toplumları, siyasetten eğitime, kültürden adâlete hemen her alanda çoğulculuk olgusuyla
bir şekilde yüzleşmektedir. Globalleşme ve onunla bağlantılı bir dizi gelişmenin doğurduğu mevcut soyo-politik temayül itibariyle, dünyanın giderek artan oranda farklılaşmış ve çoğulcu bir yapı sergilemekte olduğu olgusu, ister
lehinde ister aleyhinde olsun, siyasal teorileri/teorisyenleri olduğu kadar sıradan insanları, politik ve dinî liderleri, eğitimcileri ve diğer meslek erbabını
bu konuya eğilmek zorunda bırakmaktadır.
Bu olgunun çoğulculuk konusuna eğilmek zorunda bıraktığı kesimlerden
biri de çoğulculuk-liberalizm ilişkisini ele alan ağırlıkla liberal perspektife
sâhip olanlar olmak üzere, değişik bakış açılarına sâhip düşünürler olmuştur.
Siyaset bilimi literatüründe bu konuda kaleme alınan zengin, yetkin ve vukufiyetli eserler, liberalizm ile plüralizm arasındaki ilişkiyi ilginç ve önemli
kılmıştır. Bu nedenle çoğulculuğu konu edinen bir çalışmanın bu ilişkiye değinmemesi önemli bir eksiklik olurdu.
Talisse’ın76 da belirttiği gibi, çok geniş varyasyonlara sâhip komplike bir
doktrin olmasına rağmen liberalizmin özü itibariyle, bireysel özgürlüğün üze75
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rinde önemle duran ve devleti, aslî görevi bireyi ve bireysel özgürlüğü devletin
ve diğer bireylerin müdahalesinden korumak olan zor kullanma ayrıcalığına
sâhip bir kurum olarak gören bir siyasal teori olduğu söylenebilir. Liberal devlet anlayışına göre, meşru bir devletin aslî görevi, bireyin negatif yani müdahaleye mâruz kalmama özgürlüğünü güvence altına almak olmalıdır. Atilla
Yayla’nın ifadesiyle devlet, “sosyal düzenle, sosyal düzenin kurallarıyla, birey
hak ve özgürlükleriyle sınırlı ve bireylere karşı sorumlu”77 olacaktır.
Geleneksel liberal siyasal teorisyenler, doğal olarak liberal siyasal düzenin en ideal siyasal düzen olduğunu ispatlamak için deliller sağlamaya ve
sunmaya çalışırlar. Burada güdülen amaç, vatandaşlarının rızasına mazhar
olmayı başarabilen liberal devletin meşru olduğunu göstermektir. Başka bir
ifadeyle, vatandaşların liberal devletin politikalarından memnuniyet duyup,
rıza ve bağlılıklarını beyan etmeleri, liberal devletin meşruiyetine dâir karine kabûl edilmektedir. Liberal teorisyenler buradan yola çıkarak, liberal devletin meşruiyet zeminini teşkil edecek evrensel geçerliliğe sâhip bir teori
inşa etmeye girişmektedirler. Bu zeminin inşasına aday âşina teoriler içinde
Locke’ın doğal haklar doktrini, Kant’ın otonom özne görüşü, Mill’in hedonist değer kavramı ve Rawls’un ilk dönemlerine ait rasyonel tercih teorisi
yer almaktadır. Buradaki beklenti, bireyler arasındaki çok önemli hayat tarzı
ve kanaat farklılıklarına rağmen, tüm rasyonel bireylerin kabûl edebileceği
umulan temel bir ilkenin saptanabileceği idi. Düşünürlerin görevi, bu ilkenin
saptanmasıyla, bunun en iyi liberal siyasal bir yapı içinde gerçekleştirilebileceğini göstermekti. Rawls’u78 izleyerek, geleneksel liberal siyasal teorisyenlerin liberal devleti kapsamlı felsefî doktrinlerin içine yerleştirmeye kalkışmalarından hareketle, onların “kapsayıcı” liberalizm teorileri önerdiklerini
söylemek mümkündür.79
Bu açıdan bakıldığında, değer çoğulculuğunun veya ahlâkî plüralizmin
liberal siyasal teorisyenlerin geleneksel bakış açıları için bir tehdit algısı
oluşturduğu gibi bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Şâyet yeni global eğilimler, çok-kültürlü/çok-kültürcü trendler, iletişimde sağlanan ilerlemeler ve bu
makalenin Giriş bölümünde sıralanan diğer faktörler, sıradan insanlar ve düşünürler arasında değerlerin çoğulculuğu tezinin veya en azından bazı versiyonlarının doğru olduğuna/olabileceğine ilişkin genel ve yaygın bir inanışın
oluşmasına yol açmasaydı, bu tehdit çok huzur bozucu olmayabilir ve ciddiye
77

Yayla Atilla, “Anayasa ve Devletin Sınırlanması”, Liberal Düşünce, Sayı 66, Bahar 2012, s. 9-11.

78

Rawls John, Political Liberalism, New York: Columbia University Press, 1996, p. 11-15. Aktaran, Robert B. Talisse,
agm., s. 130.

79

Talisse Robert B., agm., s. 129.

164 | Hüseyin Bal

alınmayabilirdi. Fakat sözü edilen faktörler, liberal siyasal felsefenin son yirmi yılda neredeyse tüm entelektüel kapasitesini plüralizm meselesine tahsis
etmesine neden olmuş gibidir. Cevaplanması gereken soru şudur: liberal bir
siyaset düşünürü veya teorisyeni liberalizminden tâviz vermeden çoğulcu
olabilir mi, nereye kadar?80
Talisse’ı81 izleyerek, bu soruya cevap niteliğindeki belli başlı üç entelektüel pozisyonu tespit etmek mümkündür. Birincisi, değer çoğulculuğunu veya
ahlâkî plüralizmi reddederek kapsamlı bir liberal teori projesinde ısrar eden
yaklaşımdır. Bu yaklaşım, daha çok Dworkin82 ve Barry83 tarafından temsil
edilmektedir. Değer çoğulcularının aksine Barry84, “insanoğlu için en iyi tek
bir yaşamın olduğu fikrinin aslında hiç de saçma olmadığını” ifade ederken,
Dworkin85 kendi liberalizm anlayışının “en iyi kişisel etikle ve iyi hayata dâir
doğru felsefî görüşle imtizaç ettiğini” ileri sürmüştür.
İkinci entelektüel pozisyon çoğulculuğu kabûl ederken, liberalizmi deyim
yerinde ise gözden çıkaran pozisyondur. Bu pozisyonun en meşhur temsilcisi, Gray’dir.86 Liberalizmi kapsamlı/kapsayıcı bir doktrin olarak gören akımın
aksine Gray, “siyaset felsefesinin görevinin pratiğe bir temel sağlamak değil,
aksine, daha az yanılsamaları olan pratiğe geri dönmek olduğunu” ve bunun
da “hak ve adâlet teorilerinin bizi siyasetin ironi ve trajedilerinden âzade ettiği yanılsamasını bir yana atmayı gerektirdiğini”87 ifade etmektedir. Gray,
tek bir ilkede veya sıralı ilkeler sistemi içinde ifade edilebilecek tutarlı bir
siyasî ahlâkı reddettiği için, çoğulculuğun liberalizmin “vazgeçilmez temel
haklar” veya özgürlükler düşüncesiyle bağdaşmadığını ve aynı nedenle doğal
hukuk doktrinlerinin de kabûl edilemez olduğunu ileri sürer.88 Gray, liberal
80
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olmayan, neo-Hobbescu bir siyaset anlayışını savunmaktadır. Bu siyaset anlayışına göre, en çok olmasını ümit edebileceğimiz şey, çatışan hayat tarzları
arasındaki barışçı bir modus vivendi (geçici antlaşma)’dir. Keza Gray, açık bir
şekilde liberal olmayan (illiberal) muhtelif tiplerdeki devletlerin de pekâlâ
tamamen meşru olabileceklerini düşünmektedir.89
Üçüncü entelektüel pozisyon, değer çoğulculuğunun bazı versiyonlarını
kabûl etmekte, fakat liberal teoriyle uyuştuğu görüşüne çok sıcak bakmamaktadır. Rawls’un siyasal liberalizme dâir düşünceleri, bu pozisyonun en etkili
temsilcisi kimliğini taşımaktadır. Onun bakış açısına göre, liberal teorisyenlerin ahlâkî çoğulculuğa verebilecekleri en yerinde cevap, “felsefî anlamda
yüzeyde durmak” ve kapsamlı/kapsayıcı doktrinler karşısında derinlemesine
bölünmüş durumda olan vatandaşlar arasında “örtüşen konsensüsü” başarabilecek liberal taahhütlere ilişkin felsefî olmayan bir formül bulmaya çalışmaktır.90 O hâlde Rawls’a göre, politik duruşu itibariyle liberal olan biri, işe
felsefî teorilerden ziyâde, liberal toplumlardaki “zımnen kabûl edilmiş ortak
prensip ve fikirlerden” başlamalıdır.91 Charles Larmore’ı da bu ikinci entelektüel pozisyona dâhil etmek mümkündür. Ona göre çoğulculuk liberalizm için
bir temel oluşturamaz. Çünkü liberalizmin amacı, iyiye ilişkin kavrayışlarına
bakmaksızın bütün mâkûl bireylerin kabûl edebileceği prensipleri bulup ortaya çıkarmaktır. Çoğulculuğun bu prensiplerin arasında yer alması çok uzak
bir ihtimâldir; zira bireyler bizim çoğulculuğa ilişkin anlayış veya izahatımızı
paylaşmak zorunda değillerdir. Bizim “iyi” kavrayışımızı reddedebilirler ve
bu onları mâkûl bireyler olmaktan çıkarmaz.92
Aralarındaki önemli farklara rağmen, yukarıda zikredilen yaklaşımlar, çoğulculuk ile geleneksel liberal teorinin tam olarak uzlaşmadıkları noktasında
neredeyse müttefiktirler. Buna bakarak, liberalizm ile çoğulculuk arasındaki
ilişkinin kesilmemiş olsa bile çok zayıfladığı şeklinde olumsuz fikir ve hükümlerin oluşması mümkün gözükmektedir. Ancak bu entelektüel pozisyonlara, liberalizm ile plüralizmi birbirini tamamlayan, deyim yerinde ise tıpkı
et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmayan iki teori olarak gören hatta aralarındaki ilişkinin yekdiğerini gerektirme ilişkisi olduğunu iddia edecek kadar
ileri giden bir dördüncüsünü ilâve etmek gerekir.
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Bu pozisyonun en önde gelen temsilcileri arasında çoğulculuğun liberal
siyasetin temelinde yatan “negatif özgürlük”ü zorunlu kıldığını iddia eden
Berlin’i93; birbirleri ile karşılaştırılamayan çok sayıdaki değerlerin var olduğu
bir sosyal vasatta, liberalizmin çoğulculuğu destekleyen vatandaşlarına belli
bir iyi anlayışını dayatmamasının çoğulculuk anlayışına en uygun düşen yaklaşım olduğunu belirten Lomasky94 ve Crowder’ı95; Liberalizmin “insanların bir
arada yaşamaya çalıştıkları zaman ortaya çıkan beşerî çeşitliliğin, farklılıkların
ve anlaşmazlıkların ortaya çıkardıkları problemlere cevap teşkil eden bir siyasî
felsefe” olduğunu ve bu farklı ahlâkî standartların ise ancak liberalizmle özdeşleşmiş olan bir hoşgörü rejimi altında bir arada var olabileceklerini ileri süren
Kukathas’ı96; hem duygu hem de kanaat düzeyinde çoğulculuğa inanıp da liberal olmayan birini tanımadığını, Berlin’e özgü çoğulculuğu lâyıkıyla anlayabilmek için dünyaya verimli, anlayışlı ve şüpheci bir gözle bakmak gerektiğini, bu
üç değerin (verimlilik, anlayışlılık ve şüphecilik) liberal değerlerin kabûl edilmesini mümkün kılan düşünceler olduğunu ifade eden Walzer’ı97 ve liberalizm
ile değer plüralizminin uyum içinde olduğunu söylemekte kalmayıp, ayrıca değer plüralizminin, liberalizmin belirli bir versiyonunu gerekli kıldığını da iddia
eden ve “liberal plüralizm” olarak adlandırdığı, çoğulculuğa dayanan kapsamlı
bir liberalizm teorisi öneren Galston’ı98 zikretmek mümkündür.
Sayılan düşünürler içinde Galston’ın düşünceleri biraz daha ayrıntılı bir
analizi gerekli kılmaktadır. Galston,99 çoğulculuğun liberalizmi gerektirdiğine dâir düşüncesini, öncelikle çoğulculuğun mahiyeti ile ilgili kanaatine dayandırmaktadır. Ona göre çoğulculuk radikal şüpheciliğe veya görececiliğe
işaret eden bir argüman değildir. Plüralizmin ahlâkî felsefesi, görececilik (relativism) ile mutlakçılık (absolutism) arasında bir yerde durur.
Bir kere çoğulculuk görececilik değildir. Ahlâkî çoğulculuk veya değer çoğulculuğu nokta-i nazarından bakıldığında, tüm insanların kötü olarak bil93
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dikleri veya öyle telâkki ettikleri ve hem bireysel hem de toplumsal yaşamda
bunlardan uzak durulması gerektiğine inandıkları bazı şeylerin var olduğu
görülür. Keza bazı şeyler de vardır ki, bunlar herkese göre iyidirler ve erişilmek istenen şeylerdir. Dolayısıyla, “değerlerin çoğul ve karşılaştırılamaz
olduğunu söylemek, onların sâdece muayyen bir kültürel veya epistemolojik
bakış açısından geçerli olduklarını söylemek değildir”.100 Galston’ın buradaki
hareket noktası, Berlin’in şu düşünceleridir: “Değerlerin bağdaşmazlığını da
dramatize etmemeliyiz; çeşitli zamanlardaki değişik toplumlar arasında, neyin doğru neyin yanlış veya neyin iyi neyin kötü olduğu konusunda oldukça
yaygın bir anlaşma (mutabakat) vardır. (…) Toplumlar onlar olmadan varlıklarını neredeyse sürdüremeyecekleri” asgarî değerler vardır.101
İkinci olarak, ahlâkî çoğulculuk mutlakçılık değildir. Bazı çoklu, çok boyutlu ve çok yönlü şeyler vardır ki, bunları bir bütün içinde harmonize etmek,
birbirleriyle tamı tamına uyumlu parçalar hâline getirmek mümkün değildir.
Bunlar önem sırasına veya öncelik-sonralık sıralamasına tâbi tutulamayacakları gibi, ortak bir değerlendirme ölçüsüne de vurulamazlar. Bu nedenle, bütün bireyler için geçerli olacak tek bir iyi ölçüsü ve (dolayısıyla) anlayışı olamaz. A şahsı için iyi olan bir şey B şahsı için iyi olmayabilir; iyi olsa bile, aynı
oranda iyi olmayabilir. Ayrıca, iyiyi tespit etmede veya ölçmede tercihe şayan
bir ölçü mevzubahis değildir; deyim yerinde ise bir iyi-metre yoktur. Maddî
hayatımız gibi manevî hayatımızda da bir kişi veya grubun tazammum edeceğinden çok daha istenir olan iyiler vardır; birine en yüce mertebeyi vermek,
zorunlu olarak başkalarını dışlamak veya ikincil mertebeye indirmek anlamına gelecektir. Bazı kişi veya grupların yaşam tarzları diğerlerinden daha
yaygın olabilir; fakat bunların hiçbiri moral açıdan evrensel değildir. Ahlâkî
plüralizmin ve değer plüralizminin doğru olduğunu düşünmemizin dayanağı
son derece somut şeylerdir. Hayatımızda iyi ile kötü değerler arasında, bunların hangisinin daha iyi olduğuna dâir bir bilgimizin, tercih ve karşılaştırma şansımızın olmadığı çok temel gözüken bazı çatışmalar olabilmektedir.
Meselâ Sartre’ın meşhur, annesi ile Fransız Devrimi arasında kararsız kalan
genci buna iyi bir örnek teşkil etmektedir.102
Buradan çoğulculuk ile liberal siyaset arasındaki ilişkiye geçen Galston,
kendisine göre kaçınılmaz olan bu ilişkiyi şu şekilde kuruyor: Değer çoğulculuğuna göre “iyi” dediğimiz şey tek ve belirli değildir. En azından çeşit100
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li tercihleri rasyonel olarak savunmayı mümkün kılan bir belirsizlik vardır.
Böyle olduğu için de hiç kimse başkaları için bağlayıcı olabilecek bir tercih
sıralaması veya kombinasyonu önerme imtiyazına sâhip değildir. Bu nedenle,
tek bir rasyonel değer sıralaması olduğu iddiasından yola çıkarak kendisine meşruluk temeli vehmeden özgürlükleri sınırlayıcı politikalar için hiçbir
rasyonel temel söz konusu olamaz. O hâlde eğer değer çoğulculuğu doğru
ise, devletin bazı vatandaşlarına tek bir çözüm dayatması mâkûl değildir. Bu
tutuma uygun düşen doktrin veya siyasal sistem ise doğal olarak, vatandaşlarına belli bir iyi anlayışını dayatmayan liberalizm veya liberal siyasettir.103
Talisse’ın belirttiği üç entelektüel pozisyona hâkim olan söyleme bakıldığında kopmuş veya en hafif ifadeyle zayıflamış gibi gözüken çoğulculuk-liberalizm ilişkisinin, özellikle Galston’la yeniden sağlam bir mantıksal örgüyle
kurulmuş ve güçlü argümanlarla tahkim edilmiş olduğu göze çapmaktadır.
Sonuç olarak denebilir ki, çoğulculuk, demokratik siyaseti işlevsel kılmaya yönelik etkili araçlardan biridir; dolayısıyla bir perspektif, bir yöntem önerisi ve bir projedir. Her şeyden önce, temsil krizi başta olmak üzere çağdaş
sorunlarla bunalan günümüz demokrasileri için bir düşman tanımına ihtiyaç
duymadan yönetmelerini mümkün kılabilecek bir performans imkânıdır. Toplumların farklı birey, kesim ve gruplardan meydana geldiği ve bunların birbirlerini karşılıklı olarak etkiledikleri gerçeği, “çokluk”un somut bir gerçeklik,
“çoğulculuk”un ise normatif ilke ve gereklilik olduğunu ortaya koymaktadır.
Grup odaklı demokratik siyasal teorilerin hemen hepsinde bu gerçeklik ve
gereklilik vurgulanır. Çünkü herhangi bir sosyal siyasal örgütlenmede, aşırı
güç ve kudretin bir grup veya kesimin elinde toplanması her zaman muhtemeldir ve böyle olduğunda demokrasiden veya demokratik yönetimden söz
etmek imkânsız hâle gelir.
Çoğulculuk ile liberal siyasetin uyumlu bir birliktelik arz edip etmedikleri
meselesi, sâdece bunların neye karşı olduklarına bakarak da anlaşılabilir: her
ikisi de tekçiliğe (monizm) karşıdır. Dolayısıyla, başka hiçbir şeye bakmadan,
sâdece monizme ve monizmin her türüne karşı olma noktasında mutabık olmaları bile, aslında ne kadar çok şeyde imtizaç ettiklerinin bâriz bir göstergesidir.
Lipson’ın104 dediği gibi, “gerçek plüralist, bireyci (liberal) olan plüralisttir”.

103

Galston, Liberal Pluralism, age., özellikle “Three Sources of Liberal Pluralism” ve “Liberal Pluralist Theory” bölümleri.

104

Lipson Leslie, Politika Biliminin Temel Sorunları, Çev. Tuncer Karamustafaoğlu, Birlik Yayınları, Ankara, 1986, s. 172.
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Günlerimiz, karşılıklı anlayışla dolu büyük, girift ve gelişmeye devam eden
bir dansla geçer. Bir trafik lambasında durur, bir öğün yemeğimizin ödemesini plastik bir kartla yapmayı ister, silâhlarımızı evde bırakır veya bir oy kabinine gireriz. Birkaç çarpışmanın çok yakınında olanca hızla yaşar ve çalışırız:
yollarımızda, mahâllerimizde, ibadet alanlarımızda ve iş yerlerimizde. Buralardaki tüm insanlar, her nasılsa baskı altına almaktan çok özgürleştiricidir.
Bu işin sırrı, birbirimizden beklediğimiz şeyleri kabaca bilmemizdir. Beklediğimiz şeyleri bilmek, bizi birbirimize alıştırma fırsatı sunar.
Beklentileri uyumlu hâle getirme sorumluluğu değil önceden denenmeyenleri deneme özgürlüğü, aynı şekilde büyük bir kazançtır. Bu iki kazanç,
karşılıklı birbirini dışlar ancak sözleşme özgürlüğü ile iç içe geçmiş olan
mülkiyet hakları, aynı anda her ikisinden de yararlanmamıza imkân tanır.
Bizim, pazara giderek uygun fiyata karnıbahar satan birilerini bulabilmemizin mümkün olduğuna güvenimiz tam olduğu gibi aynı şekilde pazara gidip
eskisini son teknolojide üretilmiş olan şeylerle değiştirme imkânı sunan birilerini de bulabiliriz. Biz, önceden denemediğimiz şeyleri deneyerek sürekli
aşama kaydediyoruz. Biz deneyden geçiyoruz.
Deneylerin bir sorunu şudur: onların çoğu işe yaramaz.1 Ya da denenen düşünceler, kötü düşünceleri dışarıda bırakır. Bu şekilde başarılı bir toplum, bir
1

 	 Bir deneyin başarısız olması ne anlama gelir? ABD’deki restoranların açıldıktan sonra iki yıl içinde yüzde sekseninin
kapandığı iddiasını ele alalım. Bunların bazıları iflâs eder ama hepsi, para kaybettiği için kapanıyor değildir. Aslında
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taraftan insanları denemeye, diğer taraftan da onları geleceği parlak olmayan
denemelerden vazgeçmeye teşvik eder.
Kötü düşünceleri ısrarla devam ettirmekten vaz geçirmekle birlikte denemeyi teşvik eden yapı nasıl bir şeydir? Burada şöyle bir varsayım vardır:
Uzun süreden beri ilerlemeyi sürdüren toplumlarda insanlar, kendi bütçeleri
ile deneme yapmakta (to) özgürdürler ve başka insanların kötü düşüncelerine
ödeme yapmaktan kaçınmaya (from) da özgürdürler. Bu, mülkiyet sistemi ile
ilgili doğru bir denemedir (veya çözümlemedir).
Özel mülkiyet sisteminin bu doğru denemesinde sistemin âdil olup olmadığı konusunda bir sorgulamaya girişmek gayet doğaldır. Yani filozofların,
adâlet konusunda ilk ve tek kuramı ortaya koymaları gerekir daha sonra onlar, bir kişinin meşru bir şekilde mülkiyet sâhibi olabilmesi ile ilgili kuramı
oluşturmaya başlarlar. Ben bunun nasıl olması gerektiği konusunda şüpheciyim. Şimdi görüyorum ki adâlet, belirli bir toplumda aşamalardan geçerek
gelişen bir şeydir. Oturduğunuz yerden düşünceler ortaya koymak, bize her
şeyi anlatamaz hatta bazen belirli yer ve zamana göre tarihsel açıdan adâletin
muhtemel gereksinimleri konusunda çok az şey söyler. Örneğin bir uçağın
bizim hava sahamızdan yüksek irtifada izinsiz olarak geçtiğini düşünelim.
Bunda bir adâletsizlik var mıdır? (Bu, bizim tepeden inme kuram oluşturacağımız tek zamandır). Bunu cevaplamak için bilmemiz gereken şey, beklentilerin belirli zaman ve yere göre karşılanabileceğidir. Bilmemiz gereken başka
bir şey de mülkiyet kurumlarının işlevi ile ilgilidir.
Birinci başlık, bir mülkiyet hakkının her şeyden önce alım–satımda ileri
sürülen koşullara bir “hayır” deme hakkı olduğu ileri sürülerek mülkiyet haklarını ana hatları ile ortaya koyar.2 İkinci başlık, “hayır” deme hakkının uygulamadaki sınırlarını tartışır. Üçüncü başlık, bu sınırlanmış hakkın ve onunla
bağlantılı ileriye dönük ticarî taraflara saygı gösterme sorumluluğunun gerçek üretimi, gerçek işbirliğini, gerçek toplumu ve böylelikle başarıya ulaşmış
gerçek liberalizmi kurmanın anahtarı olduğunu ileri sürer. Dördüncü başlık, bunun adâletle yapılması gerektiğine işaret eder ki, burada aynı zamanda bizim adâletle ilgili felsefî kuramsallaştırmalarımızın belirli bir zaman
ve yerdeki çatışmayı çözdüğüne dâir geçmişle ilgili bir soruna cevap olması
gerektiği ya da en azından olabildiğince karşılıklı bir şekilde bizim felsefî
kuramsallaştırmalarımızın, vatandaşların her birinin her günkü hayatlarında
iş sâhipleri, böyle zor bir işte çalışmak istemediklerini, başka yerlerde olmak veya farklı türde bir restoran işletmeyi
istediklerini öğreniyorlar. Ve benzeri.
2

 	 Bkz. David Schmidtz, “Property”, Oxford Handbook of the History of Political Philosophy, editor: George Klosko,
Oxford: Oxford University Press, 2010. for a reworking of some material from Section I.
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birbirlerine minnet duydukları şeyler için somut içeriklere sâhip olmaları
gerekmediği ileri sürülür.

A. Mülkiyet Kavramı
Wesley Hohfeld’e göre yalın (mere) bir özgürlükle tam bir hak arasındaki
önemli fark şudur: Ben P’yi kullanmakta sâdece P’yi kullanmaktan sakınma
sorumluluğum olmaması durumunda özgürüm. (ya da “Benim, P’yi kullanmaktan sakınmak gibi bir sorumluluğum yoksa ancak bu durumda özgür
olurum”). Ben P hakkına sâdece P’yi kullanmaya özgür olmam ve ek olarak
başkalarının da P’yi kullanmaktan sakınmak gibi bir sorumluluğu olması durumunda sâhibim.3 Bu teknik anlamıyla bir özgürlük, dışlayıcı olmayan bir
haktır. Halbuki uygun bir hak, başka birinin kullanabilecek olduğu bir hakkı
dışlamayı beraberinde getirir: Bu, “hayır” deme hakkıdır.
Bugün “mülkiyet hakları”terimi, genel olarak satma, ödünç verme, miras
bırakma, rehin olarak kullanma hatta tahrip etme haklarını içerebilecek bir
haklar kümesine işaret edecek şekilde anlaşılır.4 Fakat bir mülkiyet hakkının
kalbinde, bir “hayır” deme hakkı vardır: sâhiplikleri olmayanları dışarıda tutan bir hak. Başka ifade ile dışarıda tutan bir hak, tam anlamıyla (bir haklar)
küme(si)nin içindeki bir çubuk değildir. Mülkiyet bir ağaçtır. Diğer çubuklar
dallarsa dışarıda tutma hakkı, gövdedir.5
Niçin biz onun bu tarafını görmek zorundayız? Çünkü bir “hayır” deme
hakkı olmaksızın bu küme içindeki diğer haklar, gerçek/aslî haklardan ziyâde
önemsiz/basit (mere) haklara indirgenmektedir. Örneğin ben, anlamlı bir şekilde bazı nedenlerden dolayı bisikletimi senin arkadaşına ödünç verme hakkına
sâhip olmasam bile bir bisiklete sâhip olabilirim. (Yani bu tekil ağacın, “ödünç
verme hakkı” dalı eksik kalıyor.) Aksine eğer benim, senin arkadaşına senin onu
ödünç verme iznini inkâr etme hakkım yoksa bu durumda ben normal şartlarda
bu bisikletin sâhibi değilimdir. Bu nedenle mülkiyeti oluşturan farklı çubuklar
arasında dışarıda tutma hakkını temel yapan kavramsal bir neden vardır.
Bu, bizim bir dışarıda tutma hakkı iddiamızı gerekçelendiren şeyleri tam
olarak sağlamaz fakat konuyu açık hâle getirir. Biz, basit bir şekilde bisikleti

3

 	 Wesley Hohfeld, Fundamental Legal Conceptions. (New Haven: Yale University Press, 1964, Birinci baskısı, iki bölüm
hâlinde 1913 ve 1917’de yapıldı.

4

 	 John Lewis, Law of Eminent Domain (Chicago: Callaghan & Co, 1888) Genel olarak “çubuklar kümesi” metaforunu ilk
kullanan kişi olarak bilinir.

5

David Schmidtz, “The Institution of Property,” Social Philosophy and Policy 11 (1994) 42-62, Benim ilk işim, bu noktayı
açık bir şekilde ortaya koymaktır.
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kullanmaya özgür olmaktan ayrı olarak bir bisiklet sâhibi olmayı sorguladığımızda bir dışarıda tutma hakkını sorgulamış oluruz. (Mülkiyet hakkı özgürlükten daha geniştir. Mülkiyet hakkı, sâhibi olduğum şeyi hem kullanmaktan
alıkonulmamayı hem de başkalarının kullanımına hayır deme hakkını içine
alır. HYB).
Korumanın, “hayır” deme hakkı tarafından sağlanmış olması, kesinlikle
ayırdedilebilir bir sorundur. Normal koşullarda P mülkiyetinin bir bölümü,
“hiç kimse sâhibinin izni olmadan P’yi kullanamaz” şeklindeki bir mülkiyet
kuralı tarafından korunur. Diğer/başka koşullarda P, “hiç kimse sâhibine bedel ödemeden P’yi kullanamaz” şeklinde bir sorumluluk (liability) kuralı tarafından korunmaktadır. Üçüncü bir tür koşulda da P, “hiç kimse, bir sâhibinin
izni ile bile olsa P’yi kullanamaz” şeklinde bir devredilemezlik (inalienability)
kuralı tarafından korunabilmektedir.6 Bu, Calabresi ve Melamed’in mülkiyet
haklarını kendilerine göre çözümleme tarzlarıdır.
Birleşik Devletler anayasasında yasa değişikliği ile yer alan gelir maddesi, özel mülkiyetin bedeli tam olarak ödenmeksizin kamu kullanımına tahsis
edilemeyeceğini açıkça belirtir. Calabresi ve Melamed’in koşullarında gelir
maddesi, mecburi bir kamu menfaatinin bir özel mülkiyet hakkına saygıdan
önce geldiği ve ona bir mülkiyet kuralı tarafından korunuyor gibi muamele
edilmesi gerektiği ileri sürülür. Kamu (devlet), her durumda bu kurala, bir
sorumluluk kuralının koruması altında muamele görüyormuşcasına saygı
duymak zorundadır.7
Mülkiyet kuralları ile mülkiyeti korumanın politika mantığı, bir kaynağı
korumanın tek yolu sorumluluk ilkesi olması durumunda bu kaynağın kontrolünün, tamamen pratik/yararlı amaçlar adına zorunlu bir kamu menfaati
olarak gördüğü şeylere karar veren ve diğer insanların tasarruflarında hatalara yol açan bürokrasinin ellerine geçecek olmasıdır.
6

 	 Guido Calabresi and A. Douglas Melamed, “Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the
Cathedral,” Harvard Law Review, 85 (1972): 1089-1128.

7

 	 Del Webb ve Spur Industries (1972). Konut plânlamacılığı yapan Del Webb şirketi, bitişiğindeki hayvan çiftliği
işletmesi olan Spur Endüstrileri’ne toprak değerlerini ve komşuluk ilişkilerini riske edecek şekilde bir rahatsızlık
meydana getirdiğini söyleyerek dava açtı. Spur Endüstrileri, Del Webb’in burada faaliyete başlamasından uzun
zaman önce kurulmuştu ve Del Webb’in başlangıcında bu araziyi oldukça ucuz bir fiyata satın almasının nedeni de
Spur’un buradaki işletmesi idi. Basit genel hukuk ilkesi şudur: Eğer bir grup, Del Webb’in yaptığı gibi bir rahatsızlığın
yanına giderse bu durumda yakınmaya hakkı olmaz. Fakat mahkeme şu kararı verdi: Her ne kadar Del Webb’in
kendi başına hukukî bir dayanağı yok ise de Del Webb’in müşterileri, “halktır” ve halk, tehlikeli ve sağlığı bozucu
sıkıntılardan korunma hakkına sâhiptir. Bu nedenle mahkeme, Spur Endüstrilerine bir uyarı göndererek Del Webb’in
lehine karar aldı. Fakat dikkat çeken şu ki, mahkeme, beklenenin aksine davayı kazanan Del Webb’ın Spur’u tazmin
etmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, Spur’un mülkiyet hakkının geçerli olduğuna fakat (besi çiftliği halka zarar
verdiği için) Spur’un tazminat ile yer değiştirmeye zorlanabileceğine hükmetti. Çünkü Spur’un mülkiyet hakkı, bir
mülkiyet kuralından ziyâde yürülükte olan bir sorumluluk kuralı tarafından korunmakta idi. Not: Bu dava, Calabresi
ve Melamed’in makalesinin yayımlandığı ay içinde görüldü. Mahkeme, bunu okumamıştı.

İşlevsel Mülkiyet ve Gerçek Adâlet | 173

Sorumluluk kuralları konusunda mantıklı bir açıklama, bazen onun
mâliyetinin çok yüksek olması veya bir kimsenin mülkiyeti üzerine olan
(haksız) etkilerinden kaçınmanın imkânsız olması şeklindedir. Veya haksız
fiil durumlarında bu (haksız) etkileme zaten olmaktadır ve sorun, bu etkilenmenin kasti olmaktan ziyâde raslantısal olduğu durumları kabûl ederken
yanlışlığı nasıl telâfi edeceğimizdir. Bir devredilemezlik kuralının mantığı ise
şudur: Oldukça temel olan bazı mülkiyet şekilleri vardır ki eğer biz onları
satsaydık tam anlamıyla kişiler olmaya son verebilirdik. Örneğin benim böbreğimi ve oyumu mülkiyetim olarak ele alabiliriz fakat bunun bana bu tür
şeyleri satma hakkı verdiğini inkâr edebiliriz. Bu durumda biz, benim hakkıma devredilemez muamelesi yaparız.

B. Trafik İdaresi
Arazi sâhipleri, bir “hayır” deme hakkına sâhip oldukları arazileri belirginleştirmek için çit kullanır. Çitler, sinir bozucudur. Bizler niçin bu tür engeller yaratmak istiyoruz? Bunun niçin böyle olduğunu görmek için farklı bir metafor
düşünelim: Haklar, trafik ışıklarına benzer.8 Basit bir özgürlük yeşil ışıktır.
Tam bir hak, ilintili bir kırmızı ışıkla kaynaşmış bir yeşil ışıktır.
Trafik ışıkları, yeşil yandığı kadar kırmızı da yanarak trafikteki hareketi kolaylaştırır. Kırmızı ışıkların olmadığı durumda bize tamamen yeşil ışık
yanıyor demektir ve bazı noktalarda trafik, gidilen yönün kavşak olduğu bir
noktaya doğru gitgide artar.9 Aksine bizi kırmızı ve yeşil ışıklarla dönüşümlü
olarak karşılaştıran bir sistem, birbirimizin yoluna çıkmaktan bizi alıkoyan
bir sistemdir. Tabiî ki bu sistem, bizi kırmızı ışıkla muhatap ettiğinde sinir
bozucu olur fakat neredeyse hepimiz, gitmek istediğimiz yere gitme kabiliyetimizi onun sayesinde kazanırız.
Bundan şunu anlayabiliriz: Biz, her elli adımda kırmızı ışıkla karşılaşmak
istemeyeceğimiz gibi bir sürü haklar da istemiyoruz. Biz, araba kullananların
her birinin diğerinden beklentisini bilmesini mümkün kılan ve dolayısıyla A
noktasından B noktasına en az müdahale ile ulaştıracak en özlü ışık düzenini
istiyoruz. Belirli aralıklarla yolumuzun üzerine yerleştirilen, iyi düzenlenmiş
trafik ışıkları, iyi düzenlenmiş mülkiyet haklarına benzer. Bunlar, bizi özgürleştirir ve birbirimize göz kulak olmamıza yardım eder.10
8

 	 Bkz. David Schmidtz ve Jason Brennan, A Brief History of Liberty (Oxford: Blackwell Publishers) 2010.

9

 	 Hiç kimse kasten durdurulmayı savunmaz fakat çoğu insan bunu farkında olmadan savunur. Onlar, bunu istenmeyen
ve aksatıcı sonuçları olan politikalar önerdiklerinde yapmış olurlar.

10

Nelerin kendilerinden beklendiğini bilen bir durumda bulunan insanlardan bahsettiğim zaman bu, statükoya öncelik
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Diğer şeyler arasında mülkiyet hakları, kavşağı kullanma hakkının bir
başkasına ait olduğu zamanları söyleyen kırmızı ışıklardır. Kırmızı ışıklar,
özellikle kalabalık bir topluluk için sinir bozucu olabilir fakat onların ortaya
koyduğu bu oyunda biri kazanırken diğerleri kaybediyor değildir. Sistem işlemeye devam ederken neredeyse hepimiz, bunun dışında olabileceklerden çok
daha etkili bir şekilde gidebileceğimiz yerlere gideriz.
1. Ticarî Trafik
Ticarî trafik, genel anlamda birlikte özenle hazırlanmış projeler yapmak için
koordine olmuş insanlardan oluşur. Özel anlamda ise her biri kendi projelerinin peşinden giderken başkalarını yolundan etmeyecek şekilde koordine olmuş insanlardan oluşur. Özel anlamıyla koordine olmak için insanlar, mülkiyetle ilgili ortak anlayışlara ihtiyaç duyarlar. Özel anlamıyla koordine olmak
için insanların, “hayır” deme hakları ile ilgili ortak bir anlayışa ihtiyaçları
vardır. Aynı şekilde özgür bir şekilde “evet” diyerek oluşturulmuş yeni sorumluluklarla ilgili de ortak bir anlayışa ihtiyaçları vardır. Bu şekilde insanlar, haksız fiille birlikte mülkiyeti de sınırlandıran ortak anlayışlara ihtiyaç
duyarlar.
Eğer insanlar tek başlarına yaşıyor olsalardı bu durumda iyi hayatın tam
anlamıyla kendi kendine yetiyor olması gerekirdi. Ticaret ortaya çıkmaya
başlarken -ki bu, toplum ortaya çıkarken demekle aynıdır- kendi kendine yeterli olma fırsatı, burada bununla birlikte kişinin kendi ihtiyaçlarını doğrudan karşılaması için yeterli üretim yapmasıyla değil başka insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar üretim yapmasıyla ortaya çıkar.
Fakat insanlar, yalnızca lâyıkıyla anlaşılan ve karşılıklı olarak kabûl edilebilir işbirliği koşulları kurulması durumunda birlikte çalışırlar. İnsanlar, verdikleri sözlerde durduklarında, karşılıklı beklentiler oluştuğunda ve yapılan
anlaşmalara güvenildiğinde büyük imkânlar ortaya çıkar. Bir diğerine güveniyor olma, insanların tam olarak kendi kendilerine yeterli olmaktan vazgeçme riskini almalarını mümkün kılar. Bunun yerini uzmanlaşılmış alanlarda
komşuları için daha iyisini yapma becerisi alır. Bu şekilde görev dağılımı,
büyük kalabalıklara sırasıyla hizmet etmiş olma fırsatını büyük oranda sağlamış olur. Ticaretin gelişmiş olduğu bir toplumda biz, hiç tanışma imkânımız
olmayan müşteriler için üretim yapabiliriz. Biz sâdece belli belirsiz bir şevermekmiş gibi görünür. Ben bu konuda iki farklı düşünce arasında tereddüt ediyorum. İlki, statükonun önceliği ile
ilgili olarak sık sık ifade edilen endişenin, yanlış yere konulmasıdır. Başlangıç yerinin burası olduğunu onaylama, bizi
gidebileceğimiz yerlere çıkarır fakat bizim buradan erişemeyeceğimiz sonuçlara varmamızın keyfî bir hüküm olması
zordur. İkincisi, eğer bu yaklaşım muhafazakârsa bu da muhafazakârlıklığın en hafif şeklidir. Burası bizim başlangıç
yerimizdir ve orada kalmak zorunda değiliz.
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kilde onların niyetlerinin farkında olabiliriz ve gerçekten onların çok sayıda
olmasıyla biz, sâdece ürünlerimizi iyi fiyata satıyor olduğumuzu anlayarak
onlarla işbirliği yapmayı başarıyoruz. Bir kimse bir yerde ürününün satmaya değer olduğunu düşünür ve bilmeye gerek duyduğumuz her şey budur.
Çağdaş toplum, böylesi temeller üzerine kurulmuştur ve (hatta bir yüzyıl öncesine kadar bilim kurgu yazarlarının bile akılına hayâline gelmeyecek) eşi
görülmemiş bir çağdaş zenginlik inşa edilmiştir.

C. İşlevsel Bir Mülkiyet Sisteminin Sınırları
“Hayır” deme hakkı sıkıdır ancak mutlak değildir. William Blackstone, mülkiyeti “bir insanın hak ettiği ve bu dünyadaki bir diğer bireyin hakkını tümüyle
dışarıda bırakarak gücünü kendi dışındaki dünya üzerinde kullandığı tek ve
zorba egemenlik/sâhiplik alanı” olarak görür.11 Gerçi Anglo-Amerikan hukukunda mülkiyet hakları, pratikte bazı sınırlandırmalara mâruz kalmaktadır.
Blackstone’un işaret ettiği egemenlik gerçektir fakat yol ve çevre düzenlemesi, imar plânı, düzenleyici kanunlar ve geleneksel kamu menfaati algıları
nedeniyle sınırlamalara gidilmektedir.
“Hayır” deme hakkı, en genel anlamıyla kolaylaştırarak toplumu rahatlatan bir geleneksel yapıdır. İnsanlar “hayır” deme ve feragat etme hakkına
sâhip olduklarında onların feragat etmeme güçleri de vardır. Onlar, birbirlerine güvenebilirler. Yani onların durumu çok yakın olarak yaşamaya el verir.
Yine korku ve endişe duymadan üretmeye, ticaret yapmaya ve başarı elde
etmeye uygun hâle gelirler. Onlar, pazara gelebilir ve meyvelerinin bol olmasını kutlayabilirler. İnsanlar, pazara sâdece bu yolculuklarının üstesinden
gelebileceklerine inandıkları zaman gelirler (veya en azından bu yolculuğun
evde olmaktan daha emniyetli olması durumunda pazara giderler). Sonuçta
sıradan üreticilerin yapmış olduğu şey, sâdece bu yolculuk değildir. Onlar,
sâhip oldukları şeylerin değerini asla gizlemeksizin gayet güvende olduklarını hissetmeye başlarlar. Yine üretimlerinin, soygunculara hedef olmaksızın
açıkça reklamını yapmaya girişirler. Onlar, ürettiklerini soygunculardan asla
saklama ihtiyacı duymadıkları gibi ürettikleri şeylerin değerini abartmaktan
onları alıkoyan kurallara ihtiyaç duydukları bir noktaya gelirler. Bunlar olup
biterken küçük bir mücize gerçekleşir. Toplum, üretmiş olduğumuz şeylerin
sâdece bir rızayla değiştirilmesi beklentisinin güvenli olabileceği bir noktaya
doğru yol alır.

11

William Blackstone, Commentaries on the Laws of England (Chicago: University of Chicago Press, 1979, ilk baskı:
1765) II/1.
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Fakat “hayır” deme hakkı, büyük bir kitle imha silâhı değildir. Bu, amacı
ticareti zorlaştırmak değil ticareti kolaylaştırmak olanların bir aygıtıdır. Bu
nedenle onun insanları, tıkanan bir sistemle karşı karşıya getirmemesi gerekir. “Hayır” deme hakkıyla kastedilen şey, genel olarak insanların iş yapmasını yasaklayan bir hak değil bir işe engel olunmasını/karışılmasını engelleyen
bir haktır. Örneğin birçok davada mahkemeler, tamamen mülkiyet kavramını
temel alarak mal sâhiplerinin, bir “girilmez” işareti koyarak bir dışarıda tutma hakkına sâhip olduklarına hükmederler. Fakat yüksek irtifada bir kimsenin arazisinin üzerinden uçma, bir izinsiz girme sayılır mı? Hinman vs. Pasific Air Transport davasında mal sâhibi Hinman, adı geçen havayolu şirketine
izinsiz geçiş davası açtı. Hinman, Haney bölge mahkemesinin mülkiyeti üzerinde uçuş yapan hava yollarını durdurma hakkını onaylamasını istedi.
Mahkeme, ikileme düştü zira özel mülkiyete dayalı bir toplumda işbirliğinin bel kemiği olan “hayır” deme hakkı, karşılıklı olarak mülkiyet sisteminin
de bel kemiğidir. Ancak mülkiyetin nihâî amacı da büyük oranda ticarî trafiği
kolaylaştırmaktır fakat bir havayolunun her muhtemel itiraza para ödemeye
kalkmasının imkânı yoktur.12 Bu nedenle mahkemenin, bütün bir mülkiyet
sistemine zarar vermeden havayollarının lehine karar vermek için bir yol bulması gerekir.13
Mahkemenin davalı için kararı, hava trafiği konusunda teoride halk tarafından kabûl edilen ve pratikte Federal hükümet tarafından işletilen bir deniz
taşımacılığındaki yükümlülüğe benzer bir yoruma yol açar. Bu karar, yükümlülükler konusunda geleneksel yükümlülükten radikal bir kopuş değildi. Ayrıca
doğruysa bile yine de dışarıda tutma hakkı, bu şeyden vazgeçmek değildir ve
aslında olayın geçtiği yerde önemli bir tarihi olan bu hakkın kısımları, bozulmadan kalmıştır.
Bir jürinin bulunduğu Hinman davası, doğal bir hukuku ortaya çıkarmıştır.
Mahkeme bir şeyler bulmaya çalışıyordu ve onun bulmaya çalıştığı şeyler, yasamanınkilerden daha fazla doğa kanunlarına yakındı. Yani mahkeme, kanunların
ve insanların işbirliğindeki iktisatın farkına varmaya çalışıyordu ki bu iktisata

12

Schmidtz, (“Property and Justice,” Social Philosophy & Policy 27, 2010) Hinman davasını işlem mâliyetleri ile ilgili
bir karara örnek olarak tartışır. Bu işlem mâliyetleri taşımacılık, paketleme ve reklam gibi bir ürünü pazarlamak ve
müşterilere ulaşmasını sağlamak için harcanan gider mâliyetleridir.

13

Bir yargıcın işinin bir filozofunkinden nasıl farklı olduğunu tam olarak ortaya koymak için benim, yargıcın ortaya
çıkabilecek tüm sorunları çözmesine gerek olmadığını belirtmem gerekir. Onlar, içinde bulundukları zamanın uygun
kaynaklarını kullanarak belirgin hale gelen sorunları ortaya çıkış biçimine göre çözerler. Benim buradaki konumun
parçası, filozofların daha büyük bir resmî düşünmeleri gerekirken yargıçların hayâlî ve kaçınılmaz bir şekilde basit
olan resimlerden ziyâde gerçek büyük resimlere odaklanmalarıdır ve filozofların bu konuda yargıçlardan öğreneceği
bir şeyler olabilir ve olması da gerekir.
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göre hukukun gayesi, insanların üretim ve ticaret yapabilmesine imkân tanıyarak başarılı olmasını sağlamak ve başarı getirecek temel önlemleri almaktır.
Ayrıca hava yolları endüstrisi, insanların üretim ve ticaret kabiliyetlerinin sınırlarını genişletmede mümkün olduğunca devrimci bir deneyimdi.
Davacının başarısız savunması, yoğun bir biçimde ad coelem ilkesine dayandı. Ad coelem, bir Antik Roma görüşüdür ve “toprağın sâhibi olan kimse,
onun üstündekilere (ve altındakilere de çev.) de sâhiptir” anlamına gelir. Ad
coelem, bir kimsenin arazisinin üzerinden yüksek irtifada geçen hava yolları
sorunu ile de ilgili miydi? Hava yolculuğunun ortaya çıkmasından önce ortada bir sorun yoktu. Bu sorununun ortaya çıkmasının nedeni, hukukî anlaşmazlık değildi. Birinin diğerinden daha iyi olduğunu düşünebileceğimiz bir
yolla hâlledilmesi gereken felsefî bir tartışma henüz bulunmuyordu. Hava taşımacılığı ortaya çıkar çıkmaz mülk sâhipleri, bu geçişlerden dolayı hava yollarına dava açtılar. Birinin ad coelem’e ne olacağına karar vermesi gerekiyor.
Yine birinin de insanların birlikte yaşamasına yardım eden bir sistemin parçası olması gereken “hayır” deme hakkına duyulan ihtiyacı anlaması gerekir.
Netlik kazanması açısından yargıcın, mülkiyetin ne için olduğunu sormaktan sakınmasının ender bir durum olduğu muhakkaktır. Mülkiyetin, nelerin bir kimsenin yetkisi dâhilinde olduğunu ve olmadığını belirlediği düşünülür. Eğer X’in senin mülkiyetin olduğu belirlenmişse o zaman sen, X’in
ne için olduğuna karar verecek kişisin. Biz, günün sonunda otoparka gittiğimizde siz şu arabayla eve dönersiniz ve ben de bu arabayla dönerim. Gelenek
iyi çalıştığında tartışmaya gerek kalmaz. Yargıçlar, mülkiyetin ne için olduğu
(bugün ne işlev gördüğü) sorusunu sormaktan uzak durmaya zorlanırlar ve
ancak bu durumda gelenek iyi bir şekilde işlemez. Davacılar, geleneğin henüz
cevap verecek yönde gelişmediği şeklinde bir sorgulama ile karşılaştıklarında yargıçlar, ancak o vakit kurumların/geleneğin iyi işlememesi nedeniyle
mülkiyetin ne olduğunu sorabilirler.
Mülkiyetin pratik sınırları üzerine daha ileri bir düşünce şudur: Mülkiyet hakkının, bir kimsenin mülkünün yükseğinden geçmekten daha ziyâde
ölümüne mücadele etmek için karşılıklı bir sorumluluk anlamına geldiği düşüncesi, klâsik liberal teorinin bir parçası değildir. Sistemin devamı uğruna
yeterince istikrarlı olması için mülkiyet sistemine gelirsek onun aşağı yukarı
herkes için iyi bir seçenek olması gerekir.14 Aşağı yukarı herkes için iyi bir
14

Bu, elbette Lockeçu edinme diye bilinen ilk sâhiplenme dalgasının parçası olmakta çok geç kalmış olanları da
kapsar. Lockeçu edinme, sonradan gelenlere de “aynı miktarlarda” kalırsa ilk sâhiplenmenin meşru olduğunu kabûl
eder. Lockeçu edinme ile ilgili olarak ben şunu ileri sürmekteyim: Mal sâhiplerinin gelecek kuşakları düşünerek
kaynakları koruma altına almaya hakkın olduğu yerlerdeki negatif kamusal mülkiyet trajedileri toplamını pozitif
toplam işbirliği oyununa dönüştürmesi kaydıyla sonradan gelenlerin yararı için ilk sâhiplenme gereklidir.
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seçenek olmasına gelince onun, sistem içindeki aşağı yukarı herkesin geçimini nasıl temin edeceğine ilişkin iyi seçeneklere sâhip olduğunun doğru
olması gerekir.

D. Adâlet: Hatalı Yol
Trafik ışığı metaforunun, özgür ve refah içindeki bir toplumda var olan başarılı bir mülkiyet düzeninin değerini köklü bir biçimde olduğundan daha
düşük gösteren kritik bir yönü vardır. Gerçek anlamıyla trafik ışıkları, sâdece
sürücülerin her birinin diğerinin yolundan uzak durmasını sağladığı zaman
iyi işler. Fakat ticarî trafik idaresi, çok daha bağlayıcı bir testi geçmek zorundadır. Ticarî trafiğin amacı, sâdece kazadan korunmak değildir aynı zamanda
insanları bir arada tutmaktır. Ticarî trafiğin doğuşu, bir lütuftur, bir eziyet
değil. İlerleme ve refahın nihâî sırrı, büyük insan kitlelerinin dayanışma içinde olmasıdır.
Ben şunu demiştim: Büyük insan kalabalıkları herkes demek değildir ve
gerçekte herkes, aynı seviyede ve aynı zamanda değildir. Bu nedenle bir kimse, yayalar hakkında akla uygun bir şekilde ne sorabilir? Onlar için avantaj
nerededir? Cevap şudur: Sözüm ona her şoför, aynı gün içinde bir araba sâhibi
olacak değildir fakat ticarî trafiğin önemi, piyasaya dâhil olmanın araçlarını
üretmesi ve yaygın hâle getirmesidir.15 Ticarî trafik, taşımacılık ve mal değişimi yapmak suretiyle bir toplumun can damarı olur ve aynı zamanda çocuklara şoför olmaları için büyüme imkânını verir. Herkesin aynı gün veya aynı
dönemde araba sâhibi olması amaç değildir. Biz bunun yerine eğer “aynı anda
herkes için garanti edilmedikçe hiç kimsenin arabası ve bilgisayarı olmasın
ve hiç kimse böbrek nakli yapmasın” türünden bir dağıtımcı ilke üzerinde ısrarcı olursak bu, duraklama anlarında ilerleme sağlayan bir sistemi tıkayan
kırmızı ışık gibi olacaktır. Bu tür bir kırmızı ışığa toplumun trafik işletmesi
sisteminde yer yoktur. Buna toplumun mülkiyet sisteminde ve adâlet ilkeleri
arasında da yoktur. Çünkü bu tür bir kırmızı ışık, bu toplumda insanların yaşaması için sâhip oldukları nedenlerle birlikte var olamaz.
Bazıları, adâlet ilkesinin aldatıcı olduğunu ileri sürdü. Yargıçlar, insanların bir arada iyi bir şekilde yaşaması için gerekli olan alışkanlık, kural ve
umutların gelişmesini sağlayan ilkeleri göz önüne alarak onları sınıflandırmalıdır. Bu şekilde iddia edildiği şekilde (“insanlar temel insanî ihtiyaçlarının karşılığını ödemek zorunda değildir” gibi) bir adâlet ilkesi, ekmeği pay-

15

Devir, genelde gelirler ve aynı nedenlerden dolayı araba sâhipleri hakkında en demografik öngörücülerden biri
olacaktır. En değerli meslek becerilerini kapsayacak şekilde sermâye biriktirmek, yıllar alır.
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laşmak için bizim bir fiyat mekanizmasını kullanmamızı reddeder. Oysa fiyat
mekanizması, açlığa düşmeden ve bizi küçük düşüren bir merkezî dağıtımcının kölesi olmadan ekmeği paylaşmanın tek bir yoludur. Bu durumda biz,
hemşehrilerimize bu sözde adâlet ilkesini zorlamaya çalışma sorumluluğumuzun da, hakkımızın da olmadığını biliriz.

E. Adâlet: Doğru Yol
Hinman davasında ticarî trafiğin doğası ve mahiyeti, hakların ve adâletin sınırının neresi olacağı ile ilgili sorunu karara bağladı, aksi bir durum olmadı.
Duruşma yargıcı Haney, hakları ciddiye almaya çalışıyordu. O bunu başardı.
Onun kararının bizi götürdüğü yer, ciddiye almamız gereken bir haklar sistemidir. O, ticarî trafiğin yakın zamanda ortaya çıkan biçimlerine ait tam olarak
yerleşmemiş bir sistemi esas aldı ve bu davada önüne çıkan bu tikel durum
karşısında sistemi tahmin edilebilir ve hedef gözeten bir yolla daha iyi bir
çözüme vardırdı.
Eğer adâlet ilkeleri, insanların ihtiyaç duydukları şeyleri elde etmelerine
uygun olsaydı bu durumda bu ilkeler hayata geçtikçe insanların çatışmalarını çözmeye de uygun olmaları gerekirdi. Mahkemeler iyi çalıştıklarında onlar
hızlı, âdil, esnek ve sonuca götürücü olur. Onların kararları, gelecekteki davalar ve potansiyel gelecek davacılar için göz önüne alınması gereken işaretler olur. Aynı zamanda onlar, aşırı derecede güvenliğin sağlanmasına gerek
olmadan davacıları, öylece tek başına insanlar olarak saygı görebildiklerini
hissederek hayatlarını sürdürebilmeye hazır durumda bırakırlar. İleri sürülen
bir adâlet ilkesi, insanların beklentilerini uyumlu hâle getirmek, dışsallıkları
içselleştirmek ve onları müşterilerinden daha iyi bir hâle getirmenin yollarını arama konusunda yeterince iyi hâle getirerek servetlerini güvence altına
almak için yapmaları gereken şeyleri göz ardı ederse bu durumda insanlar,
kendilerine saygınlık kazandıracak adâlet ilkelerini aramaya devam edecekleridir. Kıyas yaparsak ileri sürülen bir adâlet ilkesi, insanların günlük yemek
ihtiyaçlarını karşılamaları için yapmaları gereken şeylerin yapılmasını göz
ardı ederse bu durumda insanlar kendileri için uygun olan ilkeleri aramayı
sürdürmek zorunda kalacaklardır.
1. Tesisatçılar Olarak Politikacılar
Stephen Holmes ve Cass Sunstein, şunu iddia ederler: “İnsanlar belirli derecede minimal yiyecek, barınak ve sağlık güvencesi olmadan düzgün hayatlar yaşayamazlar. Fakat kamu yardımına duyulan ihtiyacın “temel” olduğunu
söylemek, bize hiç yol aldırmayabilir. Âdil bir toplum, vatandaşlarına yiye-
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cek ve barınak temin edecek, uygun sağlık yardımını güvence altına almaya
çalışacak, iyi eğitim alması, iyi meslekler edinmesi ve iyi bir çevreye sâhip
olması için gayret edecektir.”16
Buna iki şekilde karşılık verilebilir. Öncelikle bizim toplumları değerlendirmemizin doğru yolunun, onların imkânlarını genişletip genişletmediklerini ve insanların birlikte saygın hayatlar sürdürüp sürdürmediklerini sorarak
olabileceğini varsayalım. Bu durumda bizim tesisatçıları nasıl değerlendirmemiz gerekir? Soruyu şöyle de sorabiliriz: Tesisatçılar bizim hayatımızı
daha da iyileştiriyorlar mı? Fakat biz bu soruyu, bir tesisatçının mesleğini
tanımlamada bir şablon olarak kullanacak değiliz. Bir meslek tanımlaması,
daha dar olmalı ve tesisatla ilgili bir şeyler yapmayı gerektirmektedir. Şimdi
biz, bir musluğu yerine takması için bir tesisatçı çağırdığımızı ve bize yiyecek, barınak ve sağlık hizmetleri sağlayacak olan işleri tesisatçının üzerine
yıktığımızı düşünelim. Böyle yaptığımızda biz “kamu yardımıyla gelen ihtiyaçları” ciddî olarak alamayacak mıyız? Hayır. Biz sâdece bir tesisatçının
mesleğini tanımlamanın (ki tesisatçılık mesleği, aslında tesisatçılık başlığı
altında toplanmış olan ve bizim durumumuzu daha iyi hâle getiren genel
bir mesleğin küçük bir kısmını içine alır) her şeyi içine almadığını biliriz.
Kapsaması da gerekmez. Neden olmasın? Çünkü eğer tesisatçıların, masamızın üzerindeki yiyecekleri yerlerine yerleştirme işini de üzerine almaları
gerekiyor olsaydı onlar aynı türden niteliklere sâhip yiyecekleri ayrıştırmayı
bırakacaktır. Bu şekilde eğer biz yani toplum, belirlenmiş bir işi bir tesisatçıya veya bir politikacıya devretmekten uzak durursak bu, bizim bu mesleğin
ne kadar önemli olduğunu anlayamamamızdan kaynaklanabilir. Bununla birlikte olması daha muhtemel olan şey, bu işin ne kadar önemli olduğunu tam
olarak anladığımız için bunu geri çeviririz.
2. Teminatlar
Holmes ve Sunstein’in de söylediği gibi benim ikinci cevabım ise insanların
yiyeceğe, barınağa ve bazen de ilâca ihtiyaç duyduğudur. Fakat onlar yeterince düşünmeden, eğer yiyecek gerekliyse o zaman devletin yiyeceği temin
etmesi gerektiğine karar verirler.17 Adâlet, insanların devletin sağlayacağı

16

Stephen Holmes ve Cass R. Sunstein, The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes, New York: W. W. Norton and
Company (1999) 120. Vurgular bana ait.

17

Holmes ve Sunstien’e benzer şekilde Liam Murphy ve Thomas Nagel, şunu söyler: “Az sayıda kişi, evrensel edebi
kültür ve korumaya muhtaç bir çevre gibi kişisel çaba ile koruma altına alınamayan belirli pozitif kamu mallarının
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bana ait). Bu oldukça modası geçmiş bir yaklaşım gibi görünmektedir. Çünkü kişisel önlemlerde kuramsal hata
bulmakla bu durumu kamu önlemlerine mahkûm etmek arasında büyük bir uçurum yoktur.
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yiyecekler için sırada beklemesini gerektirmez. Bu adâletin gereği değildir.
Adâlet, devletin insanların kendileri ve toplumları için durmadan en iyi beslenme yollarını bulma sürecine müdahale etmesi de değildir. Adâlet, vatandaşların kendilerininki de dâhil diğer insanların ihtiyaçlarını gidermek için
bedeller ödemesine kefil olmalarını gerektirmez.18
Güvenceler için feryat eden insanlar durmalı ve kafalarında şunu canlandırmalıdırlar: Sıradan devlet memurlarının elindeki bu güvenceler, gerçekten insanların durumlarını düzeltmekte midir? Bizler güvenceleri sürdürmek
için bir ön koşul olarak bir hakka sâhip olmaya niçin ihtiyaç duymuyoruz?
Henüz biz, en azından devam eden bu tür garantilerin fakir insanların durumunu daha da kötüye götürmeyecek şekilde garanti altına alınmasına niçin
ihtiyaç duymuyoruz. Eğer güvenceler bu denli önemliyse önce bu güvenceler
için haykırmamız gerekir ve sâdece bu birincisini elde ettikten sonra ilâve
güvenceler için çalışmak gerekir.
Devlet güvencelerine bakmak yerine biz, aktüel sonuçların örneklerine
bakmak zorundayız. Biz bu örneği görür görmez onun nelere işaret ettiğini
hemen anlamalıyız. Bir başlangıç için tahmini hayat süresine bakarak bir toplumun başarısının ne olduğunu objektif olarak ölçebiliriz. 1900’de ABD’deki
ortalama ömür, beyaz erkeklerde 47 ve siyah erkeklerde 33 idi. İki binli yıllara gelindiğinde ortalama ömür, beyaz erkeklerde 75 ve siyah erkeklerde 68
oldu.19 Bu inanılmaz bir başarıdır. ABD hükümeti, insanların uzun yaşayıp
yaşamayacağı ile hiç ilgilenmez. Onun az çok güvence altına altığı şey, toplumun deneyim alanından ibarettir. En cesur ve en iyi, kendisini tehlikeye
atacaktır. Onlar genellikle başarısız olurlar ve yetenekleri tasfiye olur. Fakat
onlar ayakta kalmayı başaracak, silkelenerek tekrar yaralarını saracaklar ve
tekrar deneyeceklerdir. Bunların çoğu er ya da geç başarılı olacak, ülkelerini
ve gezegenlerini daha ileri seviyelere taşıyacaklardır.
Refahın temelinde üretkenlik vardır ve üretken toplumlar, bu güvenceleri
çok fazla abartmaz.

F. Ortak Bir Hedefe İhtiyacımız Yok
Ben mülkiyet kurumlarının değerlendirmesini yaptım ve sözü geçen adâlet
ilkelerini açıklığa kavuşturdum. Bu değerlendirmeyi ve açıklamayı bunların,

18

Eğer insanların devletten talep edecekleri bir şey varsa o da “hayır” deme hakkını güçlendirmek olacaktır. Ve “hayır”
deme hakkı, devletin koruması olmadan sağlam olmaz.
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Bkz. http://www.elderweb.com/home/node/2838, U.S. Census Bureau’s Current Population Reports.
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bizim bir arada iyi bir şekilde yaşamamıza yardım edip etmeyeceklerini sorgulayarak yaptım. Fazla söze gerek yok, bir filozof, birlikte iyi bir hayat sürme dediğim zaman benim tam olarak neyi kastettiğimi bilmek isteyecektir.
Konuyu uzatmamak için direniyorum.20 Şimdi sâdece, muslukçunun birlikte iyi hayat sürmemize yardım edip etmediğini sormuştuk, ona kısaca göz
atacağım. Biz buna “elbette, musluklar çalıştığı sürece” diyebiliriz. İyi hayat
denen şeyin felsefî belirsizliği, bu durumda bizi zora sokmaz. Niçin olmasın?
Çünkü böyle bir soru, bir yere kadar kulağa sıradan gelir. Bu nedenle felsefî
ihtimama gerek yoktur. Biz bu kelimelerle ifade edilen şeylerin günlük konuşmada soruna yol açmadığını gayet iyi biliyoruz. Diğer bir açıklama konusu da muslukçuların topluma sağladığı katkının somut olmasıdır. Biz onların
ne katkı yaptığını biliriz, işini iyi yapan muslukçular, sınırlı olsa bile gayet
olumlu katkılar yapar. Eğer biz, trafik lambalarının iyi yaşamamıza yardım
edip etmediğini sorgularsak bunun cevabı oldukça basit olacaktır. Eğer ışıklar iyi yerleştirilmiş ve gerçekten şoförlerin güvenli bir şekilde araçlarını
sürmelerine yardım ediyorsa cevap olumludur. Biz mülikiyet haklarının da
büyük oranda bununla aynı olduğunu söyleyebiliriz.
Birinin amacına ulaşması veya başarı elde etmesi ile kastedilen şey, teorik olarak eksik belirtilmiştir ancak toplumlar, buradaki detayları çözerler.
Her şeyden önce insanlar, detaylarla uzlaşmaya gerek duymadıkları bir sistem oluşturmadıkça bir arada başarılı olamayacaklardır. Başarılı olmak için
insanların, yetkiye sâhip olanların yani arama yapacak olanın kim olduğu
konusunda uzlaşması gerekir. Mülkiyet haklarının anafikri, arama yapma
hakkına sâhip olanları belirlemektir. Bu, liberal toplumların neden refahın/
huzurun arttığı yerler olduğunu açıklar ( aynı zamanda refah/huzur ölçümlerinin tartışmaya açık olduğunu da).
Adâletle ilgili üretken bir şekilde kuram geliştirebilmek için toplumda insanlar için başarı getiren şeyleri düşünmemiz gerekir. Fakat bir yargıcın, belirli bir durumda adâletle ilgili bir şeyler söylemesi için olayın her yönünü
bilmesine gerek yoktur. Yargıcın şunu bilmesi yeterlidir: Ticarî trafiğin idaresi, soruyu tekrar etmeye gerek olmaksızın bu düşünceyi gerçekleştirmenin
ön koşuludur ve yine bazı mülkiyet hakları, etkin ticarî trafiği idare etmenin
de ön koşuludur. Bir yargıç, davacıların kendi iyi hayat vizyonları ile mahkemeden önce geldiklerini görmelidir. Bu vizyonlar genellikle birbiriyle uyumludur fakat davacılar, bu vizyonlarının peşine belirli bir şekilde düşme konusundaki hakları ile ilgili uyumsuz görüşlere sâhiptir. Bir yargıcın görevi, bu
20
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çatışmaları çözmektir. Bir yargıcın, asla onların iyi hayat vizyonları ile ilgili
ayrıntıları bilmesine gerek yoktur. Hatta zor zamanlarda bile yargıç, mahkemenin görevinin, (herkesin kendileri gibi diğer insanların kendinden mâkûl
beklentilerinin ne olduğuna karar vermesine yardım ederek) bu davacıların
amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken bağlı kalmaları gereken barışcıl yollarla ilgili haklarını açıklamak olduğunu sürekli zihninde tutması gerekir.
Metaforla ifade edersek bizim, trafik idare sistemimizin insanların gitmek
istedikleri yerlere güvenli bir şekilde gitmesine yardım edeceğini bilmemiz
gerekir. Onların nereye gideceği ile ilgili detayları bilmeye veya değerlendirmeye gerek yoktur ve börokratlar, bizim hayat amaçlarımızın seçimi ve
ayrıntılı idaresi konusunda belirlemelerde bulunmadıkları toplumlarda biz,
çok daha iyi yaşarız. Onların sâdece düzenli bir trafik işaretleri sistemi kurup
başka bir şeye karışmamaları yeterlidir.
Daha somut ifadelerle özetlersek bir mülkiyet sistemi oluştuğu zaman bu,
insanların şu ana sorunlarını çözmesine yardımcı olarak onların bir arada iyi
bir şekilde yaşamalarını mümkün kılar:
1. Bu sistem, insanları üretici olmaya zorlar.
2. Bu sistem, üreticileri ticaret yapmaya zorlar.
3. Bu sistem, insanların deneme yapması, işe yaramayan girişimlerden/
denemelerden vazgeçilmesi ve hangi girişimlerin işe yarayıp yaramadığı konusundaki bilgileri elde etmesi ve dönüştürmesi noktasında onlara cesaret
vererek yaratıcı yıkımları teşvik eder.
4. Bu sistem, dışsallıkları sınırlar. Yani o, insanların kendi deneyimlerinin
bedellerini ödemelerine yol açar. Tabiî aynı zamanda kendi denemelerinden
kaynaklanan karlarının da tadını çıkarmasını sağlar ve bu şekilde toplumun
ilerlemesini sağlar. Çoğu yerde çok defa bu, bir miktar kamu mülkiyetinin
olduğu fakat birincil üretim araçlarının bireylerin elinde bulunduğu karma
bir rejim anlamına gelecektir. Böyle bir karma rejim, pratik olarak defalarca
denenmiştir. Açıkçası bilinen nedenlerden dolayı bu sistem, çok iyi çalışır.21
5. Bu sistem iş mâliyetlerini düşürür. Bir sistem, üreticilerin mallarını
tüketicilere ulaştırmaları için mâliyetleri en aza indirecek adımlar atmasına
izin vermek zorundadır. Bu yollar iyi olmak zorundadır. Vergiler onları yabancı tedarikçilerle rekabet edebilmekten alıkoymamalıdır, vs.
21

Carol Rose, “Possession as the Origin of Property,” University of Chicago Law Review 52 (1985), ss. 73-88. Carol
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6. Bu sistem, verimliliği artıran iş bölümü ve ölçek ekonomileri için fırsatlardan yararlanan üretim süreçlerini düzenleyerek üreticilerin işlerini büyütmesine imkân tanır.
İyi bir hukuk sistemi ve iyi bir devlet, bu altı şeyi yapar ve sonra durur.
Mülkiyet hakları, trafik ışıklarının veya tesisatçıların yaptıklarından daha
fazla olacak şekilde insanlar için bir şey yapmaz, onların yapabileceği bunlardan ibarettir: Onlar insanların imkânlarını ve cesaretlerini düzenlerler ve bu
şekilde insanların yapabileceği en yararlı şeyler, etrafındaki insanlara mümkün olduğunca yararlı olmaktır. Ekonomik büyümenin anahtarı basittir: Bizim toplumun bir parçası olmamızı sağlamak için mülklerimizi yeterince iyi
bir şekilde güvence al. Bizim yönleneceğimiz durum şu olsun: Kişisel refahın anahtarı, etrafımızdaki insanların durumlarını daha iyi hâle getirecek çok
daha etkili yolları bulmaktan geçer. Bu her şey değildir ama çok şeydir.

