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liberal düşünce, hakemli bir dergidir

Takdim

“Cesaret kırıklığı, kişisel cesaret kırıklığı için çok sayıda neden bulabiliyorum… Neyin üstesinden gelebildim ki?... Dünya, benim yola çıktığım zamankinden, aşırı derecede daha çok kamulaştırılmış durumda…” diyordu Henry Hazlitt, 1964 yılında
yaptığı bir konuşmada.
Canını sıkmakta haklıydı. Ama konuşmasının sonunda vardığı nokta ve
insanlara tavsiyesi ümitsizlik değil daha çok çalışmak ve cesur olmaktı. Çağrısının ısrarlı olması, tehlikeye maruz kalan şeylerin önemli olmasından kaynaklanıyordu.
Hazlitt’in kaygılandığı, “insan hürriyetinin istikbali”ydi.
Onun çağrısından elli yıldan fazla zaman sonra bugün, özgürlük, adalet ve
barış gibi değerleri önemseyenler açısından dünya hala aynı kaygıları duymayı gerektirecek ölçüde bu değerlerden uzak görünüyor.
Galiba hiç bitmeyecek bir gerilim bu. Bu değerleri önemseyenlerin de her
tarihi dönemde, her sosyal ortamda onları üstün tutmaya çalışması gerekiyor.

***
Üyesi olmaktan gurur duyduğum Liberal Düşünce Topluluğu, tam da bunu
yapmaya çalışıyor. Editörlük sorumluluğunu alma sırasının bana geldiği dergimiz Liberal Düşünce de öyle.
Derginin bu sayısı özel bir tek dosya içermiyor. Bu yönüyle bu sayıdaki
hiçbir yazı diğerine benzemiyor ve daha geniş bir okuyucu kitlesine hitap
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ediyor. Dergi, açık ve özgür toplumlarda varolması gereken demokratik rekabetin yani siyasetin önemine vurgu yapan Cennet Uslu ile Hasan Yücel
Başdemir’in yazılarıyla başlıyor. Jeffrey Tucker, Henry Hazlitt’in yukarıdaki sözlerini içeren makalesiyle bu sayıdaki yerini alıyor. Oğuz Turan Yayla, bugünün dünyasında dijital eşitsizliğin azalmasının geleneksel eşitsizlik
ve ayrımcılıkları da geriletebileceğini savunuyor. Oğuzhan Yanarışık, Batı
medyasındaki Erdoğan imajının değişimini, Erdoğan’ın söz ve eylemlerinden
ibaret olmayan bir dizi değişkenin ışığında ele alıyor. Salih Zeki Haklı’nın
makalesi, bir dönemin ve bir kesime egemen olan ruh halinin anlaşılması
bakımından önemli. Milton Friedman’ın makalesinin başlığı bile provokatif
gelebilir. Vahap Coşkun’un yazısı ise bu ülke için hayati öneme sahip olan
ama şu an PKK’nın silahlı mücadeleye dönüş kararıyla kesintiye uğrayan Çözüm Süreci’nin durumunu ve sonrasını anlamak bakımından önemli. Buğra
Kalkan yazısında şiddet ve sistem ilişkisini sorgulayarak liberal demokrasinin tesisi ile anayasal gelişimimiz bakımından çözüm sürecini değerlendiriyor. Son olarak Hasan Yücel Başdemir İslam coğrafyasındaki siyasî sistemleri
mercek altına alırken Mısır’daki darbeyi kategorik bir şekilde mahkûm etmenin liberal değerler açısından önemini vurguluyor.
***
Liberal Düşünce Dergisi’nin, güz dönemi sonunda, Aralık ayı başında yayınlanacak olan 80. sayısını iki özel dosya ile çıkarmayı planlıyoruz. Birincisi
Mültecilik, sığınmacılık ve Suriyeli sığınmacılar; ikincisi ise Ermeni meselesinde 2015 sonrasını düşünmek. Bu özel dosyalar için yazı göndermek veya
başka konularda yazmak isterseniz, yazılarınızı bekliyoruz.
Elbette her yazının akademik mahiyette olması gerekmiyor, sonuçta aynı
zamanda bir siyasi fikir dergisi bizimki. Ama yazarlarımızın akademik puanlamada sıkıntı yaşamamaları için bazı yazıları hakem kontrolünden geçirmeye ve altına da bu notu düşmeye devam edeceğiz.
Gerek dosya konuları ve gerekse de dergiyle ilgili her konuda görüş ve
önerilerinizi beklerim. Derginin muhtevasını, dosya konularını ve diğer özelliklerini beraber şekillendirelim isterim.
Yeni sayıda buluşmak üzere…
						
						

Editör

Bekir Berat Özipek
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Neden Siyasete Mahkûmuz?*
Cennet Uslu
Doç. Dr. | Kırıkkale Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Seçime doğru giderken listelerin belirlenmesi, adayların açıklanması ve
kampanyaların başlaması ile birlikte demokratik siyasetin en büyük karnavalına tanıklık etmeye başladık. Diğer taraftan ise 6-8 Ekim olayları, Savcı
Kiraz’ın DHKP-C tarafından öldürülmesi ve Ağrı’daki çatışma gibi olaylar siyasal şiddeti gündemimize taşıyor. 7 Haziran Genel Seçimlerine doğru yol
alırken siyasal şiddet ve demokratik siyaset arasındaki bu tehlikeli ve ürkütücü salınım beşeriyet olarak demokratik siyasete nedenli muhtaç ve mecbur
olduğumuzu hatırlatan bir alarm zili gibi adeta.
Beşer olarak siyasete mahkûm muyuz? Sorumuz bu, benim cevabım ise
hazır. Kesinlikle siyasete mahkûmuz, yani siyaset yapmak ve işlerimizi siyaset yoluyla yürütmeye mecburuz. Peki neden?
Siyasete mahkûmiyetimizin beşeriyetin durumuna ilişkin iki temel olgudan kaynaklandığını düşünüyorum. Bunlardan ilki, insanların farklılığı olgusudur. İnsanların aralarında neredeyse sınırlandırılamaz, tasnif edilemez,
* “Neden Siyasete Mahkumuz?”, 14.04.2015; “Siyasi Çatışmanın Zemini”, 27.05.2015, Yeni Söz Gazetesi
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değişken ve dinamik bir farklılık yelpazesi söz konusudur. Bu farklılıklar ırk,
cinsiyet, dil, din ve mezhep vb. türlerde olabildiği gibi eğitimle ve meslekî
olarak edinilen türde farklılıklar da olabilir. Ayrıca insanlar hakikatin, doğrunun, iyinin, adaletin, ahlâkın, erdemin ne olup ne olmadığı konusunda farklı
görüşlere sahiptirler. İnsanlar yaşanmaya değer bir hayatın nasıl olması veya
insanın hayatını neye vakfetmesi gerektiği konusunda birbirlerinden farklılaşırlar. Velhasıl insanlar arasında her türde ve her konuda muazzam bir çeşitlilik söz konusudur. Akla gelebilecek her konuda farklı düşünsek de sanırım
beşeriyete dair bu tespite itiraz eden pek çıkmayacaktır.
Beşeriyet olarak içinde bulunduğumuz ikinci temel olgu ise birarada yaşamak zorunda oluşumuzdur. İnsanların neden birarada yaşadığı sorusuna “farklı” cevaplar verenler çıkacaktır. Malum insan türü olarak her konuda farklılaşmakta çok mahiriz. Belki bazıları, Aristo’ya hak verecek ve insanın doğası
gereği sosyal-siyasal bir canlı olmasını gerekçe gösterecektir. Bazı başkaları
ise David Hume gibi insanların ancak toplum halinde yaşamakla geliştirebilecekleri işbirliği ve işbölümünden sağlayacakları yüksek fayda sebebiyle birarada yaşamak zorunda olduklarını söyleyecektir. Sebebin ne olduğu şuan ki
sorgulamamız açısından konu dışıdır. Dolayısıyla, sebep ne olursa olsun insanların birlikte yaşadığı ve yaşamak zorunda olduğu olgusu önümüzde durmaktadır. Herhalde bu ikinci tespite de itiraz eden pek fazla kişi çıkmayacaktır.
Şimdi bu iki olgunun birlikte ne anlama geldiğini düşünelim. Bunun anlamı, her konuda farklı olan ve birbirinden farklı düşünen insanlara “buyrun birlikte yaşayacaksınız” demektir. Hem bu kadar farklı olacaksınız, hem
de bütün bu farklılarla ortak bir yaşamı sürdürmeye, birarada yaşamaya
“mahkûm” veya “mecbur” kalacaksınız. Bu kendiliğinden çatışma ve gerilim
üretecek bir durumdur. Zira her türlü farklılık, ortak yaşam sebebiyle kolayca
farklı çıkarlara dönüşür ve tarafları arasında gerilim ve çatışma üretir. Benzer olanlar arasında dayanışma ve ortak çıkarlar da üretilir elbette. Ancak,
bu dayanışma kendi başına sorun olmamakla birlikte, genellikle ötekilerin
farklılıkları ve çıkarları karşında birlikte ve daha sert şekilde durmaya hizmet
ederek çatışmaları bloklaştırır.
Bazıları farklılıklara sahip insanların birarada yaşamak zorunda kalmasını
bir tür Çin işkencesi olarak görebilirler. Başka bazıları ise beşeriyetin çözmesi gereken büyük bir bulmaca olarak bakabilirler bu meseleye. Başka birileri
de bunda büyük bir sır ve hikmet görebilirler. Kimisi ise bu durumu tam da
insanın yeryüzündeki varoluşuyla ilgili soruların anahtarı olarak görebilir.
Bu duruma nasıl bakarsak bakalım çözmemiz gereken temel bir meselemiz var. Bütün bu farklılıklarımızla birlikte veya onlara rağmen birarada

Neden Siyasete Mahkumuz? | 7

nasıl yaşayacağız? Hepimiz için geçerli ortak normlar ve kurallar kimler tarafından, nasıl ve neye göre belirlenecek? Toplum olarak ortak hayatımızı
hangi ilke üzerine kuracağız, hangi yolu tercih edeceğiz?
Bu soruya verilebilecek iki genel cevap var. Ya şiddet ya siyaset. Birlikte yaşayabilmek için şimdiye kadar ya şiddet seçildi ya da siyaset, ya baskı tercih edildi
ya da demokrasi. Daha çok ve en çok şiddet, baskı, zorbalık ve terör tercih edildi.
Çok az ve nadir olarak demokrasi ve siyaset galebe çaldı. Üstelik demokrasi tercih
edildiğinde bile şiddet tehlikesi ve tehdidi her zaman kapıda hazır beklemekte.
Belki pek çok kişiye, farklı olanların birlikte yaşamasının yarattığı gerilim
ve çatışmayı çözmenin en ucuz, hızlı ve kolay yolu şiddet olarak görünebilir. Ne
büyük bir yanılgı! Siyasi şiddet kullanmanın tahribatı ve maliyetleri insan ölçü
birimleriyle hesap edilebilir türden değildir. Demokratik siyaset ise bu meseleyi
her birimizin hak ve özgürlüğünü koruyarak barışçıl, adil ve her birimize fayda
sağlayacak şekilde çözebilmenin yegane fırsatını ve yolunu sunuyor. Bütün zayıflıkları ve zaaflarıyla birlikte hâlihazırdaki en makul, tek makul yöntem.
Bu yüzden aslında iki alternatifimiz yok, sadece bir tane var. Farklılıklarımıza rağmen birlikte yaşama zorundalığımızı ancak demokratik siyaset ile
çözebiliriz. Bu yüzden siyasete ve demokrasiye mecburuz, mahkûmuz.

Siyasi çatışmanın zemini
Siyasetin doğasına ilişkin yaygın ama hatalı bir kavrayış var. Bu kavrayışta siyasetin amacı, insanların ortak bir doğru veya rasyonelde buluşmalarının sağlanması olarak görülüyor. Siyaset muhalif görüşlerin müzakere ile ulaşılan bir
ortak akılda buluşmaları, yani “nihaî” bir çözüme varmaları olarak anlaşılıyor.
Bu siyaset kavrayışı daha çok, müzakereci demokrasi kuramları içinde yer
alır ve günümüzün baskın demokratik siyaset anlayışını yansıtır. Bu anlayışa göre siyaset diyalojik bir eylem olarak görülür. Çatışma yerine uzlaşma,
farklılıklar yerine ortaklıklar öne çıkar. Çatışmaların, uygun bir dil kullanımı
ve ortak bazı ahlâkî referanslar sayesinde ortadan kaldırılabileceğine inanılır.
Gerçek farklılıkların ve bunun yarattığı çatışmaların görünür olması ve
dillendirilmesi pek hoş karşılanmaz. Politik doğruculuk salgını işte bu siyaset kavrayışının bir uzantısıdır. Ortak akla ulaştıracak diyaloğa zarar vereceği, ötekine karşı uygunsuz dil kullanmanın ahlâkî olmadığı ve bir arada yaşamı dinamitleyeceği gerekçesi ile ifade hürriyeti yasal ve sosyal baskı altına
alınır. Kulağa ne kadar da hoş geliyor!
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Oysa ki bu perspektif, iyi niyetli olsa da ağır kusurludur. Bu anlayışı benimseyenler siyasetin çatışmacı doğasını görmeyi reddettikleri için, siyasetin esasen uğraşmak zorunda olduğu hakiki çatışmaların üstünü sahte ve son
tahlilde işe yaramaz bir nezaket örtüsüyle örtmüş olurlar. Çatışmaları ortadan kaldıramadıkları gibi daha da derinleşerek yönetilemez hale gelmesine
sebep olurlar.
Ayrıca mutabakat veya ortak akıl olarak gösterilen politikalar sıklıkla söylemsel bir hegemonya sayesinde belli bir kesimin doğru bulduğu politikaları
ve değerleri içerir. Aslında siyaseten taraflı olan (zorunlu olarak öyle olacaktır) bir politika herkesin önüne “ortak akıl” olarak koyulur.
Öncelikle yapılması gereken siyasetin niteliğini doğru tespit ederek işe başlamaktır. Siyaset insanların çıkar ve değer çatışmaları ile ilgili bir edimdir. Farklılıklarımızın yarattığı çatışmalar olmasaydı, siyasete de ihtiyaç duymazdık.
Bu yüzden, Chantal Mouffe siyaseti esasen giderilemez çatışmalar ile ilişkili görmekte çok haklı. Ona göre demokratik bir sistemde temel meselemiz
keskin çatışmaları sonlandırmak değil, dönüştürmektir.
Mouffe’a göre, karşılıklı uzlaşmaz çelişki taşıyan, biz/onlar ayrımı üzerinden kollektif özdeşlik kuran, “onları” yok edilmesi gereken düşmanlar olarak gören antagonist siyaset bütün toplumlarda mevcuttur. Bu çatışmaları ve
çelişkileri nihai olarak gidermeyi umamayız. Ötekini yok edilmesi gereken
düşman belleyen antagonistik çatışmayı, ancak demokratik usuller içinde ehlileştirip ötekini muhalif (hasım) olarak gören agonistik bir mücadele tarzına
dönüştürmeyi umabiliriz.
Mouffecu kavramlarla ifade edecek olursak Türkiye’de biz antagonistik siyaset ile agonistik siyaset arasında salınıyoruz. Bana göre her salınmadan sonra
agonistik siyasete doğru biraz daha yaklaşıyoruz. Ancak bu dönüşüm zaman zaman yaşanan antagonistik ataklarla sekteye uğruyor ve yavaşlıyor. Darbeler ve
siyasal şiddet bu antagonistik atakların başlıca kanalları olarak işlev görüyor.
Ancak bu dönüşümün hiç te kolay bir süreç olmadığını kabul etmek gerekir.
Gezi, 17-25 Aralık, 6-8 Ekim ve bunlara Hükümetin verdiği karşılık antagonistik bir çatışma niteliği göstermekle birlikte, toplum her seferinde darbe
ve siyasal şiddet davetlerine direnerek barışçıl siyaset zemini korumayı başardı. Bugünlerde yine, 7 Haziran 2015 genel seçimleri sonrası için antagonistik bir atak çabasına (daha öncekilere göre daha zayıf olsa da) tanık oluyoruz. HDP’nin barajı geçememesi durumunda veya arzu edilen koalisyona
izin vermeyecek bir oy dağılımı karşısında siyasal şiddet ve sokak çatışması
olacağı şeklindeki öngörü kılıfında temennilere farklı kişi ve kesimlerde rast-
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lıyoruz. Ayrıca, hâlihazırda seçim kampanyaları esnasında partilere yönelik
provokatif çeşitli saldırılar da meydana gelmiş durumda.
Bütün bu çabalara rağmen, 7 Haziran seçim sürecinin demokrasinin güçlendiği ve agonistik siyasete doğru dönüşümün pekiştiği bir aşama olacağını
düşünüyorum. Partilerin son seçimlere kıyasla daha popülist seçim vaatlerine yönelmeleri, rejim yerine ekonomi ve sosyal politikalara daha fazla ağırlık
vermeleri, birbirilerini adeta düşman gibi gören kimi siyasi partilerin yakınlaşması ve HDP’nin Türkiyeleşme girişimleri (bunları ister destekleyin ister
karşı çıkın fark etmez) demokrasinin, siyasi çatışmanın yürütüleceği ana zemin olarak eskiye oranla daha fazla kabul gördüğü (veya kabul etmek zorunda kalındığı) anlamına geliyor.
Müzakereci demokrasi yaklaşımları siyaseti sırf diyalog ve mutabakattan
ibaret saymakla hatalılar, ancak bu durum mutabakatın tümden dışlanabileceği anlamına da gelmez. Çatışmaların keskin cepheleşmelere yol açtığı,
çelişkilerin ancak düşman görülen tarafı yok etmek veya siyasal baskı altına
almak gibi yöntemlerle giderildiği veya dondurulduğu bir durumdan kaçınabilmenin mümkün tek bir yolu var: Demokratik ilke ve usuller üzerinde
güçlü ve yaygın bir mutabakat sağlamak. En temel ve sağlam mutabakatımız
demokrasi olmalıdır.
Çoğulcu bir toplumda bütün konularda bir uzlaşıya varmak ne mümkündür,
aslına bakarsanız, ne de arzu edilir bir şeydir. Liberal bir demokrasinin meziyeti bize bütün çatışmalarımızı giderme imkânı sağlaması değildir. Liberal
demokrasinin meziyeti çatışmalarımızı barışçıl şekilde ve yok etme/yok olma
maliyetine katlanmadan sürdürebilecek bir çerçeve veya zemin sunmasındadır.
Bu yüzden, farklılıklar ve çatışma yokmuş gibi davranmak, politik doğruculuk kasmak ve illa her konuda uzlaşmamız gerektiğini vaaz etmek yerine,
demokratik ilke ve usuller üzerinde mutabakat geliştirmeye ve bu mutabakatı kavileştirmeye çaba sarf etmek gerekir.
Demokratik tabumuz farklılıklarımız ve çatışmalarımız üzerine konuşmak
değil, demokratik zemine zarar vermek olmalıdır. Çünkü demokratik zemini
koruyamazsak siyasal çatışmalarımızı yönetemez, farklılıklarımızı ve çoğulculuğumuzu sürdüremeyiz. Esaslar ve değerler konusunda çoğunlukla ayrı
fikirlerde oluruz, ancak yöntem konusunda uzlaşamazsak esaslar ve değerler
üzerine tartışma fırsatımız hiç olmaz.
Demokratik ilke ve usullere bağlılık işte bu yüzden bu kadar hayatidir.
Başlangıçta oyuna katılıp, arzu etmediğimiz bir sonuçla karşılaşınca sonucu

Erdemli Bir Sapma Şekli Olarak
Siyaset
Hasan Yücel Başdemir
Doç. Dr. | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

Erdemli Sapma Nedir?
Geçen yazımda siyasetin erdemli bir sapma olduğunu yazmıştım. Bir sapmanın erdemli olabilmesi için temel ilkelerin çiğnenmiyor olması gerekir.
Burada temel ilke ahlaktır. Siyasetteki sapma, ahlaken hatalı davranış gibi
görünse de aksine makro bir ahlaki kod oluşturmak anlamına gelir. Ahlaksiyaset ilişkisini ve bu makro kodun ne olduğunu anlamak için en iyi örneği,
geçen hafta İstanbul’daki LBGT toplantısından alabiliriz.
Eşcinsellik, İslam dininin açıkça yasakladığı ve yaygın ahlaki kabuller açısından da hoş görülmeyen bir davranıştır. Böyle bir davranışı normalleştirmeye çalışmak dinen yasak ve ahlaken de hoş değildir. Meseleye bu şekilde
bakınca bu tür davranışların yanlış olduğunu; dini ve ahlaki hayata uygun
olmadığını; eşcinselliği alenileştirme çabalarının da gayri ahlaki olduğunu
söylemek, benim ve benim gibi düşünenlerin ahlaki vazifesidir.

* “Erdemli Sapma nedir?”, 02.07.2015; “Bir Erdemli Sapma Şekli Olarak Siyaset”, 26.06.2015, Yeni Söz Gazetesi
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Ahlak ve siyaset arasında ayrım tam da bu meşru karşı duruşun hemen
ardından başlar. Ahlak, tasvip etmediğiniz hayat tarzlarına karşı bir duruş
sergilemeyi gerektirir. Ancak bu duruş, nasıl olmalıdır? Yıkıcı olabilir ve şiddet içerebilir mi? Ahlaken beğenmediğimiz insanlara karşı düşmanlık besleyebilir miyiz? Sizinle aynı toplumda yaşayan ve sizin tasvip etmediğiniz
davranışlara sahip insanların toplumdaki, mahalledeki, sokaktaki varlığını
sorgulayabilir miyiz? Bu sorulara aranacak cevaplar, ahlak ve siyaset arasındaki ince ve dengeli çizgiyi gözler önüne koyabilir.
Davranışlarını beğenmediğiniz ve tasvip etmediğiniz insanlara karşı
şiddet,onların bizimle beraber aynı toplumda yaşama meşruiyetini sorgulama ve varlıklarını inkâr da gayri ahlaki durumlardır. Ahlakın bize yüklediği
mesuliyetlerin birincisi, kötü davranışlardan uzak durmak; ikincisi, yanlış olduğunu düşündüğümüz davranışın yanlış veya kötü olduğunu söylemek ve
üçüncüsü de başkalarını iyi davranışlara davet etmektir. Bu davetin de belirli
kuralları vardır. İnsanları iyiliğe davet ederken Ebu Cehil’in Müslümanlara
davrandığı gibi davranmak, Müslümanca bir tavır olmasa gerektir.
Bizim toplumumuzda çoğu zaman beğenmediğimiz hayat tarzlarına karşı
tutumumuz ahlaki değil obsesif bir tavır şeklinde olmaktadır. Başörtülüleri
beğenmeyenlerle aynı ortamda bulunmak istemeyen, hatta cumhurbaşkanı
sıfatıyla “Suudi Arabistan’a gitsinler” veya başbakan sıfatıyla “haddini bildirin şu kadına” denilen tutumlarda ortaya çıkan durum, obsesyondan başka
olsa olsa nefret olabilir. Obsesyon bir hastalıktır; size kötülüğü dokunmayanlara karşı nefret ise ahlaki zaaftır.
Ahlak, iyi hayat tarzınızı yaşamayı, yaymayı ve kötü olanlardan uzak durup başkalarını da uyarmayı ve alıkoymayı öngörür. Buna İslami literatürde
“emr-i bi’l-maruf, nehy-i ani’l-münker” denmektedir. Hz. Peygamber (S.A.V.),
“Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin, eğer elinizle düzeltemiyorsanız dilinizle düzeltin. Şayet dilinizle de düzeltmiyorsanız kalbinizle buğzediniz. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.” buyurmaktadır. Kötülükle mücadele
etmenin üç yöntemi burada sıralanmıştır. Çoğu zaman bu hadis, her kötülüğü
kaba bir müdahale ile ortadan kaldırma olarak yorumlanmıştır. Eğer böyle
olsaydı Allah (C.C.) ayeti kerimede Resulüne,“Sen yalnızca öğüt vericisin; onlara karşı zorbalık yapacak değilsin.” (Ğaşiye21-22) demezdi.
Bu ayetin açık mesajına karşı çıkanlar, nesh teorisine başvurarak ayetin
hükmünün ortadan kalktığını ifade ederler. Bu doğru bir nesh anlayışı değildir. Ayetlerin hükmü nesh ile tamamen ortadan kalmaz, ancak icmaî (ümmetin ittifakı) olarak hüküm ertelenebilir. Geleneksel Hanefi-Maturidinesh
anlayışı bu şekildedir. Bu nedenle “elle düzeltme” meselesi, eğer bir kimse-
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ye karşı açık bir zulüm varsa inanan kişi, öncelikle onu eliyle düzeltmelidir.
Bunun kim olduğuna, neden zulüm gördüğüne bakmadan bunu yapmalıdır.
Eşcinsele karşı da bir zulüm varsa buna karşı durmak, mü’minin vazifesidir. Bu, eşcinselliği savunmak anlamına gelmez. Burada ikincil türden ahlaki
kodlarla karşı karşıyayızdır.
İkincil kodlar siyasetin kodlarıdır ve siyasal kodlar, birincil kodlardan
bir sapmayı ifade eder. Birincil kod, eşcinsele yanlış bir şey yaptığını söylemekken ikincil kod, ona karşı yapılan haksızlığa karşı durmaktır. Bu nedenle buradaki sapma, ahlaka aykırı bir durum ortaya çıkarmaz. Bu nedenle de
erdemli bir sapma olarak kabul edilir: Beğenmediğiniz, hoşlanmadığınız bir
hayat tarzına karşı yapılan haksızlığa karşı durmak. Onların insani haklarını
savunmak. Siyaset bir feragat sistemidir ve bu feragat, hem bir sapma hem
de bir fazilettir. Birçok kişinin zihninin bunlara yatmayacağının farkındayım:
Sanırım üzerine çok daha fazla yazmak ve konuşmak gerekecek. Birkaç açıklama daha yaparak bitireyim.
Siyaset, yapay değerler oluşturur. Siyaset de bir değer oluşturma şeklidir.
Ancak siyasi değerler, ahlaki ve dini değerler gibi varoluşsal değildir. Yani
bireylerin can-ı gönülden bağlı kalmak istediği birincil hayat amaçlarına dayanmaz. Aksine siyasi değerler, zımni bir pazarlığın sonucudur ve uzlaşıya
dayalı olarak ortaya çıkar. Siyasetin değerleri, benim olmazsa olmaz bireysel
değerlerim ya da bana heyecan veren, gönülden bağlı olduğum değerler değildir.
Uzlaşımsal değerler bir arada barış içinde yaşamak için ortaya çıkan değerlerdir. Bunlar bizim bireysel, ahlaki veya dini dünyamıza dayanabilir de
dayanmayabilir de; bunlara dayanıyor olması sadece siyasi şanstır. Onları
kıymetli yapan şey de bizim varoluşsal değerlerimize dayanıyor olmaları değildir. Siyasi ilkelerin değeri, dayandıkları referans sisteminden kaynaklanmaz. Onların değeri, uzlaşımsal olarak elde edilmiş olmalarından ve işlevlerini yerine getirmelerinden ileri gelir. Eğer bunlar toplumsal barışı sağlıyor
ve çatışmayı engellemede işlev görüyorsa bu ilkeler değerlidir. Kaynakları,
onları değerli yapamaz. Onların özellikleri hemen değişebilir olmasıdır. Bu
nedenle dinin taabbudi siyasi ilkelerinin olduğunu iddia etmek bir mantık
hatasıdır. Bir arada yaşama ilkeleri doğaları gereği, değer verdiğimiz dünya
görüşünden karşılıklı ve samimi olarak feragat etmekle ortaya çıkar.
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Erdemli Sir Sapma Şekli Olarak Siyaset
Evet, siyaset bir sapmadır. Bu nedenle toplumda bazı insanlar ona endişe ile
bakar; siyaseti, hayat tarzından fedakârlık etme, taviz verme olarak algılar.
Tabi bu bakış açısı belirli türden bir siyasi düşünceye ait. Başka bir anlayış
da vardır ki o da siyaseti, praksis olarak görür: Sürekli ve daima kendi hayat
tarzını başkalarına kabul ettirmek için çalışmak, kendi amaçlarını gerçekleştirmek için mücadele etmek. Bu ikincisi gerçekte kötü bir şey değildir ama siyaset de değildir, bir diyalektiktir (cedel) ve bu yöntem daha ziyade siyasetin
değil ahlak ve dini inancın yöntemi. Başkalarını kendi iyilerinize çağırabilir,
onları bildiğiniz doğru yola iletmek için praksis yapabilirsiniz. Böyle olduğu
sürece hayat amaçlarınızı başkalarına da aktarmak için yaptığınız şeyler iyi
ve gerekli ancak siyasete dönüştüklerinde kötü ve tehlikeli hale gelirler.
Siyasetin işlevi toplumsal barışı sağlamaktır. Siyaset uzlaşma ve
fedakârlıktır, hayat tarzlarından bazen taviz vermeyi gerektirir. Hz.
Muhammed’in Hudeybiye anlaşmasında metindeki “Allah’ın resulü” ifadesinin sildirmesine razı olması, siyaset için bir örnektir. Siyasete ihtiyaç duyarız
çünkü onun yerine koyabileceğiz bir şey de yoktur. Aksi takdirde toplumu tek
amaç etrafında toplamanız gerekir. Bunun bedeli ağırdır ve bu çoğu zaman
şiddete yol açar ve daha büyük bir sapma biçimine dönüşür.
Peki, eğer bir sapma ise neden siyasete ihtiyaç duyuyoruz? Bunu birlikte yaşamak ve bir arada yaşamak şeklindeki pedagojik bir ayrımla anlatmak
mümkün.
“Birlikte yaşamak” ve “bir arada yaşamak” insanların bir mekânı ortak olarak iki farklı şekilde kullanma biçimlerine işaret ediyor. Bazen bir mekânı
paylaşmak için ahlaki ilkeler veya dini değerler yeterli olur, bazen de bunlar
yeterli olmaz; siyasetin değerlerine ve hukukun yaptırımlarına ihtiyaç duyulur. Eğer bir toplumdaki insanlar, sorunlarını ahlaki yollarla çözebiliyorlarsa
birlikte yaşamaya devam ederler. Bu sorunlar, çok köklü değildir. Toplum
ortak, asgari bazı kural ve değerleri benimsiyor ve tahribata yol açacak çatışmalar olmuyorsa burada insanların birlikte yaşadığından bahsederiz. Bu
aslında evdeki, mahalledeki, pazardaki, köydeki, dernekteki, ibadethanedeki
yaşama biçimidir.
Birlikte yaşamak ahlaki bir fazilettir. İnsanlar, hayatlarını iyileştirmek ve
mutluluklarını artırmak isterler. Bunun için ortak mekânları, ortak amaçlar
için kullanırlar. Birlikte yaşamak, hayata renk katar ve onu kolaylaştırır. Bizim gibi düşünen ve yaşayan insanlarla daha mutlu olabiliriz. Fakat insanlar
her zaman birbirlerine karşı bu duygularla yaklaşmazlar. Aynı mekânlarda
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bulunmayı istemezler ama mekânı paylaşmaya mecbur kalabilirler. Bu durumda onlar, birlikte yaşamazlar ama “bir arada” yaşarlar.
Bu açıdan birlikte yaşamakla bir arada yaşamak arasında fark vardır. Birlikte yaşamak, arzu edilen istenen ahlaki bir değerdir. Beraber yaşamanın en
iyi şekli, “birlikte yaşamak”tır. Fakat çatışmaların olduğu ve bu çatışmaların
toplumsal hafıza ve ahlaki birikimle çözülemediği yerler ve durumlar vardır.
Ahlak ve toplumsal hafıza, sorunları çözmeye yetmez. Bu durumlarda devreye siyaset ve siyasetin değerleri girer. Bir arada yaşama, bu türden bir beraberliktir. Birlikte yaşayamadığımız zaman ya şiddet ortaya çıkar ya da ayrı
yaşamak için göç ederiz. Bir arada yaşama beraber yaşamanın “en iyi” yolu
değildir ama “ikinci en iyi” yoludur. Bir arada yaşamak, birinci en iyiden yani
birlikte yaşamaktan bir sapmadır. Fakat bu sapma, mutluluğu ve barışı artırdığı gibi, en azından artırmasa bile onları sürdürmeyi ve korumayı sağlar. Bu
nedenle o, erdemli bir sapmadır, ikinci en iyidir (ehven-i şer).
Siyaset “birlikte yaşamak” için zorunlu olarak ihtiyaç duyulan bir şey değildir ama “bir arada yaşamak” için gereklidir. Birbirinden farklı hayat tarzları, inançları ve beklentileri olan insanlar, aralarında belirli ilkeler üzerinde
anlaşarak kişisel amaçlarının peşinden koşmaya devam ederler. Birbirlerinin
hayat amaçlarını beğenmeseler de onlara tahammül göstermenin kendilerinin de tahammül görmesi için iyi bir yol olduğunu kabul ederler. Bu uzlaşı,
zımnen de olsa sağlandığında ortaya siyasi ilkeler çıkar. O halde siyasetin
bazı ilkeleri, bir arada yaşamanın da ilkeleridir. Bir arada yaşama ilkeleri,
araçsaldır, varoluşsal değildir. Onlar, toplumun ürettiği tecrübeden çıkar; değerini bu tecrübeden alır ama meşruiyetini bu tecrübeden yani bir dünya
görüşünden, ideolojiden ya da dinden almaz; barışı sağlamadaki ve bir arada
yaşamaya imkân vermedeki işlevinden alır. Elbette milli, manevi, dini, bilimsel ve kültürel değerler, bir arada barış içinde yaşama bilincine önemli katkılar sağlarlar ama tek başlarına bir arada yaşamanın formüllerini vermeye
yetmezler. Çünkü siyaset tam da değer verdiğimiz şeylerden karşılıklı olarak
fedakârlık ve feragat etmekle gelişen bir değer alanıdır.
Bir arada yaşamaya yardım edecek ilkelerin ortaya çıkması, öncelikle bir
barış dilinin oluşmasına bağlıdır. İnsanlar, bu dili birlikte konuşarak inşa
ederler. Bir arada yaşamak için önce birlikte konuşmayı başarabilmek gerekir. Bu dil inşa edilemediğinde bunun yerine bir tahakküm dili ortaya çıkar.
Türkiye’nin bir arada yaşama sorunları, büyük oranda bu tahakküm kültüründen kaynaklanır. Bu kültür bizi, birlikte konuşmaktan, kendi sorunlarımıza odaklanmaktan alıkoymuş hatta kendimizden uzaklaştırmış ve bizi
başkalarının sorunlarıyla ilgilenmeye itmiştir. Çoğu zaman kendimizle ilgi-
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li konuşamadığımız için başkalarının sorunlarını konuşmaya ve başkalarının toplumsal hafızasını tekrarlamaya devam etmişizdir. Bunun tipik örneği,
Türkiye’de siyaset bilimcilerinin Türk siyasi hayatını çalışmak yerine Avrupa
kültürünü çalışıyor olmaları ve buraya ait sorunlardan bihaber kalmalarıdır.
Son bir hatırlatma ile bitireyim: Duruma böyle bakarsak dostlarla siyasi
çatışma yaşamak, siyaseti hiç anlamamak demektir. Elbette siyaset bir açıdan
bakıldığında ailede ve mahallede de varlığını bir dereceye kadar hissettirir
ama siyaset dostlar arasında gerekli olmaya başlamışsa dostluk bitmeye de
başlamış demektir. “Birlikte” siyasi analiz yapmak bundan başka bir şeydir
tabi.

12 Eylül Öncesi Türkiye’de Sosyalist Kültür
İnşa Çabaları: Türkiye Yazıları Dergisi
Salih Zeki Haklı
Dr. | Siyaset Bilimci

Türkiye Yazıları, 1970’li yıllarda akademi ve sanat çevresinde hâkimiyetini
kuvvetlendiren sosyalist düşüncenin önemli dergileri arasında yer almıştır.
12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Türkiye solunun hizipleşmelerle boğuştuğu bir dönemde Türkiye Yazıları dergisi güncel siyasî mücadele ve tartışmalardan kendisini uzakta tutmaya gayret ederek, ilgisini kültür meselesi
ve sosyalist devrim sonrası kültürün ne şekilde oluşacağı konuları üzerine
yoğunlaştırmıştır. Türkiye solu 1960’lı yıllardan itibaren sosyalist teoriyi yeniden inşa etmeye çalışırken yararlandığı unsurların başında sanat ve edebi-
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yat düşünceleri de yer almıştır.1 Türkiye Yazıları dergisi de benzer bir usulü
benimseyerek, gerçekleşecek devrim sonrası sosyalizmin toplumsal ve sanatsal sahada nasıl tatbik edileceği hususunda bir gelecek tasviriyle meşgul
olmayı tercih etmiştir. Nitekim bu amaçlar doğrultusunda dergide katı ideolojik siyasî ve iktisadî görüşlerin yayımlanmasından ziyade gerek tanınmış
gerekse genç edebiyatçılara ait şiir, hikâye ve deneme türündeki eserlerinin,
sosyalist edebiyatçılarla yapılan söyleşilerin ve fikrî tartışma yazılarının yer
almasına ağırlık verilmiştir.
Türkiye Yazıları dergisi 1977-1983 yılları arasında Ankara’da aylık olarak
toplam 72 sayı çıkartılmıştır. Sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü Ahmet
Say’ın üstlendiği derginin diğer kurucuları arasında şair Cemal Süreya, Ragıp Gelencik takma adıyla tanınan dilbilimci Öner Ünalan, hikâyeci Demir
Özlü, dilbilimci Ali Püsküllüoğlu ve eleştirmen Vecihi Timuroğlu yer almıştır. Derginin yönetmeni olarak göreve başlayan Cemal Süreya derginin üçüncü sayısından sonra ayrılmıştır. Dergide çoğunlukla kültürel sorunlara ilişkin
tespit ve önerilere ilişkin yazıların yayınlanmasının yanı sıra hikâye, deneme
ve şiir türünde eserlere de yer verilmiştir. Yayınlanan bu eserlerin arasında
okurlardan gelen şiir, hikâye ve deneme türündeki eserlere derginin sayfaları açılmış ve böylelikle okuyucuların da dergiye katılımlarının sağlanması
amaçlanmıştır. Ayrıca derginin 12 Eylül 1980 darbesine kadar yayımlanan
sayılarında Cahit Külebi, Adalet Ağaoğlu, Yaşar Kemal, Mahmut Makal, Muzaffer İzgü ve Samim Kocagöz’ün de aralarında yer aldığı Türkiye’nin önemli
fikir adamları ve şairlerinin kendi hayat hikâyelerini ve tecrübelerini anlattıkları “Kendileri” başlıklı bir bölüm de dizi şeklinde devam etmiştir.2
Türkiye’nin kanlı sokak çatışmaları yaşadığı ve Türkiye solunun derin
bir ayrışma içinde olduğu bir dönemde Türkiye Yazıları dergisi bu tür illegal olaylara ve hizipleşmelere itibar etmemiştir. 12 Mart 1971 muhtırasından sonra daha da radikalleşen, hizipleşen ve sokak çatışmalarına meyleden
Türkiye solundan farklı bir usulü benimseyerek, mücadelesini fikrî ve edebî
sahada verme hususunda özen göstermiştir. Bununla birlikte Türkiye’de ya-

1 Murat Belge, “Türkiye’de Sosyalizm Tarihinin Ana Çizgileri”, Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce Sol, c. 8, İletişim
Yayınları, İstanbul, 2007, s. 20.
2 Ahmet Say bu dizinin askerî darbe sonrası dönemde devam ettirilmemesinin ve bununla birlikte derginin de yayın
hayatına son vermesinin nedenini 2007 senesinde verdiği mülakatta şu şekilde açıklamıştır: “12 Eylül 1980 askeri
darbesini izleyen karanlık dönemde bu tür yazıların gönül rahatlığıyla yazılması olanaklı değildi. Gönül rahatlığını
bırakalım, bu yazılar, birtakım resmi mercilerin gökte ararken yerde bulabileceği malzemeleri oluşturabilirdi. Dergide
“Kendileri” bölümüne son verdik ve bir daha anladık ki en çirkin sansür, “otosansür”dür. Türkiye Yazıları’nın yayınını
1982’de zaten bu nedenle durdurduk. Söyleyeceği sözün bir de otosansürle sınırlandığı bir dergi yayınını sürdürmenin
anlamı kalmamıştı…”. Şiar Can Şener, “Ahmet Say’la ‘Kendileri’ Üzerine”, Cumhuriyet Kitap, 918, 20.09.2007, s. 6.
Dergide yer alan bu bölüm Selim Esen’in derlemesiyle kitap haline de getirilmiştir. Selim Esen (Der.), Kendileri,
Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2007.
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şanan siyasî iktidar bunalımlarına ve aktif politikaya ilişkin konularla da arasına belirli bir mesafe koymuştur.
Derginin yayın hayatı boyunca muhafaza edebilmeyi başardığı bir diğer
husus farklı sol gruplar karşısında tarafsız bir konumda kalabilmesi ve yayın politikasını kültür ve sanat meseleleri üzerine sürdürebilmesi olmuştur.
Kitleleri harekete geçirmek için sloganların sıkça kullanıldığı yayıncılık sahasında Türkiye Yazıları slogana hiçbir şekilde itibar etmemiştir. Kendi entellektüel seviyesini muhafaza etme konusunda ciddi hassasiyet gösteren dergi,
sınırlı bir kesimin sesi olmak yerine sosyalizmin sadece ideolojik bir kurgu
olmasından ziyade içinde edebiyatın ve sanatın da yer aldığı kapsamlı bir teori olarak gören herkese -Ahmet Say’a göre Türkiye’nin bütün ilerici kesimlerine- hitap etmeyi tercih etmiştir.3
Bu amaç doğrultusunda, derginin on altıncı sayısında yayın politikasının
esas aldığı temel ilkeler şu şekilde izah edilmiştir: Tümüyle ödünsüz devrimci bir ses oluşturmak, anti-faşist etkin bir tavır sergilemek, ilkeli cepheci
yaklaşım benimsemek, kitle kültürü ve sanatının ana çizgilerinin oluşumuna
dinamik katkı sağlamak.4 Dergi vermek istediği bu mesajları doğrudan aktarmak yerine, sanatsal ve estetik kurallar içerisinde sosyalist-devrimci bir
yöntemi takip etmek suretiyle dile getirmeyi ve de kültürel konularda incelemeler yaparak Türkiye’nin kültürel sorunlarına sosyalist bir perspektiften
çözüm önerilerini sunmayı tercih etmiştir.5

Dilde Tasfiyeciliğe Karşı Yeni Tasfiyeci Bir Dil Politikası
Derginin her sayısında dergi kurucuları Ragıp Gelencik, Ahmet Say ve Vecihi
Timuroğlu başta olmak üzere dergi yazarlarının kendi aralarında gerçekleştirdikleri ve “Küçük Oturum” adını verdikleri konuşmalarda ülkenin kültürel
gündemine ilişkin konulara değinilmiştir. Bu yazılarda dergi yazarları hem
kültür meselesiyle ilgili genel görüşlerini dile getirmişler hem de derginin
fikrî duruşunu okuyuculara iletmeye çalışmışlardır. Düzenli olarak yapılan
bu küçük oturumlar ve dergide yer alan diğer yazılar göz önüne alındığında,
derginin öncelikli olarak mevcut kültürel sorunları tespit etmeyi ve bu so-

3 Selim Esen, “Ahmet Say’la ‘Türkiye Yazıları’ Üzerine”, Afrodisyas Sanat, Temmuz-Ağustos 2012, 34, s.8-10.
4 A. Say, İ.M. Başat, A. Telli, G. Emre, S. Ölçün, V. Çolak, A. Cengizkan, “Küçük Oturum: Kadrolaşma ve Yayın Politikası
Üzerine”, Türkiye Yazıları, Temmuz 1978, sayı 16, s. 3.
5

Benzer ifadeler Zülfü Livaneli ile yapılan söyleşide de yer almaktadır: “Sanat alanında iki tavır var. Birinci tavır,
devrimci bir mesajı, bir bildiriyi iletmeyi amaçlar. İkinci tavır daha başka. O, sanatın kendi estetik kuralları içinde,
devrimci bir tutumu benimseyip o sanat dalını irdelemek, geliştirmek ister. Ben bu ikinci tavra yakınım. Katı,
kapalı, kalıplaşmış bir mesajcılığı benimsemedim. Slogancı bir sanata yakınlık duymuyorum”. Erdal Öz, “Ömer Zülfü
Livaneli Arkadaşımız Erdal Öz’ün Sorularını Yanıtlıyor”, Türkiye Yazıları, Şubat 1978, sayı 11, s. 12.
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runları sosyalist anlayışla çözerek ulusal kültürün Türkiye’de gerçek manada
oluşturulmasını amaçladıkları görülmektedir.
Türkiye Yazıları Dergisi siyasî olarak sol çizgide yer almasından dolayı,
ulusal kültür ile sosyalist-ilerici kültür kavramlarını aynı anlamda kullanmış
ve bu kabul nedeniyle kültür sorunlarına getirdiği çözüm önerilerinde ve de
devrim sonrası meydana gelecek yeni kültürün nasıl tesis edileceği hususunu sol terminolojiyi esas almıştır. Bu doğrultuda dergide yer alan yazılarda ulusal kültürün -veya başka bir deyişle sosyalist-ilerici kültürün- oluşturulmasında Türkçenin korunması ve geliştirilmesi, televizyonun dolayısıyla
TRT’nin hedeflenen bu kültürün oluşturulmasında büyük öneme sahip olması ve yasaların özgürlükleri esas alan niteliği haiz olmaları gibi konular
tartışılmıştır.
Dil meselesine oldukça fazla önem verilen dergide, Türkiye’de belirli bir
dönem hâkim olmakla birlikte etkisini hissettirmeye devam eden dildeki tasfiyecilik hareketine karşı çıkılmıştır. Yayımlanan yazılarda Nurullah Ataç’ın
sistematize ettiği tasfiyecilik hareketine devam edilmesi halinde Türkçenin
ileride daha büyük sorunlarla karşılaşacağı belirtilmiştir. Tasfiyeciliğin tenkit edilmesinin yanı sıra Türkçe’yi koruyup geliştirecek ve tasfiyeciliğe alternatif olacak yeni bir dil politikası da geliştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye
Yazıları dergisi, bu eleştirilerinden hareket ederek halk dilinin yeni dil politikalarının merkezine yerleştirmişlerdir. Dergi yazarları tarafından teklif edilen bu yeni halk dili anlayışı tasfiyecilik kadar Osmanlıcayı da dil sahasının
dışında bırakmaktadır. Zira tasfiyecilik dilin kurulu düzenini nasıl ters yüz etmişse, Osmanlıca da ulusal nitelikten tamamen yoksun bir şekilde meydana
gelmiştir. Bu sebeple Türkiye Yazıları dergisi, tabiri caizse bin senelik tecrübeyi atlayarak, Anadolu’ya naklolan ve burada gelişen dili esas almıştır. Bilhassa Ragıp Gelencik Ataç’ın öngördüğü dil ile kendisinin savunduğu “ulusal dili geliştirme savaşımı” arasına önemli bir mesafe koyarak, Türkçe’nin
özümsediği yabancı kökenli kelimelere düşmanca yaklaşmanın ve hepsine
birer karşılık bulmaya çalışmanın ulusal dilin gelişmesini engelleyici şovenist bir tutum olduğunu ifade etmiştir. Gelencik, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Arapça ve Farsça’dan müteşekkil saray dilinin karşısında yer almış
olmakla birlikte uzun bir zaman sürecinde doğal bir şekilde meydana gelen
halk dilinin günümüzde artık ulusal dilin en yaygın, canlı ve işlek kısmını
oluşturduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte halk diline yerleşmiş Türkçe
kelimeleri de bir yana bırakarak Osmanlıca ve Batılı kelimeleri dilin içine
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yerleştirmeye çalışmanın da olumsuz bir kozmopolit tutum ve uygulamanın
neticesi olduğunu dile getirmiştir.6
Türkiye Yazıları Dergisi getirdiği bu eleştirilerden hareketle Türkçe’nin
geliştirilebilmesi için ilk olarak dilin koruma altına alınması gerektiğini savunmuştur. Bu bakımdan Türkçeye dışarıdan yapılan sunî müdahaleler kabul edilemeyeceği gibi, halk dilinin artık ihtiyaç duymadığı ve karşılıklarına
sahip olduğu kelimelerin yerine Osmanlıca ve Batı kökenli sözcüklere halk
diline yerleştirilmesine de ihtiyaç duyulmamaktadır. Zira, dışarıdan bir müdahaleyle dile kelime ekleme çabaları tasfiyecilikle aynı tahribatı meydana
getireceği ileri sürülmüştür. Derginin savunduğu dil politikası dikkate alındığında, sosyalist ütopyacılığın aksine, gerçekçi bir dil anlayışını benimsemeye çalıştığı görülmektedir. Öyle ki tüm insanlığın günün birinde tek bir
dili kullanacağı idealine dayanılarak ulusal dili yabancı kökenli sözcüklere
açmayı öneren görüşte bu manada reddedilerek, bu ve benzeri görüşlerin emperyalizme karşı girişilen mücadeleyi ve bu mücadele içerisinde ulusal dilin
oluşturulmasının önemini anlayamadıkları dile getirilmiştir.7
Dilin değişmesi ve gelişmesiyle ilgili görüşleri alınan Yaşar Kemal
de dil ile halk arasında birbirini var eden bir ilişki olduğunu ifade ederek,
Osmanlıca’nın yok olmasını da bu ilişki üzerinden değerlendirmiştir. Osmanlıca kelime, deyim ve atasözleri bakımında oldukça gelişmiş bir dil olmasına ve de Fuzulî, Nefî, Nafî ve Şeyh Galip gibi büyük edipler yetiştirmesine
rağmen bir Osmanlı ulusu olmadığı için devletin çökmesiyle birlikte dilin de
çöktüğünü ifade etmiştir. Yerine konulmak istenen dil ise deyimsiz, atasözsüz
ve de yanlış sentakslı bir yapıda zuhur ettiği için bu yeni dille büyük bir edebiyat üretmek mümkün olamamıştır.8 Yaşar Kemal’in vurguladığı dil ile ulus
arasındaki mecburî ilişkinin dergi yazarlarınca da önemsendiği görülmektedir. Nitekim dergi yazarları bu ilişki üzerinden halk dilinin taşıdığı anlamı
izah etmişlerdir. Öyle ki halk kelimesi ile sınıfsallık önemli ölçüde geriye
itildiği için dilde sınıfsallıktan değil ancak toplumsallıktan ve ulusallıktan
söz edilebilmektedir. Bu özelliği itibariyle halk dili de dilin korunması ve geliştirilmesi için vazgeçilemez başlıca kaynak olmaktadır. Bu nedenle halkın
kendi konuşma dilinde yer alan kelimelere ve türetme eklerine, bunlar yabancı kökenli olsalar dâhi, dışarıdan bir müdahalede bulunmanın Türkçe’ye
büyük zararlar vereceği belirtilmiştir.9
6 Ragıp Gelencik, “Neden Yana, Neye Karşı?”, Türkiye Yazıları, Mayıs 1977, 2, s.16.
7 Ragıp Gelencik, “Halk Dili Üzerine”, s. 6.
8

Erdal Öz, “Yaşar Kemal Arkadaşımız Erdal Öz’e Anadolu Türkçesi Üzerine Görüşlerini Özetliyor”, Türkiye Yazıları,
Aralık 1977, 9, s. 16.

9

Ragıp Gelencik, “Halk Dili Üzerine”, Türkiye Yazıları, Nisan 1977, 1, s. 6. Ragıp Gelencik, “Dile Buyruk Vermek ve
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Tasfiyecilik ve yabancı kelimelerin dile yerleştirilmesi hususlarında ileri
sürülen bu görüşler nedeniyle Türk Dili Kurumu’nun yayın organı olan Türk
Dili dergisinin yazarları ile fikirsel tartışmalara girilmiş ve iki dergide Türk
Dili’nin görüşlerine karşı cevabî yazılar yayınlanmıştır. Bu tartışmalarda
Türkçe’nin en ihtilaflı meselelerinden birisini teşkil eden yabancı kavramların nasıl karşılanacağı hususu da ele alınmıştır. Dergi yazarları tasfiyeciliğe
karşı yürüttükleri mücadeleye benzer bir davranışı esas alarak kökleri özel
ad olan yabancı sözlere ve teknoloji alanında kullanılan kavramlara Türkçe
karşılık bulmanın da doğru olmadığını ifade etmişlerdir. Bu kelimelere manası belirsiz Türkçe karşılıklar bulmak yerine yabancı kavramlarla birlikte
onların yabancı dillerdeki kelimelerinin alınmasının zorunlu olduğu kabul
edilmiştir.10

Kültürü Geleneksel ve Dinî Unsurlardan Arındırmak: Yeni
Sosyalist Kültür
Türkiye Yazıları’nın üzerinde önemle durduğu bir diğer konu kültür meselesi
olmuştur. Dergi hedeflediği sosyalist-ilerici kültürün mahiyetini izah etmeden önce, Türkiye’deki mevcut kültürel sorunlara değinmiştir. Dergi yazarları
sosyalist bakış açısını esas alarak kültür meselesinin de mevcut iktisadî düzen üzerinden tahlil edilmesi gerektiğini kabul etmişlerdir. Bu nedenle klasik sosyalist analiz yönteminden hareketle Türkiye’deki hâkim kültürün ne
olduğunun layıkıyla anlaşılabilmesi için öncelikle hâkim ekonomik düzenin
zihniyetinin ve durumunun anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir.
Dergi yazarlarına göre Türkiye’nin ekonomik düzeni dışa bağımlı olan ve
geri üretim ilişkilerine dayanan bir görünüme sahiptir. Tanzimat’tan itibaren Batılılaşmak adı altında yarım yamalak bir burjuva-batı kültürünün ithal
edilmekte olduğu ve ekonominin de dışa bağımlı olmasıyla birlikte bu olumsuz durumun etkisini daha da artırdığı dile getirilmiştir. Nitekim Anıl Çeçen,
Osmanlı’dan tevarüs eden değerlerin gözden çıkartılmasının ve bu değerlerin korunmasının en gerici ve tutucu kesimler olarak adlandırdığı sağcı ve
muhafazakâr kesime terk edilmesinin kültür devriminin özünü teşkil ettiğini
ileri sürmüştür. Eski kültüre ancak bilimsel bakış açısı esas alınarak sahip çıkılması halinde ulusal bir senteze ulaşılması mümkün olabilecektir. Bununla
birlikte Türk kültürünün hem doğulu hem de batılı niteliklerini sürdürüyor

Ötesi”, Türkiye Yazıları, Ağustos 1977, 5, s. 13.
10 Ragıp Gelencik, “Neden Yana, Neye Karşı?”, s.14.
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olması kültürün bütüncül bir yapıya kavuşmasına ve kültür sorununun etkili
bir şekilde çözülmesine mani olmaktadır.11
Burada dikkati çeken husus Tanzimatla başlayan ve Cumhuriyet döneminde hızlanarak daha da keskinleşen kültürel değişimin ve de bu değişimin nasıl bir düzen tesis ettiği meselelerinin cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşmadan ele alınmış olmasıdır. Ayrıca dergi yazarlarınca ithal edildiği sıklıkla
ifade edilen burjuva-batı kültürünün ne olduğuna ve bu kültürün etkilerinin
siyasî ve sosyal hayatta nasıl hissedildiğine ilişkin görüşlere de açık bir şekilde rastlanamamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, sadece, sosyalist kültürün
inşa sürecinin tamamlanmasından sonra Batı kültürüyle olan münasebetin
nasıl teşekkül edeceğine ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Bu minvalde sosyalist-ilerici yeni kültürün oluşturulması esnasında Batının tamamen reddedilmesinin doğru olmadığı kabul edilen hususların başında yer almaktadır.
Birtakım sanat ve kültür eserlerinin ve sanatçılarının burjuva döneminin şahsiyetleri ve ürünleri olmasına karşın bu kişi ve eserlerin artık birer evrensel
değer niteliği kazanmış olmalarından dolayı inşa edilecek yeni kültürde de
yer almalarının gerekli olduğu kabul edilmektedir.12
Dergi yazarları yeni kültüre uygun bir şekilde yerleştirilecek yabancı öğelerin seçiminde önemli bir farka vurgu yaparak, Batı’nın sadece demokratik,
özgürlükçü ve kapitalist sistemlerden ibaret olmadığını ve Batı’daki sosyalist
sistemlerin de bu süreçte dikkate alınmasının zorunlu olduğunu ifade etmişlerdir.13 Türk modernleşmesinin bir nevi kadim sorusu haline gelen ve Batıcısından muhafazakârına kadar hemen her kesimin cevabını bulmaya çalıştığı
“Batının hangi unsurlarının yerli kültüre adapte edileceği?” sorusuna Türkiye
Yazıları dergisinin de sosyalist bir perspektifi esas alarak yanıt vermeye çalıştığı görülmektedir. Bu seçimin siyasî devrim sonrası tam manasıyla sağlıklı
bir şekilde gerçekleştirilebileceği derginin benimsediği genel ütopik bir ilke
olarak görülmektedir. Siyasî devrim sonrası kültür hayatında Batı menşeli
unsurların etkisinin ne olacağı hususundaki tartışmalarda yazar Demir Özlü,
devrimden sonra -örneğin Virginia Woolf gibi- burjuva yazarların kitaplarının yok edilmesine gerek olmadığını zira devrimden sonra bu düşüncedeki
yazarların halk tarafından zaten artık rağbet görmeyecekleri şeklindeki klasik
Marksist görüşü ileri sürerek tepeden inmeci bir kültür hareketine ihtiyaç
duyulmadığını dile getirmiştir.14
11 Anıl Çeçen, “Kültür Politikası ve Kültür Örgütlenmesi”, Türkiye Yazıları, Nisan 1978, 13, s. 30.
12 V. Timuroğlu, A. Say, Y. Doğaner, R. Gelencik, “Küçük Oturum: Demokrasi ve Kültür”, Türkiye Yazıları, Haziran 1977,
3, s. 4.
13 Sargut Şölçün, “Batı Kültürü ve Yaratıcılığımız”, Türkiye Yazıları, Ağustos 1979, 29, s. 4.
14 Demir Özlü, “Parti Edebiyatı ve Türkiye”, Türkiye Yazıları, Ocak 1978, 10, s. 5.
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Kültürel bozulmanın bir diğer müsebbibi olarak değerlendirilen geri üretim ilişkileri meselesi ise feodal kültür olarak tanımlanan sosyal düzenin dayandığı dinî inanç ve yaşayış şekilleri üzerinden tenkit edilmektedir. Bu nedenle kültürel sorunların giderilmesi için öncelikle kültürümüzde yer alan
yabancı unsurlar gibi birtakım yerli unsurların da ayıklanması gerektiği ve
böylelikle öze doğru bir dönüşün yaşanması neticesinde yeni bir kültürün inşasının mümkün olabileceği ifade edilmiştir.15 Sosyalist-ilerici kültür oluşturulurken öze dönüşün önem taşıdığı belirtilmesine karşın, yeni kültürün geçmiş kültürle olan bağının nasıl tesis edileceği meselesinde Türkiye Yazıları
dergisinin radikal bir anlayışı benimsediği ve özellikle dinî unsurlara karşı
menfi bir kanaate sahip olduğu görülmektedir. Dildeki tasfiyecilik hareketine
karşı muhalif bir tutum benimsenmekle birlikte, eski dönemle en önemli bağı
ortadan kaldıran ve İslamî rengi en yoğun kültürel unsur olan Osmanlıcayı
ilga eden harf devrimi dergi yazarlarınca olumlu bir gelişme olarak kabul
edilmiş ve mevcut eğitim sisteminde eski düzeni koruyan diğer araçların da
tamamıyla ortadan kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte
güçlü bir eğitim sisteminin kurulabilmesi için eğitimdeki emperyalist etkilerin giderilmesi, küçük-burjuva demokrat eğilimlerden sakınılması ve ilerici
bir eğitim düzenin kurulması amaçlarının benimsenmesi savunulmuştur.16
Türkiye Yazıları dergisinin dinin sahip olduğu anlam ve değere ilişkin görüşleri Türkiye solunun İslamiyeti ve halkın dinî yaşayış şeklini feodalite,
gericilik ve sağcılık olarak tanımlayan yaklaşımıyla aynı yerde durmaktadır. Türkiye’deki sosyalist düşünce ve hareketin İslamiyete ilişkin bu değerlendirmesi 1960’lı yıllardan itibaren dini olanı materyalizm, pozitivizm ve
laisizm üzerinden tanzim etmesinin doğal neticesi olarak görülmektedir.17
Burada dikkat çeken husus Türkiye Yazıları dergisinin Türkiye solunun genel
durumundan farklı bir yapıda var olmaya çalışmasına rağmen dinî meselelerle ilgili görüşlerinde klasik sol yaklaşımı büyük ölçüde benimsemiş olmasıdır. Dergide İslamiyet yerine “Muhammedin görüşleri” ve Hz. Muhammed
yerine sadece “Muhammed” ifadelerinin kullanılması, Yunus Emre’nin halka
Mevlana’nın ise devlete dayanmasından dolayı Yunus Emre’nin halk nezdinde daha fazla kıymete sahip olduğunun iddia edilmesi, birtakım hikâyeler
15 V. Timuroğlu, A. Say, Y. Doğaner, R. Gelencik, a.g.m., s. 3-4.
16 Vecihi Timuroğlu, “Eğitim-Öğretimin Demokratikleşmesinin Koşulları”, Türkiye Yazıları, Nisan 1978, 13, s. 61. M.
Emin Değer, “Kültür Emperyalizmi”, Türkiye Yazıları, Nisan 1978, 13, s. 15.
17 Kerem Ünüvar, “Türkiye’de Sol Düşünce ve Din”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Sol, c. 8, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2007, s. 877. Osmanlı’nın son döneminde Türk sosyalizmi meşruiyetini ahlâk, sosyal düzen, diğerkâmlık
ve dayanışma gibi değerleri ön plana çıkartarak İslamiyet üzerinden sağlamaya çalışmış olsa da Cumhuriyetin
ilanından sonra siyasetteki (toplumdaki değil!) meşruiyet kaynağının değişmesiyle birlikte dinle olan mesafesini
açmaya başlamıştır. Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Kerim Sadi gibi düşünürler bu hâkim anlayıştan farklı bir usül takip
etmiş olsalar da seslerini Türkiye soluna yeterli ölçüde duyurabilmeye muvaffak olamamışlardır.
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üzerinden Mesnevi’nin halk nezdindeki itibarının ve de okul müfredatına konulmasının eleştirilmesi gibi hususlar derginin İslamiyete ve halkın inanış
şekliyle arasına koymuş olduğu mesafe hakkında bilgiler sunmaktadır.18
Derginin kurucu kadrosunun kendi aralarında yaptıkları küçük oturumlarda geçmişin tümüyle yok sayılmasının yanlışlığına değinilmiş olsa da, ulusal
kültürün oluşturulması için feodal kültür olarak adlandırılan geleneksel (dinî)
yaşam tarzının bilimsel bir eleştiri süzgecinden geçirilmesinin ve gerici olarak adlandırılan unsurların ayıklamasının gerektiği üzerinde önemle durulan
hususların başında yer almaktadır.19 Nitekim halkın benimsediği tevekkül
anlayışı, tarikatların varlığı, erkeklerin çember sakal bırakmaları, kadınların
başörtüsü -dergide sıkmabaş olarak adlandırılmıştır- takıp çarşaf giymeleri,
gazetelerin Ramazan ilaveleri vermeleri –hatta insanların ibrik kullanmaları
dahi!- Türkiye’deki feodal kültürün birer unsuru ve neticesi olarak görülmüş
ve de meydana getirilmesi hedeflenen yeni kültürde bu ve benzeri unsurların
yer almaması gerektiği ileri sürülmüştür.20
Bu değer ve olguların varlığını sürdürmesi nedeniyle eski kültürün kendisini üretmeye devam ettiği belirtilmiştir. Aynı şekilde din ile kültür arasındaki ilişki dil devrimi üzerinden de değerlendirilmiş ve Osmanlıcanın terk
edilmesiyle birlikte genç kuşakların feodal ideolojinin dinî etkisinden kurtarıldığı zikredilen meseleler arasında yer almıştır.21 Bu sebepten ötürü oluşturulacak sosyalist-ilerici kültürde eğitimin büyük bir önemi haiz olduğu kabul
edilmiştir. Türkiye’deki mevcut eğitim sistemi eleştirilirken, eğitimin dinî
özelliklerinden tamamen arındırılarak sınıf farklılıklarını esas alacak şekilde verilmesinin gerektiğini belirten yazılar yayınlanmış ve mevcut eğitim
sisteminin köylünün ve emekçinin sınıf bilincini köreltmekte olduğu iddia
edilmiştir. Bu itibarla, eğitimde yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla
eğitimin milliyetçi, gelenekçi, dinci ve kapitalist-batılı değerler yerine sınıf
farklılıklarını esas alan bir şekilde verilmesi teklif edilmiştir.22

18 Durmuş Mert, “Ahlaksız Mevlana”, Türkiye Yazıları, Şubat 1978, 11, s. 38. Nurer Uğurlu, “Geleneksel Kültür Çizgimizin
Yozlaşması”, Türkiye Yazıları, Nisan 1978, 13, s. 48. Uğurlu bu yazısında ayrıca Türkiye solu ve İslamiyet arasındaki
ilişkiyi göstermesi açısından önem taşıyan şu ifadeleri kullanmaktadır: “Geleneksel Türk Kültürü’nün ilk yozlaşması
göçebe Türk boylarının Karahanlılar devletinin siyasal bütünlüğü içine girip, ‘İslamiyet’i kabul etmeleriyle başlar.”
(vurgu bizim)
19 İcen Börtücene, “Uygulanagelen Kültür Politikasının Eleştirisi ve İleriye Yönelik Bir Kültür Politikasının Temel
Öğelerine Yaklaşım”, Türkiye Yazıları, Nisan 1978, 13, s. 8. M. Emin Değer, a.g.m., s. 11. Muzaffer Erdost, “Ulusal
Demokratik Kültür Politkası ve Eğitim”, Türkiye Yazıları, Nisan 1978, 13, s. 21.
20 V. Timuroğlu, A. Say, Y. Doğaner, R. Gelencik, a.g.m., s. 3.
21 İcen Börtücene, a.g.m., s. 8.
22 V. Timuroğlu, A. Say, Y. Doğaner, R. Gelencik, a.g.m., s. 4.
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Dergi, sosyalist-ilerici kültürün meydana getirilmesi hususunda devletin
büyük hizmetler yerine getirebileceğini kabul etmiştir. İdaresinde yer alan
radyo, televizyon ve çıkardığı yasalar aracılığıyla ulusal kültürün oluşturulmasında devletin sağlayacağı katkıya büyük önem atfedilmiştir. TRT’nin
mevcut yönetimi ve kanalın yayın politikası sosyalist-ilerici kültürün meydana gelmesinde büyük bir engel olarak görüldüğü gibi, bu kültürün oluşturulmasında da benzer şekilde büyük fırsat sağladığı kabul edilmiştir. Kapitalist
Batı’nın hazırladığı televizyon programlarının Türkiye’de gösterilmesinin
sosyalist kültürün oluşmasındaki en büyük engellerden birisini teşkil ettiğinin düşünüldüğü dergide, bu tehlike “yozlaşmanın halk nezdinde genişlemesi”
ve “yabancılaşmada bütünleşme” olarak nitelenmiştir.
Bilhassa Amerikan dizi ve sinema filmleri vasıtasıyla Amerika’nın siyasî
ve ahlakî değerlerinin, ürettiği malların, Amerikan yaşam tarzının Türk halkına çekici gösterilmesinin ulusal kültürde yıkıcı etkilere neden olduğuna
dair özel vurgular yapılmıştır.23 Televizyonda bu tarz yabancı kültürlere ait
programlar yerine, ulusal bilinci harekete geçirecek yerli yapım dizilerin, eğitim ve kültür programlarının yer almasının gerektiği ifade edilmiştir.24 Televizyona yönelik bu yöndeki eleştirilerin yanı sıra, televizyon programlarının
tamamen dışa kapalı olmasına da karşı çıkılmıştır. İthal edilen programlarda
dikkat edilmesi gereken hususun yayınlanacak programların kalite ve içerik
özellikleri olacağı belirtilmiş ve yabancı kültürlerin iyi örneklerine kapalı
olmanın tek boyutlu bir insan modeli meydana getireceği endişesi ifade edilmiştir. Televizyonda sayılan bu olumsuzlukların giderilmesi ve yeni kültürün
oluşturulabilmesi için sunulan çözüm önerilerinin başında ise TRT’nin 1971
askeri darbesi sonrası kaybettiği özerk yapısına yeniden kavuşması gelmiştir.
Türkiye Yazıları dergisi, 11-12 Şubat 1978 tarihlerinde Ankara’da ulusal
bir kültürün oluşturulması için nelerin yapılması gerektiği meselesini ele
alan büyük bir panel düzenlemiştir. Panelin sonunda tüm kuruluş ve kişilerin
tartışarak önerdiği ve tüm sanat dalları ile kültür alanındaki değişik konuları
kapsayan birtakım somut istekleri içeren bir sonuç bildirgesi yayınlanmıştır.
Panelde sunulan bildirilerin tamamı derginin Nisan 1978 tarihli on üçüncü
sayısında yayımlanmış ve sonuç bildirgesi dergi adına Ahmet Say tarafından
Kültür Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Adalet Bakanlığı’na iletilmiştir. Bildiride; yabancı kültür ithalinin resmî kültür politikası olmaktan çıkarılması, Türkiye’nin kendi özüne dönük bir kültür politikası benimseyerek
23 Önder Şenyapılı, “Televizyonun Türk Toplumuna Etkisi”, Türkiye Yazıları, Kasım 1979, 32, s. 18.
24 Oktay Güneş, “Tv Filmleri Pazarı”, Türkiye Yazıları, Temmuz 1977, 4, s. 35-36. Benzer görüşler için Ertuğrul Özkök,
“Toplumsal Denetim ve Türk Televizyonu ‘İdeolojik Sızıntı Oluklarını Genişletiyor’”, Türkiye Yazıları, Kasım 1979, 32,
s. 12.
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yabancı kültürlerin etkisinden kendisini koruması, sanat ürünlerinin düşünce
ve ifade hürriyeti kapsamında koruma altına alınması, eğitim sisteminde sadece kapitalist Batılı ülkelerin değil sosyalist ülkelerin eğitim sistemlerinin
de referans alınması, TRT’nin gerçek bir özerkliğe kavuşturulması, TRT programlarının faşizme ve şovenizme kapalı olması gibi önerilere yer verilmiştir.25
Türkiye Yazıları, benzer özel sayıları dil, kültür, televizyon, reklamlar ve
hiciv gibi önem verdiği konularla ilgili olarak çıkartmaya devam etmiştir.
Bazı zamanlar sadece Türkiye’deki kültür meseleleri ile ilgili değil, dünyadaki ve Avrupa’daki sosyalist düşüncenin durumu ve geleceğine ilişkin yazılar
ve tercümeler de yayınlanmıştır. Dergi dünyada ve Türkiye’de en büyük tehlike olarak kabul ettiği faşizm konusunda yerli ve çeviri yazılar yayınlamıştır.
Bunun yanı sıra her sayıda sosyalist düşünce çerçevesinde yazılmış kitapların tanıtımına büyük önem verilmiştir.

Sonuç
Türkiye Yazıları dergisi yayın hayatı boyunca demokrasi fikrini önemsemiş
ve teklif ettiği politikaların uygulanması konusunda demokratik yöntemlerin dışına çıkılmamasının önemine inanmıştır. Demokratik düşünce olmadan
herhangi bir konuda ve alanda başarının yakalanmasının mümkün olmadığı
dergi yazarları tarafından açık bir şekilde ifade edilmiştir.26 Kapitalist devletlerdeki demokratik yönetimlerin burjuva demokrasisi olarak eleştirildiği dergide, sosyalist-ilerici bir kültürün oluşturulmasında Marksist demokrasinin
sahip olduğu işleve dikkat çekilmiştir. Sınıf içeriğinden yoksun bir demokrasi
modelinin benimsemesi özünden soyutlanmış demokrasi anlayışının savunulması demektir. Böyle bir demokrasi ise sadece anlamını yitirmekle kalmayacak aynı zamanda emekçi halkın demokratik haklarının kısıtlanması neticesini de beraberinde getirecektir.27
Dergi gündelik politikayla doğrudan ilgilenmemekle birlikte özgürlüklere
müdahale eden ve ayrıca kültür ve düşünce hayatını etkileyen politik konularla ilgili düşünceleri de ele almıştır. 12 Eylül öncesinde çıkartılan ve temel
hak ve özgürlükleri sınırlayan Polis Vaziyet ve Salahiyet Kanunu, Emniyet
Teşkilatı Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, CMUK ve Dernekler Kanunu
hakkında sert eleştirilerde bulunulmuş; ayrıca artan şiddet olaylarına ve ya25 Türkiye Yazıları, “Ulusal Demokratik Kültür Politikasının Temel Öğelerine Yaklaşım Seminerinin Sonuç Bildirisi”,
Türkiye Yazıları, Mart 1978,12, s. 5-7.
26 V. Timuroğlu, A. Say, Y. Doğaner, R. Gelencik; a.g.m., s. 3-4.
27 Vecihi Timuroğlu, a.g.m., s. 60.
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şanan suikast olaylarına sert tepkiler verilmiştir. Bu dönemde dergi genel
anlamda saldırgan bir tutum benimsememiş olsa da anti-komünist fikriyata
-kapitalizm, milliyetçilik ve İslâmcılık- karşı sert eleştiriler yöneltilmiştir.
Dergi demokratik düşünceye olan bağlılığından ve dilin ancak toplumu
esas alarak gelişebileceği inancından hareketle, Türkçeyi sadece resmî ideoloji sınırları içinde geliştirmeye çalışmakla tenkit ettiği Türk Dil Kurumu’nun
demokratik usul ve esaslar çerçevesinde çalışmamasını, Kurumun başkanlığını 30 senedir “TDK’nın İsmet Paşası” olarak tasvir ettiği Ömer Asım Aksoy’un
yapıyor olmasını ve TDK’nın 12 Mart müdahalesinden sonra resmi ideolojiye
daha da yaklaşarak tamamen kapalı bir kurum haline getirilmek istenmesini
sıklıkla eleştirmiştir. TDK Tüzüğünde yapılan değişiklikle “Atatürk’e ve Atatürk ilkelerine bağlı bulunmak” gibi maddelerin eklenmesi ve bu maddelerin
ileri sürülerek Aziz Nesin, Yaşar Kemal ve Fakir Baykurt gibi edebiyatçıların
Kurum’dan uzak tutulmaya çalışılmasının demokratik bir kurum olma iddiasındaki TDK’nın söylemleri ile çeliştiği ifade edilmiştir.28
12 Eylül darbesinden sonra dergide yer alan siyasî incelemelere son verilmiş ve daha çok kültür ve sanatla ilgili konularla ilgilenilmeye başlanmıştır.
Askeri müdahaleden sonra çıkartılan ilk sayıda, olağanüstü dönemin havasına uygun olarak sadece edebiyat araştırmaları yayımlanmış ve derginin eski
sayılarının aksine suya sabuna dokunmayan bir sayı çıkartılmıştır. Türkiye
Yazıları, 12 Eylül’ün kültür, sanat ve yayıncılık alanlarında yol açtığı tahribattan büyük ölçüde etkilenmiş ve Mart 1983’te yayınlanan 72. sayısıyla
yayın hayatına son vermiştir.
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Aile Hayatına ve Aile Birliğine Bir
Müdahale Biçimi Olarak “Çocuğun Devlet
Koruması Altına Alınması” ve AİHM’nin
Konuya Yaklaşımı
Abdulkadir Pekel
Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Öz
Çocukların devlet koruması altına alınmasıyla ilgili AİHM’ye birçok başvuru yapıldığı görülmektedir. Çocuğun devlet koruması altına alınması, aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına
müdahale anlamına gelir. Mahkemeye göre müdahalenin Sözleşme’yi ihlal etmemesi için, çocuğun devlet korumasında kalmaktaki menfaati ile anne-babanın ebeveyn hakları arasında
adil bir denge kurulmalıdır. Bu noktada “çocuğun yüksek menfaatleri ilkesi ön plana çıkar.
Mahkeme’nin konuyla ilgili kararlarında bu ilkeye büyük önem verdiği görülmektedir. Dolayısıyla önce bu ilkenin Mahkeme kararlarında neyi ifade ettiği ortaya konmaya çalışılmış, sonra da
Mahkemenin konuyla ilgili içtihatları incelenmiştir. Bu inceleme iki başlık altında yapılmıştır:
ebeveyn hakları ve aile birliğini sağlamayı esas alan maddi boyut ve devlet koruması altına
almaya ilişkin prosedüre ilişkin usuli boyut.
Anahtar Kelimeler: Aile Hayatına Saygı, Ebeveyn Hakları, Çocuğun Yüksek Menfaatleri
Abstract
It can simply be observed that there are many applications to ECtHR concerning children taken under public care. Taking a child under public care constitutes an interference with the
right to respect for family life. According to ECtHR, there will be a violation of ECHR unless
there is a fair balance between parents’ rights and best interests of the child to be taken under public care. The principle of “best interests of the child” plays a crucial role in this issue.
It can be seen that ECtHR attaches great deal of importance to this principle. Accordingly, I
firstly addressed what this principle means in ECtHR judgements. Afterwards, I tried to analyse ECtHR judgements under two scopes: Meritorious scope under which ECtHR seeks to protect family unity and parental rights, and procedural scope concerning some principles about
public care proceedings.
Key Words: Right to Respect for Ramily Life, Parental Rights, The Best Interests of the Child

Giriş
Aile hayatını ilgilendiren konularda çocuklar söz konusu olduğunda, onların
yüksek menfaatleri dikkate alınması gereken en önemli değerdir. Bu bağlamda, yüksek menfaatleri ile uyumlu olduğu müddetçe, bir çocuğun ailesinden
koparılarak devlet koruması kapsamına alınması mümkündür.1 Hatta taraf
devletler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3 ve 8. maddeleri uyarınca;
1 Doğru, Osman ve Nalbant, Atilla. (2013). İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar Cilt II (İkinci
Baskı). İstanbul: Legal, s. 46, 47.
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çocukları duygusal, cinsel ve fiziki istismara karşı korumakla yükümlüdür.2
Öte yandan aile birliğini ortadan kaldıran her durumda olduğu gibi, çocuğun devlet koruması altına alınması da ebeveynlerin ya da çocuğun aile hayatına “müdahale” anlamına gelir.3 Günümüzde Avrupa ülkelerinde yaşayan
Müslüman azınlıkların dile getirdikleri bazı sorunlar, aile hayatına müdahalenin örnekleri olarak değerlendirilebilir. Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerde, Müslüman çocukların yeterli sebep olmadan ailelerinden koparıldıkları ve koruyucu ailelere verildikleri ifade edilmektedir. TBMM İnsan Hakları
İnceleme Komisyonu, bu konuyla ilgili artan şikâyetler üzerine 2013 yılında
Almanya Hollanda ve Belçika’da bazı incelemelerde bulunmuş, bunun üzerine konuyla ilgili bir rapor yayınlamıştır.4 Benzer şikâyetler farklı etnik köken
ve dinden azınlıklar tarafından dile getirilmektedir. Özellikle Almanya’daki
Çocuk ve Gençlik Refahı Ofisi (Child and Youth Welfare Office, Jugendamt)
birçok şikâyete konu olmaktadır. Bununla ilgili Avrupa Parlamentosu Dilekçe
Komitesine ulaşan birçok olay üzerine dilekçe komisyonu konuyla ilgili rapor
hazırlama gereği duymuştur.5 Dolayısıyla aile hayatına yönelik bu tür müdahalelerin önemli sorunlara yol açtığı ortadadır.
Benzer şikayetler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesiyle korunan “aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı” kapsamında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine de ulaşmaktadır. Bu yazıda, Mahkeme’nin konuya yaklaşımı ortaya konmaya çalışılacaktır.

2 Janis, M. W., Kay, R. S. ve Bradly, A. W. (2010). European Human Rights Law (Third Edition). New York: Oxford
University Press, s. 418; White, Robin C. A. ve Ovey, Clara. (2010). Jacops, White and Ovey: The European Conention
on Human Rights (Fifth Edition). United States: Oxford University Press. s. 338. Örnek bir karar için bkz.: D.P. & J.C.
v. The United Kingdom, 38719/97, 10.10.2002, § 118. Mahkeme bu sonuca, 8. madde ile kişinin maddi ve manevi
bütünlüğünün korunmasına yönelik pozitif yükümlülükler getirildiği yönündeki kararlarına atıfla ulaşmıştır. Örneğin,
bkz.: Costello-Roberts v. The United Kingdom, 13134/87, 25.03.1993, § 36. Konuyla ilgili daha geniş açıklamalar
için bkz.: Salihpaşaoğlu, Yaşar. (2013). Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında
Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(3), s. 247-54.
3 Elsholz v. Germany, 25735/94, 13.07.2000, § 43; Johansen v. Norway, 17383/90, 07.08.1996, § 52; Bronda v. Italy,
22430/93, 09.06.1998, § 51.
4 Türkiye Büyük Millet Meclisi, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Almanya, Hollanda Ve Belçika Gençlik Dairelerinin
Türkiye Kökenli Çocuklara Yönelik Uygulamalarına İlişkin İnceleme Raporu, 24. Dönem 4. Yasama Yılı, 2013. Raporda,
Almanya’da 2011 yılında Alman Gençlik Daireleri tarafından müdahale edilen 38.456 çocuğun 29.247’sinin Alman
vatandaşı, 9.209’unun ise yabancı ülke vatandaşı olduğu belirtilmektedir.
5 Komite 2008 tarihli raporunda, Almanya’daki Jugendamt’ların uygulamaları ile; etnisite, vatandaşlık ya da dil
temelinde yapılan ayrımcılık sonucu bir çok insan hakkı ihlalinin meydana geldiğini ve bu ihlallerin neredeyse
tamamının çocuğun yüksek menfaatlerine aykırı sonuçlara yol açtığını belirtmektedir. Bkz.: European Parliament,
Committee on Petitions, Working Document on the Alleged Discriminatory and Arbitrary Measures Taken by Youth
Welfar Authorities in Certain Member States in Particular the Jugendamt in Germany, Rapporteur: Marcin Libicki,
22.12.2008, s. 8. Konuyla ilgili şikayetlerin devam etmesi üzerine Komite, 2012 yılında Alman yetkili makamlarıyla
görüşmüş, sonrasında bu görüşmeleri de içeren bir rapor daha yayınlamıştır. Bkz.: European Parliament, Committee
on Petitions, Working Document on a Fact-finding visit to Berlin (23-24 November 2011), 16.7.2012.
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I. Çocuğun Yüksek Menfaatleri ile Ebeveyn Hakları Arasında Denge Kurulması
Sözleşmenin “özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı” başlığını
taşıyan 8. maddesi aşağıdaki gibidir:
“Her kişi, özel yaşamına ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına
sahiptir.
Bu hakkın kullanımına, bir kamu makamını tarafından, ulusal güvenlik kamu emniyeti ya da ülkenin
ekonomik refahı/(esenliği) yararı için, düzensizliğin ya da suçun/(suç işlenmesinin) önlenmesi için,
sağlığın ya da ahlakın korunması için, yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması
için, yasaya uygun olarak getirilen ve demokratik bir toplumda gerekli olanlar dışında/(hariç), hiçbir
müdahalede bulunulmayacaktır.”6

Madde metninde görüldüğü üzere, aile hayatına yönelik bir müdahalenin
sözleşmeyi ihlal etmemesi için 8. maddenin 2. fıkrası kapsamında “demokratik bir toplumda gerekli” olması yani müdahalenin güdülen amaçla “orantılı”
olması gerekir.7 Bunun için, çocuğun devlet korumasında kalmaktaki yüksek
menfaatleri ile ebeveynin çocukla tekrar birleşme hakları arasında adil bir
denge kurulması gerekir. Ancak her durumda çocuğun yüksek menfaatlerine
özel bir önem atfedilir.8
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, çocuğun yüksek menfaatlerinin, somut
olayın özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu
bağlamda Mahkemeye göre, çocuğun yaşı ve olgunluk seviyesi, ebeveynlerin
hayatta olup olmamaları, içinde bulunduğu çevre ve çocuğun deneyimleri
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, olaylara ve kişilere daha yakın
olan ve doğrudan temas etme imkanı bulunan yerel makamlar, bu konuda
Mahkemenin gözetim ve denetiminde olan bir takdir alanına/yetkisine (margin of appreciation) sahiptirler.9
Yine de Mahkeme çocuğun yüksek menfaatleri kavramı ile ilgili belirleyici bazı unsurlar ortaya koymuştur. Mahkemeye göre, bu kavram iki unsuru
içermektedir:10
Birincisi, Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Şartı’nın 24. maddesine de
atıfla, çocuğun menfaatlerine aykırı olmadıkça, ailesi ile bağlarını sür6 Gemalmaz, Mehmet Semih. (2011a). Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri: I. Cilt Bölgesel Sistemler. İstanbul:
Legal. s. 11-12.
7 Kilkelly, Ursula. (2004). Children’s Rights: A European Perspective. Judicial Studies Institute Journal, 4(2), s. 73;
Gomien, Donna; Harris, David ve Zwaak, Leo. (1996). Law and Practice of the ECHR and Social Charter. Germany:
Council of Europe Publishing. s. 243.
8 Johansen v. Norway, 17383/90, 07.08.1996, § 78.
9 Hromadka and Hromadkova v. Russia, 22909/10, 11.12.2014, § 152; Neulinger and Shuruk v. Switzerland,
41615/07, 06.07.2010, § 138, Mahkeme burada şu kaynağa atıf yapmıştır: UNHCR Guidelines on Determining the
Best Interests of the Child, 2008, Geneva-Switzerland, s. 14.
10 R. and H. v. The United Kingdom, 35348/06, 31.05.2011, § 73; Neulinger and Shuruk v. Switzerland, § 136
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dürmesi çocuğun hakkıdır. Aile bağları ancak istisnai durumlarda koparılabilir ve aile bağlarının koptuğu durumlarda, kişisel ilişkinin sürdürülmesi ve koşullar uygun olduğunda ailenin yeniden bir araya gelmesi
için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.11
İkincisi, sağlıklı bir çevrede büyümesini sağlamak, çocuğun yararınadır. 8.
madde, ebeveyne, çocuğun sağlığına ve gelişmesine zarar verecek herhangi bir önlemin alınmasını talep etme hakkı vermez.12
Mahkeme bu kararlarında ÇHS hükümlerine açıkça atıf yapmamışsa da,
bu kararlar ÇHS’nin “çocuğun yüksek menfaatleri” ilkesini düzenleyen 3.
maddesi ve çocuğun ailesinden ancak istisnai durumlarda koparılabileceğini
belirten 9. maddesi13 ile örtüşmektedir.14
Mahkeme, bu genel ilkeler ışığında, incelemelerini iki ayrı boyutta yapmaktadır. Birincisi, çocuğun yüksek menfaatleri ile ebeveyn hakları arasında
denge kurulması ve aile birliğinin sağlanmasına yönelik maddi boyut; ikincisi
ise devlet koruması altına almaya ilişkin prosedürlere ilişkin usûlî boyuttur.
II. Maddi Boyut: Ebeveyn Hakları ve Aile Birliğinin Sağlanması
Devlet korumasına almaya ilişkin kararlarında Mahkeme, Sözleşmeci devletlere geniş bir takdir alanı tanımıştır.15 Ancak, çocuğun devlet koruması
altına alınmasından başka alınabilecek önlemlerin araştırılması ve bu çeşitli
önlemlerin ebeveynler ve çocuk üzerinde oluşturabileceği etkilerin değerlendirilmesi, devletlerin görevidir.16 Mahkemenin Moser kararında ifade ettiği
üzere; çocuğun koruma altına alınmasından başka önlemlerin yeterince araştırılmaması, Sözleşmenin ihlal edilmesi sonucunu doğurur.17

11 Gnahore v. France, 40031/98, 19.09.2000, § 59; Neulinger and Shuruk v. Switzerland, § 135-6.
12 Dubská and Krejzová v. The Czech Republic, 28859/11, 28473/12, 11.12.2014, § 94; Görgülü v. Germany, 74969/01,
26.02.2004, § 43; Scozzari and Giunta v. Italy, 39221/98, 41963/98, 13.07.2000, § 169; P., C. and S. v. the United
Kingdom, no. 56547/00, 16.07.2002, § 117.
13 Maddenin ilk fıkrası “yetkili makamlar çocuğun anne-babasından ayrılmasına dair uygulanabilir yasa ve usuller
uyarınca ve yargısal denetime tabi olarak ve çocuğun en yüksek menfaatlerinin böyle bir ayırmayı zorunlu kılması
koşuluyla bir karar vermedikçe, anne-babasının rızası hilafına çocuğun anne-babasından ayrılamayacağını” hüküm
altına almaktadır. Aynı maddenin 3. fıkrası ise şu şekildedir: “Taraf devletler, anne-babasının birinden ya da her
ikisinden birden ayrılmasına karar verilen çocuğun anne-babasının her ikisiyle de düzenli biçimde kişisel ilişki
kurması ve doğrudan görüşmesi hakkına, bunun çocuğun en yüksek menfaati ilkesine aykırı olması durumu hariç,
saygı göstereceklerdir.” Bkz.: Gemalmaz, Mehmet Semih. (2011b). Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri: II. Cilt
Uluslararası Sistemler. İstanbul: Legal. s. 600-601 (Vurgular bize ait).
14 Kilkelly, Ursula. (2010). Protecting Children’s Rights under the ECHR: The Role of Positive Obligations. Northern
Ireland Legal Quarterly, 61(3), s. 256.
15 Harris, D.J., O’Boyle, M., Bates, E.P. ve Buckley, C. M. (2013). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku (çev.: M.
Bingölcü Kılcı). Ankara: Avrupa Konseyi Yayınları (Eserin orjinali 2009’da yayımlandı), s. 423.
16 White ve Ovey, 2010, s. 340. Bkz.: Moser v. Austria, 12643/02, 21.09.2006, § 66; K. and T. v. Finland, § 166; P., C.
and S. v. the United Kingdom, 56547/00, 16.07.2002, § 116.
17 Moser v. Austria, § 70.
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Çocuklara yönelik yakın bir tehlikenin muhtemel olduğu durumlarda, devletlere verilen takdir alanı en geniş boyutlarına ulaşır.18 Çünkü çocuğun tehlikeye karşı acilen korunması devletin yükümlülüğüdür ve bu tehlikeyi en iyi
değerlendirebilecek merci, ilgililerle doğrudan bağlantı kurma imkânına sahip olan yerel makamlardır.19 Örneğin Johansen kararında, annenin psikolojik
sorunları çocuğun bakımını olumsuz etkileyecek dereceye ulaştığı için devlet
koruması altına alma kararının Sözleşmeyi ihlal etmediği ifade edilmiştir.20
Öte yandan Haase kararında, yeni doğmuş çocukların annelerinden ayrılıp
devlet koruması altına alınması için fevkalade zorlayıcı koşullar olması gerektiği belirtilmiştir.21 Karara konu olayda, çocukların koruma altına alınması
kararı “anne-babanın çocuklara karşı makul olmayan ölçüde sert oldukları
ve birkaç defa çocukları dövdükleri” şeklindeki uzman raporuna dayanmaktaydı. Rapor başvurucu ve çocukları ile birlikte yapılan 4 farklı görüşmeden
sonra hazırlanmıştı. Bu rapor üzerine, başvurucunun 7 günlük kızı da dahil
olmak üzere başvurucunun 7 çocuğunun hepsi koruma altına alınarak farklı
ve kimliği bildirilmeyen ailelere teslim edildi. Buna ek olarak, başvurucunun
tüm ebeveyn hakları elinden alındı. Bu kararlar, başvurucu dinlenmeden ve
kendi çıkarlarını ifade etmesine izin verilmeden alınmıştı.22 AİHM, çok acil
müdahaleyi gerektiren bazı durumlarda ebeveyn dinlenmeden bu tür kararlar alınması mümkünse de, bu olayda ebeveyne kendi haklarını ifade etmesi
için imkân verilmeden karar alınmasını da Sözleşmenin 8. maddesine aykırı
bulmuştur.23
Devlet koruması altına almaya ilişkin kararda Sözleşmeye taraf devletlerin takdir yetkileri nispeten genişse de, ebeveyn hakları ve ebeveyn-çocuk
ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda takdir alanı daha dardır.24 Koruma kararından sonra da çocuk ile ebeveynin, en azından belli aralıklarla, kişisel
ilişkilerinin sürdürmesi sağlanmalıdır. Çünkü, çocuğun devlet koruması altına alınması aile birliğini ortadan kaldırsa da, bu bir geçici önlemdir ve nihai
amaç aile birliğinin tekrar kurulması olmalıdır.25 Yeterli iletişim sağlanmadığı takdirde çocuğun, ebeveynleriyle bağının giderek azalacağı ve nihayet
18 Gajdošová, Jana. (2008). Article 8 ECHR and Its Impact on English Law. Yayınlanmamış Doktora Tezi, University of
East Anglia Law School, s. 83; Janis, Kay ve Bradly, 2010, s. 418.
19 Olsson v. Sweden (No. 2), 13441/87, 27.11.1992, § 90.
20 Johansen v. Norway, § 78.
21 Haase v. Germany, 11057/02, 08.04.2004, § 102; K. and T. v. Finland, § 168.
22 Haase v. Germany, § 10-18.
23 Haase v. Germany, § 99.
24 Kilkelly, 2004, s. 73; White ve Ovey, 2010, s. 339; Janis, Kay ve Bradly, 2010, s. 418; Harris, O’Boyle, Bates ve
Buckley, 2013, s. 424-5.
25 Olsson v. Sweden (No. 1), 10465/83, 24.03.1988, § 81; Johansen v. Norway, § 78; K. and T. v. Finland, § 178.
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kopabileceği göz önünde bulundurulduğunda; kişisel ilişki kurmaya yönelik
müdahalelerin meşrulaştırılmasının zor olduğu anlaşılacaktır.26 Mahkemeye
göre 8. madde, kişilerin çocukla tekrar bir araya gelme hakkını da içermekte ve bu bağlamda Sözleşmeci devletlere pozitif bir yükümlülük de yüklemektedir.27 Bu sebeple; çocuğun, menfaatleri gereği, eğitim hizmeti veren
bir kuruma, yurda ya da koruyucu aile yanına yerleştirilmesi gerekiyorsa da,
ebeveynlerin ziyaret hakkının –ailenin tekrar birleşmesi amacı göz önünde
tutularak– düzenlenmesi şeklinde bir pozitif yükümlülük bulunmaktadır.28
Böyle bir yükümlülük sadece ebeveyn-çocuk ilişkileri bakımından değil, Sözleşme anlamında aile hayatı kapsamına giren kardeşler arası ilişkiler, ebeveyn kardeşi-yeğen ilişkileri, büyük anne/baba-torun ilişkileri bakımından da
geçerlidir.29
Ailenin tekrar birleşmesine yönelik önlemler bağlamında K. and T. kararında Mahkeme, aile birleşiminin tekrar sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin
yerel makamların zaman zaman ailenin durumunu gözden geçirmeleri gerektiğini belirtmiştir.30 Olayda, psikolojik rahatsızlıkları olan annenin çocuğuyla görüşmeleri ayda bir defa, 3 saat gözetim altında olmak üzere sınırlandırılmıştır. Mahkeme bu sınırlandırmaların ailenin tekrar birleşmesi amacıyla
uyumlu olmadığını ifade etmiştir.31 Benzer şekilde, Eriksson kararında, aile
hayatına saygı gösterilmesi hakkının, çocukla tekrar bir araya gelmeye yönelik önlemler alınması hakkını da içerdiği ifade edilmiş, görüşmelere katı
sınırlandırmalar getirilmesinin meşru amaçla orantısız olduğuna hükmedilmiştir.32 Olayda; başvurucu –hırsızlık ve uyuşturucu suçlarına karıştığı gerekçesiyle– hapse girmiş, başvurucunun kızı devlet korumasına alınıp koruyucu aileye verilmiştir. Başvurucu hapisten çıktıktan sonra, yetkili makamlar
devlet korumasının kaldırılmasına karar vermesine rağmen, kızın başvurucu
ile değil, koruyucu ailesi ile yaşaması gerektiğine hükmedilmiş ve başvurucu
ile çocuğun görüşmeleri iki ayda bir defa olmak üzere sınırlandırılmıştır.33

26 Kilkelly, 2004, s. 75.
27 Hokkanen v. Finland, 19823/92, 23.09.1994, § 55/3; Margareta and Roger Andersson v. Sweden, 12963/87, 25.02.1992,
§ 91; Olsson v. Sweden (No. 2), § 90.
28 Yıldırım, Gülşen. (2004). Özel Hayat, Aile Hayatı, Haberleşme ve Mesken: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 8.
maddesinin Genişlemiş Yorumu İle Sağlanan Koruma. İçinde: İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı (Birinci
Baskı). Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, s. 417. Bkz.: K. and T. v. Finland, § 178.
29 Gajdošová, 2008, s. 80.
30 K. and T. v. Finland, 25702/94, 12.07.2001, § 179; K.A. v. Finland, 27751/95, 14.01.2003, § 139.
31 K. and T. v. Finland, § 179.
32 Eriksson v. Sweden, 11373/85, 22.06.1989, § 71.
33 Eriksson v. Sweden, § 7-14.
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Koruma kararının uygulanma şekli de Sözleşmeyi ihlal edebilir.34 Örneğin,
Olsson kararında üç kardeşin birbirlerinden ve ebeveynlerinden çok uzak mesafelerde yaşayan koruyucu ailelere verilmesi ve ebeveynlerin iletişim kurma haklarına katı sınırlamalar getirilmesi35 “ailenin tekrar bir araya gelme”
amacıyla uyumlu bulunmamış, dolayısıyla bu sınırlandırmaların demokratik
toplumda gerekli olmadığına karar verilmiştir.36 Bu karar ile, koruma altına
alınan çocukların diğer aile üyelerinden ne kadar uzağa gönderilebileceği ile
ilgili herhangi bir belirleme yapılmamışsa da; koruma altına alınan çocuğun,
diğer aile üyeleriyle sıklıkla ve düzenli görüşebilmesi için alternatif koruma
önlemlerinin değerlendirilmesi ile ilgili bir pozitif yükümlülük bulunduğu
karardan anlaşılmaktadır.37
Johansen kararında ise, başvurucu ile devlet koruması altına alınan çocuğu
arasındaki ilişki tümüyle sonlandırılmıştır. Olayda, psikolojik rahatsızlıkları
olan ve tedaviyi reddeden başvurucu, çocuğuyla yaptığı görüşmelerden birinde çocuğuyla birlikte kaçmaya çalışmıştır. Bunun üzerine yerel makamlar
çocukla başvurucunun ilişkisini sona erdirmiştir. Mahkeme olayın bu özelliklerine rağmen ilişkinin tamamen ortadan kaldırılmasını Sözleşmeye aykırı
bulmuştur.38 Sonuç olarak, Mahkemenin konuya yaklaşımında, ebeveynlerle
görüşmelere büyük bir önem verildiğini görmekteyiz.39
Buna rağmen, çok istisnai durumlarda, çocuğun menfaatlerinin gerektirdiği ortaya konmak şartıyla, çocukla ilişki tamamen sonlandırılabilir.40 Örneğin; Y.C. kararında, devlet koruması altına alınan çocuğun annesi ve babası alkolden kaynaklanan problemler yaşamakta ve sürekli kavga etmektedir.
Hatta bu kavgalardan birinde çocuğun annesi, eşini kasten yaraladığı için
tutuklanmıştır. Başka bir kavgada ise çocuk da yaralanmıştır.41 Yerel makamlar bu koşulları göz önünde bulundurarak başvurucu annenin çocukla görüşme talebini reddetmiştir. Çünkü çocuğun ebeveynleriyle görüşmesi, çocukta
strese ve korkuya sebep olmakta ve yeni koruyucu ailesine alışma süreci-

34 Kilkelly, 2004, s. 74.
35 Çocuklardan Stefan ile 6 haftada bir görüşülmesine izin verilmiştir. Daha sonra bu sıklık haftada bir olarak
değiştirilmiştir. Helena ve Thomas ile ise, iki ayda bir görüşmeye izin verilmiş, çocukların yaşadıkları yer
açıklanmamıştır. Daha sonra görüşmeler üç ayda bire düşürülmüştür. Bkz.: Olsson v. Sweden (No. 1), § 21-26.
36 Olsson v. Sweden (No. 1), § 81.
37 Kilkelly, 2004, s. 75.
38 Johansen v. Norway, § 80-83.
39 Kilkelly, 2004, s. 74.
40 Y.C. v. The United Kingdom, 4547/10, 13.03.2012, § 134; Neulinger and Shuruk v. Switzerland, § 135; R. and H. v.
The United Kingdom, 35348/06, 31.05.2011, § 73; Elsholz v. Germany, § 50.
41 Y.C. v. The United Kingdom, 4547/10, 13.03.2012, § 7.
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ni sekteye uğratmaktadır.42 Mahkeme bu değerlendirmeleri haklı bularak 8.
maddenin ihlal edilmediğine karar vermiştir.43
III. Usûlî Boyut: Devlet Koruması Altına Almaya İlişkin Prosedür
Mahkemenin içtihatlarını geliştirdiği ikinci bir alan, aile hayatına müdahalenin gerekçelendirilmesi açısından, keyfiliğe karşı güvence sağlanmasına yönelik ortaya koyduğu usûlî güvencelerdir.44 Ebeveynlerin, çocukların devlet
koruması altına alınması ile ilgili süreçlere etkili bir şekilde katılmalarının
engellenmesi, 8. maddenin ihlaline yol açar.45
Örneğin, W. v. The United Kingdom kararında, ebeveynlerin yargılamalardan dışlanması gerekçesiyle bu sonuca ulaşılmıştır.46 Olayda, yerel makamlar
başvurucuya danışmadan, ya da ona haber vermeden, çocuğun uzun süreli
koruyucu aileye verilmesine ve başvurucuyla ilişkisinin kesilmesine karar
vermiştir.47 Mahkeme ise; ebeveynlerin haklarını savunmaları için, ilgili süreçlere gerekli ölçüde katılmaları gerektiğini, aksi halde aile hayatına saygı
gösterilmesi hakkına yapılan müdahalenin, “demokratik toplumda gereklilik”
kriterine uygun olmayacağını ifade etmiştir. Çünkü verilen karar çocuğun geleceğini ilgilendiren çok önemli bir karardır. Bu karar sonrasında çocuk yeni
bir aileyle bütünleşecek, belki de çocuğun biyolojik anne ve babasıyla ilişkisi
tamamen sona erecektir.48 Şu halde, her ne kadar devletlerin belirli bir oranda
takdir alanı bulunmakta ise de, konuyla ilgili alınan kararların keyfi ve tek taraflı olmaması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Yani ilgili karar süreçleri, ebeveynlerin haklarını dile getirebilecekleri hukuki çarelerle dengelenmeli, bu haklar yerel makamlar tarafından bilinmeli ve dikkate alınmalıdır.49
Öte yandan, psikolojik/fiziksel sorunları sebebiyle ya da bazı acil durumlarda, ebeveynlerin bu süreçlere katılmaları anlamsız ya da imkânsız olabilir.
Bu durumlar haricinde, ebeveynlerin süreçlere yeterince dahil olması sağlanmalıdır.50 Bu açıdan, örneğin; McMichael davasında yargılama süreci ile
42 Y.C. v. The United Kingdom, § 91.
43 Y.C. v. The United Kingdom, § 146-149. Benzer bir dava için bkz.: R. and H. v. The United Kingdom, § 88.
44 Harris, O’Boyle, Bates ve Buckley, 2013, s. 425; Kilkelly, 2004, s. 76.
45 Elsholz v. Germany, 25735/94, 13.07.2000, § 52; P., C. and S. v. the United Kingdom, § 119; Venema v. the
Netherlands, 35731/97, 17.12.2002, § 91; W. v. the United Kingdom, 9749/82, 08.07.1987, § 64.
46 Benzer yönde bkz.: Venema v. The Netherlands, § 98; A.K. and L. v. Croatia, 37956/11, 08.01.2013, § 79. Ayrıca: B.
v. The United Kingdom, 9840/82, 08.07.1987, § 68; R. v. The United Kingdom, 10496/83, 08.07.1987, § 73; Bkz.:
Gomien, Harris ve Zwaak, 1996, s. 244, dipnot 63.
47 W. v. The United Kingdom, § 66(g).
48 W. v. The United Kingdom, § 63.
49 Kilkelly, 2004, s. 77.
50 W. v. The United Kingdom, § 64-5.
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ilgili bazı dokümanların başvuruculara gösterilmemesi, Elsholz davasında ise
psikolojik rapor alınması yönündeki talebin reddi ve duruşma yapılmaması
Sözleşmeye aykırı bulunmuştur.51
Sadece çocukların görüşlerine dayanılarak, ebeveynlerin görüşlerini ifade
etmesine izin verilmeden çocukların koruma altına alınması da Sözleşmeye
aykırı bulunmuştur. Yakın tarihli ve T.C. kökenli Avusturya vatandaşlarının
yaptığı bir başvuruya konu olayda; başvurucu çiftin bir çocuğu, okulda aldığı notları değiştirmeye çalışırken öğretmenine yakalanmış ve anne-babasından dayak yemekten korktuğu için bunu yaptığını, anne-babasının kendisine ve kardeşine zalimce şiddet uyguladığını ifade etmiştir. Bunun üzerine
okul yetkilileri Jugendamt (Çocuk ve Gençlik Ofisi) ile irtibata geçmiş ve okulun bulunduğu yerdeki belediyenin talebi üzerine, yerel mahkemenin kararıyla çocukların velayet hakları anne-babadan geçici olarak alınmıştır. Yerel
mahkeme ayrıca, çocukların Jugendamt’a teslim edilmesine karar verilmiştir. Davanın devamında başvurucular, çocuklarını düzenli olarak götürdükleri doktordan aldıkları raporları da sunarak çocuklarını dövmediklerini ileri
sürmüşlerdir. Ancak yerel mahkeme 8 ve 12 yaşlarındaki çocukların verdiği
ifadeleri inandırıcı bulmuş ve bu ifadelerin güvenilir olup olmadığı hakkında uzman psikolog raporu almadan başvurucuların velayet haklarını kesin
olarak ellerinden almıştır.52 Aradan 1 yıl kadar bir süre geçtikten sonra çocuklar verdikleri ifadenin yalan olduğunu itiraf etmişler ve bunun üzerine
velayet hakkı başvuruculara geri verilmiştir.53 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, anne-babanın uzman psikolog ve doktor raporlarına dayanarak çocuklarını dövmediklerini ifade etmelerine rağmen, sadece çocukların ifadelerine
dayanarak ve bu ifadelerin güvenilirliğine ilişkin inceleme yapmadan karar
verilmesini Sözleşmenin 8. maddesine aykırı bulmuştur.54
Yargılamanın ya da ilgili idari prosedürün süresi de usûlî boyut açısından önem taşıyabilir. Örneğin, H. v. The United Kingdom kararında, yargılamanın uzun sürmesi sebebiyle 8. maddenin ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.
Çünkü yargılama süreçlerindeki gecikmeler de facto olarak bir kararın ortaya
çıkmasına sebep olabilir.55

51 McMichael v. The United Kingdom, 16424/90, 24.02.1995, § 92; Elsholz v. Germany, § 53. Bkz.: Heringa, A. W.
ve Zwaak, L. (2006). The Right to Respect for Privacy. İçinde: Van Dijk, P., Van Hoof, F., Van Rijn, A. ve Zwaak,
L. (Editörler). Theory and Practise of European Convention on Human Rights (Fourth Edition). Antwerpen – Oxford:
Intersentia, s. 700.
52 B.B. ve F.B. v. Germany, 18734/09, 9424/11, 14.03.2013, § 6-17.
53 B.B. ve F.B. v. Germany, § 27-30.
54 B.B. ve F.B. v. Germany, § 50-51.
55 H. v. The United Kingdom, 9580/81, 08.07.1987, § 89.
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Sonuç
AİHM’nin yukarıdaki kararlarından, aile birliğine büyük bir önem verdiği ve
aile birliğinin ortadan kalkmasını bir “son çare” olarak gördüğü ortaya çıkmaktadır; devlet korumasından başka uygulanabilecek bir yol varsa o yolun
denenmesi gerekir. Keza, bu tür bir önlemin, kural olarak, geçici olması gerektiği ve aile birliğinin tekrar sağlanması amaçlandığı görülmektedir.
Bu yüzden çocuğun devlet koruması altına alınmasından sonra anne-babasıyla görüşmelerinin düzenlenmesi, koruma kararının uygulanış biçimi gibi
konular önemlidir. Nihai amaç aile birliğinin tekrar sağlanması olduğundan
koruma kararının uygulanış biçimi büyük bir önem arz eder. Bu bağlamda,
çocuğun emanet edildiği koruyucu ailenin çocukla ve çocuğun ailesiyle din,
dil, kültür bakımından benzer olmasının önemli olduğu söylenebilir. Çocuğun koruma altına alınmasına ilişkin uygulamalarda, çocuğun etnik, dini,
kültürel ve dilsel özelliklerine gereken özenin gösterilmesi gerektiğini ifade
eden ve Avrupa Konseyi üyesi bütün devletlerin imzalayıp onayladıkları Çocuk Hakları Sözleşmesinin 20/3. maddesi de bunu gerektirir.
Konuyla ilgili başka bir nokta da çocuğun yüksek menfaatlerinin dikkate alınması gerekliliğidir. Ancak Mahkeme bu kavramı mutlak bir hukuksal değer olarak görmemiş, ebeveyn hakları ile çocuğun menfaatleri arasında
denge kurma yoluna gitmiştir. Koruma altına alınmasına ilişkin idari ya da
yargısal süreçlere ebeveynin katılımının sağlanması gerekir. Ebeveynin görüşlerini ve çıkarlarını ifade edebilmek için uygun ortamın adil bir şekilde
temin edilmesi, aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı açısından büyük önem
taşımaktadır.
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Dijitalleşme Çağında Eşitsizlik ve
Ayrımcılık
Oğuz Turan Yayla
İstanbul Ticaret Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi

Öz
İki dünya var. Dijital dünya ve dijitalleşmenin dışında kalan gerçek dünya.
Gerçek hayatlarımızda, yani, avatarların, mobil cihazların, online-offline olma durumunun dışında, hepimiz farklıyız. Ekonomik rehafımız, soysal birikimlerimiz ve yaşadığımız hayat aynı
değil. Aynı dünya üstünde farklı şekillerde yaşıyoruz. Bunlar ve benzeri pek çok koşul bizi aynı
olmaktan, eşit olmaktan alıkoyuyor ve bulunduğumuz statü ayrımcılıklara neden oluyor. Dijital
dünya ise gerçek hayatın tersine, teknolojinin ulaşılabilirliğinin kolaylığıyla bizi sayısal değerlerden oluşan bir hayatın içinde, yine sayısal değerlerde hekesin eşitlendiği , gerçek hayattaki
farklılıklardan kurtulduğu bir dünyaya sokuyor.
Anahtar Kelimeler: Dijital, Ayrımcılık, Eşitlik, Teknoloji
Abstract
There are two worlds: Digital and outside of the digitalization. In our real lives we are living
without avatars, mobile devices and we don’t have to be online or offline. We are all different.
Our economic situation, social backgrounds and the life that we live in are not the same. Many
conditions such as these are distancing us from the equation and causing discrimination. But
in the world which we call digital, technology and to own a technology has become easy. It
brings us a world which we all have a equal values in numerical symbols.
Keywords: Digital, Discrimination, Equality, Technology

Giriş
Eşitsizlik ve ayrımcılık sosyal hayatımızda çok önemli yer işgal eden sorunların başında geliyor. İnsanlar çağlar boyunca inanç, renk, din, ırk ve cinsiyet
bakımından ayrımcılığa ve dolayısıyla eşitsizliğe maruz kaldılar. Artık yeni
bir dönemdeyiz. Beyin, yaşayış, düşünce ve hayata bakış açısından bu yeni
döneme ayak uydurmuş vaziyetteyiz. Ancak, eşitsizlik ve ayrımcılık çağlara ayak diretiyor. Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan ten
rengi ayrımcılığından, ülkemizde her dönem başını kaldırmaya çalışan din
43
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ayrımcılığına kadar dünyanın her bölgesinde ortak bir temele dayanan bu
hoş olmayan durumlar çağın değişmesiyle farklı boyutlarda tezahür etmeye
başladı.
Bugün yirmili yaşlarda olanlar analog ortamda başladıkları hayatlarına
artık dijital ortamda devam ediyor. İnsanlık entelektüel bakımdan değişmiş
ve gelişmiş olsa bile bu iki sorundan kurtulamadık. Aksine, dijitalleşme ile
bu sorunların da bizler gibi “dijitalleştiğini” söyleyebiliriz. Bu bağlamda, dijital dönemde eşitsizlik ve ayrımcılık gibi kavramların, aynen teknolojik gelişmelerde olduğu gibi hibritleştiğini1 söylemek çok yanlış olmayacaktır. Bu
yüzden bu küçük yazıda eşitsizlik ve ayrımcılık kavramları birbirinin yerini
alacak şekilde kullanılacaktır.
Teknolojinin insan hayatını tarih boyunca en derinden etkilediği dönemde
yaşıyoruz. Bu sebeple teknolojinin kavramların form değiştirmesine sebep
olmasını incelemeye değer bir konu olarak görüyorum. Teknolojinin gelişmesi pozitif faydalar sağlamanın yanında çok ciddi sosyolojik sorunlara da sebep
olabiliyor. Tabiî ki adım adım teknolojik gelişmelerden ve her bir gelişmenin
sebep olduğu keskin sosyolojik değişimlerden bahsetmek bundan daha yoğun bir çaba ve daha uzun bir yazı gerektirmektedir. Bu makalede yapılmaya
çalışılacak olan şey, ayrımcılık ve eşitsizlik sorununa dijitalleşme olgusu açısından bakmaya çalışmak olacaktır.

1.Ayrımcılık ve Eşitsizlik
1.1 Tanım ve Kapsam
Ayrımcılık: “Kişilere ve gruplara gerçekten sahip oldukları varsayılan bir
özellikten dolayı diğerlerine olduğundan daha farklı muamele etmektir.” (Yayla, 2003:35) Ayrımcılık iki şekilde vuku bulur. Bireyler açısından
bakıldığında negatif ve pozitif ayrımcılık. Negatif ayrımcılık haksızlığa
uğratılmak,eşitsiz muamele görmektir. Pozitif ayrımcılık ise ayrıcalık sahibi
olmak veya imtiyazlı muamale görmek biçiminde tanımlanabilir.
Tüm insanlar özü itibariyle aynıdır. Her insan doğuştan gelen tabii haklara
sahiptir ve bu asla değişmeyecek bir gerçektir. Örneğin bir insan ten rengi
diğerlerinden koyu diye doğal haklarından mahrum bırakılamaz. Aksi durum,
kaçınılmaz olarak toplumsal infiallere yok açacaktır. Bunun örnekleri dünya
tarihinde sıkca görülmüştür. Birleşik Devletler’deki renk ayırımının yarattığı
toplumsal rahatsızlık hâlâ zaman zaman sokak olaylarına sebep olacak ka1 Hibritleşme: hibridasyon veya melezleşme. Metinde teknolojinin melezleşmesi anlamında geçmektedir.
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dar canlıdır. Türkiye’de bu durum dini farklılıklarda daha net açığa çıkıyor.
Müslümanlar ve gayri müslimler çoğu zaman -şiddet olaylarına varmasa
bile- bir gerilim içerisindedir. Bu kullandığımız dile bile yansıyarak kendini
sözel şiddetle dışa vurmaktadır. Müslüman olmayanlara “kâfir” ve daha argo
terimiyle “gâvur” denmesi bunun bir işareti olarak görülebilir.
Ayrımcılık insanlığın yaratılışından beri var olan bir olgu. İnsanlık
sürdüğü müddetçe, ne kadar engellemeye çalışılsa ve yok sayılsa bile, mutlaka var olmaya devam edecek. Onu tamamiyle engellemenin yolu maalesef
yok. Ayrımcılık, beraberinde eşitsizliği doğurur. Eşitsizliğe bakmadan önce
eşit olmanın ne demek olduğu üzerine biraz kafa yormamız gerekir. Çeşitli
eşitlik kategorileri vardır. Temel eşitlik, biçimsel eşitlik (formel), maddî eşitlik
ve fırsat eşitliği. Temel eşitlikte herkesin eşit doğduğu kabul edilir. Herkes
doğuştan aynı haklara sahiptir ve bu haklar bir başkası tarafından insanların
ellerinden alınamaz, yok sayılamaz. Maddî eşitlik insanların maddî olanaklar bakımından eşitliğine verilen isimdir. Maddi olarak daha iyi durumda
olanlar çoğu zaman diğer insanlardan ayrışır. Fırsat eşitliği ise bireylerin
aynı imkanlara sahip olması gerektiği düşüncesidir. Fırsat eşitliğinin engellenmesi veya kabul edilmemesi bizi negatif ayrımcılığa götürür. Eşitsizlik
durumu ise doğuştan gelen bu hakların, en azından bazılarının, başkaları
tarafından yok sayılması sonucunda ortaya çıkar. İnsanı insan olduğundan
ötürü değil taşıdığı veya sahip olduğu özelliklerden, temsil ettiği şeylerden
dolayı katogorilendirmek gayri ahlaki bir durumdur. Dünyanın en gelişmiş
ülkelerinde de en az gelişmiş ülkelerinde de ayrımcılık görülebilmektedir.
Ancak, tümüyle engellenemese bile bu sorunu anlamak ve olabildiği kadar
açıklamak umut verici gelişmelerin artmasına neden olabilir.
Teoride bu ayrışmanın temel ahlak kurallarına ve demokrasiye aykırılığının
ayırdında olsak da pratikte bu farkındalığı pek ciddiye almadığımız gerçeği
karşımıza çıkıyor. Sıradan yaşantılarımızda bile her alanda bu ayrımcılığa ve
eşitsizliğe ya bizzat maruz kalıyoruz ya da uygulayan konumunda oluyoruz.
Ne yazık ki bunun farkında olduğunu ve ayrımcılığa karşı bir tavır aldığını
iddia eden kimseler dahi bazen böyle bir sağlıksız yaklaşım içine girebiliyor. Demokrasinin en temel kurallarından biri bütün vatandaşların eşit
sayılmasıdır. Bu, aslında demokrasiden çok doğuştan gelen ve insan olmanın
getirdiği tabiî haklardan biridir. Herkes eşit ama herkes farklıdır. Bir insan
yaşam biçimi, ırkı ve dini yüzünden diğer insanlardan aşağı, eşitsiz görülemez. Nihayetinde o da insandır ve insan olmanın getirdiği tüm haklara ve
özgürlüklere şüphe götürmeksizin sahiptir. Ayrımcılığın hiçbir şeklinin ahlaki bir temeli yoktur. Pozitif ayrımcılık ve negatif ayrımcılık kelime anlamı
itibariyle algı değişikliğine sebep olsa bile özünde fazla farkları yoktur. Bir
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yerlerde birileri pozitif ayrımcılığa tabi tutuluyorsa diğerleri mutlaka negatif
ayrımcılığa maruz kalıyordur.
1.2 Eşitsizliğin ve Ayrımcılığın Türleri ve Nedenleri
Ayrımcılık çeşitli alanlarda belirebilir. En çok uygulanan türlerinden biri siyasal ayrımcılıktır. Siyasal ayrımcılık dendiğinde karşımızda genellikle ideolojilere dayanan bir ayrımcılık buluyoruz. İdeoloji : “Dünyadaki bâzı olay ve
olgulara belirli bir pencereden bakmamıza imkân veren ve organize siyasal
davranışta bulunmamıza temel sağlayan, unsurları birbiriyle az çok tutarlılığa sahip fikirler demeti” olarak açıklanabilir. (Yayla, 2003:105). Siyasal
ayrımcılık bir ülkede siyasi sisteme hâkim ideoloji tarafından, o ideolojiye
mensup olmayanların maruz bırakıldığı bir ayrımcılık türüdür.
Siyaset, tartışmasız bir şekilde, insanları ayrıştırma ve eşitsizleştirme eğilimi içine girer: Bizler ve onlar. Bizden olanlar iyi, onlardan olanlar kötü. Siyasetin alanının sınırlı olması gerektiği düşüncesinin temelinde de sistemin
ayrıştırıcı olduğu gerçeği yatar.
Toplum içinde en yaygın olarak karşımıza çıkan ayrımcılık etnik ayrımcılıktır. Etnik ayrımcılık ağır eşitsizliklere neden olur.Toplumun büyük çoğunluğu A ırkından oluşuyor ve bu toplum içinde B, C, D gibi çeşitli ırklar da
barınıyorsa doğal olarak A ırkı dışında kalan ırklar azınlık olarak kabul edilir
ve çoğunluğu oluşturan ırkın arkasında görülür. Söz hakkı, eğitim, yaşam
biçimi ve sosyal adalet gibi kavramlarda hep arkada kalma konumuna itilir.
Çoğunluğun tahakkümü altına sokulmak istenir. Daha önce sözü geçtiği gibi
bu, en gelişmiş ülkelerde de, az gelişmiş ülkelerde de tam olarak düzeltilemeyen kangrenleşmiş bir problemdir. Benzer bir ayrımcılık/ eşitsizlik olgusu
dini bakımdan da karşımıza çıkabilir.
Ayrımcılık ve eşitsizlik mali kaynaklara sahip olma bakımından kendisini
daha şiddetli gösterir. Üst gelir seviyelerinde olan kimseler alt gelir seviyelerinde olan insanlara göre daha iyi yaşam şartlarına sahip olacak ve bu
yaşam şartlarının getirdiği alışkanlıklar doğrultusunda kendilerini “farklı”
hissedeceklerdir. Marx bu durumu: “ Üretim araçlarının mülkiyetine sahip
sınıf ‘egemen sınıf’ tır ve öyle olmaya devam edecektir. Çünkü güç dağılımı
oy hakkıyla değil, mülkiyetin dağılımı ve nihayet üretim ilişkileriyle ilgilidir.
Alınacak bütün kararlar zenginler (burjuvazi) içinden çıkacaktır”diye açıklar.
(Yayla, 2004:191)
Dijtal çağda ortaya çıkan bir eşitsizlik dijital eşitsizliktir. Dijital eşitsizlik
bireylerin yaşamında önemli farklılıklar doğmasına neden olabiliyor. Dijital
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çağa düşünce ve davranış olarak ayak uydurmuş olanlar, öyle olmayanlara
göre iş dünyasında ve sosyal yaşamında daha avantajlı konumlar elde edebiliyor. Burada ortaya çıkan ayrımcılık dijital dünyada bireylerin ne kadar
dijitalleştiği üzerine kurulu.
Dijital hayattaki/dünyadaki ayrımcılık ve eşitsizlik şekilleri, içinde barındığımız gerçek dünyadan birçok bakımdan farklıdır. Dijital eşitsizlik yaratılmış gerçeklikler2 üzerine kurulu bu yeni dünya üzerinde, başka şekillerde
ortaya çıkıyor. Bundan tamamen kaçmanın, uzak durmanın veya ona hiç maruz kalmamanın bir yolu yok. Bu eşitsizlik kültürel kodlarımızda da keskin
değişimlere sebep olmakta. Aileden, geleneklerden gelen kültürel kodlarımız
bu yeni çağın yeni kültür aklımlarıyla doğan bazı sorunlarla birlikte yaşıyor.
Dijital eşitsizliğin ne olduğunu kültür ile dijitalleşme arasındaki ilişkiye göz
atarak daha iyi anlayabiliriz.

2. Yeni Kültür, Dijital Eşitsizlik ve Ayrımcılık
2.1 Kültür, Yeni Kültür ve Dijitalleşme
Günümüzü ve yeni kültürü anlamaya çalışmadan önce kültür kavramının kelime anlamıyla nelere tekabül ettiği hakkında fikir sahibi olmak gerekiyor.
Kültür kelimesi etimolojik olarak Latince bir kelime olan ‘cultura’dan geliyor. Cultura ise inşa etmek, işlemek, süslemek, bakmak anlamlarına gelen
‘Colere’den türetilmiştir. Örneğin Romalılar ‘mera işlenmesine’ agri cultura
demişlerdir.3 Kültür dediğimiz olgu sosyolojik bir olgudur. Kültür etrafımızı
saran, bizden önceki nesillerden kalan “mirastır”. Demir ve Acar’ın Sosyal Bilimler Sözlüğü’nde kültür: “Yeryüzünde beşeri hayatın başlangıcından bu güne
kadar insanoğlu tarafından üretilmiş olan herşey. Bir birey veya topluluğun
yaşam tarzını biçimlendiren örf, adet, gelenek ve görenek ile alışkanlıklar,
davranışlar ve inançlar toplamı” olarak tanımlanmaktadır. (2005:258)
Kültürü şekillendiren pek çok etken vardır. İnsanların asırlar boyunca
edindikleri bilgi, birikim, tecrübe ve alışkanlıklar bunların başta gelenleridir. Bunun yanında bir de sosyo kültürel etkenler vardır. Sosyo kültürel4
kavramı globalleşen dünyada kültürler arası alışveriş anlamına gelir. Kültür
sabit değildir. Zaman içinde giyimden müziğe, eğlence anlayışından, evlenme ritüellerinde kadar pek çok alanda değişime maruz kalmaktadır. Kültürü
2 Sanallaşma.
3 https://tr.wikipedia.org/wiki/Kültür#Etimolojisi
4 Sosyo Kültürel kavramının espirisi, kültürün sosyal boyutunun özellikle vurgulamaktır. Bu boyut ulusal olduğu gibi
uluslararası da olabilir.
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evrilten bir diğer etken olan popüler kültür5 öğeleri dijitalleşmeyle beraber
hayatımızın merkezine daha hızlı bir şekilde yerleşmeye ve bizi etki altına
almaya başladı.
Eskiden sadece yazılı ve sözlü kültür içinde yaşıyorduk. Bu yüzden algılarımızla beynimizin çalışma biçimi dijital çağda olduğundan bir ölçüde
farklıydı. Analog kültür bizi düşünmeye, düşündüğümüz şeyi çözmeye ve
anlamaya zorluyordu. Bilgiye erişmek için kütüphanelere gitmemiz (kaynağa ulaşmamız), sayfaları teker teker karıştırmamız ve erişmek istediğimizi
bulduğumuzda onu beynimizin çatı katına yerleştirmek için çok dikkatli bir
şekilde okumamız gerekirdi. Bunun için dikkat kapasitemizin yüksek olması
zorunluluğu vardı. Yazılı ve sözlü olarak var olan şeyleri beynimizde canlandırmamız lâzımdı. Bununla da bitmezdi, o bilgileri daha sonra kullanmak
için hatırlama zorunluluğumuz vardı. Kitap entelektüel kültürdü ve kültür
ise aracın getirdiği yöntemdi. (Carr, 2012:123) Yeni kültür ise dijitalleşmenin
ortaya çıkardığı, bir nevi analog alışkanlıklarımızın evrilmesiyle medyana
gelen, şu an yaşamımızda gitgide daha fazla yer kaplamakta olan yapay akıl
üzerine kuruludur. Dijital kültür fazla çaba sarf etmeden edinilebilmektedir.
Dijital kültür adeta zaman ve mekân bakımından sınır tanımamaktadır.
2.2 Dijitalleşme ve Yeni Dijital Kültür
Dijitalleşme beraberinde getirdiği yöntemler ve imkanlarla beraber analog
kültürün yerine yeni bir kültür yerleştirdi. Önce dijitalleşmenin tam olarak
ne olduğuna bakalım. Dijitalleşme, verinin, metnin ve görüntünün tek bir
alt yapı üzerinden aktarılabilmesine, saklanabilmesine, toplanabilmesine,
görüntülenebilmesine imkan tanıyan bir olgudur. (Aktaş, 2014:59) Bir başka deyişle: “ dijitalleşme enformasyonun bir kopyası değil, enformasyonun
bir formattan başka bir formata dönüştürülmesidir” (Aktaş, 2014:59) Yukarıda bahsini ettiğimiz yazılı, sözel ve basılı unsurların (analog) bilgisayarlar
tarafından algılanabilir hale gelmesidir. Tarihçi Cahterina Berth dijitalleşmenin başlangıcı olarak telgrafın icadını göstermektedir. (alıntılayan Aktaş,
2012:217)
Dijital çağ ile beraber hayatlarımızda yaşanan değişiklikler bizi dijitalleşmenin matematik karşılığı olan 0-1 kodlarında yaşamaya “mahkûm” etti.
Bu rakamlar elektirik akımlarının aktif ve pasif hallerinin karşılığıdır. 0 veri
akışının olmadığı anlamına gelirken 1 rakamı veri akışının olduğu anlamına
gelir. Dijital olan herşey 0 ve 1 kodlarından oluşur. Örneğin bu yazıyı djital
ortamda bir yere gönderdiğimizde yazının alacağı şekil – tamamen örnek,
5 https://tr.wikipedia.org/wiki/Popüler_kültür
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gerçek değil- 1001010011101110 gibi bir hâl alarak gideceği hedefe ulaşmaktadır. Sahip olduğumuz akıllı bilgisayarlar bu kodları açarak verileri önümüze getirir.
Geleneksel medya organları dijitalleşme ile birlikte ya kapandı ya da kabuk değiştirdi. Bunun en somut örneği ünlü haber dergisi Newsweek’in bir
ara analog yayın yöntemini bırakıp tamamen dijital ortamda yayın yapmaya başlaması. Pek çok gazete ve dergi analog yayını sonlandırmadıysa bile
mutlaka dijital ortamda güçlü bir şekilde varlık gösterme çabası içine girdi.
Bunu başarılı bir şekilde yapabilenler etkilerini sürdürürken, gerektiği gibi
yapamayanlar birer birer yok olmaya veya zayıflamaya başladılar. Dijitalleşenler geniş kitlelere daha hızlı ulaşıp daha güncel bilgiler sundular. Analog
kalanlar ise sınırlı kitlelere ulaşarak “tarihi geçmiş” bilgiler vermeye devam
ettiler ve ediyolar. Dijitalleşebilen bireyler sınırsız bilgi erişimine sahipler.
Eskiden fiziki mesafelerden dolayı yüzyüze iletişim kurmanın güç olduğu
insanlarla artık fikizi mesafe gözetmeksizin akıllı telefonlarla, görüntülü konuşma imkanlarıyla yüzyüze görüşebiliyor ya da yazılı olarak gerçek zamanlı
haberleşebiliyor ve etkileşime girebiliyoruz. Bu ve bunun gibi değişimlere
yol açan ve dijitalleşmenin en önemli etkeni olan şey şüphesiz ki internet teknolojisi. İlk olarak ARPANET6 adıyla ortaya çıkan ve askeri haberleşme adına,
yine askeri bilgisayarları birbirine bağlayan kapalı bir ağ olarak kurulmasıyla
ortaya çıkan “internet”, daha sonra kamu kullanıma açılarak dünyadaki bütün bilgisayarları birbirine bağladı. Türkiye’de 35 milyon internet kullanıcısı
bulunmakta. Bu rakam internet girişinin %45 civarı olduğunu göstermektedir. Yani dijitalleşmenin gerçek anlamda oranı %45 civarındadır. Facebook
kullanıcı sayısı 36 milyon gözükürken aktif mobil bağlantı abonesi sayısı 68
milyon kişi civarındadır. (Sanlav, 2014:88) İnternet ve bu teknolojinin mobilleşmesi hayatlarımızı keskin bir şekilde etkileyecek değişikliklere sebep oldu.
Geleneksel medya ağırlığını dijital medyaya bıraktı. Bilgi alışverişi anlık hâle
geldi. Edindiğimiz her yeni veri birkaç dakika içinde eski ve değersiz olmaya
başladı. Zamanın hızla aktığını bizlere gösterdi.
Yeni bir kavramla tanıştık. “On the line” yani internete bağlanmış olmak,
artık neredeyse bu dünyada varlık göstermek ve yeni kültürün parçası olmak
demek. Soyal medya ve elektronik posta gibi haberleşme yöntemlerinin yanında online olarak her türlü ihtiyacımızı giderebilme avantajını kazandık.
Bunları sosyal ağlar, paylaşım siteleri, haberleşme; ihbar, emniyet, devlet işleri, eğlence, arkadaşlık, özel gruplar ve benzeri pek çok dijital dünya izledi.
Şüphesiz, bu teknolojilerin taşınabilir hâle gelmesi ve bu teknolojileri hem
6 https://tr.wikipedia.org/wiki/Arpanet
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mobil hem de sabit bilgisayarlarımızda kullanabilmemiz, bizleri bu yeni dünyada daha avantajlı bir konuma getirdi. Dijitalleşmeye ucundan dahi dokunmamış insanlara nispetle ayrı bir “grup” ayrı bir “sınıf” haline geldik. Çünkü
onlar haberleri izlemek için gazete, televizyon gibi medyaları kullanmak zorunda kalır ve bunun için belirli bir mekanda olma zorunlulukları vardır. Bu
teknolojiyi kullananlar için ise zaman – mekân ayrımı adeta ortadan kalktı.
Dünyadan haber almak için belirli mekanda olma zorunluluğumuz yok. Ceplerimizdeki 10 cm boyunda 10 mm enindeki aletlerden her an güncel bilgiye
erişebiliriz. Peki bu dönemde ayrımcılık dolayısıyla eşitsizlik nasıl bir şekil
alıyor?
2.3 Ayrımcılığın Dijital/Teknolojik Hâli (Digicrimination)
Dijitalleşme dediğimizde aklımıza bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler,
medya oynatıcıları ve bilimum teknolojik ürünler geliyor. Evet, aslında bunlar ve benzeri ürünler dijital kültürün öğeleridir. Ancak, gerçek manada dijitalleşme internet sayesinde olmuştur. İnternet olmadan teknolojik ürünleri
kullanmak mümkün fakat internet olmadan gerçek zamanlı, çift taraflı etkileşim içinde olmak imkânsız.
Çocukluk dönemlerimizi hatırladığımızda bunu net olarak görebiliriz.
1990’lı yıllarda kanalizasyon boruları için açılan hendeklerde mahalledeki
bütün çocuklar iki gruba ayrılır ve çamur savaşı yapardı. İstisnasız herkes
orada olur ve evde kalanlar yadırganır, sokağa çıkmadığı için onlara küsülürdü. Aslında çocukların birçoğu birbirini tanımaz ama yine de sırt sırta verip
karşı tarafı yenmek için mücadele ederdi. Atariler çıktıktan sonra mahallenin
kankaları Atari kimde varsa onun evinde toplanmaya başladı. Bu olanağı olmayanlar ise sokaklarda oynamaya devam etti. Belki ilk defa teknoloji bizi sokaktakilerden ayırmış, hayatın aktığı yoldan yaratılmış gerçekliğin içine almaya başlamıştı. Maddi durumu uygun olanlar dönemin teknolojik araçların
– CD okuyabilen bilgisayarlar, Atariler, yeni çıkan kutu oyunlar vb.- sahiplenirler ve diğerlerinden daha iyi bir “statü” sahibi olurlardı. Y kuşağı kadar
olmasa bile 1980’ler kuşağı bu ayrımı en iyi görenlerdendir. Analog dünyada
doğup dijital dünyaya geçiş evresine bizzat şahit olanlardandır. Sokakta başlayan hayatlarının teknoloji devrimleriyle her gün nasıl değiştiğini bizzat
yaşayarak görmüş, sahip olanlarla olamayanlar ayrımının içinde yoğrulmuş
bir nesildir. İyice artan bu gelişim hızını bugün anlamamız neredeyse olanaksız. Hatta bugünün nesilleri doğrudan bu teknoloji içine doğmuş ve öncesini
bilemeden bugünün normlarına göre yetişen bir nesil. Bu neslin mensupları
literatürde “dijital doğanlar” olarak bile adlandırılıyorlar ve değişimin ayırdında olamıyorlar.
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Günümüzde geçmişte yaşanana benzer fakat farklı boyut almış bir durum
var: Dijital kültürler. Dijital kültürlere teknolojinin yarattığı bu yeni dünyada
yaşayış biçimlerimiz ve alışkanlıklarımız diyebiliriz. Hatta kişiliğimiz desek
çok yanlış olmaz. Gerçek kişilerden başka karakterlere büründüğümüz avatarlarla adeta hayatlarımız 0 ve 1 rakamlarının yanyana gelmesiyle oluşan
elektronik kodlara evrildi. 0 ve 1 rakamlarından oluşanlar ve bu kodların dışında kalanlar arasında gerçekliği yaratma konusunda çekişmeler başladı. Bu
kodlara sahip olanlar başka bir gerçeklik içinde varlıklarını sürdürürken bunun dışında kalanlar gerçek hayatın yani analog hayatın gerçekliğinin ayırdında olmaya devam ediyor ve 0 -1 dünyasının elektrik akımlarından oluşan
sanrısından çok az şekilde etkileniyor.
Gerçekliğin bile teknoloji sayesinde sorgulandığı şu günlerde insanlığın
azılı düşmanlarından olan ayrımcılığın da aslında farklı bir boyutta karşımıza çıktığını görüyoruz. Başlarda belirttiğim gibi sahip olanlar ve olmayanlar,
etnik ve dini anlamda bizimkiler ve ötekiler ayrımı şimdi dijital aletleri, interneti kullananlar ve kullanmayanlar, online olanlar ve olmayanlar, sanal
ortamlara üye olanlar ve olmayanlar gibi adlarını değiştirebileceğimiz geniş
bir yelpazeye sahip formlarda karşımıza çıkıyor. Eskiden sigara içmenin bir
ayrıcalık olduğu zamanlarda içmeyenler yadırganıyorduysa bugün Facebook
üyesi olup olmamaya, Twitter kullanıp kullanmamaya, akıllı telefona sahip
olup olmamaya, üye olunan platformlardaki takipçi sayısına veya etkileşim
gücüne göre dolaylı olarak bir sınıflama içine giriliyor. Hatta öyle ki sosyal
ağlarda fenomen olarak adlandırılan yeni bir sınıfsal “üstünlük” bile mevcut.
Bu grup toplumda gerçek karşılığa sahip olan fikir önderleri gibi dijital dünyanın önderleri konumunda görüyor kendini. Tabii ki gerçek hayatta olduğu gibi sanal hayatta da bu “sınıfsal” üstünlüğe erişmek isteyenlerin sayısı
azımsanmayacak kadar fazla.
Buna karşın, dijital dünyayla ilgili rakamlar, dijital ayrımcılığın-eşitsizliğin gerileme sürecine girdiğine dair işaretler veriyor. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı saatler gibi ürünlere sahip olmak artık eskisi gibi
imkansız veya zor değil. Piyasaya çıktıktan en fazla bir veya iki ay sonra
Türkiye’de de satışa sunulan bu yüksek teknolojili ürünlere herkesin sahip
olması mümkün. Sadece zengin olanlar veya orta gelir seviyesinde olanlar
değil alt gelir seviyesinde olan insanlar bile teknolojinin sunduğu bu yeni
dünyadaki yerlerini alıyorlar. İlginç olan, dijital dünyada mâli sınıf ayrımının
pek geçerli olmaması. (Aslında yine de böyle bir ayrım var fakat dijitalleşme
bu ayrımı minimuma indiriyor. Bunu anlamak için sokaktaki İphone sayısına
bakmak iyi bir yol olur.) Burada ortaya çıkan ayrımcılık/eşitsizlik insanların
ne kadar dijitalleşip dijitalleşemediği kadar dijitalleşmeyi isteyip istemediği
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üzerine de kurulu.Tarikâtvari topluluklar bile bu sanal dünyada yerlerini aldılar. Hatta öyle ki o gruplara üye olmak için özel davetiyeler gerekebiliyor. Bir
şekilde o gruplara dijital olarak katılım sağladığında anlık değişen enformasyon akışının içinde olmak, djitalleşmeyen kişilerden önde olmayı sağlıyor.
Yani o davetiyeye sahip olmak bireyi o grubun “dünyasına” sokuyor. Özellikle sosyal ağlarda dijital etkilişime giren her birey enformasyon tüketicisi ve
enformasyon sağlayıcısı haline geliyor. Tanımadığı, görmediği insanlarla iletişim ve etkileşim içinde oluyor. Kickstarter gibi internet portallarında projeler geliştirip, o siteler üzerinden fon toplayabiliyor, ortaklıklar kurabiliyor.
Linkedin gibi iş dünyasına yönelik ağlarda ise iş başvurular yapabiliyor hatta
google üzerinen mülakatlara girebiliyor.

Sonuç
Ayrımcılığın ve eşitsizliğin çaresi gibi görünen demokrasiler bile, onların
üstesinden tümüyle gelemedi. Ayrımcılığı ve eşitsizliğin tamamen ortadan
kaldırılması zor. Zamanımızda dijital ayrımcılık ve eşitsizlik insanları yeni
tabakalaşmalara itebiliyor. Bu özellikle dijital teknoloji ilk doğduğunda çok
belirgindi. Hem aynı ülkedeki dijital cihazları kullanan ve kullanmayan insanlar arasında, hem de zengin ve ileri teknolojili ülkelerle öyle olmayan
ülkeler insanları arasında belirgin farklılıklar oluşabiliyor, eşitsizlikler ve ayrımcılıklar doğabiliyordu. Geleneksel eşitsizlik ve ayrımcılıklara dijital eşitsizlik ve ayrımcılık da eklenmişti.
Teknolojinin hızla gelişmesi, dijital platformların yayılması ve dijital
araçların ucuzlaması, devletlerin sert engelleme yollarına gitememesi başlarda ürkütücü bir manzara veren dijital eşitsizliğin/ayrımcılığın gerilemesini sağladı. Genel refah seviyesinin artması dijitalleşmeye katılımı önemli
ölçüde kolaylaştırıyor. Böylelikle mali farklılıkları bulunan insanlar, dijitalleşmenin artması, ürünlerdeki çeşitlilik gibi etkenlerle yaşamsal farklılıklardan dolayı ortaya çıkan ayrımcılık ve eşitsizliği bir nebze aşmış oluyor.
Dijitalleşenler ortak bir dijital dünyaya ya da gruba dolaylı olarak katılarak,
ait oldukları gerçek hayatlarındaki farklılıklarından ve o hayattaki eşitsizliklerinden bağımsız biçimde daha farklı bir dünyada farklı bir eşitlik algısına
kavuşuyorlar. Şunu kesinlikle söyleyebiliriz: Dünyada özellikle sivil bireyler
arasında, dijital eşitsizlik gittikçe azalıyor. Teknolojik ilerleme ve piyasaların genişlemesi buna yol açıyor.7 Şimdilik lokal olarak dijital eşitlenmeye ve
7 Bu yazının tamamlandığı günlerde yayınlanan bir haber bu tezi kuvvetlendiriyor. Sosyal paylaşım sitesi Facebook
internet bağlantısı olmayan bölgelere internet götürecek olan yüksek irtifa insansız hava araçlarını test etmeye
başlıyor. Üç ay kesintisiz havada kalma kapasitesine sahip “Aquila” adı verilen bu araçlar 18 ila 27 bin metre
arasında bir yükseklikten yeryüzüne internet erişimi sağlayabiliyor. Erişim hızı da böylete 10 kat artıyor. Dünyada 4
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dijital ayrımcılığın gerilemesine, ortadan kakmasına (Küba ve K. Kore gibi)
kapalı ülkelerde siyasi sistemler engel oluyor. Yakın gelecekte bu engellerin
de aşılması olası. Sevindirici olan, dijital eşitsizliğin artmasının geleneksel
eşitsizlik ve ayrımcılıkları da geriletebilecek olması.
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milyar kişinin internet bağlantısının olmadığını vurgulayan Facebook yetkilileri, önümüzdeki aylarda ilk denemenin
gerçekleştirileceğini açlıladı. (Sabah, 1 Ağustos 2015)

Bir İşletmenin Sosyal Sorumluluğu
Kârlarını Artırmaktır
Milton Friedman
İktisatçı

Çeviren: Hakan Şahin

Ne zaman iş adamlarının “serbest piyasa sisteminde işletmelerin sosyal sorumluluğu” konusunda konuştuğunu duysam aklıma 70 yaşındayken, hayatı boyunca aslında edebi olmayan bir üslupla konuştuğunu öğrenen Fransız
adamın o muhteşem replikleri gelir. İş adamları, işletmelerin “tek ilgisinin”
kâr olmadığı, aynı zamanda bazı arzulanan toplumsal hedefleri desteklemek;
örneğin istihdam yaratmak, ayrımcılığı önlemek, hava kirliliğinden kaçınmak veya modern reformculardan öne çıkanların slogan haline getirdiği her
ne varsa o konudaki sorumluluklarını ciddiye alan bir “toplumsal bilince”
sahip olmak gibi bir derdi olduğu hakkında nutuklar çekerken hür teşebbüsü
savunduklarına inanırlar. Eğer onlar veya bir başkası gerçekten kendilerini
ciddiye alacak olsa aslında onların saf ve katıksız bir sosyalizm vaazı verdiğini fark eder. Bu şekilde konuşan iş adamları, özgür bir toplumun son birkaç
yüzyıldır temelini oyan entelektüel güçlerin bilinçsiz birer kuklasıdır.
“İşletmelerin sosyal sorumlulukları” üzerine yapılan tartışmalar analitik
gevşeklikleri ve özensizlikleri ile meşhurdur. Bir “işletmenin” sorumlulukları vardır demek ne anlama gelir? Sadece insanların sorumlulukları olur. Bir
şirket bir tüzel kişiliktir, bu anlamda belki tüzel bir takım sorumlulukları ola55
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bilir, fakat bütünüyle bir “işletmenin” -üstü kapalı şekilde bile olsa- sorumlulukları olduğu söylenemez. İşletmelerin sosyal sorumlulukları öğretisini
incelerken açıklığa ulaşmanın ilk adımı bunun tam olarak kim için ne anlama
geldiğini sormaktır.
Muhtemeldir ki sorumlu olması beklenen kişiler iş adamları, yani patronlar ve şirket yetkilileridir. Sosyal sorumluluk üzerine yapılan tartışmaların
çoğu şirketleri hedef alır. Bundan dolayı makalenin devamında patronlardan
ziyade şirket yetkilileri hakkında konuşacağım.
Hür teşebbüse ve özel mülkiyete dayanan bir sistemde bir şirket yetkilisi,
işletme sahiplerinin bir çalışanıdır. İşverenlerine karşı doğrudan sorumluluk
sahibidir. Bu sorumluluk işletmeyi onların isteklerine göre yönetmektir ki bu
genelde, kanunlar ve genel ahlak tarafından çizilen çerçeve içerisindeki temel
kurallara uyarak mümkün olan en yüksek kazancı sağlamaktır. Elbette bazı
durumlarda işverenlerinin farklı amaçları olabilir. Bir grup insan, örneğin
hastane veya okul gibi hayır amacı güden bir kurum tesis edebilir. Böyle bir
kurumun yöneticisinin hedefleri içerisinde parasal kârdan ziyade belli hizmetleri sunmak vardır.
Her iki durumda da kilit nokta, yöneticinin bir kurum yetkilisi olarak, kurumun sahibi olan veya hayır amaçlı kuruluşu tesis eden bireylerin temsilcisi
olması ve öncelikli sorumluluğunun onlara karşı olmasıdır.
Tabii ki bu onun, görevini ne kadar iyi yaptığını değerlendirmenin kolay
bir iş olduğu anlamına gelmez. Fakat şimdi en azından başarı ölçütü daha net,
özgür iradeye dayalı sözleşmeli bir anlaşmanın kimler arasında var olduğu
daha açıktır.
Şüphesiz şirket yetkilisi de başlı başına bir insandır. Bir insan olarak ailesine, vicdanına, hayırseverlik duygularına, kilisesine, kulübüne, şehrine
ve ülkesine karşı farkında olduğu veya gönüllü olarak üstlendiği başka pek
çok sorumluluğu olabilir. Bu sorumluluklar onu, gelirinin bir kısmını değerli bulduğu amaçlar için ayırmaya, belli kurumlarda çalışmayı reddetmeye,
hatta işini bırakıp mesela orduya katılmaya bile sevk edebilir. Dilersek bu
sorumlulukların bazılarını “sosyal sorumluluklar” olarak adlandırabiliriz. Fakat bu konularda o bir temsilci olarak değil, bir baş aktör olarak hareket eder.
İşverenlerinin parasını veya onların amaçları uğruna ayırmaya söz vermiş
olduğu zamanı ve enerjiyi değil; kendi parasını, zamanını ve enerjisini harcar.
Eğer bunlar birer “sosyal sorumluluk” ise işletmenin değil, bireylerin sosyal
sorumluluklarıdır.
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Bir iş adamı olma sıfatından dolayı bir şirket yetkilisinin “sosyal sorumluluğu” olduğunu söylemek ne anlama gelir? Eğer bu ifade tamamen retorik
değilse, onun bir şekilde işverenlerinin çıkarına olmayan bir yönde hareket
etmesi anlamına gelmek zorundadır. Mesela bir fiyat artışının şirketin çıkarına iyi hizmet edecek olmasına rağmen, enflasyonu önlemek gibi bir sosyal
amaç uğruna ürünlerin fiyatlarını artırmaktan imtina etmesi gibi. Yahut çevreyi güzelleştirmek gibi bir sosyal amaca katkı yapmak uğruna çevre kirliliğini, kanunların emrettiği düzeyin veya şirketin çıkarlarına en iyi hizmet
eden seviyenin daha aşağısına çekmek için harcamalar yapması gibi. Yahut
şirketin kârları pahasına yoksulluğu azaltmak gibi bir sosyal amaca katkı
yapmak uğruna, iyi nitelikli uygun işçi adaylarını bırakıp ‘epey’ işsiz olanları
istihdam etmesi gibi.
Tüm bu durumlarda şirket yetkilisi, genel bir sosyal fayda uğruna bir başkasının parasının harcıyor olacaktır. Kendi “sosyal sorumluluğuna” uyan eylemlerinin, hisse sahiplerinin kazancını azalttığı oranda hisse sahiplerinin
parasını harcıyor demektir. Eylemlerinin, müşterilerin ödediği fiyatları artırdığı oranda müşterilerin parasını harcıyor demektir. Eylemlerinin, işçilere
verilen maaşları azalttığı oranda işçilerin parasını harcıyor demektir.
Hisse sahipleri, müşteriler ya da işçiler arzu etselerdi, her biri o amaç uğruna kendi paralarını harcayabilirlerdi. Yetkili; hissedarların, müşterilerin ya
da çalışanların temsilcisi olarak hizmet vereceği yerde, sadece onların, o parayı harcayacağından farklı bir şekilde harcayarak apayrı bir “sosyal sorumluluğu” gerçekleştirmiş olmaktadır.
Bunu yaptığında aslında bir yandan fiilen vergi koymakta, diğer yandan
vergi gelirlerinin nasıl harcanacağına karar vermektedir.
Bu iş, biri ilke, diğeri sonuç açısından olmak üzere iki siyasî soruyu gündeme getirir. Siyasî ilke açısından vergilerin konması ve vergi gelirlerinin
harcanması birer devlet fonksiyonudur. Biz bu fonksiyonların ifası, vergilerin
mümkün olduğunca toplumun tercihleri ve istekleri doğrultusunda toplandığının temin edilmesi için çok detaylı anayasal, kanuni ve tüzel hükümler
tesis ettik. Nitekim Amerikan devriminin sloganlarından biri “temsil edilmeyen vergi” idi. Biz, vergi koyan ve devlet harcamalarını kanunlaştıran
yasama fonksiyonunu, vergileri toplayan ve harcama programlarını yöneten
yürütme fonksiyonunu, ihtilafları çözen ve kanunları yorumlayan yargı fonksiyonunu birbirinden ayıran bir kuvvetler ayrılığı sistemine sahibiz.
Şimdi bu kendi kendini seçmiş veya hissedarlar tarafından doğrudan ya da
dolaylı olarak atanmış iş adamı; aynı anda hem yasa yapıcı, hem idareci, hem
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de yargıç olarak karşımıza çıkıyor. Kimin, ne amaç uğruna, ne kadar vergilendirileceğine ve gelirlerin; enflasyonu dizginlemek, çevreyi güzelleştirmek,
yoksullukla mücadele etmek, vb. büyük meselelerden hangisi uğruna harcanması gerektiğine -sadece birtakım genel tavsiyelere göre- karar veriyor.
Şirket yetkilisinin hissedarlar tarafından seçilmesine izin vermeyi meşrulaştıran temel neden yetkilinin, işvereninin çıkarlarına hizmet eden bir
temsilci olmasıdır. Şirket yetkilisi vergiler koyup gelirleri “sosyal” amaçlar uğruna harcadığında bu meşruiyet ortadan kalkar. Kağıt üzerinde o bir
özel teşebbüs çalışanı olarak kalmasına rağmen fiilen bir kamu görevlisi, bir
devlet memuru olmuş olur. Siyasî ilkeler açısından bu devlet memurlarının
(sosyal sorumluluk adına yaptıkları sadece göstermelik değil, gerçek ise) bu
şekilde seçilmelerine izin verilemez. Devlet memuru olmak istiyorlarsa bir
siyasî süreçten geçerek seçilmeleri gerekir. Vergi koymak ve “sosyal” amaçlar
uğruna harcama yapmak istiyorlarsa bir siyasî mekanizma kurulmalı; vergilerin takdiri ve hizmet edilecek hedeflerin belirlenmesi bir siyasî süreç içerisinde gerçekleştirilmelidir.
Bu, “sosyal sorumluluk” öğretisinin niçin -kıt kaynakların alternatif kullanım alanlarına nasıl ayrılacağını belirlemede siyasî mekanizmanın, piyasa
mekanizmasından daha uygun olduğu yönündeki- sosyalist dünya görüşünü
kabul etmeyi gerektirdiğinin temel nedenidir.
Olaya bir de sonuç açısından bakalım. Acaba şirket yetkilisi bu sözde “sosyal sorumluluklarını” gerçekten yerine getirebilir mi? Bir an için hissedarların, müşterilerin veya çalışanların parasının yanına kâr kaldığını varsayalım.
Onu nasıl harcaması gerektiğini nereden bilecek? Ona enflasyonla mücadele
etmesi söylenmiş. Bu niyetle yaptığı hangi işin bu sonuca hizmet edeceğini
nasıl bilecek? Kendi şirketini yönetme; yani bir ürün üretme, onu satma veya
finanse etme konusunda bir uzman sayılabilir. Fakat onun seçilmesindeki
hiçbir neden onu enflasyon konusunda bir uzman yapmaz. Ürünün fiyatını
düşük tutması enflasyona yönelik baskıyı azaltır mı? Yahut müşterilerinin
eline daha çok satın alım gücü vermesi sadece bunu başka bir yöne mi çevirir? Yahut düşük ücretin onu daha az üretim yapmaya zorlamasıyla aslında
bir darlığa mı sebep olmuş olur? Bu sorulara cevap verebilse bile bu sosyal
amaç uğruna hissedarlara, müşterilere ve çalışanlara ne kadar masraf yüklemesi doğru olur? Kendisinin bu problemdeki gerçek payı nedir? Diğerlerinin
gerçek payı nedir?
Kendisi istesin veya istemesin; hissedarların, müşterilerin veya işçilerin
parası onun yanına kâr kalır mı? Hissedarlar (şimdikiler veya sosyal sorumluluk adına yaptıkları kurumun kârlarını ve hisse bedelini düşürdüğünde dev-
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ralacak olanlar) onu kovmaz mı? Müşterileri veya çalışanları, kendi sosyal
sorumluluklarını yerine getirmede daha özensiz olan üreticiler ve işverenler
uğruna onu terk edebilir.
“Sosyal sorumluluk” öğretisi sendikalar tarafından ücret kısıtlamasını
meşrulaştırmak için kullanıldığında öğretinin bu yönü iyice belirginleşmektedir. Sendika yetkililerinden, üyelerinin çıkarlarını daha genel bir amaca tabi
kılmaları istendiğinde ortaya çıkan çıkar çatışması hayli açık ve keskindir.
Sendika yetkilileri ücret kısıtlaması dayatmaya kalktığında olacak şey büyük
ihtimalle denetimsiz grevler, avam isyanları ve onların işlerini yapacak güçlü
rakiplerin ortaya çıkmasıdır. Bu yüzden biz -en azından Amerika’da- sendika
liderlerinin, iş dünyası liderlerinden çok daha cesur ve istikrarlı olarak, devletin piyasaya müdahalesine karşı çıkması gibi ironik bir olaya şahit oluyoruz.
“Sosyal sorumluluğu” gerçekleştirmenin zorluğu, rekabetçi özel teşebbüsün büyük erdemini ortaya koyan bir örnektir. O erdem insanları kendi
eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmeye zorlamakta; onların bencilce veya
diğerkâmca amaçlarla başkalarını “sömürmelerini” ise zorlaştırmaktadır. İyilik yapabilirler, ama masraflarını üstlenmek şartıyla...
Bu iddiayı buraya kadar takip eden okuyucuların pek çoğu şu itirazı yöneltmek için heyecanlanmış olabilir: Vergi koymak, hava kirliliğini denetlemek veya çok işsiz olanları eğitmek gibi “sosyal” amaçlardan hangisine
harcama yapılacağına karar verme sorumluluğunun devlete ait olduğunu
söylemek iyi hoş da problemler, ağır siyasî süreçleri bekleyemeyecek kadar
acil olduğunda sosyal sorumluluğun iş adamları tarafından gerçekleştirilmesi, güncel sorunların çözümünde çok daha hızlı ve güvenilir bir yoldur.
Ortadaki sorunu bir kenara bırakalım; Adam Smith’in, “kamu yararını artırmak için çalışanlardan” beklenebilecek faydalar konusundaki şüpheciliğini paylaşıyor olsam da bu iddia ilke açısından reddedilmelidir. Çünkü bunun vardığı nokta, buradaki vergileri ve harcamaları tercih edenlerin yurttaş
hemşerileri içerisinden bir çoğunluğu aynı görüşe ikna edememiş olması ve
demokratik usullerle elde edemediklerini demokratik olmayan usullerle elde
etmeyi amaçlamasını onaylamaktır. Özgür bir toplumda “kötü” insanların “kötülük” yapması zordur, özellikle de birisinin iyiliği diğerinin kötülüğü ise...
Sadece kolaylık olsun diye şirket yetkililerinin özel durumuna odaklandım ve bir ara da kısaca sendikalara değindim. Fakat aynı iddia hissedarları, kurumları sosyal sorumluluk göstermesi için zorlamaya davet eden yeni
olaylar (örneğin yakın zamandaki G.M. kampanyası) için de aynen geçerlidir. Bu olayların çoğunda gerçekte olan, bazı hissedarların, diğer hissedarları
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(veya müşterileri ya da işçileri) kendi iradelerine aykırı olarak eylemcilerin
“sosyal” amaçlarına hizmet ettirmeye çalışmalarıdır. Başarılı oldukları oranda yine vergi koymuş ve gelirleri harcamış olurlar.
Bireysel müteşebbisin durumu kısmen farklıdır. O kendi “sosyal sorumluluğunu” gerçekleştirmek için firmasının gelirlerini azaltıyorsa başkasının
değil, kendi parasını harcamaktadır. Kendi parasını bu tarz amaçlar uğruna
harcamak istiyorsa bu onun hakkıdır ve buna yapılacak herhangi bir itiraz
için bir neden göremiyorum. Süreç içerisinde o da maliyeti işçilere ve müşterilere yıkabilir. Fakat onun büyük şirketler veya sendikalar gibi tekelci bir
güce sahip olma ihtimali daha düşük olacağı için ortaya çıkacak yan etkiler
hayli küçük olacaktır.
Şüphesiz sosyal sorumluluk öğretisi, uygulamada çoğunlukla, makul bir
gerekçeyle meşrulaştırılamayan bazı eylemleri başka şeylere dayanarak meşrulaştırmanın kılıfıdır.
Örnek vermek gerekirse, küçük bir toplumda büyük bir işveren olan bir
şirketin, kaynaklarını, o toplumun imkânlarını artırmak veya yönetimini geliştirmek için ayırması uzun vadeli çıkarlarına iyi hizmet edebilir. Uygun işçi
adaylarını çekmeyi kolaylaştırabilir, işçi ücretlerini düşürebilir veya kurum
içi hırsızlık ve sabotaj kaynaklı kayıpları azaltabilir ya da başka dişe dokunur
etkileri olabilir. Yahut kurumların hayır amaçlı katkılarının vergiden düşülebiliyor olmasını da hesaba katarsak, hissedarlar sevdikleri yerlere daha çok
bağış yapabilir. Ne de olsa bu bağışları kendi ceplerinden değil, şirketin kasasından yaptırırlar ve bu şekilde, bağışlanmasa da zaten kurumlar vergisi
olarak ödenecek olan bütün miktarı kullanabilirler.
Tüm bu ve benzeri vakalarda bu eylemleri bir sosyal sorumluluk ifası olarak meşrulaştırmanın cazibesi çok güçlüdür. “Kapitalizm”, “kâr”, “ruhsuz şirketler” ve benzeri kavramlardan tiksinen yaygın düşünce iklimi içerisinde bu,
bir kurumun, sadece kendi çıkarlarına hizmet etmekle meşrulaşan harcamalarının bir yan ürünü olarak prestij kazanmasının bir yoludur.
Şirket yetkililerini, özgür bir toplumun temellerine zarar verdiği için bu
ikiyüzlü, göstermelik işleri bırakmaya davet etmem benim için bir tutarsızlık
olur. Çünkü bu onları bir “sosyal sorumluluğun” ifasına davet etmem anlamına gelir! Eğer şirketlerimiz ve kamunun onlara karşı tutumu bu işlere bu
şekilde kılıf giydirmekten memnunsa onları suçlamak için öfkeleri üzerime
çekemem. Öte yandan bu taktikleri sahtekârlık olarak gördüğü için reddeden
bireysel müteşebbisleri, az hissedarlı şirket sahiplerini ve daha geniş çaplı
şirketlerin hissedarlarını takdir ettiğimi de belirtmeliyim.
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Suçlamaya değse de değmese de sosyal sorumluluk kılıfı ile etkili ve itibarlı işadamları tarafından bunun adına konuşulan safsatalar açıkça özgür bir
toplumun temellerine zarar vermektedir. Pek çok iş adamının şizofrenvari karakteri beni defalarca etkilemiştir. İşlerini ilgilendiren konularda alabildiğine
ileri görüşlü ve açık fikirli olabiliyorken işlerini doğrudan ilgilendirmeyen,
ancak iş dünyasının genel yaşamını etkileyen konularda akıl almaz derecede
dar görüşlü ve beceriksizler. Bu dar görüşlülük pek çok iş adamının ücret-fiyat göstergeleri, denetimler ve gelir politikaları konusundaki söylemlerinde
çarpıcı biçimde ortaya çıkıyor. Halbuki bir piyasa sistemini kısa bir süre içerisinde yok edip yerine bir merkezî kontrol sistemini getirmek için ücret ve
fiyatlar üzerinde etkili bir devlet denetimi kadar güçlü bir araç yoktur.
Bu dar görüşlülük iş adamlarının sosyal sorumluluk üzerine yaptığı konuşmalarda da ortaya çıkar. Bu onlara kısa vadede şöhret getirebilir. Fakat
uzun vadede, kâr peşinde koşmanın ahlaksız ve aşağılık bir iş olduğu ve mutlak surette dış güçler tarafından dizginlenip kontrol altına alınması gerektiği
yönündeki hali hazırda hüküm süren görüşün güçlenmesine yardım eder. Bu
görüş benimsendiğinde ise piyasayı dizginleyecek olan dış güçler, bu ahkâm
kesen yöneticilerin çok gelişmiş sosyal vicdanları olmayacak, hükümete bağlı bürokratların demir yumruğu olacaktır. Bana öyle geliyor ki iş adamları,
ücret ve fiyat denetimi söz konusu olduğunda içlerindeki intihar eğilimini
açığa çıkarmaktalar.
Piyasa mekanizmasının altındaki siyasî ilke fikir birliğidir. Özel mülkiyete
dayanan ideal bir serbest piyasada hiçbir birey bir başkasını zorlayamaz. Her
tür işbirliği gönüllüdür. Her işbirliğinde tüm taraflar fayda sağlar, aksi takdirde işe dahil olmazlar. Bireylerin ortak değerleri ve sorumlulukları dışında
hiçbir değer ve “sosyal” sorumluluk yoktur. Toplum, bireylerden ve onların
gönüllü olarak oluşturduğu çeşitli gruplardan oluşan bir yığındır.
Siyasî mekanizmanın altındaki siyasî ilke uyumdur. Birey gerek bir kilise,
gerekse bir diktatör veya bir çoğunluk tarafından belirlenen daha genel bir
sosyal çıkar uğruna hizmet etmek zorundadır. Bireyin yapılması gerekenlerle
ilgili bir oyu ve söz söyleme hakkı olabilir, fakat reddedildiği takdirde uyum
göstermek zorundadır. Bazılarının diğerlerini genel bir sosyal amaca, isteseler de istemeseler de hizmet etmeye zorlamaları gerekir.
Maalesef fikir birliği her zaman uygulanabilir değildir. Bazı durumlarda
uyum kaçınılmazdır. Dolayısıyla siyasî mekanizmayı kullanmaktan tamamen
kaçınmaya çalışanları anlayabilmiş değilim.
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Fakat “sosyal sorumluluk” öğretisini ciddiye almak siyasî mekanizmanın
kapsamını, tüm insan eylemlerini içine alacak şekilde genişletir. Felsefî açıdan, en kolektif öğretilerden bir farkı yoktur. Tek farklı yönü kolektif amaçların kolektif olmayan yollarla elde edilebileceğine inanma noktasındadır. İşte
bu yüzden Kapitalizm ve Özgürlük adlı kitabımda bunu, özgür bir toplumun
“temellerini yıkan bir öğreti” olarak niteledim ve dedim ki: “Özgür bir toplumda işletmelerin yalnız ve yalnız tek bir sosyal sorumluluğu vardır, o da
oyunun kuralları içinde kaldığı müddetçe tüm kaynaklarını ve faaliyetlerini
kârlarını artırmaya tahsis etmesi; başka bir deyişle aldatmadan ve sahtekârlık
yapmadan açık ve serbest bir rekabete girmesidir.”
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Öz
2002’de tek başına iktidara gelişinden 2005’te Türkiye’nin AB müzakerelerine başlamasına
kadar geçen süreçte, AK Parti ana akım batı medyasında İslam dünyasının geri kalanına ihraç
edilmesi gereken bir model olarak yüceltiliyordu. Recep Tayyip Erdoğan ise en etkili küresel
liderler listelerinden düşmüyor ve Türkiye’deki reformların ve ekonomik/sosyal kalkınmanın öncüsü olarak alkışlanıyordu. Fakat daha sonra AB-Türkiye müzakere sürecinin sekteye uğraması,
Türkiye’nin batılı müttefiklerinden bağımsız dış politika tercihlerinde bulunması ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin kopmasının ardından bu durum tersine dönmeye başladı. Gezi protestoları ise
batı medyasının Erdoğan’a yönelik söylemlerinde önemli bir kırılma noktası oldu. Eski güzel
günlerin aksine, batı medyası artık neredeyse tek ses halinde Erdoğan karşıtlığında (ve hatta
yer yer düşmanlığında) birleşiyordu.
Anahtar Kelimeler: Sivil din, İslam, Hristiyanlık, Tarikat, Sivil Toplum Kuruluşları, Devlet
Abstract
During the period from its first election victory in 2002 until the start of Turkey’s EU membership negotiations in 2005, AK Party was praised in the mainstream western media as a
model that has to be exported to the rest of the Muslim world. Recep Tayyip Erdoğan was
continuously listed among the most influential world leaders, while AK Party was hailed as the
pioneer of the reforms and the economic/social development in Turkey. But the tide turned
after the stall in Turkey’s EU membership negotiations, the breakdown of Turkey-Israeli relations and Turkey’s new foreign policy choices that are independent from its western allies. Gezi
protests has become an important breaking point in the western media discourse on Erdoğan.
Contrary to the good old days, western media outlets almost became united in their anti-Erdoğan coverage (that sometimes showed signs of enmity against him) after that breaking point.
Key Words: Civil Religion, Islam, Christianity, Tariqah, Nongovernmental Organization, State

11 Eylül terör saldırıları sonrasında, her ne kadar Avrupa ülkeleri ile ABD
arasında üslup ve yöntem konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkmış olsa da,
bütün batılı aktörler yeni dönemin ortaya çıkardığı güvenlik tehditleri konusunda benzer kaygılar taşımaktaydı. Transatlantik ortaklar, 11 Eylül sonrası uluslararası ortamda Türkiye’nin özellikle küresel terörle mücadelede ve
Orta Doğu bölgesine yeniden nizam vermede önemli bir rolü olacağı düşüncesinde birleştiler. Ayrıca istikrarlı, müreffeh ve batı ile mümkün olan en sıkı
ilişkilere sahip olan bir Türkiye, siyasi, tarihi, ekonomik ve kültürel bağları
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olan bölgelere batı ülkelerinin daha kolay erişmelerini sağlayacaktı. Bu sebeple, ABD yönetimi ilerleyen yıllarda Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda AB yetkililerini bile kızdıracak kadar ısrarcı davranacaktı.
11 Eylül saldırılarından sadece bir ay önce kurulmuş olan AK Parti, birden
kendini bu uluslararası ortamın ve beklentilerin içinde buluverdi. 3 Kasım
2002 seçimlerinde AK Partinin tek başına iktidara gelmesi, yerli ve yabancı
pek çok gözlemciyi şaşırtmış ve bir siyasi deprem olarak nitelendirilmişti. AK
Parti ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan, batılı aktörlere ilk başlarda hâkim
olan negatif ve şüpheci beklentileri kısa sürede olumlu yönde değiştirmeyi
başardı. Bunda AK Partinin Türkiye’nin AB üyeliğini birinci hedef olarak ilan
etmesinin ve bu yönde reformcu bir performans sergilemesinin rolü büyüktü.
Türkiye’nin modern ve ilerici gücü olduğu sanılan laik kesimin korku senaryolarına sarılıp tutuculaştığı bir ortamda, siyasal İslam’ın temsilcisi olarak
algılanan/tanımlanan bir partinin Türkiye’nin yeni batılılaşma öncüsü haline
gelmesi pek çok yabancıyı hayrete düşürüyordu.
İşte tam bu noktada AK Parti’nin ana akım batı medyası ile yaşadığı balayı
dönemi başladı. 2005’te Türkiye’nin AB müzakerelerine başlamasına kadar
artarak devam edecek bu süreçte, Türkiye’de laik kesimin karşı çıkmasına
rağmen AK Parti batı medyasında İslam dünyasının geri kalanına ihraç edilmesi gereken bir model olarak yüceltiliyordu (Tugal, 2013). Aynı şekilde, Recep Tayyip Erdoğan en etkili küresel liderler listelerinden düşmüyor ve İslam
dünyasında nadir bulunan bir lider modeli ve Türkiye’nin batılılaşma reformlarının öncüsü olarak alkışlanıyordu (Purvis, 2004). Türkiye’nin AK Parti yönetiminde elde ettiği başarılar övülüyordu. Erdoğan “uluslararası toplumun
sevgilisi” muamelesi görüyor ve bu Türkiye’deki karşıtlarını çıldırtıyordu
(Acemoğlu, 2014). Ana akım batı medyası Türkiye ile müzakerelere başlanmasını Avrupa ve hatta bütün dünya için tarihi bir adım olarak nitelendiriyor
ve bu adımın İslamcı radikallerle mücadeleye büyük katkı yapacağını iddia
ediyordu (Watt, 2005).
Fakat her balayı gibi bu da sona erdi. AB-Türkiye müzakere sürecinin başarısızlığa sürüklenmesi, Türkiye’nin batılı müttefiklerinden bağımsız dış
politika tercihlerinde bulunmaya başlaması, özellikle de Türkiye-İsrail ilişkilerinin kopması ve dolayısıyla AK Parti’nin ABD’li Neoconların baş düşmanlarından biri haline gelmesiyle durum yavaş yavaş tersine döndü. Laik-Kemalist kesimin AK Parti kurulduğu günden beri Türkiye’de dilinden
düşürmediği korku senaryoları, ana akım batı medyasında sürekli analizleri
yayınlanan isimler tarafından da dillendirilmeye başlandı. Özellikle ilk dönemindeki başarılarıyla batı medyasında sürekli övülen AK Parti’nin aslında
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gizli bir ajandası olduğu ve reformları kötü emelleri için bir araç olarak kullandığı iddiası, ilk dönemdeki övgülerinden geri dönmek isteyen batı medyası için bir cankurtaran görevi gördü.
Hudson Enstitüsü’nden Zeyno Baran’ın deyişiyle Ak Parti aslında şeriat
yönetimi getirmek istiyordu ve aynı zamanda Türkiye’yi Rusya-İran ittifakına yakınlaştırıyordu. Detaylarla uğraşmak istemeyen batılılar için konuyu şöyle basitleştiriyordu Baran: “AK Parti liderleri İslamcıdır ve İslamcılar
demokrat olamaz. Çünkü onlar Yahudilerden, Hristiyanlardan, Hindulardan
ve kendileri gibi olmayan diğer Müslümanlardan nefret ediyorlar. Böyle bir
mantaliteyi yönetime getirirseniz, İsrail’e ne olacak?” (Baran, 2008). Benzer
şekilde, Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü Türkiye Araştırmaları Programı’nın direktörü Soner Çağaptay’a göre, İslamcı AK Parti AB ile iyi
ilişkilerini PR çalışmasına iyi geldiği için sürdürmüştü. Aslında bölgesini din
çerçevesinden gören bir hareketti ve hiçbir zaman AB üyeliği gerçek gayesi
olmamıştı (Çağaptay, 2009).
Bu geçiş dönemi, medyadaki AK Parti eleştirilerinin bir uçtan diğer uca
savrulduğu bir süreç oldu. AK Parti’ye yöneltilen suçlamalar Türkiye’yi şeriat
rejimine sürüklemekten, AB üyeliği için Kıbrıs’ı satmaya; İran yanlılarını hükümete doldurmaktan, ABD’nin AB içindeki Truva atı olmaya varan geniş bir
yelpazeye yayıldı. Böylelikle AK Parti dünya üzerinde hem ABD yanlısı, hem
İran yanlısı, hem AB yanlısı, hem Hamas yanlısı, hem Esad yanlısı ve hem de
Müslüman Kardeşler yanlısı vb. olmakla suçlanabilen tek aktör olarak tarihe
geçti.
Fakat bu geçiş sürecinde AK Parti hakkında hem olumlu hem de olumsuz
yayınlar çıktığı için, batı medyasında bu konuda çok seslilik bulunuyordu.
Her ne kadar batı medyasında AK Parti hakkında asılsız iddialarla dolu yayınlar yapılmasının olağanlaştığı günümüzde inanması çok zor gelse de bu dönemde AK Parti hakkında yalan iddialarda bulunan yabancı medya organları
hukuki yollarla cezalandırılabiliyordu. Bunun bir örneği olarak, 2010 Eylül
ayında İngiltere’de yayınlanan The Daily Telegraph Gazetesi’nde AK Parti’nin
seçimlerde kullanmak üzere kaçak olarak İran yönetiminden 25 milyon dolar
yardım aldığı iddia edilerek, Türkiye’nin radikalleşme yolunda ilerlediği imasında bulunulmuştu. Londra Yüksek Mahkemesi görülen hakaret davasında
The Daily Telegraph’ı suçlu bulmuş ve AK Parti’ye 25 bin Sterlin tazminat
ödemesine karar vermişti. Gazete avukatları duruşma esnasında da yaptıkları
haberin yalan olduğunu kabul etmiş ve gazete resmi olarak Erdoğan’dan ve
partisinden özür dileyen bir düzeltme yazısı yayınlamıştı.
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Fakat Gezi süreci, ana akım batı medyasında medya etik kurallarının ayaklar altına alındığı ve AK Parti (ve özellikle Erdoğan) karşıtlığının tartışılamaz
bir tabu haline geldiği kırılma noktası oldu. Asılsız söylentiler, ana akım batı
medyasının manşetlerinden düşmedi. Haberlerin yanlışlığı kesinleşince bu
medya kuruluşları, AK Parti şöyle dursun, en azından onları yanılttığı için
okurlarından bile özür dilemedi. Yabancı basın kuruluşlarının Türkiye temsilcileri eylemlere nerdeyse doğrudan destek verdi. Hem sosyal medya üzerinden hem de kendi yayınlarında eylemcilerle göz yaşartan bir dayanışma
sergiledi. İlginç bir şekilde Gezi eylemleri sürecinde ana akım batı medyası
ile İran’dan Press TV, Rusya’dan RT, Katar’dan Al Jazeera ve İsrail’den Haaretz
gibi ayrı kutuplarda olduğu sanılan yayın organlarının da Erdoğan karşıtlığında birleştiği ve benzer yayınlar yaptığı görüldü.
Bu süreçte, ana akım batı medyasının temsilcileri kendilerine ‘objektif
olma’ payesi vehmetmekle kalmayıp, aynı zamanda doğrunun tek temsilcisi
olma iddiasında bulunmakta bir beis görmedi. Bu sebeple, Ak Parti çizgisine
yakın bir yayın politikası izleyen medya kuruluşları ve medya mensuplarının
batılı muadilleri tarafından aşağılandığına ve hatta feminizmin doruklarında gezen batılı muhabirlerin, sırf AK Parti’ye yakın olduğunu düşündükleri için birçok kadın medya mensubuna hakaretler yağdırdığına şahit olduk.
CNN, BBC ve Newsweek gibi yabancı medya organlarının Erdoğan karşıtlığını
ve hatta düşmanlığını belli etmekten çekinmeyen temsilcileri, Recep Tayyip
Erdoğan’la doğrudan kişisel polemiklere girdi. The Economist, The Guardian,
Financial Times ve New York Times gibi yayın organlarındaki Türkiye ile ilgili
algıyı yönlendirme çabaları, Türkiye’de seçmenin kime oy vermesi gerektiğini söylemeye kadar vardı. Ana akım batı medyası AK Parti’nin seçimlerde zafer kazanmasından memnun kalmayıp, göreceli olarak başarısızlıkla çıkması
durumunda sevinç duyduğunu açıkça belli etmeye varacak kadar Türkiye iç
siyasetinde taraf oldu. Hatta bu medya kuruluşları, Türkiye’deki benzerlerine
taş çıkartırcasına AK Parti seçmenini aşağılama yoluna gitti.
Prof. Dr. Atilla Yayla’nın “bürokratik vesayet düzeni taraftarları” olarak adlandırdığı yurt içi aktörlerin, bu uluslararası medya organlarıyla kurdukları
yakın işbirliği bağlarının bu noktada hayli göze battığını söyleyebiliriz. Bu
çarpık algılamanın oluşmasında batılı ülkelerdeki muadilleriyle sıkı ilişkiler
içerisinde olan bazı yerli akademisyen, siyasetçi ve medya mensuplarının da
önemli katkıları oldu. Genelde hükümete muhalefet edeceğim derken halkı
aşağılayan bu sözde aydınlar, sürekli Türkiye’nin elde ettiği başarıları gölgeleme ve Türkiye’nin geleceğiyle ilgili batı kamuoyunda korku yayma gayretine girdiler. Hatta bu uğurda yeri geldiğinde, Türkiye’nin son yıllarda kat
ettiği mesafeyi takdir eden yabancılarla mücadele etmeyi bile göze aldılar.
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Aslında medya organlarının kendilerine yakın gördüğü siyasi aktörleri
desteklemeleri ve sahip oldukları gücü kendilerine uzak gördükleri siyasetçilerin aleyhine kullanmaları, yeni ve şaşılacak bir durum değil. Fakat Gezi sürecinin ardından ortaya çıkan esas sorun, batı medyasında son dönemde tek
taraflı bir görüşün hâkim olması ve alternatif seslerin tamamen bastırılması.
Başka deyişle, bir tarafın kendinin objektif olduğunu iddia ederek diğer tarafı
(özellikle Türkiye’de AK Parti’yi destekleyen medya organlarını) aşağılayıp
tamamen sindirmeye çalışması; kendi sunduğu hikâyenin tek ve tartışılmaz
gerçek olduğu iddiasından hareketle, takipçilerini manipülatif bilgi bombardımanına tâbi tutması. Bunu yaparken de hiçbir tutarlılık kaygısı taşımaması. Mısır’daki askeri darbe yönetimine sonuna kadar destek verirken, kariyeri
boyunca Avrupa’daki pek çok siyasi liderin hayallerini süsleyecek oranlarda
seçmen desteğine sahip olmuş olan Erdoğan’ın Türkiye’deki demokratik işleyişe tehlike oluşturduğu iddiasıyla yatıp kalkan batılı gazetecilerin kendilerini sorgulamaması. Çevre sorunları veya polis şiddeti gibi konularda olaylar sadece Türkiye’de olduğunda hassasiyet gösterilip, aynı sorunlar batıda
ortaya çıkınca sessiz kalınması. Türkiye’deki girift ilişkiler ağını anlamaya
çalışmaktansa, aktörleri basit kategorilere ayırıp eski ezberleri tekrar ederek
birbirinin kopyası analizler yapılması.
Bu durum sanıldığının aksine, aslında sadece Türkiye veya AK Parti ve
hatta Erdoğan için değil, batının kendisi için büyük bir problem teşkil ediyor. Yanlış ve kasıtlı olarak çarpıtılmış bilgiler ile donanan aktörlerden doğru
politikaların çıkması pek mümkün olmuyor. Batının yerel ve küresel ölçekte
son dönemde içinden bir türlü çıkamadığı krizler, batının algılamalar ve söylemler konusunda yaşadığı savrulmanın risklerine işaret ediyor. İşte tam da
bu kapsamda artık AB ve ABD’nin küresel konulardaki girişimlerinde sürekli
başarısızlığa uğradığı, göçmenler konusunda asgari insani dayanışmanın bile
sergilenemediği; dini ve etnik azınlıklara karşı her geçen gün tahammülün
azaldığı; aşırı sağcı ve aşırı solcu partilerin önemli seçim başarıları elde ettiği
bir batı ile karşı karşıyayız.
İlk döneminde ağızbirliği etmişçesine AK Parti ve Erdoğan’ı göklere
çıkaran ana akım batı medyasının son dönemde yine ağız birliği ile (eleştiri
sınırlarını aşarak) Erdoğan’ı şeytanlaştırdığı ve onu Türkiye’deki ve hatta
Türkiye’nin bölgesindeki bütün sorunların ana kaynağı olarak göstererek
gerçeklikten uzaklaştığı bir süreç yaşıyoruz. Türkiye, son genel seçimde de
açıkça görüldüğü üzere, bütün sorunlarına rağmen demokratik sisteminin
hala işliyor olması ve medyasındaki çok sesliliğiyle, aleyhindeki bütün önyargıları yere sererken, batı medyasının eski Türkiye’yi hatırlatan manipülatif bir tek sesliliğe mahkûm olması, tehlikeli bir ortam meydana getiriyor. Ba-
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tılıların bize dair konularda kullanmaya alışık oldukları şekilde ifade etmek
gerekirse, bu durum ‘batıdaki ifade hürriyeti ve çok seslilik aleyhinde artan
tehditler konusunda derin bir kaygı duymamıza’ yol açıyor.
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HDP, 7 Haziran’da bugüne kadar girdiği seçimlerde aldığı oyun yaklaşık iki
katı kadar oy alıp büyük bir zafere ulaştı. 6 milyon seçmenin desteğini aldı.
%10’luk seçim barajını yıktı, %13’e ulaştı ve 80 milletvekili kazandı. Mart
2014’te yapılan yerel seçimlerde de HDP önemli bir başarı elde etmiş ve 102
belediyede iktidara gelmişti. Böylece HDP, gerek yerelde, gerekse merkezi
siyasette önemli bir güç haline geldi.
HDP’nin siyasi ağırlığının artması, hem Kürt kamuoyunda ve hem de Türkiye genelinde bir beklentiyi öne çıkardı. Beklenti, Kürt meselesinin çözümünde inisiyatifin sivil aktörlerin eline geçmesi, silahlı unsurların ise geri
çekilmesiydi. Zaten HDP’nin oy patlamasındaki asıl saik de, Kürt meselesinin
şiddet sarmalından çıkarıp onu siyasetin aksına yerleştirmekti. HDP’ye oy
verenlerin asıl ve öncelikli talebi, silahların tamamen susması ve siyasetin
belirleyici olmasıydı. HDP de seçim öncesinde bu minval üzerinden bir kampanya yürütüyor ve Meclis’te kuvvetli bir şekilde temsillerinin sağlanması
halinde PKK’nin silahlı mücadelesine gerek kalmayacağını ifade ediyordu.
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Lakin beklenen olmadı. HDP beklentileri aşan bir neticeye vardı ama üstünlük siyasete geçmedi. Çünkü PKK buna hazır değildi. Kararların siyasilerce alınmasını tasavvur edemedi. Seçimin hemen ertesinden başlamak üzere
HDP’nin yetersiz olduğunu dillendirmeye başladı, her vesile ile son sözün
kendisine ait olduğunu gösterdi. Çözüm sürecinde yaşanan tıkanıklıkların
akabinde bir çatışma dönemi başlayınca da HDP geriledi ve saha tamamen
PKK’nin denetimine girdi.

YDG-H ve Hendek
Çatışmalarla birlikte PKK iki adım attı. İlk adım, YDG-H eliyle şehirlerde hendekler kazılmasıydı. YDG-H, 2013’te sahneye çıkan bir şehir yapılanması. Kuruluşunda PKK kamplarında eğitim almış militanların rol aldığı YDG-H asıl
olarak şehirlerdeki gençlere ve çocuklara dayanıyor. Bu gençler ve çocukların
ağırlıklı bir kısmı, 1990’lı yılların şiddetine doğrudan maruz kalmış ve şehirlere göç etmek zorunda bırakılmış ailelerden geliyor. Şehirlerde doğmuşlar,
yaşları itibariyle 1990’ları yaşamamışlar, ama o yılların öyküleriyle, travmalarıyla büyümüşler. Kendilerinden önceki kuşaklara göre daha radikal, sert ve
sekter tavırlarıyla dikkati çekiyorlar.
Burada üzerinde durulması gereken soru, PKK’nin böyle bir yapılanmaya
neden ihtiyaç duyduğudur. Ana gayesi “silahsızlanma” olan bir sürecin içine girildiği bir esnada PKK’nin gençlerden ve çocuklardan oluşan bir silahlı
yapılanmaya gitmesinin sebebi nedir? Kendisiyle bağlantılı iki siyasi parti,
çok sayıda sivil toplum örgütü, güçlü bir medya ağı vb. varken PKK’nin şehirlerde böyle bir birim kurmasının altında ne yatmaktadır? İki sebepten söz
edilebilir:
Birincisi, PKK’nin etki alanında bulunan geniş bir genç ve çocuk nüfus var.
PKK bunu, çözüm sürecini gözeterek, siyasi alana yönlendirebilirdi. Ancak
bunun yerine PKK gençleri ve çocukları sürekli olarak sokakta ve teyakkuz
halinde tuttu, onları mobilize etti. Bunun üzerinden devşirdiği güçle de otoritesini tahkim etti.
Bugün YDG-H’nin sadece şiddet eylemleri yapmakla sınırlı bir işlevi yok.
PKK, çözüm sürecinde bölgede “devletimsi” bir yapının temellerini atmaya
çalıştı. Mesela mahkemeler kurarak “yargılama”yı üstlendi. İş insanlarından
“vergi” adı altında paralar aldı. Yol keserek ve kimlik kontrolü yaparak “asayiş” vazifesi gördüğünü iddia etti vs. Yani devletin yargılama ve şiddet alanındaki tekelini kırarak kendisini devletin fonksiyonlarını icra eden bir güç
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odağı olarak konumlandırma gayreti içine girdi. Tüm bu faaliyetlerin merkezinde yer alan YDG-H, PKK’nin şehirlerdeki gücünün simgesi oldu.
İkincisi, YDG-H aynı zamanda PKK haricindeki siyasi grupları ve genel
olarak toplumu sindirmek, baskılamak ve denetlemek noktasında da iş görüyor. Bilhassa potansiyel taşıyan siyasi hareketlerin kontrol altına alınması ve
toplumun belli bir doğrultuda harekete geçirilmesi (misal herkesin kepenk
kapatmaya mecbur kılınması gibi) noktasında YDG-H’nin zor gücüne başvuruluyor. Böylece herkese ve her kesime PKK’nin bölgedeki etkinliği gösteriliyor, iktidarın PKK’de olduğu hissi veriliyor ve bunu kalıcı kılmak adına
sürekli eylemler yapılıyor.
İl ve ilçe merkezlerinde hendekler kazmak YDG-H’nin en gözde eylem biçimlerinden biri. Şehirlerin yoksul kenar mahallelerinde hendekler açılıyor,
barikatlar yapılıyor ve içleri patlayıcı ile dolduruluyor. Güvenlik güçleri bu
hendekleri kapatmaya ve barikatları kaldırmaya geldiklerinde ise çatışma çıkıyor. YDG-H güvenlik güçlerinin buralara girmesini engellemeye çalışıyor.
Böylece devletini giremediği, sadece kendisinin sözünün geçtiği mahalleler
ve bölgeler olduğu görüntüsünü vermek istiyor.
Hendek ve barikat, yeni değil. 6-8 Ekim Olaylarından sonra yaygınlaştı ve
özellikle Cizre’de hayatı durma noktasına getirdi. Hendek kazmak, PKK’nin
savaşı şehirlere taşıma stratejisinin bir parçası. Beklenmedik bir durum değildi bu. Bölge büyük bir hızla şehirleşti. Köylerden kentlere yoğun bir nüfus aktı. Sosyoloji değişti. PKK açısından şehirde eylem yapmanın imkânları
arttı. Dolayısıyla çözüm sürecinin akamete uğraması halinde çatışmaların
kırsaldan kente kaydırılacağı, şehirlerin bir savaş mekânına çevrilmek isteneceği belliydi.
Peki, hedef ne?    
İki hedeften bahsedilebilir: Biri, doğrudan sivilleri hedef yapmak, savaşın
içine taşımaktır. Güvenlik güçleri ile halkı karşıya getirmektir. Kadın çocuk,
genç yaşlı demeden herkesin bir kurşuna, bir bombaya kurban olma ihtimalini büyütmektir. Devletin tepkisini sertleştirip halkı devlete karşı seferber
etmektir. Şehrin çeperlerinde kurtarılmış bölgeler elde edip devletin kendi
halkı ile savaştığı intibaını vermektir.
Diğeri ise, Türkiye’nin batısında bir infial uyandırmaktır. Yoğun ve yaygın
bir biçimde toplumun sinir uçlarına dokunan eylemler yaparak kitlelerde bir
öfke patlamasına yol açmaktır. Farklı kimlikleri karşı karşıya getirerek bir iç
çatışmanın fitilini ateşlemektir. Nefretin sokakları esir almasını sağlamaktır.

72 | Vahap Coşkun

Kanın ve barut kokusunun etrafı kapladığı bir ortam yaratarak siyaseti tamamen devreden çıkarmaktır.

Öz Yönetim
PKK’nin attığı ikinci adım ise, öz yönetim ilanları yapmaktı. Bir ülkede siyasi
ve idari yapılanmayı tanzim eden birçok model vardır: Üniter devlet, federalizm, asimetrik federalizm, bölgesel devlet, özerklik, desantralizasyon vb.
gibi… Türkiye’de üniter devlet birliğin sigortası olarak kabul edilir ve bir fetiş
haline getirilir. Diğer modellerden söz etmek adeta bir günaha dönüştürülür.
Oysa hiçbir model doğal olarak “iyi” ya da “kötü” değildir. Modellerin birbirlerinden öz itibariyle bir üstünlüğü yoktur. Hiçbir model kendinden menkul
bir keramet taşımaz. Her birinin güçlü ve zayıf olduğu yanlar vardır. Siyaset
erbabı, kendi ülkesinin tarihini, demografisini, coğrafyasını, kültürünü, vb.
diğer özelliklerini göz önüne alıp en uygun modeli ortaya koymakla yükümlüdür.
Her konuda olduğu gibi burada da siyasi partiler arasında farklı görüşler
vardır. Kimi üniter devleti, kimi federalizmi, kimi de özerkliği savunur. Her
parti kendi tercihinin memleket için en hayırlı neticelere imza atacağı iddia
eder. Nitekim bizde de durum böyledir. Evet, Türkiye’de aşırı merkeziyetçi bir
yapının olduğuna ve bunun değiştirilmesi gerektiğine dair neredeyse partiler
arasında bir mutabakat vardır. Ancak iş bu değişimin hangi modele dayanacağına gelince görüşler ayrışır, farklı modeller öne sürülür. Sorunu yaratan
da budur.
Genel olarak “merkez partisi” olarak isimlendirilen partiler, mevcut sistem içinde gerçekleştirilecek bir değişimi yeterli bulurlar. Üniter devletin
ana hatlarıyla korunmasını, ama bununla birlikte halka yakınlığı, yerelliği,
katılımcılığı ve merkezden yerele yetki devrini içeren yeni bir yapılanmaya
gidilmesini savunurlar. Onlara göre, ülkeyi aşırı merkeziyetçilikten kurtaracak bu yapılanma hem taleplerin karşılanmasını, hem de sorunların çözümlenmesini sağlayacaktır.
Buna mukabil “Kürt partileri” olarak bilinen partiler ise, daha radikal bir
değişimden yana duruyorlar. Onlar bu konuyu, sadece sistemin daha iyi işlemesi açısından değil, Kürt meselesi ile bağlantılı olarak ele alıyorlar ve
üniter devlet sınırları içinde kalacak düzenlemelerin derde çare olmayacağını
belirtiyorlar. Onlara göre sistemin muhakkak değişmesi gerekiyor. Ama onlar
arasında da muhtelif görüşler var. Mesela HAKPAR en iyi çözümün federalizmde olduğunu düşünüyor. PAK (Partiya Azadiya Kurdistanê) bağımsızlıkçı
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bir çizgide yer alıyor. Kürt siyasetin başat aktörü olan PKK/HDP ise özerkliği
tercih ediyor.
HAKPAR’ın federalizm ile PAK’ın bağımsızlık önerileri net. HAKPAR “federalizm”, PAK “bağımsızlık” dediklerinde ne söylediklerini anlıyoruz. Ancak
PKK/HDP’nin özerklik ile neyi murat ettikleri tam manasıyla belli değil. Zira
aynı hareketin içinde farklı özerklik tahayyülleri dillendiriliyor. Mesela KCK
-kendi sözleşmesinde ifadesini bulan ve- tamamen totaliter bir düzen öngören bir özerklikten bahsediyor. HDP, kısmen İspanya’dan esinlenen ve sadece
Kürdistan için değil bütün Türkiye için geçerli olacak simetrik bir özerkliği
teklif ediyor. Bir de son dönemdeki çatışmalardan sonra bazen mahalle, bazen
de ilçe bazında ilan edilen “öz yönetim”ler var.
Son dönemde PKK siyasetinin merkezine oturan bu özerklik/öz yönetim
ilanları birçok sorun içeriyor. Bir kere, söz konusu ilanlar HDP/DBP’nin ezici
bir üstünlüğünün olduğu beldelerde yapılıyor. Belediye başkanlıkları, belediye meclisleri HDP/DBP’nin elinde, kamusal işlerin önemli bir kısmı onlar
tarafından icra ediliyor. Özerklik ilanları bir tarafıyla HDP/DBP’ye karşı yapılıyor ve demokratik seçimle göreve gelenlerin otoritesini ve meşruiyetini
hiçe sayıyor.
İkincisi, sadece ilan ile özerk olunmaz, öz yönetim kurulmaz. Bundan dört
yıl önce Demokratik Toplum Kongresi adına Aysel Tuğluk yine özerklik ilan
etmiş, dünyayı bu özerkliği tanımaya davet etmiş, ama herhangi bir netice
doğurmamıştı. Şimdi de benzer bir durum var. Söz konusu özerklik ilanların
herhangi bir ekonomik, siyasi ve hukuki hazırlığı yok. Halkın en temel gündelik ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı belli değil. Deklarasyonda bulunanların herhangi bir plan ve projelerinin olmadığı da ortada.
Ayrıca ironik bir hal de göze batıyor. Özerklik ilan edenler buna gerekçe
olarak merkeziyetçiliği gösteriyorlar. Merkeziyetçilikten şikayet ediyorlar.
Ama ne hikmetse tek bir merkezden gönderilen bir metni noktası ve virgülüne dokunmadan okumakta bir beis görmüyorlar.
Üçüncüsü, özerklik en nihayetinde merkez ile yerel arasında bir hukuk
ilişkisidir. Bu ilişkide ekonomik, siyasi ve hukuki bazı yetkiler merkezden
yerele devredilir ama devlet egemenliğinden kopmama ve onun hudutları
içinde kalma da garanti edilir. Dolayısıyla özerklikte devletin egemenliği tamamen reddedilemez, devletin hâkimiyetinin hiçbir şekilde girmediği bölgeler inşa edilemez. Özerklik, bir yetki paylaşımıdır. Yetkilerin ne düzeyde
paylaşılacağı tarafların anlaşmalarıyla belirlenir. Ancak devlet hâkimiyetinin
tanınmadığı bir özerklik olmaz. Hukuken tanınmayan silahlı birimlerin bir
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bölgeyi kontrol etmesi ve kendi uygun gördükleri bir modeli uygulamaya
sokmaları/sokmaya çalışmaları düşünülemez.
Özerkliğin ruhuyla bağdaşmadığı açık olan bu ilanların muhtemelen iki
amacının olduğundan söz edilebilir: Biri, özyönetim açıklamalarının görev
başındaki belediye başkanlarına yaptırılarak sivil siyasetin kriminalize edilmesidir. Başkanlar hakkında önce soruşturma açılıyor, ardından görevden
alınıyorlar. Bu da siyaseti geri plana düşürüp PKK’yi sahnenin asli unsuru
haline getiriyor. Diğeri ise, özerklik ilan edilen bölgelerde devlet ile çatışanın silahlı unsurlar değil halk olduğu intibaını yaratmaktır. Nitekim PKK’ye
yakın yayın organlarında “Halk, özyönetimde kararlı”, “Halk, özyönetimi için
mücadeleye devam edecek” temalı birçok haber ve yorum da bunu teyit ediyor.

Halkın Tepkisi
Peki sonuç ne? Halk hendeklere ve özyönetim ilanlarına nasıl baktı? Sivillerin hayatını kaybetmesine, kentlerin ekonomik ve fizik açıdan yıkılmasına,
psikolojinin çökmesine, güvenlik kaygısının en üst seviyeye çıkmasına neden
olan bu siyasete halkın tepkisi ne oldu?
Kürt halkının tavrına bakınca görünen şu: PKK, halkı silahlanmaya çağırdı. “Öz savunma” deyip halkı kendi savunma önlemlerini almaya davet etti.
“Devrimci halk savaşı” yürüttüğünü belirtti. Halka isyan çağrısında bulundu.
Tahrik ve tazyikle kitleleri savaş meydanına sürüklemeye gayret etti. Lakin
PKK’nin bütün bu uğraşları boşa çıktı. Kürt halkı, dün de bugün de, devrimci halk savaşına destek vermedi. Şehirler ayaklanma çağrısına itibar etmedi.
Halk, özerklik ilanlarına da ilgi göstermedi. Gerçekçi görmedi. Hiçbir altyapısının bulunmadığını gayet iyi bildiği bu ilanlara uzak durdu. Ortaya çıkan hakikat, Kürt halkının savaşmak istemediğiydi. Tam tersine halk, fırsat
bulduğu her anda çatışmaların bir an önce durmasını talep etti ve barış arzusunu yüksek bir sesle dillendirdi.
Bunun da sebebi açık: Halk, sorunların siyaset vasıtasıyla çözülebileceğini
biliyor. İleri sürülen talepler için ölmenin ve öldürmenin bir gereklilik olmadığını görüyor. Silahın herkes için faciaya kapı açmaktan başka bir sonuç
üretmeyeceği geçmiş tecrübelerinden çıkarıyor. Siyasetin yolları açıkken ve
siyasi mekanizmalarla taleplerini gerçekleştirmenin olanağına erişmişken silaha el atmayı kabul etmiyor. Evini yurdunu terk ediyor, binbir zahmeti göze
alıp göç yollarına düşlüyor ama savaşın bir parçası olmayı reddediyor.       
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Türkiye’de silahlı mücadele manasını kaybetti. Halk gücünü sandıkta gösterdi. Bir oy sandığının ne derece mühim ve kıymetli olduğunu etti. Bu halk
hendek kazmakla gidilebilecek bir yolun olmadığını da biliyor, hendeklerin
daha fazla gencin ölümünden öte bir netice doğurmadığını da. Geleceğini
hendeklerde değil, siyasette arıyor.

Çözüm Sürecinin Sonlanmasının
Anayasal Gelişme Üzerindeki
Etkileri
Buğra Kalkan
Yrd. Doç. Dr. | Katip Çelebi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Çözüm sürecinin sonlanması ya da “buz dolabına kaldırılması” üzerine, savaşı yeniden kimin başlattığı ile ilgili yoğun bir tartışma başlatıldığı görülmektedir. Siyasi rakipler belirli olay ve olguları tarihsel sıralama ile sunarak kendi argümanlarını empirik olarak kanıtlamaya çalışmaktadırlar. Ancak emprik
veriler, söz konusu aktörlerin temel motivasyonlarını ve amaçlarını açıklayan
teorik bir çerçeveye dayanmadığında anlamlarını yitirirler. Bu yazıda anayasal iktisat açısından çözüm sürecinde yaşanan son olayları yorumlamaya ve
geleceğe yönelik bir perspektif sunmaya çalışacağım. Bu sebeple öncelikli
olarak Türkiye’nin anayasa sorunu ve Kürt meselesi arasındaki ilişkiyi ortaya
koyarak, meşruluklarını demokratik seçim sisteminden alan siyasetçilerin,
Kürt meselesinde nerede durduklarını açıklayacağım. Sonrasında ise ekonomik gelişme ile anayasal siyasal düzen arasındaki teorik ilişkiyi açıklayarak,
PKK ile AK Parti’nin temel motivasyonlarını bu bağlamda açıklayacağım.

Çözüm Süreci ve Anayasal Düzen
Çözüm Sürecinin başarılı olmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal gelişimi açısından dört önemli etkisi olacaktı. Birincisi, Kürtlere yönelik ayrımcı77

78 | Buğra Kalkan

lıkların önemli ölçüde azalması devlet organlarının ve yetkililerinin normatif
açıdan onaylanamayacak pek çok faaliyetlerini engellenmiş olacaktı ya da
bunları denetime açık hale getirilecekti. İkincisi kamusal hizmetlerin hem
içeriği hem de alanı özelikle Kürt vatandaşları merkeze alarak genişleyecekti.
Üçüncüsü Doğu ve Güneydoğu’da PKK terör örgütü ve çetesinin güç kullanma potansiyelini önemli ölçüde azaltarak, bölgedeki vatandaşların anayasal
haklarından diğer bölgelerde yaşayanlar kadar yararlanmaları de facto olarak sağlanmış olacaktı. Dördüncü olarak Kürt vatandaşlar Türkiye’nin anayasal düzenini koruma ve kendi vatandaşlık haklarına sahip çıkma konularında
önemli bir motivasyona/müşevviğe sahip olacaklardı. Böylece hukuki eşitlik
ve kamusal hizmete erişim temelinde anayasal devlet idealine yönelik ilerlemeler kaydedilecekti.
Birinci grupta sözü geçen ayrımcılık şüphesiz formel olmaktan çok informel pratikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk devlet yetkilileri güvenmedikleri ya da kendilerini yakın hissetmedikleri Kürt vatandaşlara bazı yasaların uygulamalarında ayrımcılık yapabilmektedirler. Ancak barış sürecinin
başarılı olması durumunda şüphesiz bu güvensizlikler ortadan kalkmaya
başlayacağı gibi, yapılan ayrımcılıkları denetleyecek siyasi mekanizmaların
geliştirilmesi adeta otomatik bir süreç içinde mümkün olacaktı. Ancak şu an
böyle bir motivasyonun Türk devlet yetkililerinde olmadığı açıktır.
İkinci grupta bahsedilen kamusal hizmetlerin Çözüm Süreci boyunca geliştiğini zaten biliyoruz. Kamusal hizmetlerin sağlanmasında ana dile getirilen kolaylıklar, Türk kamu hizmeti anlayışında önemli bir ilerlemeyi hali hazırda başardığı iddia edilebilir. Bölgedeki şiddetin kontrol altına alınmasıyla
yoğun kamusal alt-yapı yatırımlarının mümkün ve arzu edilir hale geleceği
ve bunun, bölge halkını ulusal ekonomiye ve ulusal siyasal birliğe güçlü bir
şekilde bağlayacağını tahmin etmek güç değildir. Şu an bu imkan büyük ölçüde yara almıştır.
Üçüncü grupta bahsi geçen şiddet potansiyelinin denetim altına alınmasının Çözüm Sürecinin en zayıf halkası olduğu ve zamanı geldiğinde de kopuşun buradan başladığı malumdur. Açık hale geldiği üzere, Çözüm Süreci
PKK çetesinin şiddet potansiyelini azaltmamış ama artırmıştır. PKK çetesinin şiddet potansiyelinin artması ile devletin gerçekleştirdiği bütün yasal
reformların etkinliğinin ve uygulanabilirliğinin PKK çetesinin “iyi niyeti”ne
terk edilmiş olduğu gerçeği, reformu destekleyen bizlerin suratına tokat gibi
çarpmıştır. Dolayısıyla bu konudaki başarısızlık sadece hükümetin değil ama
aynı zamanda Çözüm Sürecini destekleyen bizlerin de önemli bir öngörüsüzlüğü olmuştur.
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“Bizler”den söz ederken, devletin egemenliğine karşı gelişen her türlü organize şiddeti ayakta alkışlayan şiddetperest solcuları kastetmiyorum. Ama,
benzer bir naiflikle, demokratik açılımın ve hukuki hak tanımaların PKK çetesinin halk desteğini neredeyse otomatik bir şekilde azaltacağına inanan
“demokrat”lardan söz ediyorum. Kolektif eylemin mantığı, bize, bu sürecinin
neden düşündüğümüz gibi ilerlemediğini açıklamaktadır.
Mancur Olson’un belirttiği üzere, belirli bir çıkar etrafında toplanan sınırlı
sayıda üyeye sahip bir grubun organizasyonel yeteneği büyük gruplara göre
çok daha güçlüdür. Küçük gruplarda maliyetlerin ve kazançların grup üyeleri
arasında dağılımı büyük gruplara göre daha kolay olduğundan, küçük gruplar sayıca üstün olan büyük grupları genellikle kontrol atına alabilmektedir
ya da onlardan daha başarılı olabilmektedir. Yani, PKK çetesi ile Kürt halkı
arasındaki organizasyonel yetenek farklılığı Kürtlerin isteseler dahi PKK çetesine karşı çıkamayacaklarını belirtiyor. Bu sebeple PKK çetesine karşı halk
desteğini alabilmek öncelikle devletin bölgedeki şiddet tekelini kazanmasına
bağlı gözüküyor. Zira PKK yöneticileri ile Kürt halkının çıkar ve taleplerinin
pek çok yerde ters düştüğü görülmektedir. Öte yandan PKK şiddetine karşı
verilen savaş sırasında demokratik ilerlemenin ne derecede sağlanabileceği
bizleri düşündüren temel soru olarak kalmaya devam etmektedir.
Dördüncü grupta bahsedilen anayasal hakların Kürtleri de kapsayacak
şekilde genişleme imkanını, ancak fiziki şiddetin kontrol altına alınmasına
bağlamakla birlikte, bu da, otomatik olarak Türklerle Kürtlerin ulusal bir
bütünlük oluşturacağı sonucuna götürmemektedir. Ancak sağlanacak olan
anayasal gelişmenin vaad ettiği faydaların, bu türlü bir bütünleşmenin getireceği maliyetleri aştığı ölçüde Kürtlerin anayasal sınırları olan bu ulusal
bütünleşmeyi destekleyeceği öngörülebilir. (Aynı kural tersten Türkler için
de geçerlidir şüphesiz. Ama bu başka bir yazının konusu) Bu meselenin kolay
olmadığı İspanya, İngiltere ve Kanada örneklerinde rahatlıkla görülmektedir.
Bu konuda bizlerin üzerinde düşünmesi gereken pek çok muamma bulunmaktadır.
Görüldüğü üzere anayasal devlet olmanın yazılı bir anayasa yapmakla ya
da böyle bir anayasa yapmaya yetecek bilgiye sahip olmakla çok az ilgisi vardır. Anayasal devlet merkezi bir siyasal örgütün belirli bir coğrafyadaki güç
kullanma potansiyeline ne ölçüde hâkim olduğu ve bu bölgede yaşayanların
bu güç kullanımını ne ölçüde özgürlükçü hukuki mekanizmalar vasıtasıyla
denetim ve kural altına alabildiğine bağlıdır. Farklı toplumsal grupların anayasal bir devlet kurma yolunda yaşadığı tecrübeler birbirlerinden çok farklı
olduğu için, anayasal devletin yokluğunun yarattığı problemlere karşı verdik-
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leri tepkiler de çok farklıdır. Bu sorunların çözümü için elimizde bir rehber
bulunmamaktadır. Zira sorunlar belirli bir aklın bilinçli bir yaratımı değildir.
Sorunun çözümü de bilinçli bir aklın tek seferde gerçekleştireceği bilinçli bir
plana dayalı olmayacaktır. Bu açıdan bakıldığında AK Parti’nin çözüm sürecine ilişkin açık bir planının olmaması ile itham etmek fazla rasyonalist bir
eleştiridir. Şüphesiz süreçte öğrenilen çok şey vardır ve bu tecrübenin üzerinde açığa çıkacak anayasal düzen hakkında daha fazla şey bilmekteyiz.

PKK Şiddeti Olmasa AK Parti Çözüm Sürecini Başlatmaz mıydı?
Başlıktaki soruya “hayır, başlatmazdı” diyerek cevap verecekler çoktur. Benim kanaatim aksi yönde: “Evet, PKK şiddeti olmasaydı da başlatırdı” ya da
“PKK şiddeti olmasaydı, çözüm kendiliğinden başlamıştı bile” demek daha
doğru. Zira bir tür iç savaşın varlığına rağmen AK Parti öncesi dönemde çözüm süreci benzeri bir girişimin başlamamış olması gerçeği, şiddet tehdidinin barış görüşmelerinin tek sebebi olmayacağını açığa çıkartmaktadır. Bunu
meseleyi daha iyi kavrayabilmek için şiddet ve sivil siyaset arasındaki bağı
iyi anlamak gerekmektedir.
Temel hak ve hürriyetleri korumayan bir yönetim halkını fiziki ve psikolojik şiddet kullanarak denetim altında tutar, sorgusuz itaat talep eder. Çünkü
bu tür ülkelerde devlet örgütlenmesi kamusal çıkarlar (halkın genel çıkarı)
için değil dağıtımcı (distributional) elit koalisyonların özel çıkarları için örgütlenmiştir (bkz. Mancur Olson). Bu sistemlerde halkın çoğunluğu kendini
siyasal bir bütünlüğün parçası olarak hissedemeyip siyasal sisteme yabancılaşabilir. Siyasal sisteme yabancılaşan insanlar, devletten ekonomik rant
sağlayamayan (ya da daha fazla ekonomik rant isteyen) şiddet gücüne sahip
gruplar etrafında yeniden örgütlenir ve ülke iç savaşa doğru sürüklenebilir.
Bu ülkelerde her türlü caniliği normalleştirmiş İŞİD benzeri örgütlerin çıkması şaşırtıcı değildir. Yanı başımızdaki Suriye’de olanların özeti budur.
Hak ve özgürlükleri koruyan bir devlet ise büyük ölçüde kamusal çıkarlar
için örgütlenmiştir ve özel çıkarlara yönelik pozitif siyasi ayrımcılık istisnai
bir duruma indirgenebilmiştir. Bu tür ülkelerde kamusal düzenin devamlılığı
devletin şiddet kullanma yeteneğinden çok, halkın siyasal yönetimin kendi
çıkarına çalıştığına yönelik inancına dayanır. Ayrıca devlet şiddetine alternatif oluşturabilecek diğer şiddet potansiyeline sahip grupların da ülkenin ekonomik ve siyasi süreçlerine dahil edilerek sivilleşmeleri sağlanmıştır. Kuzey
Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri ile sonradan anayasal devletler kategorisine
girmeyi başaran Japonya ve Güney Kore bu tür devletler arasındadırlar. Bu
ülkelerden İŞİD çıkmaz. Çünkü siyasi ve ekonomik özgürlük korunduğu için,
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bireyler ve gruplar hem vatandaş olma onurundan hem de çalışarak üretmek
ve zengin olma zevkinden mahrum bırakılmamışlardır.
Bir de bizim gibi “gelişmekte olan” ülkeler vardır ki, durumu en belirsiz
olan kategori budur. “Gelişmekte olan” sıfatı her ne kadar ekonomik gelişmişlikle ilgiliymiş gibi kullanılsa da gerçek bundan farklıdır. Gelişmemiş ülkelerin henüz geliştiremedikleri şey anayasal yönetimdir, yani devlet bütün
vatandaşlarının hakkını ve hukukunu değil ancak bazı ayrıcalıklı vatandaşlarının hakkını ve hukukunu korumaktadır. Bu tür vatandaşlara Türkiye’de “Beyaz Türk” dendiğini hatırlarsak mesele daha açık hale gelir sanırım. Zenginlik
yaratmak kolaydır. Tek ihtiyaç duyulan şey insanların zenginlik yaratmasına
izin veren ve zenginliği koruyan merkezi bir devlet örgütlenmesidir. Zor olan
ise zenginlik yaratmaya izin verecek ve onu koruyacak devleti kurmaktır.
Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de şiddet kullanmanın yaratacağı
sonuç hiçbir zaman şiddet kullanan taraf için daha fazla sivil ve siyasi hak ve
özgürlük olamaz. Çünkü böyle kurumsal mekanizmalar henüz geliştirilemedi. Şiddet, hele ki PKK terörü gibi yoğun fiziki baskı ve şiddet, zayıf anayasal
yönetimi daha fazla denetimsiz olmaya zorlar ancak. Şiddet daha fazla şiddeti
doğurur. PKK da zaten siyasi hak ve özgürlük peşinde değildir. PKK’yı yöneten grupların hedefi bir tür şiddet yaratma şirketine dönüşmüş olan PKK’yı
daha kârlı hale getirmektir. Bunun için PKK çetesi önce fiziki ve psikolojik
baskı ve şiddet kullanarak Kürtlerin desteklerini konsolide etme çabasındadır, sonra ise Türkleri sistematik olarak tehdit ederek Türkleri Kürtlere karşı
şiddete baş vurdurmaya çalışmaktadır.
Baştaki soruya dönecek olursak, çözüm sürecinin “mucizevi” bir şekilde
başlaması PKK şiddetinin değil, aksine orta sınıflaşan Sünnilerin daha anayasal bir yönetime olan ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır. Bu büyük kitlenin
Türk siyasal ve ekonomik sistemine daha fazla entegre olma çabası dolaylı
olarak Kürt probleminin çözümü yönünde bir örgütlenmenin doğmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü kontrol edilemeyen şiddet anayasal bir devlet kurmanın önündeki en büyük engeldir. Ama Türkiye’de AK Parti öncesi çoğu
siyasal elit anayasal bir yönetim istemediğinden PKK şiddeti ne derece ağır
olursa olsun bir çözüm süreci başlatılamıyordu. Yani Kürt sorunu anayasal
açıdan Türkiye’nin en büyük sorunu olmak beraber, “orta sınıflaşan” Sünnilerin siyasal ve ekonomik sisteme entegrasyon mücadelesi olmadan çözüm
sürecinin de hiçbir pratik anlamı yoktu. Dahası Kürtlerin entegrasyonu bu
sürecin doğal bir uzantısı olarak gelişti. Bu sebeple çözüm süreci, reform dalgasının bir parçası olarak hissedilebildi.
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PKK şiddeti olmasaydı şüphesiz Kürt siyaseti, açığa çıkmaya başlayan demokratik siyaset çerçevesinde özerk siyasi hareketler olarak örgütlenebilir ve
daha fazla sivil ve siyasi hak için barışçıl yollarla mücadelelerini sürdürebilirdi. PKK şiddeti karşısında dahi barış iradesini göstermiş olan AK Parti yöneticilerinin, bu şiddetin yokluğunda Kürtlerin anayasal taleplerini çok daha
rahat bir şekilde sisteme entegre edeceklerini ileri sürmek hiç de zor değildir.
Ancak açığa çıkmıştır ki PKK iki genel yöntemle Kürtlerin demokratik siyasete katılımını engellemektedir. Birincisi HDP dışında etkili bir siyasi partinin
ortaya çıkmasına zor yoluyla engel olmaktadır. İkincisi HDP’nin özerk bir şekilde siyaset üretmesine engel olmaktadır. Bu ise mevcut demokratik siyasal
kurumların Kürt siyasetçiler tarafından halkın gerçek istekleri doğrultusunda kullanılmasına mani olmaktadır. Demokratik siyaset adeta PKK’nın propaganda aracı haline getirilmek istenmekte ve bunun da ahlaki olarak üstün bir
tutum olduğuna inandırılmaya çalışılmaktayız.

Barışa Duyulan İhtiyaç
Bu sebeple, çözüm süreci, siyasilerin ya da vatandaşların PKK şiddetinden
korkmasından dolayı değil, aksine PKK şiddetine rağmen, AK Parti tabanının ve elitlerinin barışa duydukları ihtiyaçtan doğmuştur. Bu ifade ile barışı,
başka kimsenin talep etmediği ima edilmemektedir. Ancak barış talebinin
Türkiye’nin siyasal sistemini reforme etme motivasyonu ile birleşmediği
müddetçe bir anlamının olmadığını belirtilmektedir. Çünkü barışın getirisi
olduğu kadar maliyeti de vardır. Görünen o ki, barışın maliyetini yüklenmeye
gönüllü olan, aynı zamanda barıştan en fazla yararlanacak olan AK Parti’dir.
AK Parti’yi fütursuzca savaş çıkartmakla suçlayanların barışa ve savaşa kimin neden ihtiyaç duyduğunu anlayamadıkları açıktır. Bu kişilerin çoğunun
ise solun şiddetperestliğine kapıldıklarını ve şiddetin garip bir şekilde sözde
“özgürleştirici” gücüne “iman” ettiklerini üzülerek görmekteyim. Umarım siyasilerin barışa sahip çıkma iradesi PKK çetesinin savaş çıkartma motivasyonuna üstün gelir ve anayasal gelişmemizi, Türkler ve Kürtler, Türkiye vatandaşları olarak PKK’nın mağlup edilmesi üzerine inşa etmeye başlayabiliriz.

Müslüman Dünyada Hangi Devlet
Düzeni Hâkim?*
Hasan Yücel Başdemir
Doç. Dr. | Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

Bugünün dünyasında kabul gören ve işlevsel olan siyasi sistem demokrasidir. Demokrasi, siyasi eşitliğe dayanır, yani vatandaşlar arasında yönetimde
söz sahibi olma konusunda fark ve ayrıcalık yoktur. Tarih boyunca tüm yönetim biçimlerini tanımlayan bu türden özellikler vardır.
Yönetim biçimleri ile ilgili ilk analitik bilgileri Aristoteles, Politika kitabında yazdı. O, altı tür yönetim biçiminden bahsetti. Bunları diktatörlük,
krallık, oligarşi, aristokrasi, demokrasi ve orta sınıf iktidarı şeklinde belirledi. Bu yönetim biçimleri taşıdıkları özelliklere göre ayrılır. Bu özellikler ise
niceliksel ve nitelikseldir. Niceliksel ayrım, yöneten kişilerin sayısıdır. Eğer
bir ülke, tek kişi ile yönetiliyorsa buna krallık ya da diktatörlük adı verilir.
Krallık ve diktatörlük birbirinden niteliklerle ayrılır. Eğer kral, belirli kurallara bağlı olarak hareket ediyor ve bireylere baskı yapmıyorsa ona diktatör
denmez. Diktatörler keyfidir, hakları tanımaz.

* “Müslüman Dünyada Hangi Devlet Düzeni Hakim?”, 11.08.2015; “Mursi’nin İdam Kararının Ardında Yatan Gerçek I-II”,
21-28.08.2015 Yeni Söz Gazetesi
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Bu sınıflamaları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bugün için temel sorun,
Müslüman dünyada genel olarak hangi yönetim biçimlerinin hâkim olduğudur. Görünürde üç yönetim şeklinin hâkim olduğu söylenebilir. Birincisi,
diktatörlüklerdir. İkincisi, krallıklardır. Üçüncüsü ise demokrasilerdir. Diktatörlükler keyfi, kuralsız ve bir kişinin idaresine dayanan yönetimlerdir. Vatandaşların yönetimde söz hakkı olmadığı gibi bireysel, siyasi ve ekonomik özgürlüklerden de mahrumdurlar. Irak’ta Saddam’ın, Tunus’ta Zeynelabidin’in,
Libya’da Kaddafi’nin ve Mısır’da Hüsnü Mübarek’in iktidardan düşmesinden
sonra bugün diktatöryel yönetimler, Suriye’de ve bazı Türki Cumhuriyetlerde
hala devam ediyor.
Krallıklar, kısmen daha esnektir. Siyasi haklar konusunda diktatörlerden
farkları olmamakla birlikte bazı bireysel ve ekonomik haklara kısmi riayet
vardır. Müslüman dünyadaki krallıkların tipik örnekleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Fas’ta görülür. Türkiye, Malezya, Pakistan, Afganistan, Bangladeş ve
İran gibi ülkelerde ise demokratik yönetimle vardır. Bunlar arasında İran’ın
özel bir yeri olduğunu hatırlatmak gerekir. İran demokrasisi, dinsel vesayet
altındadır; bu yüzden bu yönetime, teokratik demokrasi denebilir. Farklı vesayet biçimleri aslında diğer demokrasilerde de nispeten vardır. Örneğin, Pakistan ve Afganistan’da şiddet gruplarının ülke demokrasisi üzerinde vesayetleri
vardır.
Daha genel bakıldığında Müslüman dünyadaki tüm yönetimler, kendilerini demokrasi olarak tanıtırlar. Beşer Esad, birkaç yıl önce “başkanlık” seçimini yüzde doksanlarla kazandığını ilan etmişti. Aklı başında insanlar, yüzde
doksanla kazanılan bir seçimin normal ve demokratik olmadığını iyi bilir.
Mısır, fıkralara yansıyacak kadar komik bir demokrasiye sahiptir: Bu demokraside her seçmene üstünde adı yazan oy pusulaları verilir, oylar açıktan
kullanılır ve sayımlar gizli yapılır. Fıkra şöyledir: Bir Türk Mısırlı bir kadınla
evlenir ve vatandaşlık hakkı kazanır. Oy günü İhvan-ı Müslimin’den bir arkadaşı ile oy kullanmaya gider. Her iki arkadaş oylarını kullandıktan sonra geri
dönerken Türk, Mısırlı arkadaşına hangi partiye oy verdiğini sorar. Arkadaşı
bir anda buz kesilir ve Mübarek’e verdiğini söyler ve Türk’e sorar. Yoksa sen
İhvan’a mı verdin? Türk evet deyince Mısırlı arkadaşını kolundan tutuğu gibi
sandık başına tekrar geri getirir ve sandık başkanına arkadaşının yanlış partiye oy verdiğini söyler. Sandık başkanı, Türkü gözüyle sert bir şekilde süzdükten sonra “Tamam endişelenmene gerek yok, ben senden sonra bu hatayı
düzeltmiştim, bir daha olmasın” der.
Tüm bu farklı görünen yönetim tarzlarına rağmen Müslüman dünyada
iktidarlar arasında önemli bir benzerlik vardır. Genel olarak hâkim olan yö-
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netim biçimi demokrasi, diktatörlük ya da krallık değildir. Bu yönetimler,
belirgin şekilde oligarşi özelliği gösterir. Oligarşi, genel anlamıyla mülkiyet
sistemine dayanan yönetim şeklidir. Zengin olan aile veya gruplar, zenginliklerini artırmak için yönetimdedirler. Birkaç aile yönetimde yetki sahibidir ve
onlar aynı zamanda ülkenin bütün ticari faaliyetlerini kontrol edeler.
Müslüman ülkelerin neredeyse tamamında oligarşi vardır. Oligarşinin
varlığını besleyen en temel neden, devletçiliktir. Müslüman ülkelerin neredeyse tamamında devlet sermayesi hâkimdir. Ahbap-çavuş kapitalizmi veya
devlet kapitalizmi gibi isimlerle anılan bu sistemde devletin tek amacı, ticari
faaliyetleri ailelerin elinde tutmaktır. Bu nedenle serbest ithalat ve ihracata
izin verilmez. Bu aileler içinde de bir hiyerarşi vardır. Genelde kazançlı olan
sektörleri beş ile on arası aile kontrol eder; daha düşük karlı sektörleri de bu
ailelerin onayını almış başka aileler kontrol eder. Ancak bu sayının artmasına
hiçbir zaman izin verilmez.
Bu oligarşinin tipik örneği, Suriye’dedir. Esad ailesi başta olmak üzere
çoğu Nusayri ve Yezidi, birkaçı da Sünni olan aileler ülkeyi yönetir. Aslında
bir yönetim yoktur ortada. Vatandaşların hakları, kanuna bağlılık, ülke güvenliği gibi endişeler yerine sadece iktidarı koruma çabası hâkimdir. Kamu
otoritesi, merkezdeki beş ailenin ticari ilişkilerini organize etmek için kullanılır. Beyaz eşyayı, arabayı, bilgisayarı, temizlik ve bakım malzemelerini,
gıdayı ve ilacı bu aileler pazarlar. Onların dışında kimsenin büyük ticari faaliyete girmesine izin verilmez. Halkın sınırlı bir zenginliğe erişmesine izin verilir. Zaten bu sistemden de çok fazla zengin çıkamaz. Türki cumhuriyetlerin
çoğunda da bu yapı vardır ve bu ülkeleri beş-on aile yönetir; buralarda fırsat
eşitliği gibi hiçbir siyasi ilke geçerli değildir.
Diğer tipik örnek, Fas ve Ürdün’dedir. Bu iki ülke krallar tarafından yönetilir. Bu krallar, İngiltere veya Hollanda kraliyet ailesi gibi sembolik değildir.
Ülkede tek söz sahibi siyasi güçtür. Siyasetçiler, icraatlarının tamamında kralın onayını almak zorundadır. Bu iki ülkenin de ticari hayatı beş-on ailenin
elindedir. Mısır’da durum biraz farklı, ama nihayetinde orada da geniş tabanlı
bir oligarşi vardır. Bunu daha önceki bir yazımda anlatmıştım.
Suudi Arabistan’da durum aynıdır. Geniş Suud ailesi, hem yüksek devlet
bürokrasisini hem de ticari faaliyetleri kendi elinde tutar. Rekabeti ve para
kazanmaya yönelik faaliyetleri sınırlandırır ve kontrol altında tutar.
Kısmen demokrasinin geliştiği Malezya, Endonezya, Türkiye gibi ülkelerde de durum, diğerleri kadar vahim olmasa da iç açıcı değildir. Bu ülkelerde
hala devlet en büyük işverendir ve siyaset bir zenginleşme aracı olarak kul-
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lanılır. İran’da velayet-i fakih vesayeti yanında kamu malı vesayeti de vardır.
Ayrıca çoğunluk demokrasisi de azınlık haklarını korumadığı için bir tür oligarşidir. Müslüman dünyada bu yönde bir liberal demokrasi gelişememektedir. Devletçilik, bu gelişmenin önüne geçmektedir.
Müslüman dünyada bu tür oligarşik düzenlerin olması, kamunun meşruiyetini ve gücünü zayıflatmakta, siyaset geleneğinin oluşması ve kanun
hâkimiyetinin yerleşmesi mümkün olmamaktadır. Bu oligarşiler, Müslüman
dünyadaki her türlü istikrarsızlıkların nedenidir. Otoritenin zayıflığı IŞID,
Boko Haram, el-Kaide, Taliban hatta PKK gibi marjinalize olmuş terör ve suç
örgütlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu açıdan Müslüman dünyanın temel siyasi sorunu, oligarşi ve bunun neden olduğu otorite boşluğudur.

Mursi’nin İdam Kararının Ardında Yatan Gerçek
Aslında tek bir yazıya sığmayacak kadar uzun bir hikâye bu! Belki Türkiye’de
hiç anlatılmayan belki de çok az anlatılan ya da yanlış insanlar tarafından
yanlış kelimelerle anlatıldığı için hiç etkileyici gelmeyen, kötü adamların
hep kahramanları öldürdüğü acıklı ve melankolik bir hikâye. Hikâyeyi baştan
anlatmak mümkün değil. O zaman kendi zamanımdan başlamak en doğrusu.
Afganistan işgaline yetişememiş 80 kuşağının, Müslüman dünya için yaşadığı ilk büyük sarsıntı Cezayir’deki 1990 yerel seçimleri ve 1991 genel seçimleri olmuştu. İslami Selamet Cephesi (FİS) Abbas Medeni önderliğinde
seçimlere girmiş ve ilk seçimden yüzde 54 oy oranıyla galip çıkmıştı. Seçimlerle birlikte dünya medyasında büyük bir kara propaganda başladı.
Haberler şöyle idi: Cezayir’de seçimleri, ülkeye şeriat getirmek isteyen FİS
kazandı. Seçimlerin galibi FİS taraftarları sokaklarda insanların yüzüne kezzap atıyor; erkekleri sakal bırakmaya, kadınları örtünmeye zorluyor ve çubukların ucuna takılmış jiletlerle dekolte giyinen kadınların açık bedenlerini
çiziyor.
Günlerce bu tür haberler yapıldı. Gezi sürecinde ortaya atılan yalanlar
bunların yanında çok masum, ama zihniyetin aynı olduğundan kuşku duymaya gerek yok. Derken süreç, daha kötü bir noktaya geldi ve FİS taraftarlarının, Cezayir’in kırsal kesiminde insanları baltalarla kestikleri haberleri bütün
dünya basınında yer almaya başladı. Basının iddialarına göre seçimi kazanan
bir parti, kendisine oy verenleri vahşice kesiyordu.
O dönemde Türkiye’den ATV’nin meşhur savaş muhabirlerinden biri, olayları yerinde görüntülemek üzere Cezayir’e gitmiştir. Bu muhabir, vahşice öl-
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dürülmüş insanların bulunduğu ve cesetlerden dumanların çıktığı bir ortamda FİS’in insanları nasıl öldürdüğünü sesi titreyerek anlatıyordu. Yüreği kan
ağlayanlar kendisine şu soruyu soruyordu: Vahşi (!) insanların yakınlarda olduğu bu mekânda muhabir kardeşimizin acaba can güvenliği var mıydı?
Elbette vardı çünkü olaylar tamamen kurgu idi ve cinayetleri işleyenler,
seçimi kazananlar değildi, aksine seçimi kaybeden; Cezayir sermeyesini elinde bulunduran ve Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni (FLN) maşa olarak kullanan
ordu mensuplarıydı. Cinayetleri, daha önce toplu katliamlara katılmış katillerden oluşan profesyonel rejim muhafızları işliyordu. İlk serbest seçimleri
kaybetmiş olmanın sarsıntısını üzerinden atamayanlar, eskiden beri sahip oldukları vahşi kontrol mekanizmalarını devreye sokmuşlardı. Elbette uluslararası medyanın desteği olmadan tek başına bunu yapmaları mümkün değildi.
Olaylar, kaçınılmaz olarak dini temelli bir şiddet örgütü de (GİA) ortaya çıkarmıştı. İç savaş, 2000 yılına kadar devam etti; olaylarda yüz bine yakın kişi
hayatını kaybetti.
Cezayir bu olanlardan büyük ders çıkardı. O günden beri ülkede hem
dindar-muhafazakârlar hem de seküleristler siyasi konularda daha temkinli
ve tedbirliler. Aynı olayları bir daha yaşamak istemiyorlar. Bu nedenle Arap
Baharı, kaynağa en yakın yer olmasına rağmen Cezayir’i etkilemedi, ancak
1993’ten beri, ülkede siyasi kültürün yavaş da olsa ilerlediği bir gerçek. Bugün Cezayir halkı, demokrasiye geçiş için sessizce komşularını izliyor ve kan
dökülmeden sıranın kendisine gelmesini bekliyor.
Aynı senaryo, Müslüman dünyanın farklı yerlerinde 1990’dan beri (elbette
öncesi de var) farklı dozajlarda yaşanmaya devam ediyor. Türk televizyonları
o zamanlar Cezayir olaylarına çok fazla yer vermişti, çünkü 1991 seçimlerinde Refah Partisi ve MHP ittifakı yüzde 17 oy almış ve 62 milletvekili ile parlamentoya girmişti. Bu haberler, Türk seçmenine bir gözdağıydı.
Peki, bu olayların arkasında ne vardı? İrtica tehdidi mi? Eğer çok fazla
siyasi analiz yapamıyorsanız bu sorunun cevabı “Evet” olacak. Her ne zaman Müslüman dünyada yaşanan siyasi olayların nedeninin dini olduğu
her söylense içimi garip bir burukluk sarar çünkü bu bakış, senaristlerinhikâyecilerin işini kolaylaştırıyor. Yanlış teşhis, filmin-hikâyenin sonunu
kestirmeyi de engelliyor. Böylece hikâyecinin malzemesi bir türlü tükenmiyor; anlatı, bazıları için romantizm ve heyecan bazıları içinse korku içinde
uzayıp gidiyor. Herkes nefesini tutup bilinmeyen sonu bekliyor.
Oysa senaryonun konusu din değil. Belki tek bir konu da yok ama din, hiç
de sanıldığı kadar önemli değil, sadece “dinsellik yanılgısı”, serüveni uzat-
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sın diye öne çıkartılan zihin çeldirici bir tema. Ana konulardan biri, iktidarı
kontrol etmek ve yönlendirmek. Konuya böyle bakıldığında aslında durumun,
siyasi kültürün gelişmediği, meşru iktidarların kurulamadığı tüm ülkelerde
yaşanan ortak bir sorun olduğu anlaşılıyor. Kontrol edilmek istene güce göre
temalar değişebiliyor. Bu temalar başka bir yazını konusu.
Bu uzun giriş, Mısır’da olup biteni anlamak için bize iyi bir malzeme verecek. Haziran 2013’teki darbeyle tutuklanan Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçen hafta hapisten kaçanlara yardım etmekle yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı. Elbette başka suçlamalar ve yüzlerce idam
kararı da var. Bu olayların gerçek nedeni ne?
Mısır’da olup bitenin dinle ilgisi yok. Din bir tema bile değil. Çünkü darbeyi yapanların da, idam kararı verenlerin de, idamı onaylayan müftünün de
dinle bir sorunu yok. Ama bunların ortak bir özelliği var: Mısır’ın ticari hayatının yüzde 65’ini ellerinde bulundurmaları. Mısır’ın etnik ve mezhepsel
yapısını, ticari hayatını, İhvan’ın zaten var olan alternatif iktidarını ve diğer
ilginç ayrıntıları gelecek haftaya bırakıyorum.
Mısır halkı arasında etnik, dinsel, kültürel ve mezhepsel açıdan derin farklılıklar yok. Daha da temelde bu unsurlar ülke siyaseti üzerinde belirleyici
değil. Libya’daki kabile faktörü; Suriye, Irak ve Yemen’deki mezhepsel farklılıklar Mısır’da etkili değil; büyük oranda homojen bir kültür hâkim.
Mısır’da yaşanan tüm olayların kilit noktasını ordu oluşturuyor. Mısır ordusundaki yapı Türkiye’den çok farklı. Ordu rejimi koruyor ama bu rejim,
seküler bir ideolojik içeriğe sahip değil; hatta orduda dini hassasiyetlerin
yüksel olduğu söylenebilir. Mısır rejimi, ülkenin ekonomik kaynaklarının
paylaşımı üzerine kurulu ve ordunun koruduğu şey de belirli ellerde toplanmış olan sermaye.
Rejimin şeffaf olmaması nedeniyle istatistikleri çıkarılamayan Mısır sermayesinin yaklaşık yüzde kırkının askeri bürokrasinin elinde bulunduğu tahmin ediliyor. Yüksek bürokratlar, büyük sanayi kuruluşlarını bazı petrol ve
doğal gaz yataklarını işletiyor. Orta ve düşük ölçekli sanayi ve ticaret ile konut sektörü daha düşük bürokratların elinde. Benzin istasyonlarının işletmesi
büyük oranda ordu mensuplarının elinde. Sisi darbe yapmadan önce yaşanan
yakıt sıkıntısının temelinde de bu vardı. Ordu mensupları, akaryakıt satışını
durdurarak darbeye zemin hazırlamaya çalışmıştı.
Mısır ekonomisi uzunca süre tamamen devletçi oldu. 1970’lerden sonra
piyasa ekonomisinin gelişmesi için çalışmalar yapıldıysa da bu süreç, daha
vahim bir durumu ortaya çıkardı ve bürokratların, özellikle de askeri bürok-
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rasinin ekonomik hayat üzerindeki etkisi arttı. Sermaye sivilleşemedi ve bir
ahbap-çavuş (devlet) kapitalizmi ortaya çıktı.
Mısır’daki devlet kapitalizmi eski Libya ya da Azerbaycan’daki kadar sert
değil. Sermaye sınırlı sayıda ailenin elinde bulunmuyor. Daha çok yüksek
bürokrasiden aşağıya doğru sıralanan bir sermaye dağımı var. Ticari hayat
verimli değil ve zenginlik ortaya çıkmıyor. Bu yapı, sermayenin halka yayılmasını ve rekabetçi bir piyasa oluşmasını engelliyor. Milyonlarca kişi, yolsuzluk içinde ve Kahire’nin mezarlıklarında yaşıyor.
Bazı yorumcular, Mısır’da ve başka birçok üçüncü dünya ülkesindeki orduların “Batı” sermayesini korumak ve kollamakla meşgul olduğunu; sanıldığı gibi piyasa sisteminin demokrasiyi geliştirmediğini iddia ediyorlar.
Uluslararası sermaye, korumacı bir piyasada risksiz bir şekilde var olmayı
arzu edebilir ve onlar için Mısır iyi bir fırsat olabilir. Ama bu, genel olarak
hatalı bir okuma. Uluslararası sermayenin Mısır’da darbecileri destekliyor
olması, demokrasi ve piyasa sistemi arasındaki doğrusal ilişkiyi inkâr etmeyi
gerektirmez. Çünkü demokrasi, mülkiyet sisteminin gelişmesi demektir ve
Mısır bürokrasisi, rekabet koşullarına girmek istemiyor. Mısır darbesinin ve
Mursi’nin idam kararının arkasında yatan temel neden de bu.
Uluslararası sermaye açısından şöyle bir durumun olduğu açık: Sermayenin devlet kontrolü altında olması, bireylerin kabiliyetlerini en üst seviyede
kullanarak üretim mekanizmalarının içine girmesine neden olur. Bu koşul,
zenginlik için yeterli olmayabilir ama ön koşul gibi görünüyor. Komuta ekonomileri, bireylerin piyasada adil ve rekabete dayalı olarak ticari hayatı girmesini engeller. Pazardaki rekabetin düşmesi ise bir şekilde pazara girmeyi
başarmış olanları, avantajlı hale getirir. Sermaye çevreleri Mısır gibi ülkelerde bu fırsatı (!) değerlendirmek için çalışır ama onlar, Mısır’da olup biten
hikâyenin tamamını kontrol edebilecek gücü sahip değil. Mısır’ın ekonomik
yapısındaki sermayedarlar, servetlerinin meşru sahipleri değillerdir. Bu nedenle sahip oldukları şeylerin meşruiyetini başka yerlerde ararlar. Özellikle
alternatif yatırımlara, kendi kontrolleri dışında pazara mal girişine karşı sert
tedbirler alırlar.
Mısır ekonomisinin bu yapısının dışında ekonomik faaliyetlere girişmek
için ya devletin onay verdiği yabancı yatırımlar ya da İhvan ile çalışmanız
gerekir. Burada kilit nokta İhvan’dır. Mısır’da İhvan, kendi ekonomik faaliyetlerini oluşturmuştur. Hastaneleri, okulları, aşhaneleriyle İhvan, Mısır halkını temsil etmektedir. İhvan bir anlamda Mısır’da ikinci alternatif hükümet
konumundadır ve toplumsal gücü kadar önemli ekonomik gücü de vardır.
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Devlet üzerinden ticaret yapamayanlar, kendilerini İhvan’ı himayesi altında
bulmaktadır.
Mısır darbesinin gerisinde büyük ekonomik nedenler yatmaktadır. Ordu
mensupları Mısır ticareti üzerindeki güçlerini kaybetmek istemiyorlar. Çünkü halka yayılan sermaye ile rekabet edebilmeleri mümkün görünmemektedir. Bu nedenle Mısır darbesi, Mursi’yi tasfiye etmemiştir ve Mısır mahkemeleri Mursi’yi değil Mısır halkını idama mahkûm etmiştir.

Henry Hazlitt: Halkın Avusturyalısı
Jeffrey Tucker
Liberty.me sitesi kurucusu, İktisadî Eğitim Vakfı (FEE) Birim Direktörü

Çeviren: Ünsal Çetin

Henry Hazlitt Avusturya Okulu’nun tarihine iyi yazma ve ekonomik teori ve
politikayı akademya dışındaki geniş bir takipçi kitlesine açıklama yeteneği
sayesinde özel bir katkıda bulunmuştur. Bunu bir serbest piyasa gazetecisi,
başyazar, ve halk entellektüeli olarak, öncelikle Ludwig von Mises’in teorilerini popüler mekânlarda yeniden ifade etmek için çalışarak yaptı.1 Hazlitt,
Mises gibi derin bir düşünürün incelik ve karmaşıklıklarını herkes için kolay
anlaşılır yapmada şahane bir tahlili yetkinlik sergiledi, ve bunu Mises’in argümanının teorik bütünlüğünden ödün vermeksizin yaptı.

1 Paul Cwik, Roger Garrison, Llewellyn H. Rockwell, Jr. ve Joseph Salerno oldukça faydalı yorumlar sağlamıştır.
Yalnızca yazar hatalardan sorumludur.
Hazlitt’in Avusturyacı bir siyaset yazarı, yorumcu, ve organizatör olarak önemli rolüne dâir bkz. John L. Kelley, Bringing
the Market Back In: The Political Revitalization of Market Liberalism (New York: New York University Press, 1997),
ss. 33, 35, 53, 60, 64; ve George H. Nash, The Conservative Intellectual Movement in America (Wilmington, Del.:
Intercollegiate Studies Institute, [1976] 1996), ss. 5, 9, 10, 14, 18-19, 22-25. Murray N. Rothbard The Free Market
(Aralık, 1987): s. 4’te yazar ki,
Benim kendi örneğimde, bir Misesçi olmadan yıllar önce bir Hazlittçi idim. Nitekim, von
Mises’ten haberdar olmadan önce Henry Hazlitt’i biliyordum. Serbest piyasa iktisadına II.
Dünya Savaşı süresince ve sonrasında ilk ilgi duymaya başladığımda, Henry -Newsweek’te,
radyoda, ve sonra televizyonda- akıcı, sağlam, zekice ve kesin şekilde serbest piyasa
mesajını taşıyarak, her yerde idi. Ve tek başınaydı.
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Tek başına bu Hazlitt’in büyük Avusturyacı ekonomistler panteonundaki yerini alması için yeterli olmalıydı. Fakat, gerçekten de, Hazlitt, bilhassa
meslek üstündeki Keynesyen hâkimiyetin zirve noktasında yayınlanan John
Maynard Keynes’in Genel Teorisi’ne ayrıntılı cevabıyla, Avusturyacı literatüre
kendisine ait bilimsel katkılarda da bulundu. Hazlitt’in sıkı çalışması ve onun
değişmez ilkeler uğruna meslekî konum fedakârlığı olmaksızın, Avusturya
Okulu’nun Amerika’daki tarihi gerçekten de oldukça farklı olurdu.
Hazlitt Philadelphia’da 1894’de doğdu. Babası Hazlitt sadece iki yaşında
iken öldü. Eğitimi, babasız erkek çocuklar için iyi bir eğitim sağlamak amacıyla kurulmuş, Girard Koleji’nde başladı. Hazlitt dokuz yaşında iken annesi tekrar evlendi, ve aile Brooklyn’e taşındı.2 Herbert Spencer ve William James’in
onun yüce efendileri hâline geldiği, Brooklyn’daki Boys High School’a devam
etti. Bir yıllığına New York Şehir Koleji’nde ders aldı, ama parası bittiğinde,
Hazlitt okulu bırakmak ve iş aramak zorunda kalmıştı.
Bir dizi kısa süreli işin ardından, Wall Street Journal’da bir stenograf olarak
iş buldu.3 İlk kitabı Thinking as a Science (Bir Bilim Olarak, Muhakeme) üstüne çalışmaya başladı, ve yirmi yaşındaki birisi için etkileyici bir başarıyla,
kitabı için büyük bir yayıncı buldu.4 Hava Kuvvetleri’ndeki kısa bir görevin
ardından, 1915’te, psikanalizin bir eleştirisi olan The Way to Will Power (İrade
Gücüne Giden Yol) kitabını yazdı.5 Daha sonra, New York Evening Post (191618), Mechanics&Metals National Bank Financial Letter (1919-20), New York
Evening Mail (1921-23) ve New York Sun (1924-29) yayın organlarında tam
zamanlı başyazar oldu. Onun bir edebî eleştirmen olarak ününü kabul ettiren
The Nation dergisinin ilgisini çektiği yer bu son konumu idi. The Nation’da
1930-1933 arasında, o sırada piyasaya çıkan bir takım önemli kitaplara dâir
edebî mevzular üstüne bölümler yazmaya ilâveten,6 edebiyat editörü olarak
çalıştı.
2 Hazlitt üvey babasınca evlâtlığa kabul edildi. “Piebes” adını aldı, ve üvey babası öldükten sonra, on altı yaşında iken
bu adı tekrar eski ismiyle değiştirdi.
3

Reason dergisiyle bir röportajda (Aralık 1984): 37, Hazlitt dedi ki:
Herhangi bir yeteneğe sahip olmadığımı hatırlıyorum. Bu yüzden, bir iş bulurdum ve iki veya
üç gün devam eder ve kovulurdum. Bu beni asla şaşırtmaz ya da üzmezdi, çünkü Times’ı
sabah erkenden okur, ilânları yoklar ve hemen hemen aynı gün bir iş edinirdim. Bu bir
serbest piyasaya sahip olduğunuzda ne olduğunu gösterir. O sıralarda asgarî ücret diye
bir şey yoktu. Belki bedava dağıtılan bir çorba veya başka bir şey bulabileceğiniz yerler
haricinde, yardım diye bir şey yoktu, fakat sistematik sosyal yardım da yoktu. Bir serbest
piyasaya sahip idiniz. Ve böylece, genellikle kendime sonraki gün bir iş bulur ve bundan
yaklaşık üç veya dört gün sonra kovulurdum. Fakat her seferinde bir şeyler öğrenmeye
devam ettim, ve nihayetinde bir haftada 3 veya 4 dolar kazanmaya başlıyordum.

4

Henry Hazlitt, Thinking as a Science (New York: Nash Publishing, [1915] 1969).

5

Henry Hazlitt, The Way to Will Power (New York: E. P. Dutton, 1922).

6 Bu yazılardan bazıları için bkz. “Humanism and Value,” The Critique of Humanism içinde, Clinton Hartley Grattan, ed.
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Bu yıllarda ekonomist Benjamin Anderson ile tanıştı. “Takriben haftada
bir kere ekonomik gelişmelere dâir konuşmak amacıyla onu görmeye giderdim” demişti. “Amerikan iktisadî yazınının ve dünya parasal literatürünün
klâsiklerinden biri olan The Value of Money (Paranın Değeri) isimli muhteşem
kitabını okumuştum.”7 Hazlitt, The Nation için çalışıyor iken, -iktisat ve edebî
tenkit üstüne- bu iki cephede de yazmaya devam etti, ama onun New Deal
karşıtı konumunun derginin hâkim editöryel bakışı ile arası gittikçe açılıyordu.8
Dergi, Hazlitt’i basitçe kovmaktansa, 24 Mayıs 1939 sayısında yayınlanan, sosyalist Louis Fischer ile Hazlitt arasındaki kapsamlı bir tartışmayı
hazırladı. Fischer işçilerin 1920’ler boyunca sermaye sahiplerince sömürüldüklerini, ve bu nedenle ihtiyaç duydukları şeyleri tüketmek için kaynağa
sahip olamadıklarını; bu sırada sermaye sahiplerinin ise, bütün serveti istif
ederek, sanayi ürünlerini tüketmedikleri şeklindeki Marksçı görüşü savundu.
Fischer’in çözümü serveti bölüştürmekti. Hazlitt bu teoriyi 1920’ler boyunca
emeğin artan gelirlerine işaret ederek reddetti. Bu teori yerine, açıklama olarak Avusturyacı iktisadî dalgalanmanın bir uyarlamasını önerdi. Dünya Savaşı ve 1920’lerin kredi genişlemesi fiyatları yapay surette şişirdi ve “muazzam seviyede gayrimenkul ile borsa spekülasyonunu” teşvik etti. 1929 borsa
çöküşü yalızca bir düzeltme idi, ama bu intibak ekonomik kontrollerce engellendi. Hazlitt yegâne çıkış yolu olarak ekonomik kontrollerin bütünüyle
kaldırılmasını tavsiye etti.
The Nation Hazlitt’in ve savunduğu serbest piyasa politikalarının karşısında yer aldı, ve Hazlitt dergiden ayrıldı. Bu sırada, Hazlitt American Mercury’nin
efsanevi editörü H. L. Mencken’e hayranlık duyacak ve hatta onu idolize edecekti. Yüksek kamu profiline sahip New Deal karşıtı yegâne iki entellektüel
olarak, ortak bir politik ve edebî bağı paylaştılar. Mencken, “Hazlitt’in teorik
eğitime ilâveten pratik eğitime sahip, aynı zamanda yetkin bir iktisatçı ol(Freeport N. Y.: Books for Libraries Press, [1930] 1968); “Emerson,” American Writers on American Literature içinde,
Jon Albert Macy, ed. (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1931); “Introduction,” to Stephen Crane, Maggie and Other
Stories (New York: Alfred A. Knopf, 1931); “Our Greatest Authors (How Great Are They?),” Essays and Addresses
Toward a Liberal Education, A. C. Baird, ed. (Boston: Ginn, 1934); “Literature as Propaganda,” The Practice of Book
Selection içinde, Louis Round Wilson, ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1940); ve Dorothy Thompson ve
Mark van Doren ile birlikte, “Nietzsche: Beyond Good and Evil,” New Invitation to Learning içinde, Mark van Doren,
ed. (New York: Random House, 1942).
7

Henry Hazlitt, “Reflections at 70,” Henry Hazlitt: An Appreciation (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for
Economic Education, 1989), s. 9. Bu yıllarda ayrıca, W. W. Norton tarafından Bertrand Russell’ın bir biyografisini
yazmak için görevlendirildi. “Bir gün, ondan alacağım parayı hatırladığı sırada, birden bire ‘biliyorsun, bir hayli ilginç
bir hayatım var; sanırım kendi otobiyografimi yazmak istiyorum’ diyinceye kadar, 1928-1929 döneminde New York
ve Londra’da Norton ile çok uzun zaman geçirdim.”

8

The Nation ile bu ayrılığın tam bir hikâyesi için bkz. Jeffrey Tucker, “Hazlitt and the Great Depression,” The Free
Market (Eylül 1993): 2-4.
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duğunu bildiği, edebiyatın yegâne yetkin eleştirmeni” olduğunu söyleyerek,
Hazlitt’ten editörlüğü devralmasını istedi. Ve Mencken ekledi ki, “Hazlitt insanlık tarihinde gerçekten yazabilen bir kaç iktisatçıdan birisidir.”9 Her defasında New Deal’a saldırarak, American Mercury ile geçirdiği yıl boyunca, aynı
zamanda, The Anatomy of Criticism (Eleştirinin Anatomisi) isimli kesinlikle
onun en az bilinen eseri olan şeyi yazdı. Bir üçleme şeklinde düzenlenmiş
olarak, Hazlitt edebî tenkidin rolü ve işlevini savunur, ama ayrıca iktisattaki
bir takım teorik sorunlar ile doğrudan ilgilenir. Sanatlar ve edebiyatın sübjektif ekonomik değeri ile sanatçılar ve yazarların eserlerinin objektif değeri
arasında bir uzlaştırmaya teşebbüs eder.10
Aynı yılda, Instead of Dictatorship (Diktatörlük Yerine) isimli kısa bir monografisini yayınladı. Bu monografide, bir dereceye kadar safça, bir iş adamları kurulunun, o dönemde kendi hâlinden memnun bir Kongre tarafından
tasdik edilen yürütme istibdadını sınırlandırmakla görevlendirilmesini savundu.11 Hazlitt’in bağımsız Kurul’u ekonominin sorunlarını, daha sonra
mevzuatı kaleme alacak olan, “5 ya da 7 eğitimli para ve bankacılık iktisatçısına” devredecekti. Daha sonra, politik reforma yönelik ilgisi, Birleşik
Devletler’in Avrupa tarzı bir parlamenter sisteme dönüşmesi gerektiğini savunduğu, A New Constitution Now (Artık Yeni Bir Anayasa) isimli çalışmasına
yol açtı.12 Murray N. Rothbard’ın yazdığı gibi,
Birisi Hazlitt ile tamamen mutabık olsun ya da olmasın, gem vurulmamış yürütme gücünün bu
günlerinde daha çok önem kazanan, son derece mühim bir konuya işaret etti. Zira o iddia etti
ki, Amerikan Anayasası’nın önemli kusuru onun, Kongre ya da halk tarafından denetlenmeksizin, firarî icra kuvvetine müsaade etmesidir.13

American Mercury’den ayrıldıktan sonra, Hazlitt New York Times tarafından
bir başyazar olarak, ve ayrıca tesirli pazar kitap inceleme eki için bir kitap
eleştirmeni olarak işe alındı. Gazetenin günlük baskısı için, Ulusal Sanayi
Geliştirme İdaresi’ne (National Industrial Recovery Administration), sendika
ayrıcalıklarına, sermaye piyasası düzenlemelerine, enflasyona, korumacılığa,
her türden sanayi planlamasına, iktisadî milliyetçiliğe, haftalık çalışma saati
sınırlandırmalarına, işsizlik sigortasına, refah ve sosyal yardım düzenleme9

Bu iktibas Economics in One Lesson’un ilk baskısının kapağında görünür. Bu görünüm, muhtemelen bu ifadenin
aldığı ilk yer olabilir.

10 Henry Hazlitt, The Anatomy of Criticism (New York: Simon and Schuster, 1933). Hazlitt, entellektüellerin şöhretinin
kaynağı olan “sosyal akıl” üstüne düşünerek, sanatsal ve edebî değerin yaklaşık bir idrakini kazanabileceğimiz
şeklindeki konumu kabul eder. Sosyal Akıl kavramını kullanarak, yapı çözümcü (deconstructionist) türün radikal
sübjektivizmine ve sanatsal hünerin değerlendirilmesinde beğeni ve tercihin rolünü reddeden aşırı objektivizme
düşmekten kaçınırız (Hazlitt, bir ek olarak, Marksist yapı çözümcülüğün tam kapsamlı bir eleştirisini sunar).
11 Henry Hazlitt, Instead of Dictatorship (New York: John Day, 1933).
12 Henry Hazlitt, A New Constitution Now (New York: McGraw, 1942).
13 Murray N. Rothbard, “Henry Hazlitt Celebrates 80th Birthday,” Human Events (Kasım 30, 1974).
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lerine, sosyal güvenliğe, yüksek vergiler, bütün veraset vergileri, hükümet
harcamaları ve büyüyen hükümet gücünün diğer türlerine karşı yazılar kaleme aldı.14
Bilhassa iki kitap tenkidi Avusturya Okulu’nun tarihinde derin bir öneme
sahip oldu. İlki Hazlitt’in, Mises hâlen Cenevre’de ders veriyor iken yazılmış,
Mises’in Socialism’inin ön plana çıkarılmış bir tenkidi idi. Bu kitap, diye yazar
Hazlitt,
sosyalizmi neredeyse mümkün her veçheden inceler -onun üretim araçlarının kollektif mülkiyetine ilâveten şiddet doktrini; eşitlik ideali; cinsiyet ve aile sorunlarıyla bağlantısı; dağıtıma
ilâveten üretim sorunu için öne sürülen çözümü; hem durağan hem de dinamik şartlar altındaki
olası işleyişi; ulusal ve uluslararası sonuçları… [Bu kitap] sosyalizmin şimdiye kadar kaleme
alınan en tahripkâr analizi olarak sayılmalıdır. Şüphesiz ki, bazı sosyalist karşıtı okurlar dahi,
Mises’in nadiren kendi iddialarını abarttığını hissedecektir. Diğer yandan, tescilli sosyalistler
bile, onun argümanını ustaca yürütme tarzına hayranlık duymaktan kendisini alamayacaktır.
Mises bizim zamanımızın bir iktisadî klâsiğini yazmıştır.15

Hazlitt eleştirisinin bir örneğini Cenevre’deki Mises’e gönderdi, iki adam
mektuplaşmaya başladılar, ve Mises iki yıl sonra Birleşik Devletler’e geldiğinde Hazlitt’i aradı, ve bu suretle ömür boyu sürecek bir dostluk başladı.
Margit von Mises “Hazlitt, Lu’nun New York’ta buluştuğu ilk kişilerden birisiydi” diye yazar, “ve Lu’yu Amerika’da tanıtmak amacıyla ilk olarak etkin
bir ilgi gösterenlerin arasındaydı… Lu’nun [akademik mevkisiz, tasarrufsuz]
durumunun hayli farkında olan Hazlitt’ler ziyadesiyle misafirperver ve müşfik idiler.”16 Cana yakın ve yardımsever bir adam olan Hazlitt, Margit’in kızı
Gitta Sereny’yi işgâl altındaki Fransa’dan, Devlet Bakanı Yardımcısı Breckinridge Long ile sahip olduğu bağlantıları kullanarak kaçırmak için çalıştı.
Margit yazdı ki, “sadece genç bir kızın annesi bunun benim için ifade ettiği
şeyi anlar.” “Hazlitt’in kendisi çoktandır bu hadiseyi unutmuş olabilir; ben
unutmadım ve asla unutmayacağım.”17
İkinci önemli kitap tenkidi The Times Book Review’ın 24 Eylül 1944 basımının ön sayfasında yer alan, F. A. Hayek’in The Road to Serfdom’ına (Kölelik
Yolu) dâir idi. Hazlitt bu kitabı “[bizim] neslimizin en önemli kitaplarından
birisi” olarak vasıflandırdı. Bu kitabın nihayetinde kazanacağı muazzam konumu için bu eleştirinin hayatî önemini anlamak amacıyla, yalnızca Chicago
14 Tam da bu sırada, kitap eleştirisi kısmında, Bertrand Russell, John Dewey, H. G. Wells, George Santayana ve Stuart
Chase tarafından yazılmış kitapların, ve bu kişiler hakkındaki kitapların, eleştirisini yapıyordu. Yazım yeteneği ve ünü
sık sık kitap eleştiri ekinin ön sayfasında yer kazanmasına anlam verir.
15 New York Times Book Review (Ocak 9, 1938). Alıntı Bettina Bien Greaves, Mises: An Annotated Bibliography’de
yeniden basıldı. (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1993), s. 159.
16 Margit von Mises, My Years with Ludwig von Mises (Cedar Falls, Iowa: Center for Futures Education, 1984), ss. 5758.
17 A.g.e., s. 70.
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Üniversitesi’nin kitabın ilk basımında sadece üç bin baskı yaptığını anımsamaya ihtiyaç duyarız. Fakat Hazlitt’in eleştirisinin ardından, kitabın (esmer,
kızıl ve ABD tarzı sosyalizm arasındaki bağlantılara dâir) tezini milyonlara
ulaştıran bir Reader’s Digest uyarlamasına nihayet yol açarak, satışlar patladı.
1946’da hâlen Times’ta çalışıyor iken, Hazlitt en çok tanındığı kitabı Economics in One Lesson’ı (Tek Derste İktisat) yazdı.18 Bu kitabı bir satış rekoru
kıracağına dâir en ufak bir beklentisi olmaksızın yazmıştı.19 Yine de, satışlar, kitabın şimdiye kadar yazılmış en popüler iktisat kitapları arasında sıralanmasına neden olarak, nihayetinde bir milyona çıktı. Bu onun tamamıyla
Avusturyacı istikametini, ve hatta, Hazlitt’in ilk basımın önsözünde teşekkür
ettiği, Ludwig von Mises’in kendisince hakemliğinin yapılmasını göz önüne
alınca bilhassa ironiktir.20 Bu kitap, öğrenciler ve iş adamlarının birkaç nesli
için, onları zamanın popüler Keynesyen safsatalarına karşı aşılayarak, anahtar bir eğitim aracı olarak hizmet görür hâle geldi.
Kitap sağlam iktisadî düşünceye dâir iki önemli noktanın kalbine iner. İlk
olarak, iktisat bilimi “herhangi bir fiil ya da politikanın yalnızca derhal vuku
bulan değil, ama ayrıca uzun vadedeki sonuçlarını konu edinir.” İkincisi, “bu
politikanın yalnızca bir grup için değil, ama bütün gruplar için sonuçlarının
izini sürmeyi konu edinir.”21 Bu ilkeler önce Frederic Bastiat’nın “Kırık Pencere Safsatası”nın yeniden anlatımı vasıtasıyla uygulanır, (yıkım Keynesyenbenzeri takipçilerce yanlış olarak kutlanır, çünkü o camcı için iş yaratacaktır),
ve daha sonra vergiler ve kredi genişlemesinden tarifelere kadar bir yığın
iktisadî meseleye uygulanır. Bir durumdan diğerine, bir gruba yardım amaçlı
cebrî hükümet müdahalesinin diğer her bir grubun çoğunun, bilhassa tüketicilerin, çıkarına karşı olduğunu gösterir. Ve bu müdahale kısa vadede başarılı
görülebilir ise de, uzun vadede ancak etkinsizlikleri ve daha düşük yaşam
standartlarını hâsıl eder.
Münhasıran iktisada dâir olan ilk eseri Economics in One Lesson’un yayınlanışı Avusturyacı ve serbest piyasa gayeleri ile tam zamanlı birlikteliğin
başlangıcını işaretler. 1934 Haziran’ından beridir New York Times için hay18 Henry Hazlitt, Economics in One Lesson (New York: Harper and Brothers, 1946).
19 Yazar ile mülâkat, Ekim 1987.
20 “Profesör von Mises’e el yazısını okuduğu ve faydalı önerileri için minnettarım.” Mises bu şekilde teşekkür edilen
yegâne kişiydi. Hazlitt, entellektüel tesir için, Frederic Bastiat, Philip Wicksteed ve Mises’in adlarını verir. Bkz.
Economics in One Lesson ss. ix-xi. Bilhassa Wicksteed’e dâir, Hazlitt The Common Sense of Political Economy’yi ilk
okuyuşu üstüne der ki, “Ludwig von Mises’in daha sonra çok daha aşikâr hâle getireceği, iktisat dünyasının insan
eylemi ve insan iradesi dünyasının bütünüyle hemen hemen aynı yer ve zamanda varlık bulduğu (coextensive)
gerçeğini ilk kez göz ucuyla yakalamıştım.” Bkz. The Wisdom of Henry Hazlitt (Irvington-on-Hudson, N. Y.: Foundation
for Economic Education, 1983).
21 Hazlitt, Economics in One Lesson, s. 5.
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li tesirli bir haber yorumcusu olarak çalışmaktaydı, fakat iki vaka Times’tan
ayrılması için neden oldu. Birincisi, savunması rağbet görmeyen bir konum
olduğu bir dönemde, serbest piyasa gayeleri ile daha açıkça özdeşleştiriliyordu, ve genelde isimsiz olan22 makalelerinin yazarlığı hepsi onun fikirlerini
onaylamayan okuyucular için gittikçe daha aşikâr hâle geliyordu. İkincisi,
Hazlitt önerilen Bretton Woods parasal anlaşmasının sahte altın standardına
karşı haber yorumları yazıyordu. Anlaşmanın tehlikelerine “dikkat çekmede,
bilhassa gazetecilik dünyasında, kendimi neredeyse yalnız buldum.”23 Parasal
antlaşma imzalandıktan sonra, editör Arthur Sulzberger onu ofisine çağırdı
ve dedi ki, “Şimdi, bak Henry. Bu yorumları yazmana izin verdim. Ama mademki kırk üç millet bunu imzaladı, ona karşı çıkmaya devam edemeyiz.”
Hazlitt antlaşmayı uygun bulmayı reddetti, böylece hemen konu hakkında
yazmaya tamamen son verdi. Hazlitt bir mülâkatçıya dedi ki, “bu oldukça gergin ilişkiler yarattı, ama beni kovmadılar.”24
İki yıl sonra, Economics in One Lesson piyasada mevcut, ve Hazlitt yayın kurulu ile hâlen Bretton Woods üstüne çatışma hâlindeyken, New York Times’tan
ayrıldı. Ayrılışı ayrıca, köşesine yönelik sosyal demokrat sol öfke patlaması,
ve Hazlitt’in bu patlama için asıl neden olduğunun âni bir şekilde belli olması
ışığı altında da değerlendirilmelidir. George Soule Economics in One Lesson’a
dâir yazdı ki, “Bir kenar mahalledeki pazar günü kilise okulu öğretmeni gibi,”
Henry Hazlitt bize ekonomik İncil’e geri dönüşü teklif etmekte. Dünya tamamen yolunu kaybetmiş olmaktan başka bir durumda değil; muhtemel Birleşik Devletler istisnası ile, dünyadaki
hiçbir ulus imana tutunmaz, ve burada dahi sahte peygamberler baştan çıkarmaktadır. Fakat
Hazlitt için gerçek aşikâr ve tamdır… Yıllardır New York Times gibi gazeteler iktisadî reformlara
kör muhalefet ile ilericileri delirttiler, ve Hazlitt iktisadî düşüncede Times’ın başlıca dayanağı
olmaktadır.25

İronik surette, öyle görünüyor ki, Hazlitt’in kendisi fikirlerinin ne kadar
anaakım dışında yer aldığından bihaber kalmış olabilirdi; onun sol ile son
tecrübeleri, bir bütün olarak ana akım meslek ile değil ama, ideolojik olarak
yönelimli bir gazete ile vuku buluyordu.
Economics in One Lesson’umu 1946’da yazdığımda, çoğu iktisadî yazımın hâlihazırda ne kadar
sosyalist hâle geldiğini bütün bütün fark etmiş değildim. Bu benim için talihli bir şey idi, çünkü
22 Hangi yorum yazılarının ona ait olduğu sorusu, takriben üç bin imzalanmamış makaleyi listeleyen, yazılarının hemen
hemen eksiksiz bir bibliyografyasının 1994’te yayınlanışına kadar bir gizem olarak kaldı. Bkz. Henry Hazlitt: A Giant
of Liberty, çoğunluğu Syracuse University’deki George Arents Araştırma Kütüphanesi’nce korunan arşivlerden bu
satırların yazarı tarafından derlenmiştir.
23 Henry Hazlitt, From Bretton Woods to World Inflation: A Study of Causes and Consequences (Chicago: Regnery
Gateway, 1984) s. 10. Hazlitt bu cilde yazdığı asil tabiatlı takdiminde, Bretton Woods karşıtı makalelerinin ayrılışına
yol açtığından bahsetmez.
24 “Henry Hazlitt ile bir Ropörtaj,” Austrian Economics Newsletter (Bahar 1984); “Henry Hazlitt,” Reason (Aralık 1984):
38.
25 George Soule, “The Gospel According to Hazlitt,” The New Republic (Ağustos 19, 1946): 202-05.
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kitabım hiç ama hiç kızgın değildi; sadece regülatörlere ve fiyat sabitleyicilere muziplik yaptı.
Sanırım bu okuyucuları çeken şeylerden birisi -kitapta çok az kızgınlık vardı. Yalnızca müdahalecilere ne hakkında konuştuklarından gerçekten haberleri yokmuş gibi muamele etmişti.26

Times’dan ayrıldıktan sonra, Avusturya Okulu adına en büyük eseri henüz başlıyordu. Newsweek’in “İktisadî Met Cezir” köşe adı altındaki yeni rolü,
ona fikirlerini ifade etmek için haftalık bir yer, ve kalan çabalarını Avusturya
akademisyenliği ile gazeteciliğine adamak için zaman ve imkân verdi. Savaş
sonrası dönemin iki büyük ekonomik meselesi üzerine bir makaleler dizisi
ile başladı: fiyat kontrolü (ve bununla bağlantılı, diğer kontrol şekilleri vasıtasıyla ekonomiyi “dengeleme” girişimi), ile iş gücü grevlerinin büyüyen
sorunu. Nasıl olup da tamı tamına ekonomik istikrarsızlığın bizzat kaynağı
olduklarına işaret ederek, bütün fiyat kontrollerinin derhal bir iptalini, ve
ücretlerin savaş sonrası yeni bir seviyeye intibakını engelleyen bütün emek
sendikası ayrıcalıklarına derhal bir son verilmesini savundu. Hazlitt’in ana
fikri fiyatların, iş adamları ve tüketicilerin kaynaklar ve hizmetlerin değerini
kıymetlendirmesine izin veren, aslî sinyal araçları oldukları idi. Serbestçe
dalgalanan fiyatlar olmaksızın, ismen kapitalist bir ülke dahi, planlı ekonomileri belâya düşüren darboğazlar, etkinsizlikler, ve iktisadî keşmekeşi tecrübe
eder. İş gücü grevlerinin neden serbest bir piyasada görmeyi beklediğimiz bir
şey olmadığını da izah etti, bu grevler daha ziyade özel ayrıcalığın bir sonucudur. İlâveten, iş gücü grevleri Truman yönetimince bir siyasî araç olarak
teşvik ediliyorlardı.
1949’da, Truman yönetimi, uluslararası harcamalarıyla eşleştirmek üzere,
dahilî harcama programını büyütmek için harekete geçti. Fakat, Hazlitt Amerikan refah devletinde öğrenci yardımları ve Sosyal Güvenlik şekillerindeki
büyümeye, ve bütün makroekonomik sıkıntıları kredi genişlemesi yoluyla
çözme anlamına gelen enflasyonist ideolojinin yükselişine saldırdı. Hazlitt
on dokuzuncu yüzyıl konvertibl altın standardına bir dönüşü tavsiye etti. İzolasyonizm ve uluslararasıcılığa dâir dönüm noktası bir dizi köşe yazısında,
Truman yönetiminin dış yardım muhaliflerini “kafası kuma gömülü” tecritçiler olarak resmetme girişimini (günümüze kadar devam eden bir çabayı) ifşa
etmede neredeyse yalnızdı. Hazlitt’in görüşüne göre, gerçek uluslararasıcılık
milletlerarası bürokrasiler ve krediler ile değil ama, (ne Truman ne de Eisenhower yönetimlerinin gerçek dostu olduğu) kısıtlanmamış dünya ticareti
ile karakterize edilir. Hazlitt ayrıca açıktan harcamaya, sözde vergi mevzuatı
boşluklarını sübvansiyon gibi görmeye, aya yolculuk ve tarım yardımlarına,
ve “zengini kazıklayıcı” ve ticaret karşıtı politikalara karşı haber yorumları
yazdı.
26 “Henry Hazlitt ile bir Ropörtaj.”
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Aynı dönemde ve nispeten hızlı bir silsile ile, Avusturyacı teoriyi açıklayan ve onu rakip öğretiler ile müdahaleci politikaların eleştirel bir tahlili için
temel olarak kullanan, hayli yaratıcı bir kitaplar dizisini neşretti. Will Dollars
Save The World? (Dolarlar Dünyayı Kurtaracak Mı?) ve The Illusions of Point
Four Marshall Planı ve kalkınma yardımına hem servet yaratımının doğasını
yanlış anlaması hem de iktisadî kalkınmanın temellerinin atılmasında piyasa
yönelimli sermaye yatırımının önemini göz ardı etmesi nedenleriyle saldırdı.27 Hazlitt’in Marshall Planı tenkidi sonraki yıllarda Marshall’ın destekleyicilerince reddiyeciliğin (naysayism) özel surette sinirlendirici bir kaynağı
olarak bilhassa iktibas edildi. 1951’de, Hazlitt, şayet bir dünya sosyalist sisteminin iyi kalpli bir diktatörü müdahaleci aygıtı parça parça sökmeye başlarsa
meydana çıkacak olan özelleştirme (desocialization) sürecinin kurgusal bir
anlatımını sundu.28 Murray Rotbard bu anlatımı “sosyalizm altında hesaplamanın imkânsızlığının Misesyen öğretisini örneklendiren ve izah eden şimdiye kadar yazılmış yegâne roman” olarak tanımladı.29 Roman 1989’da Doğu
Avrupa’daki sosyalist devletlerin çöküşünün ardından yeniden ilgi topladı, ve
geçiş politikasının tedrici ya da hızlı olup olmaması gereğine dâir tartışma
bunu takip etti. Ve 1956’da, Hazlitt liberteryen düşünce üstüne eserlerin alfabetik olarak sıralandığı, ve kapsamlı açıklama notları düşülmüş, bir bibliyografyası olan The Free Man’s Library’yi (Hür İnsan’ın Kütüphanesi) yazdı. Bu kitap Hazlitt’in felsefe ve iktisatla ilgili kapsamlı okumasını sergiler, ve gelişen
serbest piyasa hareketi için standart bir müracaat kitabı hâline gelmiştir.30
Sonraki projesi, daha önce hiçbir iktisatçı tarafından teşebbüs edilmemiş,
Keynes’in General Theory’sinin sayfa sayfa bir çürütülmesi idi.31 Gerçekten de,
Hazlitt’in not ettiği gibi, geniş Keynesyen yazında, Keynes’in kitabının kendisi üstüne değerli birkaç yorumcu vardı. Çoğu Keynesyen, garip bir şekilde
ustanın kendisini ihmal ederek, büyük ustaya dâir incelemeler olarak gördükleri şeyi yazdılar. General Theory’yi inceleyen birkaç kişi kitabın hem tutarlı
olduğu hem de derinlemesine kavrayış gösterdiği varsayımı ile işe başladılar,
ve kendi görevlerini yalnızca ona bu özellikleri kazandıran şeyi tamı tamına
keşfetmek gibi gördüler. Hazlitt karşıt yaklaşımı seçti. Projeye kitabın gerçek27 Henry Hazlitt, Will Dollars Save the World? (New York: Appleton Century, 1947); ve idem, The Illusions of Point Four
(Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1950).
28 Henry Hazlitt, The Great Idea (New York: Appleton, 1951); Time Will Run Back adıyla yeniden basıldı (New Rochelle,
N.Y.: Arlington House, 1966).
29 Henry Hazlitt: Giant of Liberty’ye not, s. 24.
30 Henry Hazlitt, The Free Man’s Library (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1956). Yüz yetmiş altı sayfalık bu kitap
ironik surette 1956’da mevcut çağdaş literatürün kıtlığını öne çıkarır. Bugünkü benzer bir cilt imkânsız surette
cüsseli olmak zorunda kalırdı.
31 Henry Hazlitt, The Failure of the “New Economics”: An Analysis of the Keynesian Fallacies (Princeton, N.J.: D. Van
Nostrand, 1959).
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ten de tutarlı, az çok vukuflu olup olmadığını keşfetme niyetiyle başladı. Bir
alandan diğerine, bozuk teorik inşalar, tutarsızlıklar, mantık hataları, eksik
argümantasyonlar, açıklama olarak maskelenen kıyaslamalar, savunulamaz
politika önerileri buldu. Nihaî ürün, bu çağın büyük ekonomisti Keynes’i param parça eden bir dört yüz elli sekiz sayfalık The Failure of the “New Economics” (“Yeni İktisadın” Başarısızlığı) idi. Mises’in dediği gibi, “Hazlitt, Keynesyen yanlış kavramları bütünüyle tahrip etmiştir.”32
Avusturya Okulu’nun bakış açısından, Hazlitt’in düşünce tarihine emsalsiz katkısı olarak değerlendirilmesi gereken kitap, diğer herhangi birinden
daha çok, bu kitaptır. Hazlitt daha sonra Avusturyacı literatürde makroiktisat üzerine doğacak eleştirileri önceden dile getirmişti. Hazlitt, özellikle,
Keynes’in tasarruf ve yatırım arasındaki bağlantıyı iki çelişkili bağlamda tartıştığına işaret eder. İlkinde, bu ikisi arasında tanımsal özdeşliği iddia eder.
İkincisinde, onların dâima işlemez durumda olduğunu ve bir tür müdahalecilik aracılığıyla düzeltilmeye ihtiyaç duyduklarını savunur.33
Rothbard, Hazlitt’in Keynes üstüne kitabını onun şaheseri olarak adlandırdı, fakat Hazlitt’in kendisi sosyal etik üstüne kitabını en önemli eseri olarak
gördü.34 Bu kitap, Mises’in sosyal işbirliği teorisinin, kamu politikasının (ve
daha öz olarak, kişisel etiğin) değerlendirilmesi için, bazen faydacılık kuralı
olarak adlandırılan, normatif bir standart olarak ayrıntılı bir incelenmesidir.
Avusturyacı gelenekteki birçok yazarın iktisadî teoriyi haklara dayalı ahlâkî
bir çerçeve ile bütünleştirmede Rothbard’ın (ve hatta Ayn Rand’ın) yolunu
takip etmelerine rağmen, Mises’in kendisi hak taleplerinin rasyonel surette
kurulamayacağında ısrar etti.35 Misesyen alternatif bireyler ve toplum arasında çıkarların uzun vadeli âhengini, ve insanların sosyal sistemler ile bireysel davranışı çıkarların bu âhenginin ışığı altında değerlendirme ahlâkî yükümlülüğünü kabul eder. Toplumlar işbirliği, refah ve barışa giden patikaları
seçmelidir ve çatışma, sefalet ve savaşa giden patikalara ayak basmamalıdır.

32 The Failure of the “New Economics”in kitap kapağından.
33 Bkz. The Failure of the “New Economics,” ss. 217-35. Hazlitt, ek olarak J. B. Say, John Stuart Mill, Jacob Viner,
Frank Knight, Etienne Mantoux, F. A. Hayek, Franco Modigliani, Benjamin Anderson, Philip Cortney, R. Gordon
Wasson, Garet Garrett, Jacques Rueff, John H. Wilson, L. Albert Hahn, Ludwig von Mises, Joseph Stagg Lawrence,
Wilhelm Röpke, W. H. Hutt, Arthur F. Burns, Melchior Palyi ve David McCord Wright’ın eserlerini de dâhil eden eş
bir cilt yayınladı. Bunu yaparak, fiyat sisteminin tabiatında mevcut kusurlara dâir Keynesyen safsataların General
Theory’yi öncelediğini ustaca izah etmeye ilâveten, Keynes karşıtı kalanlara Keynesyen görüş karşıtı argümanlar
için mühim bir kaynak sağladı.
34 Henry Hazlitt, Foundations of Morality (Princeton, N.J.: D. Van Nostrand, 1964). Hazlitt’in son projelerinden birisi
Stoacı filozofların eserlerinin bir derlemesini bir araya getirmekti. Idem, The Wisdom of the Stoics: Selections from
Seneca, Epictetus and Marcus Aurelius (Lanham, Maryland: University Press of America, 1983).
35 Ludwig von Mises, Human Action, The Scholar’s Edition (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1998), ss. 17475.
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Hazlitt bu görüşü “işbirlikçilik” (cooperatism) olarak adlandırdı ve diğer seçeneklere karşı savundu.36
1964’den 1970’lerin ortalarına kadar, Hazlitt refah devleti mitini iktisadî
temellerde imha eden bir takım çalışmalara katkı yaptı, ve literatürde artık
bir hayli delillendirilen sorunları öngördü. Man vs. The Welfare State (İnsana
Karşı Refah Devleti) tabiatı itibariyle tedrici olan refah devletinin engellenmesi için planları, özellikle de Milton Friedman’ca önerilen (nihaî olarak Kazanılmış Gelir Vergisi Kredisi [Earned Income Tax Credit] olarak gelişim gösteren) negatif gelir vergisini tenkit etti.37 Refahçılığı (welfarism) engelleyen
bütün tekliflerin, para kazanmak için yapay caydırıcılar dayatmasına karşın,
yalnızca fakirleşmek ve fakir kalmak için ters müşevvikler sunduğunu gördü. Hazlitt, sağlam iktisat bilimi ile tutarlı addettiği yegâne konumu, refah
devletinin bütünüyle ilgasını yeğledi. The Conquest of Poverty (Yoksulluğun
Fethi) hayat standartlarındaki müthiş kazanımların tarih boyunca serbest piyasaların ortaya çıkışını takip ettiğini gösterdi. Buna mukabil, yoksulluk ve
iktisadî düzensizlik sorunu insanlık tarihi boyunca müdahaleciliğin neticesi
olmaktadır.
Bu yıllar süresince, öncelikle kitap yazımına yoğunlaşmasına karşın, dergilerdeki gazetecilik çalışmalarından asla vazgeçmedi. The Freeman’in ortak
editörü olarak çalıştı (1950-53), Los Angeles Times için ulusal seviyede sendika
edilmiş haftalık bir köşeyi yazdı (1966-69) ve 1970’ler ve 80’lerin ilk yılları
boyunca The Freeman, Human Events ve National Review için yazmaya devam
etti. Basılmış son makalesi The Review of Austrian Economics’in ilk sayısında
göründü.
Parlak bir yazım üslûpçusu ve bireycilik ve kapitalist ekonominin yorulmak bilmez savunmacısı olarak, zamanın bir hayli gözden düşmüş fikirlerine sahip olmak için gerekli şahsî fedakârlıkları kabul etti. Hazlitt II. Dünya
Savaşı’ndan önce, özellikle de onun itimatname veya ileri seviye formel eğitimden yoksunluğu göz önüne alındığında, harikulâde bir başarı olarak, yayın
çevrelerinde yüksek mevkilere sahip oldu. Fakat gerçeğin kendisini götürdüğüne inandığı yolu seçti, ve bu, derinlemesine gözden düşmüş davalar uğrunaydı. Kısmen onun öncülüğüne yardım ettiği serbest piyasa hareketinin
eğitim gayretlerinden ötürü, bugün kendi zamanında olduğundan daha çok
bir anaakım düşünürü olarak görünmektedir.

36 Lealand Yeager bir ropörtajda Hazlitt’in kitabını sosyal etiğe dâir kendi eseri için bir ilham kaynağı olarak anar.
The Austrian Economics Newsletter (Yaz 1991): 6.
37 Henry Hazlitt, Man vs. The Welfare State (New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1969); idem, The Conquest of Poverty
(Los Angeles: Nash Publishing, 1973).
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1964’de bir dinleyici topluluğuna “kendi kariyerime dönüp baktığımda”
dedi,
Cesaret kırıklığı, kişisel cesaret kırıklığı için çok sayıda neden bulabiliyorum. Çalışkanlıktan
yoksun değilim. Bir düzine kitap yazdım. 20 yaşımdan bu yana, 50 yılın büyük kısmı boyunca, takriben haftanın her günü yazıyorum: yeni denemeler, haber yorumları, köşe yazıları,
makaleler. Toplamda yaklaşık 10.000 haber yorumu, makale ve köşe yazısı yazmış olmam
gerektiğini hesaplıyorum; takriben 10.000.000 kelime! Ve yayınlanmış! Ortalama uzunluktaki
yaklaşık 150 kitabın şifahî muadili!
Ve lâkin, neyin üstesinden gelebildim ki?... Dünya, benim yola çıktığım zamankinden, aşırı derecede daha çok kamulaştırılmış durumda… Fakat buna karşın, ümitliyim. Her şeye rağmen,
hâlen sağlığım yerinde, hâlen yazmak için hürüm, ve hâlen rağbet görmeyen fikirleri yazmak
için hürüm, ve bunu yapmaya devam ediyorum. Ve birçoğunuz da öyle. Bu yüzden size mesajım şu: neşeniz yerinde olsun, keyfiniz yerinde olsun. Şayet savaş henüz kazanılmadıysa,
henüz kaybedilmedi de… Aramızda yetmişinci doğum gününe varan ve aşanlarımızın dahi, işlerin sonucundan memnun olarak geri çekilecek ve hayatının geriye kalanını Florida güneşinde
şekerleme yaparak tüketecek durumda değil. Zaman bizi cesur olmaya çağırıyor. Zaman bizi
sıkı çalışmaya çağırıyor. Ama eğer bu çağrılar büyük ise, bu, tehlikeye maruz kalan şeylerin
çok daha büyük olması nedeniyledir. Bu tehlikeler, medeniyetin geleceği anlamına gelen, insan
hürriyetinin istikbalinden daha azı değildir.38
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liberal düşünce Dergisi’ne Yazı Gönderme Şartları
Liberal Düşünce Dergisi’ne yazı göndermek isteyen müelliflerin aşağıdaki
şekil şartlarına uymaları gerekmektedir. Şekil şartlarını karşılamayan
makaleler– hakem kurulunun değerlendirmesine sunulmadan– şartları
karşılar hâle getirilmek üzere yazarlarına iade edilecektir.
Liberal Düşünce Dergisi’nde Akademik Usule Göre Yayınlanacak Makalelerde Aranan Şeklî Şartlar
— Yazılar yaziisleri@liberal.org.tr adresine e-posta eki (Word) olarak gönderilmelidir.
— Metin A4 boyutunda, “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto ve
“tek” satır aralıklı, olarak düzenlenmelidir.
— Dipnot sistemi olarak Liberal Düşünce standart bir sistem benimsememekle beraber, makalede verilen dipnotların kendi içinde tutarlı olmasına
dikkat etmektedir. Buna göre dipnot;
i) Anglo Sakson Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
—Yazarın soyadı, dipnota esas olan eserin yayınlandığı yıl: sayfa numarası.
Örnek: Hayek, 1999: 25
Aynı konu hakkında birden fazla kaynak gösterilecekse, kaynaklar arasına
“noktalı virgül (;)” konulmalıdır
Örnek: Larsson, 2003: 128; Norberg, 2003: 53.
Bu tür dipnotlar ilgili cümlenin sonunda (ve parantez içinde)
gösterilebileceği gibi ilgili sayfa altında da gösterilebilecektir. Bu sistem
kullanılarak yazılan makalelerin sonuna mutlaka “Kaynaklar” başlığını
taşıyan bir kaynakça konulacaktır. “Kaynaklar” bölümünde kullanılacak sistem, aşağıdaki “ii” maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.
ii) Kıta Avrupası Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
— Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, Sayfa numarası.
Örnek: Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yayınevi, Ankara, 2002, s.120.
— Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Mütercimin adı soyadı, Yayınevi, Şehir,
Yıl, sayfa numarası.

Örnek: Friedrich A. Hayek, Kölelik Yolu, Çev. Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray
Arsan, Liberte Yayınevi, Ankara, 1999, s. 55.
— Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, Dergi adı, Yayın dönemi, Yıl, sayfa
numarası.
Örnek: Mustafa Erdoğan, “Savaşa ve Barışa Dair”, Liberal Düşünce, Sayı: 29,
Kış 2003, s. 7-13.
— Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, (Der. veya Ed.) Yazar(lar)ın adı, Kitap
adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, sayfa numarası.”
Örnek: Atilla Yayla, “Liberalizm ve Demokrasi”, Der. Atilla Yayla, Sosyal ve
Siyasal Teori, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s. 59-66
Arka arkaya aynı kaynak dipnotta belirtilecekse “ibid, idem, a.g.e., a.g.m.”
kısaltmaları –ve eğer gerekliyse sayfa numaraları– kullanılmalıdır. Sonraki sayfalarda ve başka kaynaklardan sonra aynı dipnotun kullanılması
gerektiğinde yazarın adı soyadı ve çalışmasının tarihi verilip “ibid, idem,
a.g.e., a.g.m.” kısaltmaları kullanılmalıdır.
Dipnotu Kıta Avrupası Sistemine göre hazırlanmış makalelerde metnin
sonuna ayrıca kaynakça eklenmesine gerek yoktur.
Yazarların, metinlerinin tashihine azami ölçüde dikkat etmeleri beklenmektedir.

