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SUNUŞ
LİBERALİZMİN BİTMEYEN TARİHİ
OĞUZ OYAN

Liberalizmin kuramsal kökenleri kapitalizm çağıyla yaşıt. Eski (feodal) ekonomik ve toplumsal
sistemin aşılması yalnızca ekonomik ve sosyal üretim ilişkileri düzeyinde gerçekleşemezdi;
yeni sistemin ideolojik üstyapısının da kurulması gerekirdi. Kuramcılar, 17., 18. ve 19. yüzyıllar
boyunca kapitalist toplumsal formasyonun hangi işleyiş mekanizmalarına tâbi olduğu/olması
gerektiği, şekillenme sürecindeki kapitalist devletin bu işleyişte rolünün ne olduğu/ne olması
gerektiği üzerinde yoğunlaştılar. Sistemin kaçınılmazlığını hem ekonomik hem toplumsal hem
psikolojik (hedonist birey) hem de ahlaki meşruiyet temellerine oturtmaya çalıştılar. Ortak
payda liberalizmin kutsanmasıydı. 19. yüzyılın ortalarında rakipsiz duruma gelmiş olan bu
düşünce sistemine karşı Marx ve Engels çok yönlü bir mücadeleye giriştiler ve kapitalizmin
işleyiş mekanizmalarını çok farklı bir temelde, artık-değer kuramıyla açıkladılar.
20. Yüzyıl hem sosyalist devrimler çağı oldu hem de kapitalist sistem içinde farklı düzenleme
rejimleri birbirini kovaladı: liberalizmden faşizme, oradan tekrar liberalizme ve nihayet
neoliberalizme geçildi. 19. Yüzyıl sonundan itibaren tüm bu süreçler emperyalist aşamaya
geçişe koşut olarak yaşandı.
1980’ler sonrasını ise üçüncü küreselleşme dalgası tanımlıyor. Bu dönem aynı zamanda
neoliberal birikim rejimiyle çakışıyor. Sermayenin uluslararasılaşması sürecinde yeni bir evreye
tekabül ediyor. Neoliberalizm, tekelci sermayenin ulusal ve uluslararası tahakkümünde,
emek üzerindeki sömürü ilişkilerinde artık sınır ve kural tanımak istemediği yeni bir döneme
işaret ediyor. 2008 krizi sonrasında küreselleşmede bazı tıkanmalar ortaya çıkmakla birlikte
sermayenin sınıfsal tahakkümünde bir gevşemeden ziyade bir sertleşmeye gidildiği, otoriter
düzenleme rejimleri alanına girildiğine dair işaretler dünyanın her yanından gelmeye başlıyor.
Dolayısıyla, neoliberalizm-küreselleşme ilişkisinde kopuşlar görülmeye başlasa da, daha büyük
kopuşlar burjuva demokrasileri ile neoliberalizm arasında yaşanıyor; ve daha fazla yaşanacağı
anlaşılıyor. Ama bu, neoliberalizmin de yerini başka bir kapitalist düzenleme rejimine bırakacağı
yeni bir dönemi haberlemiyor. Neoliberal birikim rejimine yaslanan sermayenin, kendi doğasına
daha uygun olarak, anti-demokratik siyasi rejim seçeneklerini daha sıkça imdadına çağırdığını
gösteriyor.
Bu karanlığa doğru çöküşten insanlığı çekip çıkaracak tek olasılığın sosyalizm olduğu gerçeği
de bir kez daha ortaya çıkıyor. Kapitalizmin neoliberal evresine (örneğin yeni Keynesci gibi)
alternatifler yaratma türünden boş işlerle uğraşmanın beyhudeliğini gösteriyor. Sorunun
neoliberalizmin değil kapitalizmin aşılması olduğunu bir kez daha vurguluyor. Bu nedenle
sosyalist örgütlenmeyi pekiştirecek ve sosyalist topluma giden yolu açacak tüm Cumhuriyetçi,
laik, kamucu, bağımsızlıkçı hamleleri (ve Türkiye örneğinde Sosyalist Güç Birliği’ni) çok değerli
kılıyor.
Dayanışma Forumu’nun 6. sayısı “AKP Dönemi Liberalizmi” başlığını taşımakla birlikte bunu
çok aşan bir çerçeveye oturuyor. Elbette Türkiye ve AKP dönemi ağırlıklı olarak işleniyor ama
“liberalizmin kökenleri” gibi kuramsal konular da çerçeveyi tamamlıyor. Elbette “liberalizm
dosyası” DF’nin bu sayısıyla kapanabilecek bir dosya değildir. Liberalizm hükmünü sürdürmeye
devam ediyorsa ona karşı mücadele de kapanmayacak demektir.
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SÖYLEŞİ

PROF. DR. KORKUT BORATAV İLE
SÖYLEŞİ: AKP, TÜRKİYE VE
EKONOMİK LİBERALİZM
OĞUZ OYAN

Dayanışma Forumu’nun yeni sayısı için Prof.
Dr. Korkut Boratav ile bir söyleşi yaptık. DF
adına Prof. Dr. Oğuz Oyan tarafından yapılan
söyleşide Boratav hocamız ile ekonomik
alandaki liberalizmin Türkiye kapitalizmine
güncel ve tarihsel yansımalarını konuştuk.
1999 tarihli Post-Washington uzlaşısı,
Türkiye’de Aralık 1999’daki IMF-DB ortak
programının gündeme geldiği dönemle
çakışmaktadır. 24 Ocak 1980 Kararları ile
dünyada 1979’dan itibaren uç veren neoliberal
düzenleme rejiminin eşanlı varoluş süreçleri
sanki tekrarlanmaktadır. Bu bir rastlantı
olabilir mi? Değilse, Türkiye’nin kapitalist
sistemin önemli dönemeçlerini bu kadar
erkenden veya anı anına yaşıyor olmasının iç
ve dış dinamikleri neler olabilir?
Bu soru, neoliberalizmin Türkiye ve dünya
tarihçesinin ilk yirmi yılına yöneltiyor.

Türkiye’nin neoliberal yörüngeye kaymasının
ilk adımı 24 Ocak 1980 kararlarıdır.
Evveliyatına göz atalım: Türkiye bir ödemeler
dengesi krizine sürüklenmiş; Ecevit hükümeti
IMF ile kredi müzakerelerine başlamıştı. IMF
ön-koşul olarak yüksekçe bir devalüasyon
talep ediyor; Ecevit ise bu adımı kredi akımı
sonrasına taşımakta ısrar ediyordu. Anlaşma
yapılamadı; kriz ağırlaştı. Büyük sermayenin
ağır saldırısı belirleyici oldu. Hükümet istifa
etti.
Demirel hükümetinde ekonominin
sorumluluğu Turgut Özal’a verildi. Özal, 24
Ocak kararlarıyla IMF’nin talebini aşan bir
devalüasyonu kabul etti; ama daha fazlasıyla…
1960 sonrasına damgasını vurmuş olan
korumacı, müdahaleci, ithal ikameci model
terk edilmekteydi. İhracat öncelikli dışa açılma
dönüşümüyle, “serbest piyasa ekonomisi”ni
yücelten (adeta “saldırgan”) bir söylemle
bütünleştirildi.
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Neoliberal dönüşümü Türkiye’de başlatan
bu adımın Batı’da neoliberalizme geçişi
simgeleyen Thatcher (1979) ve Reagan
(1981) yönetimlerinin başlangıç tarihleri
arasında yer alması dikkat çekicidir. Ekonomik
içeriğiyle 24 Ocak kararlarının Britanya ve ABD
deneyiminden esinlenmemiş olduğu açıktır.
Ama, “yerli malı bir program” olmadığını da
biliyoruz. 24 Ocak kararlarının mimarı olan
Turgut Özal, daha önce Dünya Bankası (DB)
tezgâhından geçmişti. Çevre ekonomileri
için neoliberal politikaların ana çerçevesi
bir süreden beri DB/IMF bünyesinde inşa
edilmekte; 1970’li yıllarda askerî rejimler
tarafından Latin Amerika’da (adeta “deneysel”
olarak) uygulanmakta idi.
1980’li yılların neoliberalizminde sermaye
hareketleri kontrol ediliyor; ekonomi yönetimi
bu sayede hem döviz kurunu, hem faizleri
belirleyebiliyordu. Özal bu olanağı “gerçekçi
kur, reel faiz” olarak özetliyor; pahalı tutulan
döviz fiyatlarına, pozitif faiz uygulamaları
refakat ediyordu…
Ne var ki dışa açılma, dolar cinsinden ücretler
ucuzlamadan, daha geniş anlamda “sol”
disiplin altına alınmadan uygulanamayacaktı.
12 Eylül darbesi, Özal’ı da hükümete alarak
bu eksikliği giderecek; sonraki yıllarda ücretler
baskı altında tutulacaktır.

Sonraki yıllar, neoliberal programın emek
karşıtı öğelerini aşındıran “popülist” koalisyon
hükümetleri dönemidir. Ücretlerin ve köylü/
çiftçi gelirlerinin (tarımsal desteklerin)
bastırılamadığı bir enflasyon yaşanmaktadır.
Sermaye blokunun tüm katmanları tedirgindir;
12 Eylül disiplini veya en azından Özal
liderliğindeki ANAP’ın tek parti iktidarı
özlenmektedir.
Burjuvazinin kolektif iradesi, ekonomik
disiplinin IMF’de aranmasına yol açacaktır.
Haziran 1998’de Mesut Yılmaz hükümeti,
IMF ile bir “yakın gözetim anlaşması” imzalar.
Bu anlaşma, 1999’da DSP-ANAP-MHP
koalisyonunca imzalanan bir kredi anlaşması
ile tamamlanacak; IMF ile 10 yıllık kesintisiz
ilişkiler başlayacaktır.
Serbest sermaye hareketleri, çevre
ekonomilerine iki “armağan” getirecektir:
(i) Dış kaynaklara aşırı bağımlılığın yarattığı
kronik cari işlem açıkları; (ii) yabancı sermaye
girişlerinin tersine dönmesinden kaynaklanan
yeni bir kriz türü…
Bu kriz türünün en sert ve yaygın örneği,
1998-2001 döneminde gerçekleşecektir:
Doğu Asya’dan patlak vererek çevre
ekonomilerinin tümüne yayılan bir kriz
dalgası… Türkiye de fırtınadan nasibini
alacaktır. Kriz yönetimlerinde IMF devreye
girecek; yanlış teşhisler nedeniyle bunalımları
ağırlaştıracaktır.
Bu reçetelere iktisat çevrelerinde dünya
çapında ağır eleştiriler yöneltildi. Neoliberal
dönemin IMF programlarında ilk ciddi
revizyonlar bu eleştiriler sonunda gerçekleşti.

Sermaye hareketlerinin çevre ekonomilerinde
serbestleşmesi 1990’lı yıllarda genelleşecektir.
Türkiye, 1989’da bu adımı (Latin Amerika’dan
sonra) ilk atan ülkelerden olacaktı. Bu
tarihteki “bahar eylemleri” ile işçi sınıfının
başlattığı, sürüklediği direnme dalgasının
çakışması dikkat çekicidir. 12 Eylül-ANAP
yıllarının bölüşüm kayıpları 1989-1993’te telafi
edilecektir.

Asya ülkelerinde neoliberal yobazlığın
ötesine geçen seçenekler arandı; sermaye
hareketlerini denetleyecek çeşitli yöntemler
keşfedildi. 21’nci yüzyıla kriz içinde giren Doğu
Asya ülkeleri (G.Kore, Malezya, Endonezya,
Filipinler, Tayland), sonraki yıllarda cari işlem
fazlaları içinde tatminkâr büyüme ivmelerini
tutturabilecek yapısal özellikler kazanabildi.
Aynı fırsat 21’nci yüzyıla girerken Türkiye için
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1998 döneminde) cari açık/GSYH oranı
yüzde 0,6 (binde altı); büyüme temposu
yüzde 4,5’tir. O dönemde TCMB’nin reel
döviz kurunu hedefleyen yaklaşımının katkısı
söz konusudur. Dış denge içinde büyüme
bileşkesinin araştırılması, denenmesi için
uygun, belki de ideal bir ortam… Tekrar
hatırlatayım: Tam aksine sermayenin kolektif
iradesi 1998’de ekonomi yönetimini IMF’ye
devretti; Türkiye krize sürüklendi.
2002 seçimleri ağır bir toplumsal bunalım
ortamında yapıldı. İktidar koalisyonunun ve
CHP muhalefetinin Kemal Derviş’in “güçlü
ekonomiye geçiş” programını sahiplendiğini
ve ve AKP’ye tek parti iktidarının “armağan
edildiğini” hatırlatmakla yetineyim. Yeni iktidar
IMF programını devraldı; 2015’e kadar itirazsız
sürdürdü. Dış bağımlılık çok daha yoğunlaştı.
Çeyrek yüzyıl önce kaçırılan yapısal onarım
fırsatının günümüzde kullanılması çok daha
sancılı olacaktır.

Turgut Özal’ın ise daha iddialı olduğuna
yukarıda değindim: Sermaye çevreleri ile
birlikte bir model değişikliğine açıkça işaret
ediyordu.
Bu gündemde sol iktisatçıların çoğunluğunun
IMF karşıtlığı içinde olduğunu söyleyebilirim.
12 Eylül darbesinden önce de IMF
programlarının Latin Amerika’da askerî
rejimler içinde uygulandığını izlemekteydik.
Bunların Altın Çağ’da çevre ekonomilerinde
yaygınlaşan kalkınma stratejilerine karşıtlığı
ortaya çıkıyordu.
Sol’un tipik tutumunu yansıtan bir örnek, IMF,
İstikrar Politkaları ve Türkiye (Editör: Cevdet
Erdost, 1982, Savaş Yayınları) başlıklı kitaptır.
Benim de yer aldığım altı iktisatçı, IMF’nin
kökenlerini, 1970’li yıllardaki dönüşümünü
ve Latin Amerika’da uygulanan programları
gözden geçirmekte; 24 Ocak programını bu
çerçevede eleştirmekteydik.
Filizlenmekte olan neoliberal düşüncenin, DB
katkılarını yakından izleyen (bazıları CHP’de
de görev alan) ana-akım iktisatçıları arasında
destekçileri vardı. Rekabetçi bir piyasa
mekanizmasını, “olumlu” bölüşüm etkileri
(“koruma/müdahale rantlarını tasfiye etmesi”)
açısından savunan meslektaşlarımız oldu.

1990’larda geliştirilen liberal dönüşümde
liberal entelijansiya ve ‘akademia’nın etkileri
dikkate değer ölçülerde olmuş mudur?
Özellikle DB’nin terim ve kavramlarının
çarçabuk benimsenmesinde bu çevrelerin
taşıyıcı rollerini ne kadar önemsemeliyiz?
AKP dönemi öncesindeki yirmi yılın neoliberal
dönüşüme ve iktisat çevrelerine odaklanalım.
24 Ocak 1980 kararları bir istikrar programı
olarak sunuldu. Önceki iki yıl boyunca Ecevit
hükümeti IMF/DB uzmanları ile çekişme
halinde olduğu için 24 Ocak kararlarının IMF
önerileri ile uyumlu olduğu bilinmekteydi.

Geleneksel sol çizgiyi sürdürenler ise,
neoliberal dönüşümün emek gelirlerini
sistematik olarak baskı altında tutan stratejik
önceliğini, sonuçlarını vurguladı. Neoliberal
uygulamaların erken filizlenmelerinde (başta
özelleştirmeler) belli sermaye grupları lehine
oluşan çok daha büyük boyutlu servet/gelir
aktarımlarına dikkat çekildi.
Güncel ekonomik sorunların tartışılmasında
da iktisatçılar saflaştı. 1977’de CHP iktidarı
devraldığında ihracatın ithalatı karşılama oranı
1/3’e düşmüş; ekonomi bir ödemeler dengesi
krizi içine sürüklenmişti. CHP hükümeti,
seçmen tabanını koruma önceliğini, piyasalara
çeşitli müdahalelerle gözetmeye çalıştı.
Sıvı yağlar gibi temel tüketim mallarında
karaborsa, benzin pompalarında uzun
kuyruklar oluştu. Geçim sıkıntısını hafifletmeyi
hedefleyen piyasa-dışı müdahalelerin
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savunulması, uygulayıcılar açısından dahi
güçleşti.

Merkez Bankası (TCMB) ve Kamu İhale
Kurumu (KİK)…

24 Ocak kararları, iç piyasada dengeleri
sağladı; enflasyonu %100’e çıkararak
frenledi. Bu sonuç “serbest” piyasanın
kaynak tahsisinde devlet müdahalelerine
üstünlüğünü kanıtlayan bir “laboratuvar
deneyi” olarak algılandı; ana-akım
iktisatçılarınca desteklendi. Kıdemli sosyalist
bir meslektaşımızın dahi, “kapitalizmin
kuralları işlesin ki biz de kime karşı mücadele
edeceğimizi bilelim” mesajını taşıyan bir
yazısını hatırlıyorum. 12 Eylül rejiminin de
katkılarıyla gerçekleşen emek-karşıtı bölüşüm
şokunun boyutu sonraki yıllarda ortaya
çıkacaktır.

Bu iki kurumun siyasal iktidardan
bağımsızlığını öngören düzenleme sonraki
yıllarda AKP iktidarı tarafından yasal olarak
veya fiilen yok edildi; ama özgün belgeler,
amaçlar hatırlanmakta; bunların özerkliği
bugün de savunulmaktadır.

Neoliberal dönüşüm lehindeki “liberal
savrulma”, yirmi küsur yıl sonra İslamcı bir
iktidarı demokratikleşme olarak savunan
“liberallerin ihaneti” ile bağlantılıdır.
Bu “ihaneti” önceden uyarması beklenen
“deneyim”, CHP-MSP koalisyonunun
1974’te TBMM’ye getirdiği af yasasında
yaşanmıştı: Meclis görüşmelerinde Türk Ceza
Kanunu’nun 163’ncü madde hükümlüleri
önce oylanacak; iki partinin ortak oylarıyla
affedilecektir. 141 ve 142.’nci madde
hükümlülerinin oylanması sırasında ise
MSP milletvekilleri oylamaya katılmayacak;
sağ kalan devrimcilerin, (dekanımız sevgili
Mümtaz Sosyal dahil) solcuların afları daha
sonraki Anayasa Mahkemesi kararına kadar
gerçekleşmeyecektir.
TCMB’nin “bağımsızlığı” yanında yeni
oluşturulan çeşitli düzenleyici ve denetleyici
kuruluşların da Hükümetlere karşı bağımsız
ama uluslararası mali kuruluşlara/piyasalara
bağımlı bir yapıda tasarlanmasını, sistemin iç
işleyişinin sermaye yanlısı daha katı kurallara
bağlanması olarak mı yoksa neoliberalizmin
yeni bir bağımlılaştırma politikası olarak mı
okumalıyız? Ya da ikisi birden mi?
“İkisi birden” diye yanıtlayacağım. Bu konu,
2001’de IMF ve DB’nin ısrarlarıyla ve Kemal
Derviş tarafından “15 günde 15 yasa” çağrısı
sonunda özerkleşen veya oluşturulan
kurumlardan ikisi açısından hâlâ günceldir:

KİK’de kamu ihalelerinde kayırmayı, ihaleleri
uluslararası rekabete de açık tutarak önlemek
gözetiliyordu.
İnşaat sektörünün ve ihalelerin AKP’ye özgü
“ilkel birikim” sürecindeki öncelikli yerini
biliyoruz. Bu alanın müteahhitler arasında
rekabete açılması önlendi; istisnalar giderek
kurallaştı. Uluslararası sermayenin tekelci
gücünden kaynaklanan üstünlüğüne karşı
yerli sermayeyi gözeten yöntemler ise Sol
tarafından da savunulabilir, ama herhalde
farklı bir program dahilinde…
TCMB özerkliği ise, para politikasının
uluslararası finans kapitale bağımlı kılınması
için konmuştur. Bu ilke, merkez bankalarına
“fiyat istikrarını sağlama” (enflasyonu
önleme) görevi verir. Yasalaşan bu amaç,
Türkiye gibi çevre ekonomilerinde öncelik
taşıması gereken kalkınma, sanayileşme,
istihdam gibi önemli hedefleri dışlamaktadır.
TCMB’nin hareket alanı (kâğıt üzerinde) “araç
bağımsızlığı” ile sınırlıdır.
Ne var ki, yeni yüzyılın neoliberal enflasyon
hedeflemesi modeli, bu araç bağımsızlığını
da yok etmiştir. Finans kapital son sözü
söylemektedir. Yazılı olmayan ilkelere göre
merkez bankaları enflasyon hedeflemesini
serbest sermaye hareketleri, sıkı para
politikası ve dalgalı, rekabetçi döviz kuru
üçlüsü içinde uygulayacaktır.
Serbest sermaye hareketleri, biraz
önce açıkladığım gibi, 1990 sonrasında
neoliberalizmin uluslararası ekonomik
ilişkilere yerleştirdiği ana çerçevedir. Sıkı
para politikası enflasyonu aşan politika faizi
anlamına gelir. Amaç, yabancı sermayenin
girişinde ulusal para (TL) ile kazanılacak reel
getirilerin peşinen güvenceye alınmasıdır.
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Dalgalı döviz kuru, bu değişkenin bir politika
aracı olarak belirlenmesini önlemektedir.
Böylece merkez bankasının (veya iktidarın)
ulusal sermaye lehine rekabetçi kur
ayarlamaları (devalüasyonlar) peşinen
önlenecektir.
İhale Kanunu’ndaki özgün ilkelerin AKP
iktidarı boyunca sürekli çiğnenmesi, stand-by
anlaşmalarının sürdürüldüğü 2008’e kadar
IMF heyetleri tarafından “program ihlali” olarak
yorumlanmadı.
TCMB özerkliği ise 2015’ten itibaren Erdoğan
tarafından adım adım çiğnendi. Başkan,
süresi dolmadan görevden alınabilmektedir.
TCMB politika faizinin enflasyonun altında
belirlenmesi kurallaştırılmış; Para Politikası
Kurulu kararları fiilen Saray’a intikal etmiştir.
Bu “sapma” her aşamada uluslararası
derecelendirme kuruluşları ve IMF tarafından
eleştirilecektir.
Sosyalist sistemin çöküşünü “tarihin
sonu” (yani “liberalizmin zaferi”) olarak
değerlendirenler, egemen birikim tarzının
2008’den itibaren derin ve uzun bir tökezleme
sürecine girmesi üzerine bu defa “neoliberal
düzenleme rejiminin sonu” ve “alternatif
modeller” gündeme getirildi. 2020’den itibaren
pandemik salgının etkilerini de taşıyan bu
tartışmalara acaba bugünden bakıldığında
hangi noktadayız?
Neoliberalizmin son tahlilde sermayenin
sınırsız tahakkümünü dünya çapında hayata
geçirmeyi hedefleyen ekonomik bir tasarım
olduğunu düşünüyorum. Sermayenin
tahakkümü kalıcı hedeftir. Neoliberalizm bu
hedefi güvenceye alan ekonomik bir araçtır.
İşe yaradığı boyutlarda, biçimlerde işlevseldir.
Neoliberalizmin tahripkâr sonuçları, onun
bir araç olarak işlevselliğini tehdit edebilir.
Mağdur emekçileri sola yönelterek
sermayenin sınırsız tahakkümünü tehdit
edebilir. Galiba öyle bir dönemden de geçtik.
Öyleyse neoliberalizmin küreselleşme
boyutunun bazı öğeleri askıya alınacak;
ekonomik araçlar siyasal yönetimlerin,

devlet gücünün katılımıyla zenginleşecektir.
Rejim değişikliklerine dönük emperyalist
saldırganlık, darbeler, neofaşizm, mülkiyet
haklarını ihlal eden yaptırımlar, soğuk
savaşın tehlikeli doğrultularda hortlatılması,
sermayenin dünya çapında tahakkümünü
sürdürmek için kullanılabilecektir. Bir anlamda
emperyalizmin güncel gelişiminden söz
ediyorum.
Bu dönüşümün aşamalarında gezinelim.
Neoliberalizm, kapitalizmin Altın Çağı’na
karşı bir tepki olarak oluştu. Teorik alt-yapısı
1980 öncesinde Hayek ve Friedman’ın
rehberliğinde inşa edilmekteydi. Politika
öğeleri de yukarıda açıkladığım gibi DB ve
IMF’de tartışılmakta; Şili, Arjantin ve Brezilya’da
uygulanmaktaydı.
Batı’da neoliberalizmin yerleşmesi, sosyalist,
sosyal demokrat partilerin teslimiyetiyle
güvenceye alınacaktır. Fransa’da sola dönük
“Ortak Program” ile iktidara gelen François
Mitterand’ın iki yılda “hizaya getirilmesi”
ve Britanya İşçi Partisi’nin 1997’de Tony
Blair tarafından “New Labour” platformuna
taşınması kritik iki aşamadır. Neoliberalizmin
Batı’da yaygınlaşması 2008’de patlak veren
uluslararası finansal krize kadar kesintisizdir.
Neoliberal politikaların “Güney”
coğrafyasındaki aşamalarına yukarıda
değindim. Serbest ticaret, sermaye
hareketlerinde serbestleşmeden önce
gerçekleşecektir. “Enflasyon hedeflemesi”nin
yukarıda değindiğim kuralları, serbest
sermaye hareketlerinin yaygınlaşmasından on
yıl sonra belirlenecektir.
Bazı “katı ilkeler” de var: İşgücü piyasalarının
esnekleştirilmesi, malî disiplin, özelleştirme,
bölüşüm ilişkilerinde “sıfır devlet”, köylü
tarımında piyasalara ve kapitalist ilişkilere tam
açılma gibi…
Çevre ekonomilerinde katı ilkeler uzun
süre korundu; ama beklentilerle sonuçların
uzlaşmaması, değişen koşullar (bazıları “PostWashington uzlaşısı”nda yer alan) revizyonlara
da yol açtı.
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Güney coğrafyasında neoliberalizm 20’nci
yüzyılın son yıllarına kadar itirazsız sineye
çekilecektir. İlk tepkiler 1997-98 Doğu Asya
krizinde patlak verecektir. Krizleri daha da
ağırlaştıran IMF programları, sömürgeciliği
andıran, onur kırıcı yöntemlerle kabul
ettirilecektir.

tahakkümünü hedef aldıği için tehlikelidir.
Güney Avrupa ülkelerindeki kalkışmalarla
birlikte, anti-kapitalist bir dalganın başladığını
göstermektedir. İspanya ve Portekiz’de
sosyalist, komünist, sol cephe parti
koalisyonlarının ve Yunanistan’da Syriza’nın
iktidara gelmesi, bu dalganın sonucudur.

Giderek yaygın direnmeler, neoliberalizmkarşıtı örgütlenmeler, iktidar değişiklikleri
patlak verdi. 1999’da Seattle’da DTÖ
toplantısının işgal edilerek dağıtılmasını,
Chavez’in iktidara gelerek Latin Amerika’nın
“pembe dalgası”nı başlatmasını, 2001’de
Dünya Sosyal Forumu’nun ilk toplantısını
hatırlatmakla yetinelim. Asya ülkelerindeki
politika revizyonlarına yukarıda değindim.

2008’i izleyen bu tehlikeli ortamda büyük
Batı sermayesi, sosyal demokrasinin
sola kaymasını, geleneksel sosyalistkomünist akımların canlanmasını önlemeye
öncelik verdi. Bu tür bir yöneliş, 1960
sonrasındaki Altın Çağ’daki sınıflar-arası
uzlaşmanın canlanması anlamına gelecekti.
Radikalleşerek denetlenemeyeceği
endişesiyle sermayenin tahakkümünü tehdit
edebilirdi; o nedenle göze alınamıyordu.

IMF/DB gündemleri de dönüşüme uğradı.
Neoliberal dönemin bölüşüm şokları,
yoksulluk araştırmalarına yol açacak; düşük
gelirlilere dönük yoksullukla mücadele
hedefleri yapısal uyum programlarına
girecektir. Ne var ki artan yoksullaşma ile
neoliberal programlar arasındaki nedensellik
bağları araştırılmayacaktır.
Standby programlarında da bazı revizyonlar
gerçekleşti. Yüksek tempolu sermaye
girişlerinin denetlenmesine yeşil ışık yakıldı.
Etkili bir kamu yönetiminin neoliberalizm
için dahi gerekli olduğu fark edildi; “devletin
küçülmesi” hedefi, muğlak bir yönetişim
kavramıyla birleştirildi.

Batı burjuvazisinin katı tutumuna bazı
örnekler ışık tutabilir. Yunanistan’da dış
borçların yapılandırılma önerileri, Almanya’nın
öncülüğünde Avrupa Merkez Bankası ve IMF
tarafından reddedildi. Ilımlı sol Syriza iktidarı
finans kapital tarafından teslim alındı.
ABD’de Bernie Sanders’ın başkanlık önseçimlerinde öne çıkması, sosyalist kimliği
nedeniyle kösteklendi. Britanya’da İşçi
Partisi başkanlığına, Parti’nin geleneksel sol
programını sahiplendiği için seçilen Jeremy
Corbyn, İngiliz burjuvazisinin acımasız
bir saldırısı sonunda parti liderliğinden
uzaklaştırıldı.

Finansal sistemde kuralsızlaştırma söyleminin
tehlikeleri algılandı; geleneksel müdahale
yöntemlerinden bazıları makro-ihtiyatî
düzenleme başlığı altında canlandırıldı.

Altın Çağ’ın sınıflar-arası uzlaşması
baltalanırken halk sınıflarının neo-faşizme
yönelmesi yeğlenecektir. ABD’de Donald
Trump’ın, Britanya’da Boris Johnson’un
iktidarları, büyük sermayeyi temsil eden
Batı coğrafyasına odaklanalım. 2007-2008’deki Cumhuriyetçi ve Muhafazakâr partilerin açık
uluslararası finansal kriz, hem nedenleri,
tercihi sayesinde mümkün oldu.
hem de uygulanan politikalar açısından
neoliberalizme dönük eleştirileri sistemBir yandan küreselleşmenin yarattığı
dışı doğrultulara yöneltti. İktisatçılar, Sol ve
sanayisizleşmenin yoksullaştırdığı; bir
halk sınıflarının mağdurları, finans kapitalin
yandan da neoliberalizmin, emperyalizmin
krizin kökeninde ve yönetiminde taşıdığı ağır
mağduru Orta Doğulu, Afrikalı, Latin Amerikalı
sorumluluğu teşhis etti.
göçmenlerin işgücü piyasalarındaki rekabeti
New York’taki “Wall Street’i işgal…” çağrısı “krizi
ile karşılaşan Batı emekçileri neo-faşizmin
hem yaratan, hem de yöneten yüzde 1’lik bir
kitle tabanını oluşturdu. Neo-faşist partiler ırkçı
azınlığı” teşhis ettiği için semboliktir; sermaye söylemlerle yükseldi.
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Neo-faşizmin gelişmesi, Batı’da neoliberal
küreselleşmenin serbest ticaret ilkelerini
çiğnedi. Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ticaret
savaşları, “liberal” Biden tarafından daha
kapsamlı bir ekonomik savaşa dönüştürüldü.
Ukrayna işgali sonrasında Batı blokunun
Rusya’ya karşı yaptırımları, kapitalizmin temel
mülkiyet haklarını da çiğnemekte; dünya
tedarik zincirlerini bütünleştiren sermaye
hareketlerini de baltalamaktadır.
Geleneksel neoliberal reçeteden bir diğer
ayrılışa da dikkat çekelim: 2020 Covid salgını,
Keynesgil kamu maliyesi politikalarına kısmî
dönüşe yol açacaktır. Pandeminin millî
gelirlerde yol açtığı gerilemeler, neoliberal
malî disiplin ilkesini çiğneyen bütçe açıkları ile
telafi edildi.

2015 sonrasında farklılaşan dünya ve
ülke koşullarında AKP yönetimi artık IMF
politikalarını örtük bir biçimde uygulama
edilgenliğini de sürdüremez duruma gelmiş,
ancak tutarlılığı tartışmalı yollara sapmaktan
ve sık sık geri dönüşlere başvurmaktan
başka çıkış bulamamıştır. Şimdi yeniden bir
tıkanma noktasına hızla yaklaşılmaktadır.
Seçimler sonrasında iktidar ve ana muhalefet
partileri açısından, IMF’li veya IMF’siz bir IMF
programına mecbur kalınması en yüksek
olasılık olarak önümüzde durmaktadır. Peki
bu “alternatifsizliğin” kendisi de hızla yeni
bir tıkanmanın habercisi olmayacak mıdır?
Buradan geçici bir rahatlama dışında bir çıkış
bulunabilir mi?

Bir IMF programı niçin kaçınılmaz oldu?
IMF-AKP ilişkilerinin tarihçesine bakarak
Ne var ki, bu esneklik Batı ekonomileri ile sınırlı yanıtlayalım.
kaldı. Finans kapitalin çevre ekonomilerinden
alacakları güvenceye alınmalıdır; bütçe
AKP’nin 2002’de uygulanmakta olan IMF
açıklarının ve kamu borçlarının sınırlı tutulması programını devraldığını, 2005’te üç yıllık,
bu nedenle korunmalıdır. IMF ve DB, çevre
yaklaşık 10 milyar dolarlık bir kredi programı
ekonomilerinde malî disiplinden uzaklaşmanın ile yenilediğini biliyoruz.
istisnaî, geçici olması, temel makro-ekonomik
dengeleri sürdüren ülkelerle sınırlı tutulması
Bu anlaşmaya ilişkin bir ek bilgiyi de bu
hususunda ısrarlı oldular.
vesileyle ekleyeyim: Bu kredinin AKP
iktidarına istisnaî bir destek olarak verildiği
Bu dönemde IMF’nin Arjantin ve Ekvador ile
belgelenmiştir: Nisan 2005’te IMF İcra
yaptığı kredi anlaşmalarında, Sri Lanka ve
Kurulu’na sunulan Uzmanlar Raporu’na göre o
Pakistan’la bugünlerde sürdürdüğü stand-by
tarihte Türkiye’de “ödemeler dengesi baskıları
müzakerelerinde kamu maliyesinde kemer
olmadığı için kredi gereksinimi de yoktur...
sıkma hedefleri bu nedenle korunmakta,
Ancak, üç yıllık bir program 2007’deki genel
gözetilmektedir.
seçim için bir çıpa sağlayacaktır.” IMF yönetimi
de politik kayırmayı bir stand-by anlaşması
“Neoliberalizmin sonu” iddialarını,
için yeterli görmüş; krediyi onaylamıştır.
emperyalizmin ve kapitalizmin çürümesini
de betimleyen bu tarihsel çerçeve içinde
2008’deki uluslararası kriz, yabancı sermaye
değerlendirmek zorundayız.
çıkışları ile Türkiye’yi de etkiledi; AKP hükümeti
kısa dönemli bir dış finansman desteği için
IMF ile görüşmelere başladı. IMF’nin Gelir
İdaresi yönetimi ile ilgili bazı taleplerini
Erdoğan’ın kabul etmediğini hatırlıyorum.
2009’da sermaye girişlerinin canlanmasının
da katkısıyla müzakereler son buldu.
Neoliberal makro-ekonomik politikaların
ana çerçevesi, malî disiplin ve yukarıda
özetlediğim enflasyon hedeflemesi, AKP
iktidarınca 2015’e kadar özenle sürdürüldü.
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2015 iki nedenden ötürü bir dönüm noktasıdır:
(a) Dış kaynak akımları daralmaya başlamıştır.
2010-2015’te yıllık ortalama 60 milyar dolar
olan yabancı sermaye girişleri sonraki beş
yılda yarıya inmiştir. (b) İktidar, Haziran genel
seçimlerinde ilk kez azınlığa düşmüştür. Bu
tarihten itibaren “ne pahasına olursa olsun
iktidarı korumak” AKP’nin stratejik hedefi
olmuştur.
Bu hedefi gerçekleştirmekte izlenen devlet
şiddetini, siyasal, yasal yöntemleri bir yana
bırakıp ekonomi politikalarına odaklaşalım:
Erdoğan, iktidarı korumak için büyüme
ivmesinin sürdürülmesini kararlaştırdı. Bunun
için neoliberal modelin yapısal öğeleri, malî
disiplin ölçütleri korunacak; finansal istikrar
ilkesi ve ölçütleri dikkate alınmayacaktır.
Temel araç şirketlere dönük ölçüsüz ve ucuz
kredi pompalamasıdır.
Sonucu özetliyorum: 2016-2021’de GSYH reel
olarak yüzde 3,97’lik bir tempoyla büyümüş;
Mart 2022’ye kadar ücret ödemelerinin cari
fiyatlarla net safi hasıladaki payı 8,3 puan
(%43,3 → %35,0) gerilemiş; ekonomi emek-karşıtı,
çok ağır bir bölüşüm şokundan geçmiştir. Bu
dönemde üç sert döviz krizi gerçekleşmiş;
“resmî” enflasyon Temmuz 2022’de yüzde
79,6’ya çıkmıştır.
Ekonomi büyümektedir. Ne var ki, ücretlilerin
net hasıladan aldığı payın aşınma boyutu,
işçi sınıfının bir bölümünün mutlak olarak
yoksullaşması ile mümkün olabilir.
Büyüme göstergelerine göre bir ekonomik
kriz yoktur; bu anlamda Saray’ın öncelikleri
tutmuştur. Aynı zamanda Türkiye toplumu
yaygın bir bunalım algılaması içindedir.
Nedeni, sözünü ettiğim bölüşüm şokunun
yarattığı mutlak yoksullaşmadır.
Yoksullaşmanın kapsamı, nicel boyutu bu
dönem enflasyonunun ücretli ve diğer
sınıflar arası yansımasına ve ücretliler-içi gelir
dağılımına bağlıdır. Şu anda bu bilgilerden
yoksunuz. Sözü geçen altı yılda istihdamın
faal nüfus artışının gerisinde seyrettiğini,
TÜİK’in “âtıl nüfus” olarak tanımladığı emek
fazlasının her yıl yüzde 7,4 oranında arttığını

ise biliyoruz. Yoksullaşma bu nedenle ücretli
çalışanların dışına taşmıştır.
Saray, kamu harcamalarını halk sınıflarından
esirgemiş; kamu maliyesi bölüşüm şokunu
telafi etmemiştir. Sendikalaşma ve emekçi
sınıf örgütleri AKP’li yıllarda sembolik
düzeylere gerilemiş; özellikle enflasyon
ortamında (1990’lı yılların aksine) gelir
kayıplarını engelleyebilecek güçleri yok
olmuştur. Bölüşüm süreci, böylece, TCMB’nin,
bankaların ve ucuz kredilerin aktığı şirketlerin
denetimine geçmiş; Saray’ın ayrıcalıklı
sermaye çevrelerine dönük tercihleri ayrıca
rol oynamıştır.
Üç döviz krizi içinde Türkiye’nin dış kırılganlık
göstergeleri de ağırlaşmıştır. Bu göstergeleri
günü gününe izleyen uluslararası finans
çevreleri, bir dış borç krizine aday olan
ülkelerin ön saflarında Türkiye’ye de yer
vermektedir.
En bütüncül göstergeleri aktaralım:
Türkiye’nin dış borç/dolarlı millî gelir oranı
2015-2022 arasında %46,7’den %65,2’ye
çıkmıştır. (IMF’nin 692,4 milyar dolarlık 2022
GSYH tahminini kullanıyorum). Önümüzdeki
12 ayda Türkiye’nin ödemesi gereken dış borç
yükümlülükleri 183 milyar dolardır. İlk altı
ayda 32,7 milyar olan cari işlem açığının yıl
sonunda 50 milyar dolara ulaşması beklenir.
İkisinin toplamı 2022 millî gelirinin üçte birine
ulaşmaktadır. Seçime kadar sürdürülmesi çok
güç bir dış finansman yükü ile karşı karşıyayız.
AKP, ekonominin bir bıçak sırtında olduğunu
biliyor. Rusya ve Körfez ülkelerinden kısa
vadeli kaynaklarla, swap işlemleriyle, brüt
rezervleri kullanarak kader saatini ertelemeye
çalışıyor. İflasın eşiğinde seçime gidecektir.
Seçim sonrasında (iktidarda kim olursa
olsun, IMF’li veya IMF’siz) bir IMF programı
kaçınılmazdır.
Hem dış finansman sorununu çözen, hem
de enflasyonu önleyen bir IMF programının
ekonomik küçülmeyi içermesi kaçınılmazdır.
Ek dış finansman, finansal genişlemenin
son bulması koşuluna bağlanacak; kamu
maliyesinde daralma bu koşula eklenecektir.
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Bu tür IMF programlarında kamu maliyesinin
faiz dışı fazla yaratması olağandır. Bölüşüm
şoku nedeniyle ücretli sınıfların ve işsizlerin
yaşadığı yoksullaşmaya, ekonominin
küçülmesinden kaynaklanan ek gelir ve
istihdam kayıpları eklenecektir.
İktidarı korursa Erdoğan IMF’ye gidişi haklı
gösterecek esnekliğe sahip olduğunu
göstermiştir. Aksi halde bu senaryoyu olası
yeni iktidara “tuzak” olarak kullanacaktır.
Altılı muhalefet bloku ise daha önce IMF ile
çalışmış siyasetçileri içermektedir.
Türkiye toplumunun bugünkü toplumsal
bunalımını önümüzdeki yıllara daha da
ağırlaştırarak taşıyan bir IMF programı
kabul edilemez. Bu nedenle sosyalistler,
bugünkü Türkiye ve dünya koşullarında halk
sınıflarının sancılarını asgariye indirecek
alternatif bir programı, diğer demokrat, ilerici
çevrelerle birlikte tartışmaya başlamalıdır.
Bu tartışmanın, Türkiye siyasetinin sola
yönelmesine katkı yapması da beklenebilir.
Bir IMF seçeneğine karşı gerçek bir alternatif
ekonomik program hangi sütunlar üzerinde
yükselebilir? Kapitalist sistem içinde kalarak
ama neoliberalizme ve dolayısıyla mali
emperyalizme kafa tutarak bir patika
açılabilir mi? Yoksa artık kapitalist sistemi
doğrudan hedefe koymadan gerçek bir çıkış
yolu bulunamayacak noktada mıyız?
Kapitalizmi hedefe koymayan sosyalist,
komünist hareketlerden, partilerden söz
edilemez. Ne var ki, Türkiye’nin bugünkü
koşulları kapitalizmden çıkışın ekonomik
programını tartışmaya uygun değildir.
Emekçi sınıfların yoksullaşması, sermayenin
tahakkümüne karşı örgütlenmeyi
kendiliğinden beslemez. Tam aksine,
gerici ideolojilerin, tutucu değerlerin halk
sınıflarında yaygınlaştığı bugünkü ortamda,
sınıfsal dayanışmayı dağıtır; “gemisini kurtaran
kaptan, insan insanın kurdu olur…”
Emek karşıtı bir IMF programı gündeme
geldiğinde, sosyalistler kapitalist sistemin
sınırları içinde kalan, ama sermayenin

tahakkümünü hafifleterek halkın kayıplarını
telafi eden bir program önermelidir. Bu
doğrultuda vurgulamalarla yetineceğim.
Sermaye hareketlerinin denetimi gereklidir.
IMF dahi, geçici ve sınırlı olmak şartıyla
yabancı sermaye girişlerinin denetimine
rıza göstermektedir. Türkiye, döviz krizleri
konjonktüründedir ve öncelikle sermaye
çıkışlarının denetlenmesi gereklidir.
TL’li varlıklara yatırım yapmış yabancı sermaye
çıkışlarına döviz tahsis yükümlülüğü söz
konusu olmamalıdır. Özel sektörün dış
kredilerinde Hazine güvencesi olamaz.
Alacaklı riski üstlenmek zorundadır. Zincirleme
banka iflasları gündeme gelmedikçe aynı
durum bankalar için de geçerlidir. Buna
karşın, Hazine, TCMB, kamu bankaları, Varlık
Fonu ve diğer kamu kuruluşlarının dış borçları
için bir yapılandırma girişimi gerekli olabilir.
Yerli sermaye çıkışının, ticarî krediler dışında
dövizle borçlanmanın frenlenmesi gereklidir.
Sınıflar-arası ittifaklar açısından kritik, duyarlı
bir sorun, beyaz yakalı emekçi katmanları da
içeren orta sınıflar için önem taşıyan döviz
mevduatı konusunda gündeme gelebilir.
Tatminkâr bir döviz kuru ve enflasyonu aşan
faizler karşılığında döviz tasarruflarını TL’ye
aktarmaya ikna edilebilirler mi?
Makro-ekonomik alanda sıkı para, gevşek
maliye politikalarına geçiş savunulmalıdır.
AKP kamu açıklarını gelişmekte olan ülke
ortalamalarına göre çok daha sınırlı tutmuştur;
devlet bütçesinin bölüşümcü ve yatırımcı
kimliğini canlandırarak bu durumu tersine
çevirme zamanı gelmiştir. KÖİ yatırımlarının ve
enerji dağıtımının kamulaştırılması gerekir.
TCMB özerkliği kabul edilemez; rezervleri
Hazine’ye ait olmalı; kredilerde ucuz,
enflasyonun altında faiz son bulmalıdır.
Sermaye hareketleri denetleneceği için
reel döviz kurunun ve faizlerin birlikte
hedeflenmesi mümkündür. TL’nin
değerlenmesi (dövizin ucuzlaması)
önlenmelidir.
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Tarımsal piyasalarda uluslararası ve yerli
sermayenin tahakkümü kooperatiflere
dayalı destekleme ile önlenmelidir. Yüksek
enflasyon sürdükçe asgari ücretlerin, emekli
ve memur maaşlarının aylık endekslenmesi
gerekir. Şirketlerin oligopolcü kâr marjlarının
vergilenerek önlenmesi yöntemleri
geliştirilmelidir.
Emekçilerin bölüşüm kayıpları bütçe
kaynaklarıyla önlenmeli, telafi edilmelidir.
Halkın yoksullaşması yaygınlaşırken
bankaların ve dev şirketlerin astronomik
kârları yüz kızartıcıdır. 2022’nin ilk yarısında
bankaların kârları beş misli (%400) artmıştır.
İSO’nun 500 büyük sanayi kuruluşunda
kârların katma değerdeki payı 2015 sonrasında
11,5 puan (% 28,2 → %39,7) yükselmiştir.
(“Ekonomide ne oluyor?”, Levent Ayan &
Mehmet Tuna Doğan, soL Haber, 15.8.2022)
Bu yıla ait Kurumlar Vergisi oranlarının (en
üst dilimleri yüzde 100’e ulaşan) müterakki bir
tarifeye dönüştürülmesi; ayrıca yüksek oranlı
bir servet vergisinin geliştirilmesi gereklidir.
İşsizlik sigortasında ve sosyal yardımlarda,
emekçilerin kayıplarını telafi etmeyi
hedefleyen ödenekler bütçede yer almalıdır.
Kapitalizmin temel ilişkileriyle uyumlu bu tür
önerileri içeren bir programın AKP yıllarında
ağırlaşan sermaye tahakkümünü hedef aldığı;
bu açıdan ekonomik bir sınıf mücadelesi
içerdiği söylenebilir.
Kapsamı, bazı öğeleri radikalleştirilerek
genişletilen bu tür bir ekonomik programın
sadece oluşturulması değil; duyurulması,
siyasetin güncel gündemine girmesi
gerekir. Bu adım dahi halkımızın daha fazla
teslimiyete, kaderciliğe sürüklenmesini
frenleyecek; bu anlamda sınıf mücadelesinin
önemli bir kazanımı olabilecektir.
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LİBERALİZMİN KÖKENLERİ
HÜSEYİN ÖZEL

1. Liberalizmin Kapitalizme Bakışı
Kendi kökenlerini 1215’teki Magna Carta
Libertatum’a dayandırmayı pek seven1
Liberalizmin2 gelişimi, gerçekte tarihsel
olarak kapitalizmin gelişimiyle paralellik
göstermektedir. Bu anlamda liberalizmin,
kapitalizmin resmi ideolojisi olduğunu
söylemek yanlış olmaz. Liberalizme göre,
piyasalara dayanan kapitalist iktisadi sistemin,
üç temel soruna yönelik en iyi çözümü
verdiğini ileri sürmektedir:3 İlkin, iktisatçıların
“koordinasyon sorunu” dedikleri, bireysel

iktisadi karar birimlerinin plan ve davranışları
arasındaki uyumun sağlanması, ya da “kaynak
dağılımı” sorunu, ikincisi, etik anlamda önemli
olan bireysel özgürlük sorunu ve üçüncüsü
de, bireysel çıkarlar ile toplumsal çıkarların
nasıl uzlaştırılabileceği ya da sosyal “düzenin”
nasıl sağlanacağı sorunudur. Kapitalizm,4
bu sorunları çözmede en başarılı sistemdir
çünkü, bireysel özgürlüğe dayanan “serbest
girişim” ekonomisi, piyasalar aracılığıyla
bireysel çıkarları birbiriyle uyumlu kılmak gibi
bir işlevi yerine getirmektedir. İktisatçıların
pek sevdiği ünlü Say Yasası, yani “her arz

1 Bilindiği gibi Magna Carta, İngiliz kralı ile soyluların en alt kesimi olan baronlar arasında yapılan bir anlaşma, ya da kralın
(sonradan yerine getirmekten vazgeçtiği) bir taahhüt belgesidir. Bu yüzden bu belgenin, bireyin özgürlüğünü temel alan bir
düşünceyi temellendirmek için kullanılmasının bir miktar zavallıca olduğunu söylemek gerekir.
2 “Liberalizm” teriminin genel olarak A.B.D. ile Kıta Avrupasında farklı biçimlerde kullanıldığı söylenebilir. Terim Avrupa’da daha
çok, kapitalizm yandaşlığı biçiminde anlaşılırken, Amerika’da daha çok “radikal,” düzen karşıtı bir çağrışım yapmaktadır. Terimin
kapitalizm savunuculuğunu niteleyen anlamı A.B.D.’de genellikle “liberter” terimiyle karşılanmaktadır.
3 Bu sorunların tartışılması ve piyasa sisteminin gerçekleşmesi mümkün olmayan bir “ütopla” olduğu görüşü için bkz. Hüseyin
Özel, Piyasa Ütopyası, 2. Baskı, Ankara: BilgeSu yayınları, 2013, Bölüm 1.
4 Bilindiği gibi, Liberal düşünür ve iktisatçılar, anlaşılır biçimde, Marksistlerin popülerleştirdiği “kapitalizm” terimi yerine “piyasa
ekonomisi” ya da “serbest girişim ekonomisi” gibi terimleri yeğlemektedir.
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kendi talebini yaratır” biçimindeki yasa,
bir ekonomide toplam arz ile toplam
talep arasında her zaman eşitlik olacağını
öngörmektedir. Başka deyişle, piyasa sistemi
kendi haline bırakıldığında, herhangi bir dışsal
müdahaleye (özellikle devlet müdahaleleri)
gerek kalmaksızın mümkün olan en iyi
kaynak dağılımını gerçekleştirecektir. Devlet
müdahaleleri tam tersine, iyi işleyen bir
mekanizmayı bozma, kötüleştirme tehlikesi
yaratacaktır. Bu türden müdahaleler, aynı
zamanda bireysel özgürlüğün kısıtlanması
anlamına da geleceğinden, özgürlük ve insan
haklarının gerçekleşmesi karşısındaki en
büyük engeldir. Bu bakımdan serbest girişim
ekonomisi, aynı anda hem iktisadi sorunun
çözülmesi hem de özgürlük, insan hakları
ve demokrasinin korunması bakımından
gereklidir. Zaten tarihe bakıldığında, en
azından 15. yüzyıldan bu yana, kapitalizmin
iktisadi, siyasal ve sosyal bakımdan insanlık
tarihinde eşi görülmemiş ölçüde başarılı bir
sistem olduğunu görürüz. Bunların yanında
sistemin en iyi taraflarından birisi, Adam
Smith’in ortaya attığı ünlü “Görünmez El”
kavrayışıdır. Buna göre, kapitalizm, herhangi
bir plan ya da tasarı olmadan, bütünüyle
bireylerin davranışına dayanarak toplumsal
düzeni kendiliğinden sağlama eğilimindedir.
Smith’in büyük ölçüde Newton’un mekanikçi
anlayışından türettiği Görünmez El metaforu,
aslında piyasa “mekanizmasının” işleyişine
yapılan bir göndermedir. Aşağıda tartışılacağı
gibi, Görünmez El ve onun toplumsal karşılığı
olan “Sosyal Kontrat” teorileri, liberalizmin
bugün de vazgeçemediği kavramsal
araçlardır.
Liberalizme göre piyasa sistemi, kendi
seçimlerini yapacak özgürlüğe sahip
bireylerin, araç-amaç uyumunu gözetecek
biçimde, “rasyonel” ve “hazcı” bireyler olarak
davranmalarını gerektirmektedir. Sistem,
karşılıklı çıkarlara dayanan sözleşme tipi
değiş tokuş ilişkilerine dayandığından, özel
mülkiyet hakkı ile sözleşme özgürlüğünü
gerektirmektedir. Değiş tokuş ilişkisi,
tarafların davranışlarını, özgür iradeleriyle,
piyasa dışından kaynaklanan herhangi

bir kısıt ya da baskıya boyun eğmeden
gerçekleştirebilmelerini sağlar; ayrıca değiş
tokuşa konu olan değerlerin birbirine eşit
olması gerektiğinden, bireylerin eşitliğini de
içermektedir.
Bu anlamda piyasa sisteminin kurumlaşması,
aslında insanın bireyliğinin de “icat edilmesi”
anlamına gelmiştir, çünkü birey artık,
Aristotelesci anlamda “politik hayvan”
olma niteliğini yitirerek, kendi başına,
toplumun diğer üyelerinden yalıtılmış
ve yaşayabilmek için piyasanın gerekleri
doğrultusunda eylemek zorunda olan bir
“atom” haline gelmektedir. Bireylerin kendi
çıkarları peşinde koşması, onları değiş tokuş
ilişkisine götürmekte, bu da piyasaları ortaya
çıkarmaktadır. Dolayısıyla birey, hem sözü
edilen kurumsal yapının bir sonucudur hem
de bu yapının kendini yeniden üretebilmesi
için vazgeçilmez bir araçtır. Böylesi bir bireyde
varolan temel özellikler onun akılcı, kendisi
için iyinin ne olduğunu bilecek ve kendi
seçimlerini yapabilecek kapasitede olması;
yalnızca kendi mutluluğu peşinde koşan,
“hazcı” bir birey olması; seçme özgürlüğüne
sahip olması ve sözleşme tipi ilişkilerin
öngördüğü belirli bir ahlak anlayışına sahip
olması olarak özetlenebilir.
İnsanlar için önemli olan yaşamlarında
olabildiğince haz sağlamak, acıdan da
kaçmaktır. Kişiye neyin acı, neyin haz vereceği
bütünüyle kendisine bağlıdır; bu konuda
önceden, kişinin dışında belirlenmiş ilke ya
da ölçüler söz konusu olamaz. Faydacılığın
(utilitarianism) kurucusu olarak bilinen Jeremy
Bentham’ın (1748-1832) deyişiyle, “serserilik
de, en az şiir kadar iyidir”.5 Bu yüzden
Rahibe Theresa ile Hitler arasında, örneğin
hedeflerinin ahlaki üstünlükleri bakımından
bir karşılaştırma yapmak olanaklı değildir.
Önemli olan her bireyin bütünüyle kendisinin
benimsediği ölçülere göre olabildiğince çok
fayda sağlayacak biçimde davranmasıdır.
Faydacılık, bütün bir toplumun mutluluğunu
da bu ilkeye dayandırmaktadır; toplum için
de mutluluk, tek tek bireylerin mutluluklarının
toplamıdır. Böyle bir davranış biçimi ise, piyasa

5 E. K. Hunt, History of Economic Thought: A Critical Perspective, 2. Baskı, New York: Harper Collins Publishers, 1992, s. 230 .
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sisteminin işleyişi bakımından en gerekli olan
koşullardan birisidir; zaten iktisat kuramının
göstermeye çalıştığı da aslında budur. Bu
bakımdan iktisat, yalnızca ekonomik sorunun
çözümü için değil, aynı zamanda, benimsemiş
olduğu “toplumsal sözleşme” kuramı ile
toplumsal düzenin sağlanması sorununun
çözümü için de akılcı, çıkar gözeten, hazcı
davranışın önemini vurgulamaktadır.
Böyle bir bakış açısını irdelerken, iki nokta
üzerinde durmak yararlıdır. İlkin, hazlar
arasında niteliksel bir ayrım yapmak, bazı
hazların nitelik bakımından diğerlerinden daha
önemli olduğunu düşünmek olanaklı değildir;
örneğin Homeros’un İlyada’sını okumanın
boş oturmaktan daha yüce bir uğraş olup
olmadığını tartışmak anlamsızdır. Önemli
olan bu etkinliklerin kişiye verdiği hazdır.
Bununla doğrudan bağlantılı olan ikinci ve
daha da önemli bir nokta, kişiye neyin haz
vereceğinin bütünüyle kişinin kendisine bağlı
olmasıdır. Eğer kişi için serserilik etmek felsefe
yapmaktan daha fazla haz sağlayan bir şey
ise, o durumda serserilik etmek daha iyidir.
Bir başka deyişle neyin haz, neyin sıkıntı ya
da acı verici olduğu, giderek neyin iyi, neyin
değerli, neyin önemli olduğu konusundaki tek
yargıç, yine kişinin kendisidir. Bu bakımdan
hiç kimseyi, zevkleri, tercihleri, kendisine
mutluluk, haz ya da neşe veren şey ya da
etkinlikler konusunda eleştirmek olanaklı
değildir. Bu ilkeyi giderek bütün bir toplum
için de genelleştirmek de olanaklıdır. Örneğin
eğer serserilik etmek, daha fazla sayıdaki
insan için, İlyada’yı okumaktan daha fazla haz
veriyorsa, bu yapıtı okumak ve yorumlamaya
tercih edilecektir; bunda da yanlış olan bir şey
yoktur. Birey özgürlüğü de zaten bu demektir.
Bu özgürlük kavrayışının, Isaiah Berlin’in
tanımladığı “negatif” bir özgürlük olduğu
söylenebilir.6 Berlin, “negatif” özgürlüğün,
daha çok bireyin dışındaki, onun hareket
serbestisini, davranışlarını sınırlayan etkilerin
varlığı ile nitelendiğini söylemektedir; bu
kısıtlar ortadan kalktığı ya da azaldığı ölçüde
birey daha da özgür olacaktır. İnsanın herhangi

bir dış müdahaleye bağlı olmadan, bütünüyle
kendi vicdanına, özgür iradesine dayanarak
davranabilmesi, onun özgürlüğünün ve
eyleme gücünün de göstergesidir. Dolayısıyla,
piyasa sistemine dayanan modern uygarlıkta,
örneğin Liberalizmin önde gelen temsilcisi
Friedrich von Hayek’in sözleriyle, “bireylerin,
tanımlanmış sınırlar içerisinde, başkalarının
değil, kendi değerleri ile tercihlerini
izlemesine olanak verilmelidir; bu sınırlar
içerisinde, bireyin hedefler sisteminin de
her şeyin üzerinde olması ve başkalarının
hedeflerinin bireye dikte edilmemiş olması
gereklidir.”7 Dolayısıyla, Hayek’e göre,
piyasanın işleyişi için ekonomi dışı herhangi
bir müdahale (devlet müdahalesi, tekellerin
varlığı, sendikalar, vs.) olmamalıdır. Özellikle
devlet müdahaleleri, hem özü gereği
baskıcı nitelikte olduğundan özgürlüğü yok
eder hem de piyasanın işleyişini bozarak,
kaynak dağılımını bozar. Başka deyişle,
bir makine düzeniyle işleyen sisteme
dışarıdan yapılacak her türlü müdahale, bu
mekanizmanın işleyişini bozarak daha kötü
sonuçlar yaratacaktır. Dolayısıyla, atomculuk
ve mekanist felsefe ile insan “doğasını”
açıklayan çıkar güdüsü ve hazcılık, liberalizmin
dayandığı felsefi artalanı açıklamaktadır. Bu
bakımdan liberalizmi yaratan tarihsel koşullara
eğilmek yararlı olabilir.
2. Görünmez El ve Sosyal Kontrat
Liberal iktisadın “koordinasyon sorununa”
verdiği yanıt olan Görünmez El kavrayışı,
yalnızca sistemin kaynak dağılımı ile sermaye
birikim sorunlarını çözebilme kapasitesine
sahip olup olmadığı sorusunu dikkate
almamaktadır; kavrayışın önemli bir boyutu
da, piyasa sisteminin aynı zamanda, kendi
dayandığı toplumsal ve kurumsal yapıyı
sürekli ve sorunsuz bir biçimde, bireysel
davranışlar temelinde yeniden üretme
kapasitesine sahip olup olmadığı sorusuna
da bir yanıt niteliğindedir. Görünmez El
kavrayışının bu iki boyutu, Adam Smith’den
bu yana iktisadın disipliner sınırlarını
tanımlamaktadır; anlayış, bir yandan piyasa

6 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”, Four Essays on Liberty, Oxford, New York: Oxford University Press, 1969, s. 118-72.
7 Hayek, The Road to Serfdom, Chicago: The University of Chicago Press, 1944, s. 66.
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ekonomilerinde farklı karar birimleri arasındaki
koordinasyonun nasıl sağlanacağı, yani
bireylerin verdikleri kararların nasıl olup
da birbiriyle uyum içerisinde olacağı, öte
yandan da bu uyumun aynı zamanda hiç
kimse istemese ya da niyetlenmese bile nasıl
olup da yaşayabilir ve istikrarlı bir ekonomik
ve toplumsal düzeni ortaya çıkarabileceği
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu bakımdan
Adam Smith’in yalnızca iktisadın değil,
aynı zamanda öteki toplumsal bilimlerin
de kurucuları arasında yer almayı hak
ettiğini söylemek olanaklı görünmektedir,
çünkü Smith, toplum kuramının bugün
de hala önemli bir sorunu olan “düzen
sorununa” doyurucu bir yanıt veren ilk
düşünürlerden birisidir. Aslında, Smith’in
bireyin, “görünmez bir el tarafından, hiçbir
biçimde kendi niyetlenmediği bir hedefe
doğru yönlendirilmekte”8 olduğunu söylediği
günden bu yana, modern toplumlardaki
toplumsal içyapışkanlığı (cohesion) koruyan
şeyin ne olduğuna ilişkin yanıtın, yani “niyetli
davranışın niyetlenilmemiş sonuçları”
(unintended consequences of intentional
human action) argümanının bugün de pek
değiştiği söylenemez.9
“Kendiliğinden düzen” kavrayışının, genel
olarak modernitenin (hatta belki de
kapitalizmin gelişiminin) bir ürünü olduğunu
söylemek olanaklı görünmektedir. 16.
yüzyıldan başlayarak, Copernicus devrimi
ile ardından gelen Galileo ile Newton’un
gezegenlerin ve gök cisimlerinin hareketlerini
düzenleyen mekanik yasaların oluşturduğu
düzen kavrayışının yerleşmesinin ardından10,
insanların dünyasında da aynı türden bir
düzenin varolup olmadığı sorunu, modern
insanın düşüncesini yönelttiği en önemli
sorunlardan birisi olmuştur. Kısaca “düzen”
sorunu olarak adlandırabileceğimiz bu
sorun, toplum kuramı bakımından önemini

hala sürdüren bir sorundur: her birisi kendi
düşüncelerine, isteklerine, çıkarlarına
dayanarak davranışlarını sürdüren insanlar bir
araya geldiğinde neden bir çatışma değil de
bir düzen ortaya çıkmaktadır (ya da gerçekten
bir düzen ortaya çıkmakta mıdır)?
Bu durumu bir benzetme ile açıklamak
olanaklı görünmektedir:11 çok sayıda
müzisyenden oluşan bir orkestranın düzeni
nasıl sağlanabilir? modern düşünce içerisinde,
bu soruna verilen üç yanıtı, aynı benzetme
ile şöyle ifade edebiliriz: (1) önceden
kurulmuş düzen: orkestradaki müzisyenler,
icra edilen eseri çok iyi bilmektedirler.
Bu yüzden de icralarını uyum içerisinde
sürdürürler; (2) merkezi olarak yaratılan
uyum: müzisyenler arasındaki uyum, eseri
bilen ve kimi zaman onu değiştirebilen bir
şefe bağlı olarak kurulabilir; (3) Kendiliğinden
düzen: müzisyenler, ötekilerin çıkardığı sesi
dinleyerek edindikleri bilgileri değerlendirerek
birlikte uyumu gerçekleştirirler. Bu benzetme,
daha çok doğaçlamaya dayalı müzik yapan
ve bir şefleri olmayan bir müzik topluluğunu
çağrıştırmaktadır. Bu üç düzen kavrayışı
sırasıyla Newtoncu (ya da Leibnizci) düzen
anlayışına, Hobbes’un düzen anlayışına
ve Adam Smith’in (ya da Hayek’in) düzen
anlayışına karşılık gelir görünmektedir.
Newtoncu gezegenler mekaniğini açıklayan
düzen kavrayışı ya da düşünür Leibniz’in
“monadoloji” yaklaşımıyla getirdiği düzen
anlayışı,12 önceden (Tanrı tarafından) kurulmuş
olan, ancak işleyişi için dışarıdan herhangi
bir müdahale gerektirmeyen mekanik bir
düzeni tasarlamaktadır. Örneğin Leibniz’in
yaklaşımında, bu düzen, Descartes’in
felsefesindeki madde ile ruh arasındaki
ilişkileri anlatmakta kullanılan benzetmeyle,
aynı anda kurulmuş olan ve işleyişini yan yana,
ama birbirinden bağımsız olarak sürdüren

8 Smith, A., An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. New York: Modern Library Edition, 1937.
9 Modern toplum kuramında “niyetlenilmemiş sonuçlar” hipotezinin ele alınması için bkz. Anthony Giddens, The Constitution
of Society: Outline of the Theory of Structuration, Cambridge: Polity Press, 1984 (Türkçe çevirisi, Toplumun Kuruluşu: Yapılaşma
Kuramının Anahatları, çeviren. Hüseyin Özel, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınevi, 1999)
10 Modern dönemin başındaki bilimsel gelişme ve devrimlerin, özellikle de Galileo ve Newton sistemlerinin temel özellikleri
için bkz. Alexandre Koyré, Bilim Tarihi Yazıları I, Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 2000, ve Richard S. Westfall, Modern
Bilimin Oluşumu, Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları. 1994.
11 Scott Gordon, The History and Philosophy of Social Science, New York: Routledge, 1991, s. 213.
12 Russel, Bertrand (1945), A History of Western Philosophy, New York: Simon and Schuster, 1945, s. 583.
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çok sayıda saatin bulunduğu bir duruma
benzer; bütün saatler aynı anda kurulmuş
olduğundan, aralarındaki uyum sonsuza
kadar sürecektir. Newtoncu sistemde de
böyle bir tasarım vardır; gezegenler arasındaki
uyum, önceden kurulmuş ve mekanik çekim
kuvvetinin bir arada tuttuğu,13 bütünüyle
mekanik bir düzen ile sağlanmaktadır.14
Böyle bir düzen kavrayışının, doğanın yanı
sıra toplumda da var olup olmadığı, ya da
toplumdaki düzeni sağlayacak olan “çekim
kuvvetinin” ne olduğu sorusunun eninde
sonunda sorulması son derece doğaldı.
Ancak buradaki en büyük güçlük, insanların
gezegenler gibi tamamıyla mekanik biçimde
hareket eden nesneler olmayıp onların duygu,
düşünce ve niyetlerine göre davranışlarını
belirledikleri olgusudur. Başka deyişle
insanlar, kendilerine verilmiş olan notaların
dışına çıkarak, müziği değiştirme gücüne
sahiptirler; onların davranışını niteleyen esas
özellik, kendiliğindenlik ve davranışlarının
niyetlenmiş davranışlar olmasıdır. Yine
de bu, böyle bir düzenin toplumda da
bulunamayacağı anlamına gelmiyordu; bu
düzen kavrayışı, doğal haklar doktrinine
dayanan “toplumsal sözleşme teorisi” ile
verilecekti. Ancak bu teorinin, kendiliğinden
düzen kavrayışını reddeden bir düşünürden,
yani Thomas Hobbes’tan (1588-1679) gelmesi
son derece ilginçtir.
Hobbes, 1651’de yayınlanan ünlü yapıtı
Leviathan’da15 belki de toplum kuramının
hala çözmeye çalıştığı sorunu ilk kez formüle
etmişti: eğer insanlar kendi çıkarlarını
gözeterek davranıyorlarsa, toplumdaki

düzeni sağlayan ne olacaktır? Başka deyişle,
bireysel çıkar ile toplumsal çıkar arasında
var olduğu düşünülen çatışma nasıl ortadan
kaldırılabilir? Hobbes’a göre, insanların
davranışlarının temel belirleyicisi çıkardır.
Bütün insanlar, doğaları gereği eşittirler ve
aynı davranışı göstermektedirler. Hobbes’un
tanımladığı “doğal durum”, herhangi bir
devletin ya da otoritenin bulunmadığı, her
insanın varlığını sürdürebilmek için bir yanda
kendi özgürlüğünü korumaya, öte yanda da
ötekiler üzerinde egemenlik kurmaya çalıştığı,
yani kısaca herkesin herkesle savaş içinde
olduğu (bellum omnium contra omnes), adalet
ya da adaletsizliğin değil, yalnızca savaşın
hüküm sürdüğü bir durumu nitelemektedir.16
Ünlü “insan insanın kurdudur” (homo homini
lupus) önermesi ile betimlenen böyle bir
durum doğal olarak, insanın güvenliğinin ve
toplumsal düzenin sağlanmasının olanaklı
olmadığı bir durumu göstermektedir. Bu
yüzden insanlar, düzeni sağlamak amacıyla
bir araya gelerek yaptıkları bir “toplumsal
sözleşme” ile, merkezi bir otorite (devlet)
oluşturarak onun egemenliği altına girerler.
Bu sözleşme ile insanlar doğal haklarını
devlete devretmiş durumdadırlar; devlet de
esas olarak zor yoluyla düzeni sağlamaktadır.
Dolayısıyla Hobbes’a göre anarşiden
kaçmanın tek yolu, despotik devlettir.
Böyle bir kavrayış, doğal olarak
piyasa içerisinde hareket eden bireyin
özgürlüğünden vazgeçmesi anlamına
geldiğinden, bu sistemin benimseyebileceği
bir kavrayış olmaktan uzaktır. Ama öte yandan
da Hobbes’un insan doğasına ilişkin yaklaşımı,
sistemin gerektirdiği türden bağımsız,

13 Newton çekim gücünün ancak eser aracılığıyla, mekanik olarak etkisini gösterdiğini düşünmekteydi. Bu yüzden, bir mektubunda şöyle yazıyor: “Çekim gücünün maddeye içsel, onun doğasından kaynaklanan ve özüne ait olduğu, bu yüzden de
boşluk içinde bir cismin ötekine, arada herhangi bir aracı olmaksızın çekim gücü uygulaması ile bu çekimin onların eylem ve
güçlerini birbirine ilettiği düşüncesi, bana öyle saçma geliyor ki, felsefe konularında düşünme yetisi gelişmiş herhangi bir kişinin
bu görüşe kapılacağını hiç sanmıyorum” Aktaran: Arthur Koestler, The Sleepwalkers: A History of Man’s Changing Vision of the
Universe, Harmonsworth: Penguin 1964, s. 344.
14 Aslında Leibniz’in, Newtoncu sisteme yönelik eleştirisi, tam da bu sistemin yeterince mekanik olmamasıdır. Leibniz, Newtoncular hakkında şöyle diyor: “Onların öğretisine göre, Yüce Tanrı, saati durmasın diye zaman zaman onu kurmak isteyecektir.
Öyle görünüyor ki, Tanrı, bu sistemin sonsuz hareketini sağlayacak kadar öngörü sahibi değildir. Bu baylara göre Onun makinesi
öylesine kusurludur ki, Tanrı inanılmaz bir biçimde onu ara sıra temizlemek, hatta bir saat yapımcısının kendi saatini onarması
gibi onu onarmak, dolayısıyla da kendi işini sürekli düzelten beceriksiz bir kol işçisi gibi davranmak zorunda kalmaktadır”.
Aktaran: Edwin Arthur Burtt, The Metaphysical Foundation of Modern Physical Science: A Historical and Critical Essay, London:
Routledge and Kegan Paul Ltd., 1924 (tıpkıbasım, Routledge 2001), s. 289.
15 Thomas Hobbes, Leviathan, C. B. Macpherson (ed.), Harmondsworth: Penguin, 1968.
16 Russel, A History of Western Philosophy, a.g.e. s. 550.
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kendi çıkarları temelinde davranan birey
tipine dayanmaktadır. Bu durumda sorun,
bu ikisinin uzlaştırılıp uzlaştırılamayacağı,
yani birey özgürlüğünden vazgeçmeden
toplumsal düzenin sağlanmasının bir yolu
olup olmadığı sorunuydu. Bu soruna Locke
tarafından verilen yanıt ise, bugün hala liberal
toplum kuramının (ve belki de hatta iktisadın)
vazgeçemediği türden bir yanıt niteliğini
korumaktadır. Locke, doğal haklar öğretisi
ve toplumsal sözleşme teorisini korumuş,
ancak insanların Hobbes’un düşündüğü
gibi birbirlerinin “kurtları” olmasının
gerekmediğini ileri sürmüştü. Locke da tıpkı
Hobbes gibi insanların “doğal durum”dan
çıkmak için sözleşme içine girdiklerini
düşünüyordu; ancak bu doğal durum bir
savaş durumu olmanın ötesinde, “insanların
akıl yürütmeye dayanarak, kendilerini
yargılayacak herhangi bir ortak üst otoriteye
tabi olmadan yaşadıkları”, bir durumu
yansıtmaktaydı. Böylesi, sadece akla ve (akla
uygun nitelikteki) doğa yasalarına boyun
eğen, polis ya da mahkemelere gereksinim
duymayan, “erdemli anarşistlerin”17 yaşadığı
bir durumu anlatmasına karşın, insanların bu
düzende de güvenlik içerisinde olmamaları,
hâlâ her bireyin kendi yargıcı olması, kendi
haklarını kendisi korumak zorunda olması
yüzünden, yine toplumsal sözleşme ile
devleti yaratmışlardı. Locke’a göre “politik
toplumun başlangıcı, bireylerin tek bir
toplum yaratmak üzere bir araya gelmeleri
ve rızalarını göstermelerine bağlıdır”.18
Yine de bu, bireylerin kendilerinden ayrı
tutulamayan haklarından vazgeçerek bunları
devlete devretmesi anlamına gelmez; aksine
devlet, bu doğal hakları korumak için var
olacaktır; hukuk sistemi de “doğal hukuk”a
uygun olmak zorundadır. Devletin korumakla
yükümlü olduğu en önemli işlevlerinden
birisi de dolayısıyla, en önde gelen haklardan

olan mülkiyet hakkının korunmasıdır. Bu
bakımdan Locke’un bir orta yol tuttuğunu
görmek olanaklıdır. Ne var ki bu da, şöyle ya
da böyle, bireysel çıkar güdüsü ile toplumsal
refah arasında bir çatışmanın bulunduğunun
kabulü anlamına geldiğinden,19 tatmin edici
bir toplum tasarımı olmaktan uzaktır. Burada
da düzen ancak devlet tarafından sağlanabilir.
Locke’un teorisinin zayıf yanı, bu iki farklı
çıkarlar kümesinin birbiriyle uzlaştırılmasını
sağlayan mekanizmanın ne olduğunu
gösterememiş olmasıdır. Böyle bir mekanizma
ise, Adam Smith tarafından ortaya konacaktı.
Aslında, Smith’den önce, Bernard de
Mandeville (1670-1733), 1704 yılında basılan
ünlü Arıların Masalı (The Fable of the Bees)20
adlı manzum eserinde, uygarlığın gelişiminin,
erdemler yerine, erdemsizliklere dayandığı
görüşünü ileri sürmüştü. Mandeville’e göre
ekonomik büyüme ve refah, insanların çok
çalışmaları ve tutumlu olmaları ile başkalarını
düşünmeleri sonucunda değil, yalnızca kendi
çıkarlarını gözeterek, tembellik ve rahatlık,
lüks ve zevk düşkünlüğü sonucunda ortaya
çıkmaktadır. Böyle bir bakış açısı, aslında bir
ahlak felsefesi profesörü olan Adam Smith
(1723-1790) tarafından kabul edilemezdi;
dolayısıyla Smith’in önündeki sorun, bir
yandan insanların erdemli davranışları ile
onların çıkar güdüleri arasında, öte yandan da
bireysel çıkarlar ile toplumsal refah arasında
nasıl bir uzlaşma yolu bulunabileceğiydi. Bu
bakımdan Smith’in iki ünlü kitabı, 1759’da
basılan Ahlaki Duygular Teorisi (The Theory
of Moral Sentiments) ile 1776’da basılan
Ulusların Zenginliği (The Wealth of Nations) bu
çabanın ürünleri olarak görülebilir. İlk kitapta,
toplumu bir arada tutan Newtoncu çekim
kuvveti, Smith’in “sempati” adını verdiği duygu
iken, ikinci kitapta bu, ünlü “görünmez el”in
temelinde yer alan kişisel çıkar dürtüsüdür.

17 A.g.e., s. 625.
18 A.g.e., s. s. 631.
19 Aslında liberal düşünce içerisinde bu türden bir gerilim hep varolmuştur. Faydacılığın kurucusu Bentham bile ömrünün son
yıllarında, bireysel çıkarlar ile toplum refahı arasındaki uyumun ancak devlet müdahalesi ile sağlanabileceği sonucuna varmıştı
(Daniel Fusfeld, The Age of the Economist, Boston: Addison Wesley, 2002, s. 51). Aynı biçimde, Michael Hechter, (“Karl Polanyi’s
Social Theory: A Critique,” Politics and Society sayı 10 no. 4, 1981, s. 399-429.) da, “görünmez el” anlayışının faydacılıkla tutarlı olmadığını belirtmektedir. Hechter da, Bentham gibi, çıkar dürtüsüne dayanan faydacılığın, ister istemez bireyler arasında
çatışmaya neden olarak, “piyasaya müdahale yoluyla toplumsal huzursuzluğu önleyebilecek tek kurum olan” (y.a.g.e., s. 414)
devletin müdahalesine yol açacağını söylemektedir.
20 Bernard de Mandeville, The Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits, I. Primer (ed.), New York: Capricorn Books,
1962.
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Smith’e göre, “sempati”, kişinin sahip olduğu,
kendisini bir başkasının yerine koyarak
belirli durumlarda onun ne yapabileceğini
düşünebilme kapasitesidir.21 Doğal haklar
öğretisinin izleyicisi olan Smith de, insanların
benzer olduklarını, herkesin aynı hak ve
özelliklere sahip olduğunu düşünmektedir.22
Bu bakımdan insanlar birbirlerinin davranış
biçimlerini de anlayabilme yeteneğine sahiptir.
Bu ise, insanların birbirlerini anlama yoluyla,
hak ve özgürlüklerinin korunabileceği bir
düzenin yaratılabilmesinin ön koşullarını
ortaya koyacaktır. Yine de, bu düzenin temel
özellikleri, Ulusların Zenginliği kitabında
ortaya konacaktı. Bu kitapta Smith, “doğal
özgürlük sistemi”nin bütünüyle insanların
kendi çıkarlarına dayanarak davranmaları
sonucu ortaya çıkacağını ileri sürmekteydi.
Bu sistem, insanların kendi çıkarlarını
kollarlarken aslında toplum refahını da
artıracaklarını öngören “görünmez el”
kavrayışına dayanmaktadır. “Görünmez el”,
insandaki, çıkar dürtüsünden kaynaklanan
değiş tokuşa yönelik olan doğal eğilime,
çıkar dürtüsüne dayanmaktadır. Smith’in ünlü
deyişiyle, “yemeğimizi kasabın, biracının ya
da fırıncının merhametine değil, onların kendi
çıkarlarını gözetmelerine borçluyuz. Onların
insanlığından değil, kendilerini sevmelerine
sesleniriz; onların gereksinimlerinden değil,
elde edecekleri avantajdan söz ederiz”.23
Böyle bir bakış açısı, toplumsal düzenin
sadece insanlar arasındaki “duygudaşlığın”
ötesinde, tümüyle değiş tokuşa dayanan
ilişkilerin ve bunların sonucunda ortaya çıkan
toplumsal işbölümünün bir sonucu olduğu
anlamına gelmektedir. Aslında “sempati”
ilkesi ile bireysel çıkar ilkesi arasında, kimi
zaman “Adam Smith sorunu” olarak da
adlandırılan24 bu gerilimin çözümü, bireysel
çıkar güdüsünün “ahlak dışı” bir ilke olmasının

gerekmediği dikkate alındığında ortadan
kalkacaktır, çünkü “sempati” kavramı da
aslında düşünsel bir sürece göndermede
bulunmaktadır (bu bakımdan daha çok
çağdaş “empati” kavramına yakındır).
İnsanların birbirlerini anlama kapasiteleri,
değiş tokuş ilişkilerine girmeleri için de bir
ön koşuldur; sistemin işleyebilmesi için, iki
tarafın da birbirini anlaması, karşısındakine
güvenmesi gereklidir; tıpkı David Hume’un
söylediği gibi:
Senin tahılın bugün olgunlaştı; benimki de
yarın olgunlaşacak. Bugün benim sana
yardım etmem, yarın da senin bana yardım
etmen ikimiz için de karlı. Sana karşı nazik
olmak değil amacım; senin de bana karşı
olmadığını biliyorum. Bu yüzden senin
hesabına acı çekecek değilim; senin için, bir
karşılık bekleyerek emeğimi ortaya koysaydım,
düşkırıklığına uğrayacağımı biliyorum,
dolayısıyla senden bana minnet duymanı
boşuna bekleyeceğimi de. O yüzden seni kendi
emeğinle başbaşa bırakıyorum. Sen de bana
karşı aynı biçimde davranıyorsun. Mevsimler
değişiyor; her ikimiz de birbirimizden karşılıklı
güven ve emniyet beklediğimizden ürünümüzü
kaybediyoruz.25
Smith’e dönersek, görünmez elin, ya da
piyasa mekanizmasının kendisinin, “düzen
sorununu”, dışarıdan herhangi bir müdahale ya
da otorite olmadan çözebildiği görülecektir.
Bunu sağlayan da, toplum kuramında bugün
de kullanılan bir hipotez olan, bireylerin
“niyetli davranışlarının niyetlenilmemiş
sonuçları”dır.26 Hiç kimse, toplum refahını
düşünerek davranmaz; onların gözettiği kendi
bireysel çıkarlarıdır. Ancak bu davranış, onların
beklemediği, ya da istemediği biçimde,
toplumsal refahın da gerçekleşmesini

21 Gordon, The History and ... a.g.e., s. 133-35.
22 Smith’in de bir üyesi olduğu İskoç Aydınlanma geleneğinde, insan doğasının tekdüze olduğu düşünülmektedir. Bu geleneğin en önemli temsilcilerinden olan David Hume’a göre, “İnsanlar, bütün zamanlarda ve mekanlarda büyük ölçüde aynıdırlar; bu bakımdan tarih bize ne yeni ne de tuhaf bir şey söyler. Tarihin temel kullanımı ancak insan doğasının sabit ve evrensel
ilkelerini ortaya çıkarmak içindir.” (aktaran: Gordon, The History and ... a.g.e., s. 116).
23 Adam Smith, The Wealth of Nations, a.g.e., s. 18.
24 Gordon, The History and ... a.g.e., s. 133-35.
25 Aktaran: Robert D. Putnam, “Social Capital and Public Affairs,” Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, sayı.
47, No. 8 (Mayıs 1994), s. 5-6.
26 “Niyetlenilmemiş sonuçlar” hipotezinin toplum kuramındaki önemi için bkz. Giddens, The Constitution of Society, a.g.e., s.
9-14.
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sağlayacaktır. Bu “kendiliğinden düzenin”
sağlanabilmesi için gereken baskı ya da zor
değil, aksine bireysel çıkar dürtüsüne dayalı
değiş tokuş etkinliğidir. Bu bakımdan piyasa
mekanizması, ikinci bölümde anlatıldığı
üzere, toplumdaki her birisi, ancak kendisini
ilgilendirdiği kadarıyla, kısıtlı miktarda bilgi
sahibi olan bireylerin ellerindeki bilgiyi bir
araya getirerek bu bilgiyi fiyatlara yansıtmakta
ve dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı
sürece, bu fiyatlar göreli kıtlıklara göre
oluşmaktadır. Böyle bir sistemin işleyebilmesi,
bireysel girişim özgürlüğü ile serbest rekabete
bağlı olacaktır. Bunun dışındaki, devletten
ya da başka türden bir otoriteden gelecek
herhangi bir müdahaleye hem düzenin
sağlanması bakımından hiç gerek yoktur;
hem de böyle bir müdahale kaynak dağılımını
bozmasının yanında, en yüce değer olan birey
özgürlüğünü de ortadan kaldıracaktır.27 Yani
sistemin işleyişi için bütünüyle bireysel çıkar
dürtüsüne güvenmek hem akıllıca, hem de
ahlaki bakımdan da istenir bir davranıştır.
Dolayısıyla, “görünmez el” mekanizması,
bütünüyle kendi çıkarını gözeten bireylerin
davranışları sonucu, ancak onların
niyetlerinden bağımsız olarak ortaya çıkmakta
ve tümüyle değiş tokuş ilişkilerine dayanarak
toplumsal bakımdan da istikrarlı bir düzeni
ortaya çıkarmaktadır; yani Hobbes’un
öngördüğünün tersine, kişinin çıkarları ile
toplumun çıkarları arasında bir çatışma değil,
uyum sözkonusudur. Piyasa sistemi, yalnızca
ekonomik olarak değil, toplumsal olarak da
dışarıdan hiçbir müdahale olmadan kendi
kendine ortaya çıkan ve kendisini sorunsuzca
yeniden üretme kapasitesine sahip bir
mekanizma öngörmektedir. Bu açıdan
Liberal düşünce aslında bireysel davranışın
önemsizleştirildiği, neredeyse Hegel’in
ünlü “aklın hilesi” anlayışının savunulduğu
bir yaklaşımı benimser görünmektedir.
Bireyler kendi özgür iradelerine göre eyliyor
görünseler de aslında onları bu davranışlara
yönelten, farkında olmadıkları ve onları daha

“yüce” bir amacı gerçekleştirmeye yönelten
kimi “kozmik” güçler vardır. Bireylerin aslında
belirli ereklerin yerine gelmesi için kullanılacak
“kuklalardan” başka şeyler olmadığı böyle bir
açıklama ise, bizi ya Hegelci türden metafizik
bir erekselciliğe, ya da en azından bütün
bir ekonomik ve toplumsal sistemin varoluş
nedeninin kimi işlevleri yerine getirmesi
olduğunu ileri süren işlevselci (functionalist)
“açıklamalara” götürecektir. Bununla ilişkili
bir başka sorun da, bu erekselcilik ya da
işlevselciliğin, özellikle liberal anlayışlarda,
sistemin her zaman en iyi sonuçları vereceği
önermesini desteklemek üzere kullanılmasına,
başka deyişle, Voltaire’in Candide romanında,
her zaman içinde yaşadığımız dünya için “bu
dünya olası dünyaların en iyisidir” diyen Dr.
Pangloss’un28 bakış açısının benimsenmesine
götürmesidir.
Sonuç olarak, Liberalizmin insan ve kapitalizm
tasarımının, neredeyse 17. Yüzyıldan bu yana
pek değişmediğini görmek mümkündür.
Bugün bile, Liberalizm hala, Panglosscu bir
bakış açısıyla, piyasanın üstünlüğüne, Sosyal
Kontrat teorisi ile Görünmez El kavrayışına
dayanmakta ve bu analitik artalanı kullanarak
kapitalizm savunuculuğunu sürdürmektedir.29
Bu bakımdan, 19. yüzyılın “Klasik” liberalizmi ile
bugünün “Neoliberalizmi” arasında kavramsal
bakımdan hiçbir fark olmadığını söylemek
doğru olacaktır.

27 Friedrich von Hayek, The Road to Serfdom, Chicago: University of Chicago Press, 1944.
28 Bertrand Russel, (History of Western Philosophy, a.g.e., s. 581) Dr. Pangloss’un aslında, “önceden kurulmuş uyum” düşüncesini savunan düşünür Leibniz’in bir karikatürü olduğunu belirtmektedir.
29 Liberal düşüncenin Hayek’le birlikte en önemli felsefecilerinden birisi olan Richard Nozick’in, Anarşi, Devlet ve Ütopya (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, 2015) yapıtının da hala bu tür bir felsefi artalana dayandığını görmek bu bakımdan ilginç.
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LİBERAL İDEOLOGLARIN
MOTİVASYONLARI VE
GÜNÜMÜZDE BAŞLICA TEMALARI
ERHAN NALÇACI

Tarihsel bir giriş:
Liberal ideologların işlevlerini tarih içinde
incelemek çok yararlı olurdu, ancak
Dayanışma Forumu bu kadar kapsamlı bir yazı
için uygun değil. Yine de liberal ideologluğun
nasıl bir toplumsal iş bölümüne denk geldiğini
anlamak için tarih içinde gerilere gitmeyi
deneyelim.
Antik çağlarda Tunç Devri olarak anılan
dönem, soylu toprak sahiplerinin
egemenliğine ve köylünün sömürüsüne
işaret eder. Köylünün artı ürününe el koymaya
dayanan bir düzenin sürdürülebilmesi için
askeri önlemlerin yanı sıra dinsel ideoloji
binlerce yıla yayılan bu dönem boyunca başat
bir rol oynamıştır. Her şeyin dinle açıklandığı,
son derece muhafazakâr bu dönemde
rahipler ve onların hegemonyasını dinden

alan buyrukları, işi sadece ideologluk olan bir
kadroya gerek bırakmamıştır.
Buna karşılık Demir Devrine geçişle birlikte,
M.Ö. 700 gibi Akdeniz kıyılarında meta
üretiminin, köle emeği kullanımının ve
tüccarların ortaya çıkması, sınıfsal dengeleri
altüst etmiş, soylu olmayan ama giderek
güçlenen, yeni bir sınıf aristokrasiye karşı
siyasal ve toplumsal iktidarını aramaya
başlamıştır. En azından iktidarı soylularla
paylaşmak istemektedirler ki “demokrasi”
sınıflı toplumlar içinde böyle doğmuştur.
Yükselen sınıfın ideologları olayları tanrı ile
değil madde ile açıklamaya başlamışlardı.
Egemen sınıf için ise artık söz konusu
materyalist düşünürlerin karşısına, sadece
bazı ezberleri tekrarlayan ama düşüncesi
olmayan rahipleri çıkarmak çok yetersiz
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kalacaktı. Bunun üzerine yeni bir toplumsal iş
bölümü icat edildi: Filozoflar.
Gerçekten Pitagoras, Sokrat ve Platon soylu
sınıfın iktidarını savunan, soylu olmayan
sınıfların siyasetten uzak kalmasını öğütleyen
ve materyalist filozoflara karşı kurnazlıkla
sivriltilmiş düşüncelerle mücadele eden yeni
bir toplumsal iş bölümüne işaret ediyordu.
Gerçi üçü de liberal değil, muhafazakâr
düşünürlerdi; antik çağın liberalleri Stoacılar
olacaktı. Ancak egemen sınıf tarafından
çağın çaplı ve yetenekli kişilerinin sınıf
mücadelesinde düşünsel kurnazlıklarıyla
ideolojik cephede kullanılmaya başlanması
yeniydi.
Şimdi günümüze dönebiliriz.
1.0. Tanımlar: Liberal ve liberal ideolog
Günümüz tek tanrılı dinleri, dünyaya gelen
herkesin kendi dininden olduğunu ama sonra
çevresel etkilerle din değiştirdiğini iddia eder.
Liberallik de öyle; günümüzde emekçi
sınıfların çeşitli katmanlarında bulunan kişilere
eğer işçi sınıfı partisi elini değdirmediyse
hemen hepsi liberaldir.
Sınıfın diğer üyeleri ile rekabet ederek
yaşam seviyelerini koruyabilecek ve
yükseltebileceklerini düşünürler; kapitalist
düzenin değişmeden sonsuza kadar
uzayacağından şüpheleri bulunmaz;
örgütlülüğün özgürlüklerini kısıtlayacağı
kanısındadırlar; sermaye sınıfına nefret
beslemek yerine onları dizi filmlerde
izlemekte ve öykünmektedirler; onları düzene
bağlamak için icat edilen çeşitli araçların
fanatik tutkunudurlar vb.
Söz konusu liberal kafa, kişiye çok özgün ve
bireysel bir tercihmiş gibi gelir ama aslında
sermaye sınıfı tarafından ana akım medyası,
film, müzik ve spor sanayisi, şişirilmiş düzen
siyasetleri, okulların açık-gizli müfredatlarıyla
ve karşıt olarak solun baskılanmasıyla
şekillendirilir.

Böyle olunca emekçi sınıfların bireylerini
liberal diye suçlamanın hiç anlamı kalmaz,
aksine işçi sınıfının siyasi öncüsü her seferinde
kendini suçlamalıdır, “bu kişilere neden
ulaşamadım, neden onları dönüştürecek
yeterli araç geliştirmedim, neden onları
sosyalist geleceğe ilişkin umutlandıramadım”
diye.
Liberal ideologluk ise liberalleştirilmiş
kitleden bambaşka bir konu olarak ele
alınmalıdır.
Liberal ideolog, şu veya bu şekilde sermaye
sınıfının gereksinimi olan güncel ideolojik
cephaneyi sağlar, düzenin bir kadrosu
olarak yaptığı işte oldukça bilinçli davranır,
akıl oyunları ile her durumda sermayeye bir
yaşam öpücüğü kondurmaya çalışır.
Bu haliyle açık bir sınıf düşmanımızdır. Sınıf
düşmanı olmaları her gün büyütülen bir kinle
hesaplaşacağımız günü beklemek anlamına
hiç gelmez; aksine gündelik olarak ürettikleri
ideolojinin anında ve etkili bir şekilde
karşılanması gerekir.
Bu kısa deneme yazısı da liberal ideologların
günümüz sınıf mücadeleleri içindeki
konumlarını anlamaya dönük kaleme
alınmıştır.

2.0. Liberal ideologların motivasyonları
2.1. Sermaye sınıfının üyesi olmak
Liberal ideologlar çoğu kez sermaye
sınıfının dışından devşirilirler ama bazı nadir
durumlarda sazı ellerine alanlar olur. Tarihsel
girişte ele aldığımız Platon örneğin, soylu
sınıfların üyesiydi.
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Güncel örnek olarak Celal Şengör verilebilir.
Sermaye sınıfının üyesi olarak ideolojik girdi
yaptığı çok belli olur ve sınıf çıkarlarından
başka bir motivasyon aramanın anlamı
bulunmaz. Belki zamanında Sakıp Sabancı
çok medyatik ve çok konuşan biri olarak bu
kategoride kabul edilebilirdi. Yoksa sermaye
sınıfı üyeleri doğudan yazarlığa, siyasetçiliğe
ve TV şovlarına katılmayı pek sevmezler;
göz önünde olmamak işlerine gelir, çünkü
toplumsal asalaklıkları çabuk deşifre olur.

2.3. Liberal ideologluk ve dünyalıklar

2.2. Sosyalizmden umutsuzluk

Sadece maddi özendiriciler akla gelmemeli;
tanınmış olmak, toplumu etkileyebilmek,
hayranları olmak vb. de önemli kazanımlardır.
Dolayısıyla liberalleştirilmiş ve işçi sınıfı
siyasetinin olanaklarının kısıtlandığı bir
toplumda liberal ideologluk oldukça gözde bir
meslektir.

Bir aydın adayının, hatta zamanında solda
konumlanarak düşünce üretmiş bir kişinin
liberal ideoloğa dönüşmesindeki en önemli
etkenin sosyalizmden güncel olarak umudunu
kesmesi olduğu söylenebilir. Mücadelenin
zor zamanları olabilir, yenilgiler yaşanabilir
ama her durumda sosyalist devrimin
güncelliğinden umut kesme, sermaye
tarafından düşürülme ve teslim alınma
anlamına gelir.

Sermayenin vaz geçilmez bir kadrosu olarak
liberal ideologların önemli bir bölümü
hizmetlerinden dolayı bir dünyalık edinirler.
Bu bazen ana akım medyada köşe yazarlığıdır,
bazen televizyonlarda program yapmaktır,
bazen kitapların basılmasıdır, bazen Başkan’ın
uçağına binmektir, bazen fonlanmaktır, bazen
üniversitede iyi bir pozisyondur, bazen yurt
dışında ağırlanmaktır vb.

Umudunu kesenlerin önemli bir kesimi
liberal kitleye dönerler. Bazıları ise liberal
ideoloğa dönüşür, bundan sonraki yaşamlarını
yazılarında, konuşmalarında sermaye sınıfını
ölümsüz kılacak manevralar yapmaya adarlar.
Bir kısmı zaten oldukça entelektüeldir ve
yazma çizme işi bir yaşam biçimi haline
gelmiştir. Bu yetenek ve birikim, renkli ve
kimsenin beceremeyeceği şekilde sermaye
sınıfının hizmetine sunulur. Örnek olarak
Birikim dergisinin izlediği çizgi verilebilir.
Muhakkak bir sonraki başlıkta inceleyeceğimiz
maddi ödüller bu koşullarda devreye girer.
Sovyetler Birliği’nin ideolojik alanda
etkisizleşmeye başlaması ve sonra 198991 aralığında tamamen çözülmesi, büyük
bir inançsızlık furyasına dönüşmüş,
liberalleşmenin eşlik ettiği bir gericilik dönemi
yaratmıştır. Bu vasat dönekleşmiş solculardan
liberal ideolog devşirmek için sermayeye
olağanüstü bir fırsat vermiştir.

2.4. Kronik aşamacılar
Bir de bu yazıda ayrıntısına girmeyeceğimiz
ama yazılmazsa eksik kalacak bir motivasyon
kaynağına değinmemiz gerekecek. Sol
düşünce 250 yıldır sadece modern işçi
sınıfından üremez, köylülükten ve küçük
burjuvaziden de türer. Bu tip siyasetlerde
muğlak bir sosyalizm söylemi bulunur ama
sıra bir türlü sosyalizme gelmez, çünkü henüz
tamamlanması gereken eksik bir burjuva
devrimi vardır!
Bu “demokrasi” mücadelesidir, daha iyi bir
kapitalizm için ara hedeflerdir, sosyalizm
kafada canlansa bile bu burjuvazisiz olmaz,
“özgürlük” için burjuvazinin soluk alıp vermesi
elzemdir vb.
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Bu sol siyasetler bazen radikal gözükseler de
liberal bir ton taşırlar ve bir türlü sermayeden
çok uzağa düşemezler. Sermayeye yanaşmak
için mazeretler üretmek bu siyasetlerde bir
çeşit liberal ideologluğa yol açar.
3.0. Liberal ideologların güncel temaları
3.1. Yağmaya dayalı bir sermaye birikim
rejimini meşrulaştırmak
Burada en güncel örnek AKP’nin iktidar
yıllarında ona eşlik eden liberal salgıdır.
Batı emperyalizminin ve sermaye sınıfının
talana dayalı bir sermaye birikim dönemini
yürütmek üzere AKP’yi tasarladığını biliyoruz.
Türkiye’deki bütün özelleştirmelerin %90
kadarının AKP tarafından yapılması Türkiye’nin
gördüğü en büyük mülk devri dönemine işaret
eder. Kamuya ait olan mülk, bu operasyonla
yerli yabancı demeden sermaye sınıfına
aktarılmış, ayrıca emekçilerin kuralsızca
sömürülebildiği bir rejim yaratılmıştır.

Liberal ideologların bu dönemi
meşrulaştırmak için yaptıkları en önemli
girdi, Türkiye tarihinden sınıfsal olanı el
çabukluğu ile yok etmektir. Buna göre
AKP güya bir vesayet rejimi ile uğraşmış
ve ileri demokrasiyi temsil etmiştir. 1908 ve
1923 bir burjuva devrimi değil, sınıflar üstü
bürokrat ve askerlerin halkın iradesine karşı
gerçekleştirdikleri darbelerdir. Bu vesayet,
askeri darbeler ve askerlerin demokrasi
üzerindeki hegemonyasıyla sürmüştür. Liberal
ideologlar AKP’ye böylesi bir “kurtarıcı” rolü
sağlamıştır.
1908 ve 1923’ün sınıfsal karakterine konuyu

uzatmamak için burada girilmeyecektir, ancak
Türkiye’deki bütün askeri darbeler sermaye
sınıfının gereksinimlerini karşılamak için
yapılmıştır.
Zaten emekçi sınıfları sınıfsal olandan ve sınıf
mücadelelerinden uzak tutarsanız onları
içinde debelendikleri liberalizm batağından
çıkaracak hiçbir merdiven bırakmazsınız.
Bir yağma düzenini meşrulaştırmak, önündeki
engelleri temizlemek için yapılan bu
operasyon, liberal ideologlardan adeta bir
cephe oluşturmuştur. 1996’da kurulan Radikal
ve 2007’de kurulan Taraf gazeteleri liberal
ideologların üst üste yığıldığı, nemalandığı
ve işçi sınıfına karşı büyük bir ideolojik cephe
oluşturdukları iki özel sermaye kuruluşudur.
Bilmiyoruz yazarlarını hatırlamaya gerek var
mı?
Bazılarını hatırlayalım yine de: Ahmet İnsel,
Cengiz Çandar, Cüneyt Özdemir, Murat Yetkin,
Oral Çalışlar, Murat Belge, Oya Baydar, Orhan
Pamuk, Mithat Sancar, Emre Uslu, Ahmet
Altan, Yasemin Çongar…

Bu iki gazetenin işlevlerinin analizi
liberal ideologların nasıl sermaye için
araçsallaştırıldığını anlamak için çok yararlı
olacaktır.
3.2. Emperyalizm kuramını ortadan
kaldırmayı denemek
Liberal ideologlar nasıl sınıfı siyasi analizden
kaldırıp yerine farklı etnik, sekülermuhafazakâr, kadın-erkek, hakları ihlal
edilenler gibi kategoriler koymayı deniyorlarsa
DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 06 |

24

emperyalizm kuramını yok saymak da benzer
bir marifettir. Burada üniversite kürsülerinde,
özelikle uluslararası ilişkiler bölümlerinde
liberal ideologların nasıl istihdam edildiği ve
kadro yetiştirdiğini kavrama fırsatı da buluruz.

sınıf mücadelelerinin yerine insan hakları,
demokrasi gibi kavramları geçirmeye çalışırlar.
Şimdi ilgi başka alanlara kaydı, ancak
geçerken ve satır aralarında sosyalizme
vurmayı ihmal etmiyorlar doğal olarak.
3.4. Faşizm icat etmek

Bir kez emperyalizm kuramını yok sayarsanız,
emperyalist ülkelerle bütün kirli ve kabul
edilemez ilişkileri “reel politika” saymaya
başlarsınız.
Ayrıca günümüzde özellikle 2008’den sonra
belirginleşen Türkiye sermayesinin diğer
halklar aleyhine yayılmacı eğilimlerinin de
“reel politika” malzemesi olarak sunulmasında
liberal ideologların büyük katkısı olmaktadır.
3.3. Reel sosyalizmi karalamak
Özellikle geçen yüzyılın sosyalizmli
günlerinde liberal ideologların başlıca
istihdam alanı reel sosyalizmi karalama işiydi
ve bu iş adeta bir sektör haline gelmişti.
Geçen yüzyılın bilim felsefecileri, tarihçileri,
edebiyatçıları, gazetecilerinin bir kısmı
dünyalığını buradan elde ediyordu. CIA’nın bu
işe başlıca bir bütçe ayırdığı artık iyi biliniyor.

Hiçbir siyaset sermaye sınıfı için kalıcı değildir;
gereksinimler farklılaşmakta, yıpranan
siyasi tasarımların yeri gelince yeni siyasi
oluşumlarla değiştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye tam da böyle bir zamandan geçiyor.
Sermaye sınıfı ve uluslararası emperyalist
güçler; son 20 yılda yeni tarzda sermaye
birikiminin sağlanmasında çok büyük işlev
görmüş ve çok büyük bir gücü kullanmasına
izin verilmiş AKP’yi yeni bir sermaye siyasetiyle
ikame edip edemeyeceklerine bakıyorlar.
Yeni sermaye siyaseti tasarımının sermayenin
elde ettiği kazanımları sürdürmesinin yanı
sıra ayaklanma potansiyelinden hep korkulan
emekçi sınıfları kapsama yeteneği de
olmalıdır. Bu hedef ise ancak şöyle ya böyle
solu bir miktar içeri alarak hayata geçirilebilir.
Ama Altılı Masa’da olduğu gibi bu kadar açığa
çıkmış bir sağ programa solu kapsama sıkıntısı
belirir. İşte burada farklı tip bir liberal ideoloğa
gereksinim doğar: Faşizm icatçısı.

Yirminci yüzyılda reel sosyalizm tarihi
insanlığın toplumsal eşitliğin sağlanması
yolunda en cüretkâr, en kapsamlı ileri atılışıydı.
Doğal olarak hatalar da yapıldı. Şimdi bunları
gelecek atılım için anlamaya çalışıyoruz. Bu
süreci anlamanın temel aracı ise 20. yüzyıldaki
sınıf mücadelelerinin şiddetini kavramaktan
geçiyor.

Faşizm icat edilir çünkü solun geçen yüzyıldan
kalma bir ezberi faşizme karşı işçi sınıfının
sermaye partileri ile ittifak yapmasına dayanan
birleşik cephedir. Birleşik Cephe siyasetinin
geçen yüzyılda ne kadar yararlı olduğuna, ne
kadar işçi sınıfı hareketine zarar verdiğine bu
yazıda değinmeyeceğiz.

Oysa liberal ideologlar daha önceki
başlıklarda gördüğümüz gibi bu konuda da

Ancak liberal ideolog tarafından faşizm icadı
sınıf işbirlikçiliğinin yolunu döşeyecektir.
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İcat diyoruz, çünkü emperyalist düzende
farklı dengelere ve farklı sermaye birikim
yöntemlerine denk gelen Türkiye’de Erdoğan
ve AKP iktidarı, Brezilya’da Bolsonaro,
Hindistan’da Modi dönemi faşist rejimler
değildir. Söz konusu yöneticiler faşizme yatkın
karakterler olabilir, ama bu rejimin faşist
olması için yeterli koşul değildir.
İnsanlar geçen yüzyılda yaşanan faşist
rejimlerin ne olduğunu unutmuşa benziyor.
İşçi sınıfı siyaseti güçlüyken, iktidarda olduğu
ülkeler varken ve bazı ülkelerde iktidarını
güç biriktirerek ararken sermaye sınıfı
faşizmi örgütler. Faşizm altında komünistler
yaşayabilmek için ya elde silah bir askeri
cephe oluşturup savaşıyorlardır, ya derin bir
yeraltı çalışmasına geçmişlerdir ya da ülkeden
çıkmışlardır. Yoksa daha gözaltına alınırken
öldürülmedilerse onları toplama kamplarında
işlenen cinayetler bekler.
Oysa örneğin AKP döneminde sermaye
işçi sınıfını kesitsel olarak temel tehdit
olarak görmemiştir. Bu dönemde yaşanan
çatışmaların başlıcaları Cumhuriyet Mitingleri,
Ergenekon ve Balyoz Operasyonları, 15
Temmuz Darbe Girişimi gibi burjuva klikleri
arasında gerçekleşmiştir. Emekçi sınıfları
dinci gericilikle ve uluslararası düzeyde
likidite bolluğu olan bir dönemde borç
para ile gerçekleştirilen ve sonlu olduğunu
herkesin bildiği bir “sahte Lale Devri” ile
kontrol etmişlerdir. Tabii ki her sermaye iktidarı
gibi baskı uygulamışlardır, ama her baskı
uygulanan rejim faşizm anlamına gelmez.
Hindistan ve Brezilya’da da, başkanlar ne
kadar fanatik sağcı olurlarsa olsunlar, işçi
sınıfı partileri bu dönemde yasal etkinliklerini
sürdürmüş, hatta yerel yönetimlere
gelmişlerdir.
Oysa şimdi Türkiye’de sahte refah dönemi
sonlandı ve yağmalanacak pek bir şey
kalmadı. Bu koşullarda ister AKP devam etsin
ister Millet İttifakı iktidara gelsin, emekçi
sınıflar üzerinde giderek artan bir baskı rejimi
ile karşılaşacağımız kesin.
Ama liberal ideolog, işçi sınıfı siyasetini,
olmayan faşizme karşı düzenin zor aygıtlarını

elinde tutan sermayeye yedeklemekte
kararlıdır.
3.5. Olmayan bir “ilerici” sermaye sınıfı
siyaseti icat etmek
Geçen yüzyılda sömürge ve feodalizm
karşıtı mücadeleler ve bu burjuva karakterli
siyasetlerin bir süre için sırtlarını Sovyetler
Birliği’ne yaslayabilmesi tutarlı olmayan bir
ilerici sermaye hareketi yaratabilmişti.
Şimdi artık bunun izine bile rastlanmıyor.
Sermaye sınıfı kendi içinde rekabet eden
kliklere ayrılsa bile tümü tekelci sermayenin
hegemonyasında gerçekleşiyor ve illaki gerici
oluyor.
Oysa liberal ideolog işçi sınıfı siyasetini daha
iyi bir kapitalizm için sınıf işbirliğine ikna
ederken böyle bir özne icat etmek zorundadır.
Ama gelin görün ki, bütün burjuva siyasetler,
sosyal demokratlar da dâhil olmak üzere,
tekelci sermayenin hizmetindedir. Dolayısı ile
“ilerici bir burjuvazi” ile işçi sınıfının ittifakının
kısmi kamuculuk, sömürünün hafifletilmesi,
aydınlanmanın sağlanması vb. sonuçlara
ulaşması sosyalist bir devrime göre oldukça
ütopiktir, çünkü öznesi bulunmaz.
Syriza, Podemos gibi ara siyasetler de “ilerici”
değildir. Syriza örneği, Yunanistan’da derin
bir uçuruma yuvarlanmış düzene kurtarma
merdiveni uzatmaktan başka bir şeye
yaramamıştır.

3.6. ”Piyasa sosyalizmi”nden adil bir dünya
düzeni yaratmak
Genellikle “ulusalcıların”, Avrasyacıların, Çinci
ve Rusçuların liberal ideologlardan farklı bir
renk olduğu düşünülür, ne de olsa NATO’ya
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ve ABD emperyalizmine karşı bir alternatif
önermektedirler.
Oysa bu alternatif kapitalizm dışına işaret
etmez, sınıf işbirlikçiliğinin başka bir
versiyonunu sağlar ve liberal ideologluğun bir
türevini bize verir.
Son zamanlarda Mehmet Ali Güller tarafından
üzerimize salınan Çin ve Rus ittifakının
etrafında şekillenen “yeni ve adil bir dünya
düzeni” kavramı bu liberal kavuşmanın en iyi
örneği olarak karşımıza çıkıyor.
Çünkü Rusya tekelci bir kapitalizme sahipken
Çin’deki tekeller bir piyasa düzeni sunuyorlar.
Bunun nihai sonucu sermaye ihracatı, serbest
bölgelerde emek gücü sömürüsü, eşitsiz ticari
ilişki, ham madde kaynaklarına el konması ve
en nihayet bağımlı ülkelerin yönetilmesinden
başka bir şey olamaz.
ABD ve İngiltere’nin olağanüstü kirli ve kanlı
tarihleri başka bir sermaye düzenini seçmemiz
için bir neden oluşturmaz.
Sonuç:
Çağımız sosyalizme geçiş çağıdır ve sosyalizm
liberal ideologluk denilen toplumsal iş
bölümü kategorisinin zeminini kurutacaktır.
Çünkü işçi sınıfının gerçek bir siyasi öncüsü
hiçbir zaman sermaye ile birlikte yaşamak
istemez, sermayenin yaşam suyunu keserek
toplumsal eşitliği sağlamayı amaçlar.
Ancak her seferinde farklı bir kurnazlıkla bu
kaçınılmaz sonu engellemeye çalışan liberal
ideologlarla keskin ve anlık mücadelemiz
sosyalizmin zaferine kadar bütün şiddetiyle
sürecek.
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LİBERALİZMİN YÜKSELİŞİ VE
DÜŞÜŞÜ: KISA “YETMEZ AMA
EVET” TARİHİ
ORHAN GÖKDEMİR

Liberalizm ve İslamcılığın ittifakının tarihini 12
Eylül’den başlatamayız ama 12 Eylül bu açıdan
da bir dönüşümün başlangıcıdır.
Türkiye burjuvazisi ta 1940’lı yıllardan bu yana
Kemalizm’in “Milliyetçi Batıcılık” politikasından
kurtulmaya çalışıyordu. 1940’lı yıllar burjuvazi
açısından Kemalizm’i bütünüyle gereksiz
kılacak pek çok gelişmeye sahne olmuştu
çünkü. 2. Dünya Savaşının ardından ABD’nin
önderlik edeceği “yeni bir dünya” kuruluyordu.
Türkiye sermaye sınıfı ve onun temsilcileri,
DP ve CHP’siyle “yeni dünyada” yerini almak
istiyordu. Din artık emperyalistlere ve yerel
sermayeye lazımdı. Komünizmi ancak bu
yolla durdurabileceklerine inanıyorlardı
çünkü. Emperyalizm yeni bir tezgâh kurmuş,
“yeşil kuşak” diye adlandırmıştı. Burjuvazi,
devrimini cami avlusuna bırakıp kaçmaya

hazırlanıyordu.
Türk liberalizmi işte o yeşil kuşak tezgahında
yeniden biçimlendirildi. Doğal olarak
devrimci dönemin bütün kazanımlarına
düşman oldu, derin antikomünizm çukuruna
yuvarlandı. Kemalizm’in içi boşaltılıyor, anti
Kemalist bir Atatürkçülük inşa ediliyordu.
Düzen İslamcılığa doğru meylediyordu. Köy
Enstitülerinin kapatılması, ezanın Türkçe
okutulması uygulamasından vazgeçilmesi ve
tarikatların yeniden açığa çıkışı bu dönemin
politik sonuçlarıdır.
Bu dönem aynı zamanda devletin tarikatlarla
barışma dönemidir. Cumhuriyetin kesintiye
uğrattığı Osmanlının tarikatlarla yönetme
geleneği yeniden yürürlükteydi. Nakşiler
ve Nurcular çıkarılıp atıldıkları yerlere geri
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dönüyordu. Necip Fazıllar, Sadi-i Nursiler CHP
ile DP arasında gidip geliyor, kabul görüyor,
ödüllendiriliyordu. Antikomünizm hepsini
birleştirmiş, devlet ABD’nin, NATO’nun,
kontrgerillanın ihtiyaçlarına göre yeniden
şekillendirilmişti.

liberalleşmeyi gerektirmişti. Özal dönemin
ruhu, esas oğlanıydı.
Tabii aynı zamanda ordu eliyle bir toplumu
dinselleştirme programı yürürlükteydi. Bunun
için elde tarikatlardan daha elverişli bir
malzeme yoktu.

“Kanlı Pazar” Düzenin Bir Organizasyonudur
Liberal Sol Sahne Alıyor
NATO düzeninde Amerikan filosuna karşı
yürümeye yeltenenleri doğrayan İslamcılar
artık makbul bir siyasal akımdı. Siyasal
tarihlerinin “Kanlı Pazar” ile başlaması rastlantı
değildir. Büyük Doğucular, Gülenciler, Akgenç, bugün AKP dediğimiz şeyi oluşturan
bütün bu aktörler, NATO’ya bağlı Komünizmle
Mücadele Derneklerinin içinden çıkıp geldi.
Orada cumhuriyetin ordusuyla, kurucu
partisiyle, polisiyle, yargısıyla yeni ittifaklar
kurdular. Sağa yaslanan düzenin en sağdaki
militanları oldular. Nüve halinde AKP’dir.
Bugün iktidar ortağı olan MHP de o dönemin
ürünüdür. Dönemin ruhu Turancılığa uygun
değildi. İslam yükseliyordu ve Turancılıkta
revizyon gerekiyordu. Türk-İslam ülküsü
ülkücülüğün temeli oldu. Komünizmle
mücadele islamcı ile milliyetçiyi de birbirine
yakınlaştırmış, birbirine benzetmişti.
Düzen Kemalizm yükünü atmaya
hazırlanıyordu. 12 Mart bir ilk adımdı. Arada 24
Ocak kararları var. 12 Eylül 1980 sermayenin
Batı kapitalizmiyle bütünleşme programının
en büyük hamlesiydi. Kapitalizmle
bütünleşmenin gereği olarak komünist ve
ilerici hareketler ezildi. Grev hakkı yasaklandı,
sendikalar etkisizleştirildi. Düzen devrimci
bir düzenleyici olarak ekonomik alana el
atan devletin artık çekilmesini istiyordu.
Özelleştirme bunun biricik yoluydu. Turgut
Özal’ın ANAP’ı nüve halinde AKP’ydi; hem
islamcı hem acımasız bir piyasacıydı. Özal
zengini seviyordu, fakire ise, haliyle, sadece
yardım ve sadaka kalıyordu. Özal’ın “serbest
piyasa devrimi”nin özetiydi bu.
Özal hem liberaldi hem Müslümandı. 1940’lı
yıllarda devlet kapısı açılan Nakşibendi
tarikatının yetiştirmesiydi. Piyasa toplumuna
geçiş, tarikatlar düzleminde de mutlak bir

Dinselleşme, dünya pazarıyla bütünleşme,
Cuntanın solu ve işçi sınıfını ezip geçmesi,
tabii Sovyetler Birliği’nin çözülüşü bazı
kapıları kapatmış ancak yeni kapılar açmıştı.
Sınıftan kaçış, mücadelenin genel bir
demokrasi mücadelesi olarak tanımlanması,
bu mücadelede Avrupa’nın arkalanması,
Batı fonlarıyla beslenen sivil toplumculuk
12 Eylül sonrası ortaya çıkan liberalizminin
alameti farikalarıydı. Sol olmayan bir sol
türemişti. Buna tuhaf bir biçimde “liberal sol”
adı verilmişti. Yan yana gelmeyecek iki şey bir
siyasal hattın kimliği olmuştu. Soldaki “BirikimMurat Belge” etkisi, böylece, bir etki olmaktan
çıkıyor, ete kemiğe bürünüyordu.
Sol’un “içinde” peydahlanan bu yeni
liberalizm, yaşanan bütün olumsuzlukların
baş sorumlusu olarak cumhuriyetin kuruluş
paradigmasını işaret ediyordu. Cumhuriyet
başından beri Müslümanları, solcuları
ve Kürtleri dışlamış, ezmişti. “Özgürlük
ve demokrasi” mücadelesi bu çevrelerin
hassasiyetleri esas alınarak yürütülmeliydi.
Böylece tarihin sınıf temelli okumasının
karşısına özgürlük temelli bir yeni okuma
dikiliyordu.
Sol liberalizmi Özal sempatizanlığından Tayyip
Erdoğan hayranlığına iten dinamikler işte
bunlardı. Sonuçta hepsi birden “demokrasi
mücadelesi”nin farklı parçalarıydı. 12 Eylül
karanlığından, Kemalist vesayetten, ceberut
devletten kurtulmanın yolunu arıyorlardı hep
birlikte. Kemalizm’in ezdiği islamcılar iktidara
yaklaştıkça daha bir umutlanıyorlardı.
Sonunda islamcı iktidarı kurulunca liberal sol
Birikim Dergisi “Muhafazakâr Demokrat İnkılâp”
kapağıyla selamladı bu dönüşümü. Başlığın
devamına “1946-83 ve Sonunda 3 Kasım” diye
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tarih düşülmüştü. 1946’da başlayan liberal
mücadele islamcılar eliyle zafere ulaşmıştı,
dedikleri buydu. Kapak yazısını yazarı Ömer
Laçiner, büyük bir coşkuyla dolduruyordu
altını.

çıkar, onun öz evladıdır. Püsküllü Kadir kemale
ermemiş Murat Belgedir. Ama öte yandan
Murat Belge eleştirisinin varacağı yer de
Püsküllü Kadir tarihçiliğidir.
Son Durak: Yetmez Ama Evet

Kaldı ki solda da “özgürlükçü” partiler vardı
artık. Bu sınıftan kaçmış özgürlükçülük
HDP’den başlayarak AKP’de ve CHP’de
karşılıklar buluyordu. Ufuk Uras türü solculuk
için artık sahne hazırdı.
Nurcular Sivil Toplum Örgütü
Aslında sadece AKP’ye destek vermediler,
Fethullahçıların da önemli bir destekçisi
ve meşruiyet sağlama aracı oldular. Abant
Toplantılarını hatırlayın. Çoğunun yolu Zaman
gazetesi sıralarından geçti. Birçoğu cemaat
TV’lerinin değişmez yüzüydü. Bu yüzden
hapis yatanlar var aralarında. Kemal Burkay,
Süleyman Soylu, Nazlı Ilıcak, İbrahim Kalın,
Ufuk Uras, Etyen Mahçupyan, Hayrettin
Karaman, Murat Belge, Ömer Laçiner, Altan
Tan, Binnaz Toprak, Reha Çamuroğlu, Ali
Babacan, Yusuf Kaplan, TÜSİAD ile MÜSİAD
temsilcileri bu toplantılarda yan yana
oturmuşlar, 1945’te oluşan ittifakın bileşenleri
olarak boy göstermişlerdi. Cemaat artık
liberalizmin çatı örgütüydü.
AKP rejimi burjuvazinin 1940’lı yıllarda
başlayan politik evriminin güncel bir çıktısıdır.
24 Ocak kararları ve Özalcı uygulamaların
mantıki sonucudur AKP. İslam soslu
liberalizmin, Milliyetçi Dinci yeni rejimin pratik
karşılığıdır. Turgut Özal’dan Tayyip Erdoğan’a
geçerken Türk İslam Sentezi dönüşmüş İslam
Türk Sentezi olmuştur.
Yani AKP de liberaller de 12 Eylül ile oluşan
ekonomik-siyasal iklimin birer türevidir. 12
Eylül ruhundan kurtuluşun değil o ruhun ete
kemiğe bürünüşünün sorumlularıdır.
Haliyle liberallerin AKP’ye ve tabii 12 Eylül’e
yönelttiği bütün eleştiriler dönemseldir,
sahtedir. AKP’nin temelinde liberal bir harç
vardır. Sol liberalizmin laik cumhuriyete
yaklaşımı ile AKP’nin yaklaşımı benzerdir.
AKP’nin eleştirisi liberal eleştirinin içinden

Liberal İslamcı işbirliğinin doruğu 2010
12 Eylül’ünde devleti bütünüyle AKP’ye
devreden referandumdur. Referandumun
12 Eylül’e denk getirilmesi bu işbirliğinin bir
sembolüydü. Liberaller 12 Eylül defterinin
sonunda kapanacağına inanıyordu. AKP 12
Eylül tarihini seçerek liberallerin bu inancını
desteklediğini göstermişti. “Yetmez ama Evet”
kepazeliği işte böyle ortaya çıktı. Gerçekte
yargı o referandumla AKP’ye bağlanıyordu.
Bunun anlamı eski rejimin bütünüyle
tasfiyesiydi. Abdurrahman Dilipak, Ali Nesin,
Aydın Engin, Aydın Menderes, Ayşe Hür,
Baskın Oran, Cemil İpekçi, Cengiz Çandar,
Emre Belözoğlu, Eser Keskin, Fethullah
Gülen, Hasan Cemal, Hilal Kaplan, Hüseyin
Gülerce, Oral Çalışlar, Oya Baydar, Mustafa
Destici, Yasin Topçu, Nabi Yağcı, Sırrı Sakık,
Yasemin Çongar yeniden ayrı potada erimeye
razı olmuştu. Taraf gazetesinden, Cemaatten,
barış masasından, akil adamlardan, HDP’den,
AKP’den beslenen son liberal atılımdı bu.
İslamcı, sağcı, solcu, liberal, kimlikçi bir hattı
bu. Cemaatte vücut bulmuyorsa AKP çatı
rolünü üstlenmeye hazırdı.
2002’de kurulan bu iğreti ortaklığı 2013
Haziran Ayaklanması dağıttı. Gerici-liberal
iktidar bloğu, laik cumhuriyetçi halkın ayağa
kalkmasıyla bölündü, parçalandı, dağıldı.
Sol liberallerin bocalama devriydi bu. O
karışıklıkta Fethullah’ın yanında saf tuttular.
AKP de Ergenekon-Balyoz davalarıyla tasfiye
etmek istediği ulusalcıları saldı, liberallerin
boşalttığı mevzileri onlarla takviye etti. Şimdi
bu güçler dağılımıyla bir ölüm kalım savaşı
veriyor.
“Muhafazakȃr İnkılȃp” Dedikleri Gerçekte Bir
Karşıdevrim
Birikim dergisinin “Muhafazakâr Demokrat
İnkılȃp” sayısında dönemin ruhunu temsil
eden bir yazı daha var. Ahmet İnsel imzalı
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yazının başlığı “Olağanlaşan Demokrasi
ve Modern Muhafazakârlık”… Yazı, “3
Kasım seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo,
beklenmedik biçimde, 12 Eylül rejiminden
çıkış kapısını araladı” diye başlıyor. Yazının
amacı, “Bu çıkışın ve dolayısıyla kapsamlı
siyasal dönüşüm olanağının ne olduğunu
değerlendirmek…” Takip ediyoruz: 1980’den
bu yana, otoriter devlet merkezli anlayışta
açılan yegâne ciddi gedik, Turgut Özal’ın
ustalıkla öncülüğünü yaptığı, iktisadî plânda
liberalleşme girişimiydi. Turgut Özal’ın
pragmatizminde kendine en uygun ifade
zeminini bulan bu muhafazakâr-liberal sentez,
salt iktisadî dinamizmle toplumsal ve siyasal
istikrarın/durağanlığın pekiştirilebileceğini
umut ediyordu. Sonuçta, yegâne hareket
alanı olan iktisat, siyaseti kendi içine çekip,
onu araçsallaştırdı… Ecevit, Demirel, Baykal
ve elbette Derviş, ancak “halkçı” olabilirlerdi.
Erdoğan ise “halk”tı. Türkiye Cumhuriyet
tarihinde sivrilmiş siyasal önderler arasında
en fazla, otantik biçimde “halk” olan kişiydi.
Bu açıdan bakınca, AKP’nin “önlenemez
iktidar yürüyüşü”, Özal’la başlayan sürecin
sahicileşmesi ve mütevazılaşması olarak ele
alınabilirdi.
Dilini ödünç aldım, özür diliyorum. Bir
dönemin sonuna geliyoruz. 12 Eylül ile
başlayan “sol liberal” macera dramatik sonuna
yaklaşıyor. Arkasından, yaslandıkları AKP’nin
de devrileceğini biliyoruz, hissediyoruz.
Mahşer günü yaklaşıyor!
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KÜRT ULUSALCILIĞININ
LİBERALİZM İLE BAĞI
VEYA ÖCALAN’IN
ORTADOĞU’SU HAKKINDA
AYDEMİR GÜLER

Başlığa bir biçimde “… üzerine tezler” ifadesini
eklemem daha yerinde olurdu. Aşağıda
göreceğiniz gibi bu yazı, öylesi bir başlığın
ima edeceği esneklik ve özgürlük hakkını
fazlasıyla kullanıyor. Dört başı mamur bir
makaleden beklenecek kapsam titizliğini,
belli ölçülerde göz ardı ettiğimi kabul
ediyorum. Yazının boşluklarını ileride, “tezlerin”
açımlanacağı başka çalışmalara havale
etmek durumundayım. Belki yine Dayanışma
Forumu’nda veya başka bir mecrada…

Liberalizmin oportünist niteliği
Liberalizm bir “eklemlenme ideolojisidir.”
Üstelik bu özelliği tarihsel serüveni
boyunca giderek ağırlık kazanmış, bugüne
geldiğimizde neredeyse özerk bir varoluşa
sahip olamayacak ölçülere çekilmesine
neden olmuştur.
Eklemlenme ideolojisi derken ne kast
ediyorum?
Ne kadar geniş bir liste oluşturacak olursa
olsunlar, modern siyasal ideolojilerin belli
başlılarının muhafazakârlık, liberalizm ve
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sosyalizm olduğunu söyleyebiliriz. Kuşkusuz
ideolojilerin tarihi eskidir ve anılan akımların
modernite öncesine uzanan kaynakları
vardır. Nasıl sosyalizm sınıflı toplumların
öncesine uzanan komünal geleneklere
uzanıyor, bir dizi kültürde modern
eşitlikçi anlayışlar özgün komünal-pagan
unsurlardan beslenebiliyorlarsa, örneğin
çağdaş muhafazakârlık da tarihin belirli
momentlerinde yerleşik toplumsal statükoyu
korumaya dönük müdahaleleri kendisine
kaynak sayabilmektedir. Ancak geçmiş
bağları, başta liberalizm olmak üzere burada
etrafında dolaşacağımız bu ideolojilerin
modern döneme ait oldukları gerçeğini
değiştirmiyor. Burjuvazinin gelişimi ticaret ve
sanayi gibi bütünüyle dünyevi etkinliklerin
ekonomik ve siyasi gücün temel belirleyenleri
haline gelmesini sağladı. Öncesinde
ekonomik ve siyasi erkin sahipleri, yetkiyi
yeryüzünden değil tanrısal kaynaklardan
edindiklerini kanıtlamaya çalışan ideolojilerin
taşıyıcılarıydı. Burjuvazi siyasal düşünceyi bu
anlamda yeryüzüne indirmiştir ve seküler
bir zihinsel evrenin inşasına ister istemez
imza atmıştır. Kapitalizm veya modernite
öncesi ideolojiler, bu yeni seküler zihinsel
evrende çeşitli dönüşümler geçirdiler ve
karşımıza esas olarak iki paradigmaya,
eşitlik ve özgürlüğe göre tasnif olan modern
ideolojiler çıktı. Muhafazakârlığı eşitliğe
ve özgürlüğe uzaklığı, sosyalizmi tersine
bunları esas almasıyla tanımlamakta sakınca
olmayacaktır. Liberalizm düz bir hat üstündeki
üç ideolojiden ortadaki değildir. Liberalizm,
eşitlik ve özgürlük arasındaki ilişkide önceliği
özgürlüğe vererek sahte bir formül kurmuş,
bu sayede hem ilerlemeden hem var olanı
korumaktan yana pozisyon alabilmiştir. Formül
sahtedir, çünkü en azından eşitliğe yönelen
bir devinim olmaksızın özgürlüğe erişilmesi de
mümkün değildir.
Burjuva devrimlerinin ortaya attığı değişimin
ilkeleri liberaldi. Bireyin özgürlüğünün
üstyapılar tarafından, kilise veya monarşi
gibi kurumlar tarafından kısıtlanması
kabul edilemezdi. Ekonomik temeldeki
adaletsizliğin piyasayı baskılayan
üstyapılardan kaynaklandığı varsayılıyordu.
Eşitlik bu temelde yalnızca hukuksal bir fırsat

eşitliğiydi. O kadar ki, bireylerin farklılıklarının
yok sayılması veya yok edilmesi de özgürlük
alanlarına müdahale sayılıyordu. Yani eski
düzenin temellerini reddeden liberalizm,
yeni düzenin gerçek bir eşitlik altyapısına
sahip olmasını da kabul etmemiştir. Bu haliyle
daha baştan liberalizm kâh sosyalizmle kâh
muhafazakarlıkla yakınlık kurabilme özelliğine
sahip olmuştur. Kapitalizme geçiş süreci
tarihte kimi periyotlarda göz kamaştırıcı
ölçülerde devrimci, kimi periyotlarda ise
son derece tutucu, frenci pratiklere sahne
oldu. Liberalizm bu iki uçta da varlığını
koruyabilme özelliğine sahiptir. Oysa devrim
muhafazakârlara, restorasyon ise sosyalistlere
bedel ödettiriyordu. İsterseniz liberalizmin
her döneme kendini uyarlayabildiğini veya
doğasının oportünist olduğunu not edebiliriz…
Liberalizmin bu ilkelerinin saf haliyle
uygulamaya konması ne mümkün olmuş, ne
de arzu edilmiştir. Burjuvazi fırsat eşitliğini
parasıyla satın alabilmenin ötesinde modern
üstyapı kurumları tarafından kayırılmayı
talep etmiş ve dayatmıştır. Mülksüzlerse yeri
geldiğinde yarışı yitirip açlık ve hastalıklardan
kırılma özgürlüğüne kavuşmuş, burjuvazi
ihtiyaç duyduğunda veya kendileri mücadele
ettiklerinde ise sosyal devletin koruyucu
eli ortaya çıkmıştır. Liberalizm bu düşünce
ve uygulamalarla uzlaşmaya veya onlarla
çatışmaya açık bir ideolojidir.
Modern liberalizmden postmodern
neoliberalizme
Kürt ulusalcılığına varabilmek için bir
varyanttan daha hızlıca geçmemiz gerekiyor.
Liberalizm nasıl burjuva çağının, farklı
bağlamların kalıplarına uyabilen bir ideolojisi
idiyse, burjuvazinin tarihsel ilerlemenin
öznesi olmaktan kesinkes çıkmasından
sonra da bu özelliğini yeniden üretmiştir.
Ancak kapitalizmin tarihsel ilerleme sayıldığı
ve sayılamayacağı iki ayrı etabında da
varlık kazanabilmek için liberalizm minör
uyarlanmaların ötesinde köklü bir değişim
yaşamak durumundaydı. Öyle de oldu.
Çoğu yorumcu liberalizm ile neoliberalizm
ilişkisini neredeyse isim benzerliği sayar
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ve ikincinin ilkinin antitezi olduğu yolunda
uyarılarda bulunurlar. Liberalizmden
neoliberalizme geçiş hafife alınmamalıdır, ama
bir mantıksal inkâr düzeyinde de radikal kopuş
olarak resmedilmemelidir. Bu ilişki eninde
sonunda, Marksist felsefeye giriş kitaplarında
rastlayacağımız “diyalektik yadsıma”nın
sınırları içinde görülebilir. Bu saptamanın
önemsiz olmadığı kanısındayım. Zira devrim
çağına denk gelen 19.yüzyıl liberalizmiyle
20.yüzyıl sonu karşıdevrimin ideolojisi olarak
neoliberalizm arasında aşılmaz bir uçurum
olduğu düşüncesi, ister istemez liberalizmin
ilericiliğini abartmaya varacaktır ve bu
onulmaz yanılgıları beraberinde getirir.
Bir kere liberalizm tanımı gereği saf bir
burjuva ideolojisidir ve burjuva sınıfların
öznesi oldukları tarihsel ilerlemeyi ne ölçüde
geçmişten ilerici bir kopuşla ve devrimci
sıçramalarla gerçekleştirmeyi tercih ettikleri
hayli su götürür bir konudur. Kapitalizme ve
moderniteye geçişin tipik özelliği devrim ve
karşıdevrimin içiçeliğidir. Geçiş süreçlerini
üstyapılar söz konusu olduğunda radikal
kılan, sınıf özünden ziyade başta emekçi halk
kitlelerinin siyasete aktif katılımı olmak üzere
başka bir dizi faktör vardır. Yeri gelmişken
yakın zamanda yayınlanan, Atilla Aytekin’in
bir makalesi sayesinde bu başlıkta değerli
bir sergilemeye kavuşmuş olduğumuzu not
edelim.1
Liberal ve modern üstyapıların açık
diktatörlüklere evrimi birçok örnekte
çatışmalarla değil uzlaşmalarla
gerçekleşmiştir. Burjuva devrimlerinin, her
biri emekçi ve mülksüz kitlelerin yurttaşlıkla
bağlantılı ve sınıfsal kazanımlarına denk
gelen ileri adımları, neoliberalizm tarafından
tasfiye edilmişse, bunu kolaylaştıran klasik
liberalizmin ikircikli karakteridir. Kaldı ki,
sosyal devletin, kamusal ekonominin, emekçi
örgütlenmelerinin, yurttaşlık kazanımlarının,
klasik burjuva demokrasisinin ve modern
hukukun tahrip edilmesinin dayandırıldığı
neoliberal iddialar, liberalizmin herhangi bir
eklemlemeye tabi tutulmayarak saflaştırılmış

halini esas almıştır. Neoliberalizm bir anlamda
liberalizmin özüne dönüştür. Bu operasyon,
burjuva devrimleri etabı çoktan geride
kaldığı için mümkün olabilmektedir. Bugün
liberalizm tekelci sermayeye benzersiz
bir egemenlik sunmak üzere dinci gerici,
baskıcı, sağ popülist akımlarla kolaylıkla
eklemlenmektedir. Evrensel düzeyde
geçerlilik taşıyan bu durum Türkiye söz
konusu olduğunda 12 Eylül’ün parçası ve
sürdürücüsü Özal ve son yirmi yılın Erdoğan
iktidarlarında örneklerini bulmaktadır.
Bizim için burada daha ilgi çekici olan boyut
ise liberalizmin genel anlamda sosyalist
ideoloji ve hareketlere uyguladığı kuşatma
ve ortaya çıkan eklemlenmeler. Kuşkusuz
parası olmayanın sağlık, eğitim, barınma gibi
temel haklardan yoksun bırakılmasını alenen
savunan bir (neo)liberal sistematiğin solda
uyandıracağı yankı ve emekçiler nezdinde
kazanacağı meşruluğun sınırı çok dar olurdu.
Ortaya çıkan gereksinim sol-liberalizm
tarafından uzun yıllara yayılan bir ideolojik ve
pratik inşa ile karşılanacaktı.
Sınıfsız demokrasi ütopyası
Sosyalizmi, klasik modern ideolojilerin
başlıcaları arasında telaffuz ederken
kapsamını hayli geniş tutmak durumundayız.
Marx ve Engels’in Komünist Manifesto’da,
kimilerini “gerici” sıfatıyla niteledikleri
komünizm türlerini sıralamalarında olduğu
gibi. Dahası, burjuva devriminin patlattığı
özgürleşme dalgasının kısa süre içinde
sosyalizmden ayrışacak olan anarşist hareketi
de kapsadığını unutmamalıyız. Anarşizmin
Marksizm’den siyasal pratikte ayrıştığı sahne
Birinci Enternasyonal’de kurulmuştu. Bu
ayrışmadan sonra da çeşitli kavşaklarda
komünizm ve anarşizm, 19.yüzyılın modern
sosyalizm şemsiyesi altında ele alınmaya
devam edebilmişlerdir. Kuşkusuz bu çatışmalı
bir akrabalıktır ve son derece sert hesaplaşma
biçimleri alabilmiştir.
Liberalizmin solu kuşatmasında anarşizm

1 E. Atilla Aytekin, “Burjuva Devrimi Tartışmaları Işığında 1908 ve 1923’e Bakmak”, https://ayrintidergi.com.tr/burjuva-devrimi-tartismalari-isiginda-1908-ve-1923e-bakmak/ (son erişim 5 Eylül 2022)
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önemli bir cephe oluşturmuştur. Bu iddia
komünizmin 1980-1990 dönemecinde tattığı
yenilgideki kendi payını ihmal etmek anlamına
gelmiyor. Geleneksel işçi sınıfı partilerinin,
üstelik dünya devriminin motor gücünün denk
düştüğü lider parti Sovyetler Birliği Komünist
Partisi’nden başlayarak ağır bir dejenerasyona
uğradığını biliyoruz. Karşıdevrim bu ve
diğer geleneksel partilerin direniş gösterip
onurlu bir yenilgi almalarıyla gerçekleşmedi.
Sonuç alıcı darbeler bizzat bu partilerin
tepesinden vuruldu. Anarşizm bu tabloda
kendi devlet karşıtlığının kanıtını görmüş ve
kapitalizm koşullarında siyasi iktidarı ihmal
eden bir solculuğun tanımlanması için enerji
toplamıştır.

solla eklemlenebilmesinin karşısındaki esas
direniş kavramı sınıf mücadelesidir. Tarihi ve
bugünü sınıflar mücadelesinin şekillendirdiği
temel varsayımı kenara itildiğinde olaya
yapısalcılık el koyar. Artık kapitalist temeller
üstünde yükselmiş yapılar bu tarihsel oluşum
özelliklerinden arındırılarak kavranıyor ve
solun eşitlik-özgürlük idealleri keyfi, spekülatif
yapıntı denemelerine kurban ediliyordu.

SBKP liderliğini tutsak alan Yeni Düşünce’nin
son derece zayıf, teorik açıdan yerlerde
sürünen tezlerini bugün kimse ciddiye
almıyor. Glasnost ve perestroyka yeni bir teorik
sistem kurmak açısından düşünüldüklerinde
boştur. Esas işlevleri sosyalizme dönük
yıkıcılıktı. Dönemin tezleri buna uygun
biçimde çarpıtma ve karalamalardan ibaretti.
Ancak düşünsel derinlik açısından ayrıcalıklı
bir gelişkinlik barındıran sosyalist ideolojinin
ve sol hareketin liberalizm tarafından
zaptedilmesi için “yıkıcılık” yeterli olamazdı.
Anarşizmin soyut özgürlükçülüğü, sınıf
örgütlenmesine reddiyesi ve siyasi iktidar
hedefini ihmal etmenin ötesinde büyük yanılgı
olarak mahkûm etmesi, sol-liberalizmin yapı
taşlarıdır. Komünizmin daha 20.yüzyılın ilk
çeyreğinde kustuğu sosyal-demokrasinin
kimi unsurlarının, onunla flört halindeki Yeni
Sol düşünürlerin ve komünizmin solunda
olduğu sanılagelen anarşistlerin tezlerinin
melezleşmesiyle liberal solun heterojen alanı
şekillendi.

Kentli zenginlerin toprak mülkiyetine
dayalı güç odaklarıyla uzlaşması modern
demokrasinin çıkış noktasıdır. Ancak bu
uzlaşmanın ileri kanadı, nüfusun küçük bir
azınlığından ibaret olan yeni zenginlerin hak
iddialarıyla sınırlı tutulamazdı. Egemenler
sınıfsal çıkarlarını evrensel çıkar kisvesine
büründürmek zorundadır. Bu yasa emekçiler
için tarihsel bir olanak anlamına gelmiş
ve burjuva dönüşümleri demokratik kılan
eylem alt sınıflardan yükselmiştir. Öyle ki,
giderek burjuva demokrasisi, kapitalist sınıf
ile geçmişin güçleri arasındaki uzlaşma
olmaktan, kapitalist sınıfla proletarya
arasında bir denge rejimi olmaya kaymıştır.
Bu anlamlarıyla demokrasi, evriminin her
momentinde sınıfsal olarak belirlenir. Bu
belirlenim yadsınmaksızın liberalizm solu
işgal edemezdi. Sol liberalizm sınıfların varlığı
ile sınıf mücadeleleri arasındaki varoluşsal
ilişkinin reddidir. Sol liberalizmin demokrasi
ütopyası, sınıf mücadeleleriyle bağı görünmez
hale gelen bir yapı olarak tasarlanmaya
başlandı. Yerel yönetimlere dayanabilirdi,
sınıfların da yalnızca toplumsal kimliklerin bir
kategorisi olarak yer alabilecekleri bir kimlikler
koalisyonundan türeyebilirdi. Mücadele yoksa,
piyasa emekçiler karşısında nötr olabilir, hatta
teknik bir mekanizma olarak emekçilerin
lehine işletilebilirdi…

Reel sosyalizm altında komünist hareketin
çoktandır gündelik politik ihtiyaç ve
gerekçelerle Marksist-Leninist teoriyi
esnetmiş olması bu operasyona karşı çıkışların
çok cılız kalmasını açıklar. İşçi sınıfı partilerinin
politik sahneyi boşaltmasıyla birlikte
Marksizm-Leninizm marjinal bir alana çekildi.
Sınıfsız toplum ütopyası sağ liberalizmde
olduğu gibi ortadan kalkmadı elbette, ama
sınıf mücadelesinden arındırıldı. Liberalizmin

Marksizm özgürlüğü sınıfların ortadan
kalkacağı bir temele oturtur. Sınıfların varlığını
koruduğu tarihsel koşullarda ise Engels’in
muhteşem formülüyle “özgürlük zorunluluğun
bilincidir” ve dolayısıyla sınıf mücadelesine
bilinçli katılımın yeşerteceği bir durum olabilir
ancak… Bütün bunlar geride bırakıldı ve
ütopizm çağına geri dönüldü. Artık kıymeti
fikirlerinde menkul düşünürler veya daha
iyisi, “kitlelerin kolektif deneyimlerinden
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türediği” iddia edilen eğilimler özgürlüğün
nasıl bir şey olduğunun yapıtaşları haline
gelmiştir. Geçmişte ütopyacılar monarklara
ideal toplum tasarımlarını sunarlar, onları “akıl
yoluna” davet ederlerdi. Ütopik sosyalistlerin,
ortada milyonlarca mülksüz emekçi varken
yöneticilere ricacı olmaya yüzleri kalmayacak
ve çağrılarını toplumun “aklına” yapacaklardı;
bunun için de ütopyalarını örnek çiftliklerde
hayata geçirmeye çalıştılar. Şimdi toplumun
her kesiminde kendi çıkarlarını yine en iyi
kendilerinin bilebileceği kabul edilen kimlik
grupları organize oluyor, Sosyal Forumlarda
bir araya geliyor ve dünyaya güya el
koyuyorlardı. Bu gayrı ciddi ideolojik yönelim,
tuhaf bir biçimde insanların pratiklerinin
ve düşüncelerinin verili toplumsal tarihsel
etkenlerce koşullandırıldığını görmezden
geliyordu. Üstelik bu yanılgıya burjuvazinin
yükselişine eşlik eden o görkemli akıl
ve Aydınlanma çağında değil, bilimin
itibarsızlaştırıldığı, kaderciliğin ve “Ortaçağ
gericiliğinin” at koşturduğu bir dönemde
düşüyorlardı. Yanılgıya düşen kalabalıklar
bir yana, bu teorik yapıyı kuranları iyi niyetli
ütopyacılarla karşılaştırmak büyük bir ayıp
değil midir?
Tekelci sermayenin ve emperyalizmin emekçi
sınıflar ve komünizm karşısında kazandıkları bir
muharebenin sonuçlarını telafi etmenin yolu
bellidir. Komünizmin geçmişteki donanımının
da üstüne çıkacağı yeni bir devrimci
yükseliş dalgasının kabarması… Özgürlük ve
demokrasi gibi kategorilerin nasıl biçimler
alacaklarını kuşkusuz yine sınıf mücadeleleri
belirleyecektir.
Bir liberal ütopya olarak Demokratik
Konfederalizm
Abdullah Öcalan’ın 1999’da ömür boyu hapse
mahkûm edilmek üzere uluslararası bir
operasyonla yakalanması, Kürt ulusalcılığının
neoliberal biçimlenişinde bir milat olarak
alınabilir. Öncesinde PKK’nin Marksist
kökeninden, önce politik taktikler mazeretiyle
uzaklaştığı, sonraları sembollerini değiştirerek
yani ideolojik ayrışma yoluna girdiği bir geçmiş
görüyoruz. Bu sürecin tetikleyicisi bellidir:
Sovyetler Birliği’nin dağılması Ortadoğu’da
bir emperyalist hegemonyanın da işaretini

vermişti. 1990 Birinci Körfez Savaşı aslında
ABD emperyalizminin nabız yoklaması
anlamına geliyordu ve Gorbaçov liderliği
bölgede sosyalizmin ağırlığının sıfırlanması
için emperyalizme koşulsuz yardımcı
olacağını gösterme fırsatı buldu. Bu denge
değişiminden sonra Kürt ulusal hareketinin
anti-emperyalist bir misyondan bütünüyle
kopma yoluna girmesi şaşırtıcı olmamıştır.
Hareketin Türkiye’de bir yoksul köylü tabanına
oturduğu ve aşiret yapılarını da karşısına aldığı
geçmişi, sürecin uzun zamana yayılmasından
başka bir sonuç veremezdi. Biraz yukarıda
teorik olarak söyleneni somutlayabiliriz. Kürt
ulusal hareketinin ilerici bir karaktere sahip
olmasının koşulu, bölgenin sınıfsal olarak en
gelişkin ülkesi olan Türkiye’de işçi sınıfının ve
komünizmin rönesansıdır. 1990’larda yalnızca
Gelenek dergisince gündemde tutulan bu
tezin karşısında solda tam tersi bir denklem
yaygınlık kazandı. Buna göre solun gelişim
rotası Kürt dinamiğine bağımlıydı veya aynı
anlama gelmek üzere Türkiye’de solun
öncelikli görevi Kürt özgürlük mücadelesini
desteklemekti. Kürt sorunu çözülmeden
demokrasi kurulamazdı ve sosyalizmin zamanı
değildi. Yoksulluğu, işsizliği, sömürüyü bile
Kürt sorununun çözülmeyişiyle açıklayan bu
argümanın “komünizm öldü” şamatasıyla ve
onun da kaynağındaki emperyalist “tarihin
sonu” teziyle akrabalığı aşikârdır.
İlerleyen yıllarda Kürt hareketinin devrimci
ve yoksul köylü geçmişi ile içinde örtük veya
açık sosyalist eğilimleri barındırıyor olması,
bu hareketin liberal olamayacağının kanıtı
sayılabilmiştir. Oysa başından sosyalizmin
çekim gücüne kapıldığı dönemler dahil
her zaman ulusalcı eğilimler barındıran, 12
Eylül’den sonra solun yenilgisiyle büsbütün
milliyetçi karakter kazanan Kürt hareketi,
evrensel düzeyde bir liberalleşme dalgasına
direnebilmek için donanıma ve olanaklara asla
sahip değildi.
Ancak Öcalan’ın “demokratik konfederalizm”
teorisi önemsenmelidir. Genel anlamda
solda bir dizi tarih tezinden söz edebiliyoruz.
Bunların önemli bir bölümü sosyalist ve
devrimci hareketin altın yılları sayılan 1960DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 06 |

36

1980 arasında geliştirildi. Örnek olarak
Doğan Avcıoğlu’nu, İdris Küçükömer’i,
Hikmet Kıvılcımlı’yı, Behice Boran’ı, Yalçın
Küçük’ü sayabiliriz. Öncesinde daha kolektif
karakter taşıyan, TKP’nin Kuruluş ve Arayış
dönemlerine özgü belli ölçülerde sistematik
yaklaşımları bu kapsama ekleyebiliriz.
Öcalan’ın bu dizinin son unsuru olduğu
söylenebilir.
Bu yazıda çizmeye çalıştığım çerçeve
Öcalan tezini solun dışında bir yerde tasnif
etmek gerektiğini ima etse de, genel
kamuoyu algısını veri almak durumundayız.
Eninde sonunda emperyalizmin bölgesel
hegemonyasının altında konumlanmakla
birlikte, demokratik konfederalizm sağcı bir
gelecek tasarımı veya güncel durumu aklama
girişimi değil, bir özgürlük ütopyası olma
iddiasına dayanmaktadır. Amacımın bu tarih
tezlerini birbiriyle teraziye çıkartmak olmadığı
sanırım anlaşılmıştır.
Demokratik konfederalizm sınıftan ve
tarihsellikten yoksun, yapıntı bir karakter
taşıyor. Bu haliyle bir dilekler ve temenniler
projesi. Teorik bir kişilik sayılması mümkün
olmayan Abdullah Öcalan, kabaca elli yıllık
siyasal yaşamının büyük çoğunluğunu
bir siyasi hareketin lideri olarak geçirmeyi
entelektüel bir avantaja dönüştürmüş
görünüyor. Sezgilere dayalı ama sürekli
yeniden üretilmesi gereken siyasal
reflekslerden ortaya ilginç bir yapı çıktığını
kabul etmek durumundayız. Bu yapının
sistematik olarak olgunlaşması, tezin yazarının
bireysel entelektüel emeğini içermekle birlikte
buna indirgenemez.

İmralı yaşamı Öcalan’a, o güne kadar
reflekslerle uzaklaştığı soldan, artık
okumalardan beslenerek tamamen kopma
olanağını armağan etti. Şekillendirmeye
uğraştığı yapının zayıflığı nedeniyle olsa
gerek, Demokratik Konfederalizm stratejisiyle
adlandırdığım tarih tezinin teorik eleştirisine
pek az rastlanıyor. Görüşlerinin peşinden
gidenler, bunları açımlama yerine güncel
polemiklere, politik strateji tartışmalarına
ve siyasal söyleme ağırlık vermeyi tercih
ediyorlar. Öcalan’ın hapisliği de, görüşlerinin
köklü ve ciddi bir eleştiriye tabi tutulmasına
karşı ahlaki bir koruma sağlıyor olsa gerek…
Bu değerlendirmelerimi destekleyen birkaç
alıntıyı 2016 tarihli bir çalışmasından aktarmak
istiyorum:
“Marx ve ekolü, ekonomik çözümlemeyle
toplum, tarih, sanat, hukuk ve hatta dini
açıklayabileceklerini sanıyorlardı. Şüphesiz
tüm toplumsal kurumlar, bir vücudun dokuları
misali birbirini etkilerler. Ama sahamız
toplumsallık olunca her şey değişir. İnsan
zihninin icat ettiği kuruluşlar olan toplumsal
kurumlar, biyolojik doku gibi değiller. Hatta
insan vücudundaki doku gibi de değiller. İnsan
zihni, toplumsal ortamda sürekli anlam ve
irade üreten patlama halindeki bir yanardağa
benzer. Başka canlı türlerinde bunun bir eşi
yoktur. Fizik olaylarıyla bazı ortaklıkları ise
belki de kuantum dünyasında düşünülebilir.
Unutmayalım, insan zihninin kendisi kuantum
düzeninde çalışır. Maddi dünya (toplumsal
ekonomik yapı dahil) ise kuantum işleyişinin
donmasını, kabuk bağlamasını ifade eder.
Toplumu yönetenin zihin olduğu, tartışmayı

2 Burada Avcıoğlu’nun Türkiye’nin Düzeni, Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması, Küçük’ün Türkiye Üzerine Tezler çalışmalarını
özel olarak kast ettiğimi belirtmeliyim. Bu çalışmaların bir geçmiş derinliği ve gelecek kurgusu, dolayısıyla politik çıktıları vardır.
Kıvılcımlı külliyatının güncel politik bölümünün sistematik nitelik taşıdığını düşünmemekle birlikte yine bu niteliklere sahip
olduğunu düşünebiliriz. Behice Boran’ın da eserinin bütününün bu kapsama girdiği kanısındayım. Yeri gelmişken, bu görüşümü
Türkiye Solunda Tarih ve Yöntem Tartışmaları kitabımda ele aldığımı hatırlatmalıyım. Ayrıca Türkiye Komünist Partisi’nin kolektif
bir ürünü olan Parti Tarihi’nin iki kitabı Yazılama Yayınevi’nden çıkmış bulunuyor. Kuruluş ve Arayış başlıklarını taşıyan bu iki
kitap, sırasıyla Mustafa Suphi ve Şefik Hüsnü’nün yön gösterdiği iki sistematik “tarih tezi”ni sergilemeleri açısından da okunabilir.
Kanımca bugün, kişilere atfedilmesi mümkün olmayan, 1980’lerde Gelenek dergisinin buzkıran rolü üstlendiği, geçmişi bir
“sosyalist Türkiye geleceğine” referansla anlamlandıran, üstelik politik ağırlık noktası olarak bir partinin, TKP’nin içinde yer aldığı
başka bir “tarih tezi” çok farklı alanlardan katkılarla zenginleşmeye ve olgunlaşmaya devam ediyor.
Kimi okurların aklına Doğu Perinçek ve Birikim ekolü de gelmiş olabilir. Perinçek’in esasen kötü bir Maoizm tercümesine
dayanan macerası, 1980 öncesinde Milliyetçi Cephe hükümetlerinin eteklerinden sekerek uzadı ve ancak Tayyip Erdoğan
ittifakında son buldu. Birikim’in ise Şerif Mardin’in analizleriyle akraba ve sol-liberal Batı solundan bol referanslı bir akım olarak
2000’li yıllarda iyiden iyiye dejenere olduğu, hem gericileştiği hem niteliksizleştiği açıktır. Ortada birtakım sistematik tarih
analizleri vardır, ama bunlar eşitlikçi veya özgürlükçü projelere açılan birer tarih tezi olmaya kanımca yetmez.
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gerektirmeyecek kadar açıktır. Toplumsal
ekonomiye bile zihniyet çalışmasıyla gidildiği
kanıtlanmayı gereksiz kılan bir husustur.” 3
Burada Marksizm’e yönelik bildik ekonomizm
suçlamasıyla yetinmiyor yazar. Toplumsal
kurumlar ve biyolojik dokular arasında gidip
gelen anlatı, toplumu yönetenin “zihin” olduğu
şeklindeki “tartışmayı gerektirmeyecek”
açıklıkla sürdürülüyor!
Öcalan yersiz yere kendisinin “aptal bir
Marksist mürit” olmadığını vurgulamaktan geri
durmuyor ilerleyen satırlarda. Sonra:
“Kapitalizmle mücadele üzerine
yoğunlaştığımda, aklıma hep karıkoca ilişkisi
gelir. Kocanın ortama göre karısına normal
bir yaşam sunması durumunda, bu kadını
kocasına karşı mücadeleye çekmek ne kadar
zorsa, dolgun bir ücret vermesi halinde işçiyi
de efendisi kapitaliste karşı mücadeleye
çekmek o kadar zordur. Özgürleşmeyi bir
yana bırakın, basit bir ücret sınırında bile
kapitalist efendi karşısında takla atan işçi,
toplumsal çokluklara karşı artık efendisinin
sistematiğinin bir uşağıdır.”
Öcalan’ın bu teorik yazılarını yayınlamak
kuşkusuz izleyicileri için cesaret, hatta
cüret gerektiriyor! Görüşlerinin olumlu
veya olumsuz bir değerlendirmeye tabi
tutulmamasının nedeninin içerik olduğu da
anlaşılıyor. Bu görüşlerin Kürt hareketinin
ağırlık taşıdığı sendikalarda duyurulması çok
tuhaf olmaz mıydı?
Öcalan teorisinde sınıflar esas alınmaz. Çünkü
kapitalist toplumda temel sınıflar aynı insanlık
dışı mekanizmanın parçasıdır. Zaten işçi
sınıfına dayanan pratikler de “sol adı altında
kapitalist modernizmle en azından yüz elli
yıllık objektif suç ortaklığı”na imza atmışlardır.

“Kapitalizme karşı tüm büyük isyanlar böyle
işçiler haline gelmemek için verilmiştir. Bu
isyanlar işçileşmenin değil, işçileşmemenin
mücadelesidir. Yanlış bir tanıtımla ‘Yaşasın
işçi mücadelesi’ demek, ‘Yaşasın kölelik’
demekle özdeştir. Doğru olan ve yaşamın da
desteklediği şey ücretli mahkûmiyete karşı
çıkmaktır.”
Daha fazla uzatmayacağım. Diğer çalışmaları
dahil, toplam olarak Öcalan karşımıza bir
aydınlanma ve sosyalizm karşıtı olarak
çıkmaktadır. Peki, pozitif önerme olarak
demokratik modernite nedir?
“Anlaşılacağı üzere, ‘demokratik modernite’
ile ne kapitalist ne de sosyalist olarak
yeni bir toplum tipi yaratılıyor. ‘Demokratik
modernite’, bu kavramların, toplumu
nitelendirmekten uzak propaganda
kavramları olduklarını belirtiyor. Şüphesiz
bir toplum gerçekleştiriliyor ama bu toplum;
ahlaki ve politik ilkenin azami rol oynadığı,
sınıfsallaşmanın pek gelişme imkânı
bulamadığı dolayısıyla iktidar ve devlet
aygıtlarının ya zorlarını dayatamadıkları ya
da karşılıklı uzlaşmayla birbirini tanımanın
gerçekleştiği, farklılık içinde birlik, eşitlik ve
özgürlüğün hem bireyselliğin (bireyciliğin
değil) hem de toplumsallığın özelliği olarak
yaşandığı bir ‘modern demokratik toplum’dur.
Daha fazla eşitlik, özgürlük ve demokrasi, bu
toplumun doğası gereği demokratik siyaset
kurumunun yol açtığı değişim ve gelişimin
sonucudur.”
Burada açıkça sergilendiği gibi söz konusu
yeni toplum tasarımı ütopik, maddi süreçlerle
ilintisi kurulmamış bir önermedir. İnsanlık
tarihine bakılmış ve artık bu günahkâr
geçmişin olumsuzluklarını atmanın, yerine iyi
olanın konmasının zamanının geldiğine karar
verilmiştir. Haksızlık etmeyelim, gelişmenin
kaynağı bir tür çelişkiyle açıklanmaya

3 Abdullah Öcalan, “Kapitalizmin Döl Yatağı: Ziggurat”, Demokratik Modernite, 6 Eylül 2022, https://demokratikmodernite.org/
kapitalizmin-dol-yatagi-ziggurat/ (son erişim 6 Eylül 2022) İnternetten aktardığım için aşağıdaki alıntılarda sayfa numarası
belirtemiyorum. Meraklısı için yazarın dilinden Ziggurat tapınaklarını neden önemsediğini de aktarabilirim: “Tapınak olarak
zigguratın en üst katı panteon (tanrılar birliği, hiyerarşik üst tabaka otoriteleri), onun altındaki kat rahip-kralın (sistem yaratıcısı ilk
yönetici hegemon) yeridir. En alt kat ise artık-değer-ürün üreten köleler ve zanaatkârlara ayrılmaktadır. Tapınak şehrin, devletin
ve sınıfların ilk prototipi, döl yatağıdır derken, tüm uygarlık sistematiğinin formülünü de belirlemiş oluyoruz. En son Avrupa
modeline kadar tüm uygarlıklar bu örneğin izini taşımaktadır.”
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çalışılmaktadır. Tarihsel materyalizmin
Avrupa için yaptığını bildiğimiz üretim tarzları
saptamasını dogmatik bulan Öcalan üç
toplum biçimi tanımlıyor:
“İlkel klan toplumu, sınıflı devlet veya uygarlık
toplumu, demokratik çoklu toplum. (…) üç
toplum tarzı da düz çizgisel bir doğrultuda
ilerlemez. Derinleşen ve genişleyen döngüsel
bir sisteme daha yakındır. Diyalektik işleyişi
kabul etmekle birlikte, uçların birbirini yok
ederek ilerlemesi gibi bir yorumu doğru
bulmadığımı açıkça belirtmek durumundayım.”
Tarihin ilerlemesi ve bu ilerleme boyunca
tarihsel/geçici nitelik taşıyan “yapıların” ortaya
çıkmasını bir kenara bırakıyoruz. Birbirini
izlemeyen yapılar var ve bunlar derinleşiyor,
genişliyor, döngüsel bir hareket sergiliyorlar...
Bu betimleme ilkel bir yapısalcılığa denk
düşmektedir.

zorunda değildir. Türkiye’de kapitalizmin
egemen olması önemsizleşmektedir,
bu anlamda ekonomik düzen yıkılası bir
düşman olmayı bile hak etmemektedir. Kürt
toplumunun da sınıflara bölünmüş olduğu
açık olsa bile, bu duruma karşı mücadele
sınıflardan birini esas alarak değil, sınıf fikrini
aşmaktan geçecektir.
Kurgusu, Öcalan’ın yazdığı haliyle hayli zayıf
olan bu “özgürlük ütopyası” sınıfsızlıkla malul
ve bunun gerçeklikle bağları hayli zayıf. Ancak
21.yüzyılın Ortadoğu’su için es geçilemeyecek
bir model ortaya attığı da bir gerçek. Dönem
boşluklar barındırıyor ve buna olanak veriyor.

Ortadoğu’nun emperyalizm-sosyalizm
dengesi çoktan geride kaldı. ABD istilacılığı
meşruiyet gereksinimini düz sömürgecilikten
aldığı argümanlarla, uygarlaştırma misyonuyla
sınırlamayı tercih etmedi. Her şeyden önce
“Demokratik çoklu toplum” kimlikler üzerine
bu aynı filmin yeniden vizyona sokulması
kuruluyor olsa gerektir ve ulus-devletler
gibi sıkıcı bir talihsizlik barındırıyordu. Oysa
modelini üretmiş olan “uygarlık toplumu”
sosyalizmin devre dışı kalması hegemonyanın
ile kaotik bir çatışma yaşamaktadır. Bu
içerik ve biçimini de dönüştürebilirdi. Kimi
teoride aynı anda emperyalistlerin, “ilkel klan
ülkeler Sovyetler Birliği’nden cesaret, güç,
toplumuna” özgü aşiretlerin, ulusal orduların,
hatta ilham almış, emperyalist-kapitalist
gerillanın, özerk bölgelerin, etkin veya etkisiz
sisteme karşı korunaklı alanlar inşa etmişlerdi.
sınırların birlikte var olması mümkündür.
Başkaları Sovyetler Birliği’ne karşı ileri karakol
Kadının yok sayıldığı aşiretlerin varlığı, kadın
rolünün hakkını verebilmek için ayaklarını
hareketinin kurumsallaştığı devrimci süreçlere daha güçlü basmak üzere bizzat emperyalizm
gölge düşürmeyebilir. Bu çatışmalı hal
tarafından tahkim edilmişti. Bütün bunlara
“demokratik çoklu toplumun” ortaya çıkmasına artık gerek yoktu. Emperyalizm bölgeyi
kategorik bir engel oluşturmayacaktır. “Uçların düzleyebilirdi. Uluslararası sermayenin
birbirini yok ederek ilerlemesi” dogmatiktir
mevcut toplumların en ince damarlarına
zira…
nüfuz edebilmesinin önündeki kurumsal,
hukuksal engeller böyle temizlenebilirdi.
Demokratik Konfederalizm, demokratik çoklu
Ulusal sınırların devrinin kapandığı
toplum’un Ortadoğu için modellenmesi
söylemi bu anlama geliyordu. Demokratik
oluyor. Bölgenin çoğu etnik kimlikleri
Konfederalizmin bu söylemle uyumlu olduğu
birlikte örgütlenmekte, onların özerkliğine
açıktır.
dokunmamayı kabullenen ulus-devletleri
önemsizleştirmekte ve giderek karmaşık bir
2015’te son verilen barış süreci sırasında
konfederasyona doğru evrim geçirilmektedir.
Türkiye’de sivil toplum komünlerine ilişkin
üretilen efsaneler bir burjuva devletin içinde
Formülün aynı anda bir dizi soruna yanıt
bile özgürlük ütopyasının serpilebileceğine
oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kürt hareketinin
örnek gösterilmişti. Emperyalist şemsiye
Ankara’yla barışçıl bir uzlaşma arayışına
altında şekillenen Rojava Devrimi4 de
girmesi pratik bir sıkışmışlıktan kaynaklanmak
4 Suriye savaşının kaotik ortamında 2012 yılı bir Kürt Baharına sahne oldu. Süreç 2014’te Rojava Toplumsal Sözleşmesi’nin
kabulüne vardı. Böyle bir hukuksal ve kurumsal karakter taşıyan belge, kanımca Demokratik Konfederalizm tezinin bu düzeyde
ilk somutlanışıdır. (bkz: https://tr.wikipedia.org/wiki/Rojava_Anayasas%C4%B1) Anayasa’nın liberal bir özgürlükçülük anlayışına
dayandığı, toplumsal sınıfları tamamen ihmal ettiği görülecektir.
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konjonktürel, sarsak dengelere bağımlı bir fiili
durumdan ibaret olamazdı... Bunlara özgün
bir açıklama getirilmesini mümkün kılan,
Öcalan’ın “tarih tezidir”.
En önemli esin kaynağının Murray Bookchin
olması da rastlantı değildir. Bookchin Marmara
Adasında hapiste bir öğrencisinin varlığından
habersiz de olsa çakışma açıktı. ABD’li
anarşistin örgütlük ütopyası, emperyalizmin
karanlık evresinden sınıflara değil kimliklere
dayalı, komünalist bir çıkış arayışına
dayanıyordu. Dedik ya, (neo)liberalizmin solu
işgal etmesi birtakım eklemlenmelere bağlı
olarak gerçekleşebilirdi ve anarşizmin yakın
zamanki işlevlerinden biri bu olmuştur. İçinde
bulunduğumuz dönemde “tarih tezlerinin”
liberal-anarşist fantezi niteliğine yaklaşması
son derece anlaşılır bir durumdur.
Sonuç
ABD emperyalizminin askeri koruması
altında ve Şam’ın iktidarının ülkenin
kuzeyine erişemediği koşullarda ortaya
çıkan Rojava deneyimi, bizde de Suriye’nin
demokratikleşmesinin yolu olarak sunuldu.
Burada şeriatçı çetelere karşı gösterilen
dirençten öte Suriye ulus-devletine alternatif
bir model de kast edilmiştir.

ve bizden daha az karmaşık olmayan
bölgemizde, şimdiden kestirmek mümkün
görünmüyor. Öcalan tezlerinin devrinin
kapandığını söylemekte, bu anlamda aceleci
davranılmamalıdır. Ortadoğu’daki çözüm
açlığının, emperyalizmin gerçek yüzünü
gizlemesinden, Soğuk Savaş dönemi yapıların
yıkılmasından, etkilerinin dağılmasından
kaynaklandığını söylemiş oldum. Ortaya çıkan
bu boşluğa liberal denemeler salındı. Sonuç
olarak açlık sürüyor.
Boşluğun sol için de geçerli olduğu
unutulmasın. Komünist hareketin Sovyet
sonrası dönemde bölge için bir model
yenilemesine gitmediğini, gidemediğini not
etmek durumundayız. Sınıfsal ve bölgesel
anlamda büyük bir yıkımın sürdüğü on yıllarda
sol örgütsel, politik ve ideolojik olarak alt
üst olmuştu ve böyle bir üretimin koşulları
kuşkusuz yoktu. Ancak başkalarının yanı
sıra liberalizmin etkilerine de set çekecek
olan esasen budur. Bölgemizde işçi sınıfı
dinamiğine dayanan, sınıf mücadelesini esas
ve siyasi devrimi hedef alan, emperyalistler
arası dengelerin dışına çıkan anti-emperyalist,
laikliğin birleştiriciliğini ilke haline getiren bir
perspektif yenilenmesine ihtiyaç olduğu açık.

Aynı süreçte ve Öcalan’ın tezi çerçevesinde
Kürt ulusal hareketi de Türkiye kamuoyuna
farklı bir biçimde sunulmaya çalışıldı. Buna
göre bir ulusal özgürlük mücadelesinin açık
veya örtük olarak bağımsız devlet amacını
ima etmesi geride kalmıştı. Kürt hareketi
ayrılıkçı veya bölücü olmak zorunda değildi ve
gerçekten de değildi. Dünyanın içine girdiği
neoliberal çağda ve çözüme aç Ortadoğu’da,
hele “siyasi iktidarın ele geçirilmesi”, yani
siyasal devrim artık modelin merkezine
konulmayacaksa, federasyon, öz yönetim,
özerklik gibi kavramlar flu bir tablonun içine
serpiştirilebilirdi.
Bu denemenin 2015’te kesintiye
uğradığını biliyoruz. Yeniden güncellenip
güncellenmeyeceğini bugünden yarına
hangi yöne gideceği belirsiz olan Türkiye’de
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OSMANLI’DAN AKP’YE:
LİBERALİZMİN SÜREKLİLİĞİ
FATİH YAŞLI

“Şeytanın en büyük hilesi bizi var olmadığına
inandırmasıdır” diye bir laf vardır. Bunu
Türkiyeli liberallere uyarlayarak şöyle
diyebiliriz: “Liberallerin en büyük hilesi, bizi
liberalizmin Türkiye’de köksüz ve zayıf bir
ideoloji olduğuna inandırmalarıdır.”
Kuşkusuz Türkiye’de saf/pür haliyle bir siyasal
ideoloji ve akım olarak liberalizmin kitlesel bir
tabanı, etkili düşünürleri ya da güçlü siyasi
partileri olduğundan söz etmek mümkün
değildir. Ancak bu “liberalizmin köksüzlüğü
ve zayıflığı” iddiasını kanıtlamak için yeterli
değildir; liberalizm bir perspektif, bir tavır,
bir metodoloji, bir yaklaşım biçimi” vs. gibi
çeşitli kılıklarda Türkiye’deki bütün siyasal
ideolojilerin/akımların içerisinde kendisini
gösterebilmekte ve var edebilmektedir.

Osmanlı-Türkiye modernleşme/
kapitalistleşme sürecinin her kritik uğrağında
liberalizm etkili bir akım olmuş ve bu etkiyle
orantılı bir şekilde siyasete yön verebilmiştir.
Dolayısıyla Osmanlı’dan günümüze Türkiye’nin
siyasal hayatına bakarken, liberalizmin gücü
ve etkisinin asla küçümsenmemesi ve yerli
yerine oturtulması gerekmektedir.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Osmanlı-Türkiye modernleşme sürecinin daha
henüz başlarında, II. Mahmut döneminde,
devleti modernleştirme çabalarına iktisadi
liberalizmin eşlik ettiğini, bu dönemde
İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşması
olan Baltalimanı Ticaret Anlaşması’nın (1838)
imzalandığını, dönemin en etkili reformcu
isimlerinin, örneğin Mustafa Reşit Paşa, Fuat
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Paşa ve Ali Paşa’ların mülkiyet hakkından ve
serbest piyasa ekonomisinden söz ettiklerini
görürüz. Tanzimat Fermanı’nın kendisi de
diğer hükümleriyle birlikte ama en çok da özel
mülkiyeti devlet karşısında güvence altına
almaya çalışan bir girişim olması itibariyle
liberal bir karakter taşımaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modern ilk
muhalif hareket olan Genç Osmanlılar’ın/Jön
Türkler’in temel talepleri çok net bir şekilde
liberal bir içerik taşır. Jön Türkler, dönemin
anayasacılık hareketlerine uygun bir şekilde
padişahın yetkilerini kısıtlamayı ve bunun
için de bir meşruti monarşi tesis etmeyi
hedeflemişlerdir. Bir anayasa hazırlanması
ve bir parlamento açılması Jön Türkler’in
siyasi fikirlerinin temelinde yer alır ve bunu
Mithat Paşa’nın öncülüğünde 1876’da
başarmışlardır. Ancak çok kısa süre sonra,
1878’de, II. Abdülhamid Osmanlı-Rus savaşını
bahane ederek anayasayı askıya alacak ve
parlamentoyu da tatile gönderecektir.
İkinci kuşak Jön Türkler’in, yani İttihat ve
Terakki’yi oluşturacak kadroların otuz yıl
boyunca verecekleri mücadelenin temelinde
Abdülhamid istibdadına karşı anayasanın
yeniden ilan edilmesi ve parlamentonun
yeniden açılması vardır. Bu mücadele 1908’de
başarıya ulaşmış, meşrutiyet bir kez daha
ilan edilmiştir. Ancak II. Meşrutiyet kavramı
1908’i anlamak için yeterli değildir. 1908,
Türkiye’nin burjuva devriminin ilk aşamasıdır,
ikinci aşama ise 1923 olacaktır. Bir süreç olarak
burjuva devrimleri, feodal üretim ilişkilerinin
ve ondan kaynaklı tahakküm ilişkilerinin yerini
kapitalizmin almasını, aristokrasinin egemen
sınıf olma karakterini yitirip yerini burjuvaziye
bırakmasını, kişiselleşmiş yönetimden hukuk
ve modern bürokrasiye geçişi ve anayasalı
bir yönetimi anlatır. Sürece damgasını vuran
ideoloji de burjuvazinin dünya görüşü olarak
elbette ki liberalizmdir.
Günümüzde yapılan tartışmalarda, İttihat ve
Terakki basitçe devletçilik, merkeziyetçilik ve
milliyetçilikle özdeşleştirilmekte, İttihatçıların
tarihsel ve özsel olarak anti-liberal bir
pozisyonda yer aldıkları iddia edilmektedir.
Oysa bu doğru değildir; İttihat ve Terakki’nin

hiçbir zaman tek bir ideolojik pozisyonu
olmadığı gibi, İttihatçılar da farklı siyasal
ideolojilerin taşıyıcılığını üstlenmişlerdir.
1902’deki Osmanlı Hürriyetperveran Kongresi,
yani Osmanlı Liberalleri Kongresi, İttihatçıların
ilk kongresidir ve bu kongreden bir ayrışma
çıkacaktır. Bir tarafta Osmanlı liberalizminin ve
âdem-i merkeziyetçiliğinin kurucu ismi Prens
Sabahattin ve onun taraftarları, diğer tarafta
ise Japonya benzeri daha kapalı bir ekonomi
modelini savunan Ahmet Rıza taraftarları
vardır. Kongrenin sonunda bir bölünme
yaşanacak ve Prens Sabahattin kendi
örgütünü kurmak için ayrılırken, İttihat ve
Terakki Ahmet Rıza çizgisinde yoluna devam
edecektir.
Ancak bu, İttihatçıların liberal olmayan,
merkezinde devletin bulunduğu, kalkınmacı
ve sanayileşmeci kapalı bir ekonomi modelini
benimsedikleri anlamına gelmez. Daha uzun
yıllar liberalizmin ilkeleri ve serbest ticaret
adeta bir amentü gibi kabul edilecektir. Öyle
ki İttihat ve Terakki’nin iktisadi fikirlerinin
belirleyicisi en ünlü Osmanlı liberallerinden
Cavit Bey olacak ve Cavit Bey, çeşitli defalar
maliye bakanlığı görevini üstlenerek Osmanlı
ekonomisini yönetecektir.
İttihat ve Terakki içerisinde anti-liberal
bir tutumun ortaya çıkışı için ise ancak 1.
Dünya Savaşı’nı beklemek gerekecektir. Bir
yandan savaş koşullarıyla, bir yandan Parvus
Efendi’nin Marksist perspektifli yazılarıyla ama
özellikle Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi
milliyetçi isimlerin Almanya’daki milli iktisat
modelini örnek almalarıyla birlikte ulusal
burjuvazi/ulusal pazar yaratma fikri ortaya
çıkacak ve Osmanlı’nın kapalı bir ekonomi
modeliyle kalkınabileceği yönündeki görüş
giderek güçlenecektir. Hatta savaş fırsat
bilinerek kapitülasyonlar yüzyıllar sonra
nihayet kaldırılacaktır. Ama her şey için çok
geçtir artık; çünkü Osmanlı İmparatorluğu
Birinci Dünya Savaşı’ndan mağlup çıkmıştır ve
hızlı bir şekilde işgal edilecektir.
Cumhuriyet’in ilanından 12 Eylül’e
Milli Mücadele’nin söylemi kaçınılmaz olarak
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anti-emperyalizm üzerine kurulmuştu.
Sovyetler Birliği’nin desteği ve İngiltere’ye
karşı mücadele zaman zaman anti-kapitalist
bir retoriği de devreye sokuyordu ama
Mustafa Kemal de dâhil olmak üzere Milli
Mücadele’yi yöneten kadrolar birer burjuva
devrimcisi olarak yüzlerini Batıya dönmüş
durumdaydılar. Bağımsız bir ulus-devlet
kurmak istemekle birlikte sosyalizme dair bir
perspektifleri yoktu ve bunu da açıkça deklare
ettiler. Henüz Cumhuriyet ilan edilmemişken
toplanan İzmir İktisat Kongresi rotanın
kapitalizm olduğunu ve liberal ekonominin
temel ilkelerine de herhangi bir itirazın söz
konusu olmadığını gösteriyordu.
Zaten 1929 krizine kadar yeni Cumhuriyet
büyük ölçüde liberal bir ekonomi anlayışıyla
yönetildi. Devletin ekonomiye müdahalesi
son derece azdı, korumacı politikalara
başvurulmuyordu, serbest ticaret ilkeleri
geçerliydi, planlı bir kalkınma modelinden söz
etmek mümkün değildi. Bunların hepsi ancak
dünya kapitalizmi büyük bir krize girdiğinde
ve geride kalan yıllarda sadece özel sektör
aracılığıyla sermaye birikimini sağlamanın
mümkün olmadığı görülünce söz konusu
oldu. Şimdi devlet kolektif bir kapitalist gibi
davranacak ve devletçilik aracılığıyla sermaye
birikiminin ana aktörü olacak, böylece ulusal
bir kapitalizmi ve ulusal sermayeyi yaratacaktı.
Bu dönem devletçilik olarak adlandırılan ve
ilk sanayi planının da yapıldığı bir dönemdir
ama bu dönemi de homojen bir bütün olarak
ele almamız mümkün değildir. Örneğin İsmet
İnönü’nün temsil ettiği daha devletçi kanatla
Celal Bayar’ın temsil ettiği liberal kanat
arasında dönem boyunca güç mücadeleleri
devam etmiş, Bayarcılar hem devletçiliği
sınırlandırmaya çalışmış hem de devletçi
politikaların asıl kazananının sermaye olması
için çok sayıda düzenleme yapmışlardır.
1946’ya gelinip Soğuk Savaş başladığında
ve emperyalizmle antikomünizm üzerinden
yeni bir entegrasyon gündeme geldiğinde ise
devletçilikten vazgeçilecek ve dümen bir kez
daha liberalizme kırılacaktır.
Sanayileşmeyi ve kalkınmayı hedefleyen,
bunun için de devletin ekonomiye

müdahalesini ve planlamayı öngören bir
anlayıştan, ABD’nin uluslararası işbölümü
içerisinde Türkiye gibi ülkeler için belirlediği
hammadde ihracatçısı ülke modeline geçişin
miladı 1946’dır. ABD emperyalizminin dümen
suyuna girişle birlikte görece bağımsızlıkçı
ekonomi anlayışı terk edilecek ve bunun yerini
serbest ticarete, borçlanmaya, hammadde
ihracı ve mamul ürün ithalatına dayalı
liberal bir ekonomi modeli alacaktır. 1946’da
başlayan bu süreç Demokrat Parti’nin 1950’de
iktidara gelmesiyle derinleşecek, her ne
kadar 50’lerin ikinci yarısından itibaren kriz
nedeniyle liberalizmi sınırlayacak adımlar
atılsa da devletçi/kalkınmacı/sanayileşmeci
modele 27 Mayıs’a kadar dönüş söz konusu
olmayacaktır.
Geçerken not edelim, Türkiye’de liberalizmin
sadece ekonomik değil siyasal olarak güçlü
bir damarı olduğuna dair örneklerden
biri dönemin sol aydınlarının önemlice
bir bölümünün çok partili hayata geçiş
sürecinde Demokrat Parti’ye yanaşması
ve “aşamalı” perspektife uygun bir şekilde,
demokratikleşme adına DP’yle tek parti
iktidarına karşı bir ittifak yapmalarıdır. Tek
parti iktidarının sola karşı izlediği politikalar
açıktır elbette ama müttefik olarak görülen
DP’nin iktidar olur olmaz Türkiye tarihinin en
antikomünist politikalarına başvurması da
ders çıkarılması gereken bir hadise olarak
karşımızda durmaktadır.
Kalkınmacılığın, ulusal kurtuluş savaşlarının,
üçüncü dünyacılığın, sömürgelerin
bağımsızlığa kavuşmasının, büyük öğrenci
ve işçi hareketlerinin damgasını vurduğu
ve “ağaçların bile sola doğru eğildiği”
60’larda Türkiye’de liberalizmin en zayıf
dönemini yaşadığı düşünülebilir. Bu bir
yanıyla doğrudur ama öte yandan özellikle
düşünce dünyamızda bunun böyle olmadığını
görebiliriz. Türkiye’yi emek-sermaye değil
ceberut devlet-toplum dikotomisi üzerinden
okuyan “özgücü” görüşler bu dönemde
şekillenmiştir. İdris Küçükömer’in “düzenin
yabancılaşması” ve Kemal Tahir’in “kerim
devlet” tezlerinde ifadesini bulan “sınıfsızlık”
okumaları bu döneme aittir. Asya Tipi Üretim
Tarzı ya da merkez-çevre tartışmaları da yine
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bu dönemde karşımıza çıkar ve hepsinin ortak
özelliği Osmanlı-Türkiye modernleşmesinin
bir “yokluklar tarihi” olarak okunmasıdır.
Buna göre bizde burjuvazi, işçi sınıfı, sivil
toplum vs. yoktur ve tarihin itici gücü de
sınıflar mücadelesi değil, ceberut devlete
karşı verilen mücadeledir. Bunun 70’lerdeki
yansıması Ecevit’in ve İsmail Cem’in formüle
ettiği yeni “halkçılık” olacaktır. Her ikisi de
Osmanlı’dan Türkiye’ye uzanan sınıflar ve
tarih üstü bir devlet geleneği saptamasından
yola çıkarlar ve esas mücadelenin halkla bu
gelenek arasında olduğunu iddia ederler. Bu,
sol popülizmin Türkiye’deki serüvenine de etki
eden bir bakış açısı ve politik pozisyon olup
başka bir yazıda uzun uzadıya ele alınmalıdır.
12 Eylül’den AKP’ye
Liberalizmin Türkiye’deki serüveni açısından
kırılma noktası ise elbette ki 12 Eylül
darbesidir. Bu dönemde, bir yandan Türkiye
sermaye sınıfı ekonomiyi asker postalıyla
neoliberalizme açarken, öte yandan son
derece ironik bir şekilde, asker postalına karşı
çareyi burjuva demokrasisinde gören yeni bir
liberal dalga, taşıyıcılarının çoğu soldan gelen
isimler olacak şekilde yükselmeye başladı. Bu
dalga, emek-sermaye çelişkisini bir kenara
atıp merkez-çevre, ceberut devlet-toplum,
elitler-halk gibi ikilikleri ön plana çıkarıyor,
sınıflar üstü bir demokrasiyi ve sivil toplumu
fetişleştiriyordu. Bu dalganın yükselişine bir
de reel sosyalizmin çözülüşü denk gelince,
Türkiye’de de “tarihin sonu” ilan edildi, medya,
akademi, düşünce dünyası, liberalizmin etkisi
altında, kapitalizme kolektif bir şekilde ibadet
etmeye başladı. Özal’dan Çiller’e, TÜSİAD’dan
Cem Boyner’in Yeni Demokrasi Hareketi’ne
yepyeni kahramanlar, yepyeni “demokrasi
savaşçıları” sahneye çıktı, bunlardan
kahramanlar yaratıldı, beklentilere girildi.
Kaotik 90’ların ardından düzenin hegemonya
krizinden çıkış arayışının bir sonucu olarak
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP)
ortaya çıkışı ve 3 Kasım 2002 seçimlerini
kazanmasının liberalizm açısından 12 Eylül’den
sonraki en büyük kırılma olduğu söylenebilir.
AKP’nin ortaya çıktığı konjonktürde liberalizm
Galip Yalman’ın deyişiyle “muhalif ama

hegemonik” bir karakter taşımaktadır. Çünkü
düzenin yaşadığı krizin karşısında muhalif bir
tutum takınıp çözüm önerileri geliştirmekte
ve bu liberal önerileri biricik gerçeklik gibi
kabul ettirmeyi başarmaktadır. Örneğin
devletin küçültülmesi, özelleştirme, siyasetle
ekonominin ayrıştırılması, bağımsız merkez
bankası, özerk üst kurullar, ülkenin içinde
bulunduğu ekonomik krizden çıkış reçetesinin
temel başlıkları olarak sunulmakta, üstelik
bunlar yapıldığında beraberinde demokrasinin
de geleceği öne sürülmektedir.
AKP iktidarı bu “muhalif ama hegemonik”
söylemin taşıyıcılığını üstlenmiş ve neoliberal
ajandayı hakkını verecek şekilde uygulamıştır.
Özelleştirme, taşeron ve güvencesiz çalışma,
emek hareketinin dağıtılması gibi başlıklarda
Türkiye sermaye sınıfının neoliberal
ihtiyaçlarına yanıt verilirken, bir yandan da
“demokratikleşme, vesayetle hesaplaşma,
Avrupa Birliğİ’ne tam üyelik” vs. gibi başlıklar
üzerinden bir demokrasi retoriği devreye
sokulmuş, ekonomik ve siyasi liberalizm eş
zamanlı olarak yürütülmüştür.
Buradan yola çıkarak AKP’nin rejim
inşasının temel stratejisinin bu olduğu
söylenebilir. Liberal program, dışarıda
ABD ve AB emperyalizminin içeride ise
Türkiye burjuvazisinin desteğini getirmiştir.
Ucuz ve bol dövizle birlikte kurun, faizin ve
enflasyonun belirli bir seviyede tutulması
krizden çıkmış Türkiye toplumunun AKP’ye
desteğini beraberinde getirince, AKP
kendi rejimini daha kolay inşa edebilmiştir.
Liberalizm üzerine kurulu bu stratejiye Türkiye
liberalleri büyük bir iştahla destek vermiş,
AKP’nin iktidara gelişi “muhafazakâr demokrat
inkılap” diye selamlanmış, “ceberut devletin
sonu” ve “otantik devrimi” analizleri havalarda
uçuşmuştur.
2007’deki ikinci seçim zaferinin ardından
AKP’nin kendi rejimini inşa etmeye başlaması
ve buna hem devlet aygıtından hem de
toplumun çeşitli kesimlerinden yükselen
itirazlar ciddi bir siyasal çatışmayı beraberinde
getirmiş, AKP bu çatışmadan Cemaat
kadrolarının başrolde olduğu kumpas davaları
aracılığıyla galip çıkmıştır. Özellikle ordu
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içerisindeki geniş tasfiyeler ve kamuoyunda
tanınan, bilinen AKP muhalifi isimlerin
tutuklanması, hegemonyanın bir yandan
zor bir yandan rıza ayağını oluşturmuştur.
Bu davalarla bir yandan muhalif toplum
kesimlerine sopa gösterilmiş ama bir
yandan da davaların üzerine kurulduğu
“demokratikleşme” retoriği üzerinden
farklı kesimlerin desteği alınmıştır. Liberal
entelektüeller de bu davaların savcıları gibi
hareket etmiş, Ergenekon, Balyoz, KCK,
Oda TV, Devrimci Karargâh gibi davaların
rejim inşası için kullanılan aparatlar olduğu
görmezden gelinmiştir. Bu ise perspektifle,
bakış açısıyla ilgilidir. Türkiye’deki temel
çelişki emek-sermaye ikiliği üzerinden değil
devlet-toplum ikiliği üzerinden okununca, ne
AKP’nin neoliberalizmin ve dinselleşme adına
attığı adımlar ne de kendi otoriterliğini inşa
edişi görülebilmiş, upuzun bir körlük dönemi
yaşanmıştır.
“Yetmez ama evet” bu tutumun somutlaştığı
en önemli hadise olarak görülebilir. Güya 12
Eylül’le hesaplaşma adına yapılan 12 Eylül
2010 referandumu, aslında otoriterliği, dinciliği
ve piyasacılığı tahkim etmesi bakımından
12 Eylül’ün mantıksal sonuçlarına doğru
götürülmesiyken, liberal entelijansiya
“vesayetten kurtuluş” adı altında AKP’nin ve
Gülen Cemaati’nin arkasında hizalanmış ve
“evet” kampanyasının taşıyıcılığını üstlenmiştir.
Liberalizm söz konusu olduğunda elbette
ki Gülen Cemaati’ne de bir parantez açmak
gerekir. Cemaat gerek liberal söylemi
gerekse liberal entelektüelleri kapsama ve
örgütleme (Abant Platformu) açısından Türkiye
liberalizminin tarihinde ciddi bir rol oynamış,
liberal fikirlerin popülerleşmesine Gülencilerin
sahip olduğu medya aygıtı ve Cemaat
kadroları büyük katkı yapmıştır. AKP-Cemaat
ayrışması sonrasında ve 15 Temmuz darbe
girişimine rağmen, liberal kalem erbabının
bir bölümü Cemaat yörüngesinde dolanmayı
sürdürmektedir.
Netice itibariyle, Türkiye liberalizmi altın çağını
AKP’nin ilk on yılında yaşamış, AKP’nin rejim
inşasının ideolojik hegemonyasının tesisinde
büyük rol oynamıştır. İşin ilginç yani liberal
entelijansiyadan hiç kimse bu inşa sürecinde

oynadığı role dair bir özeleştiride bulunma
ihtiyacı hissetmemekte ve AKP muhalifi
muteber aydın rolünü oynamaya, AKP-sonrası
Türkiye’ye yatırım yapmaya devam etmektedir.
AKP’den sonra?
Ekonomik krizin hızla derinleştiği ve halkın
hızla yoksullaştığı bir konjonktürde gidilen
2023 seçimlerine doğru, AKP-sonrası Türkiye
daha fazla tahayyül edilir ve konuşulur hale
gelmiştir. AKP’nin seçimleri kaybedeceği ve
iktidarı devredeceği yönünde kamuoyunda
güçlü bir kanaat şekillenmektedir. Bunun
gerçekten böyle olup olmayacağını henüz
bilemeyiz ama ironik olan şey AKP-sonrası
Türkiye’nin de tıpkı AKP’nin iktidara gelişinin
hemen öncesindeki gibi liberal paradigma
üzerinden tahayyül ediliyor oluşudur. Yani
nasıl ki AKP iktidara “muhalif ama hegemonik”
bir söylemin taşıyıcılığında gelmişse, şimdi
de gidişinin ve yerine gelecek olanın söylemi
bunun üzerine kurulmaktadır. Buna göre
Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan
çıkışı için “kurallı” serbest piyasa ekonomisine
dönülmeli, ekonomi “bilimsel” bir şekilde
yönetilmeli, liyakat esas alınmalı, Merkez
Bankası bağımsız ve üst kurullar özerk olmalı,
parlamenter sistem ve kuvvetler ayrılığı
yeniden tesis edilmelidir. Dolayısıyla AKP’yi
iktidara getiren ve onu yıllarca omuzlarında
taşıyan liberalizm bu sefer de onun gidişini
hazırlamakta ve böylece AKP-sonrası
dönemin de hegemonik ideolojisi olma
iddiasını devam ettirmektedir.
Sınıflar mücadelesi aynı zamanda
sınıfların fikir, ideoloji ve söylemlerinin de
mücadelesidir. Bu nedenle Marksistler
burjuvazinin ideolojisi olan liberalizmle
de mücadele ederler. Bu mücadelenin
çıkış noktalarından biri, yazının başında
söylediğimiz “hile”yi, yani liberalizmin köksüz
ve zayıf bir ideoloji olmayıp Türkiye siyasetine
damga vuran bir ideoloji olduğunu görmekten
geçmektedir. Sınıf düşmanımız güçlüdür ve
onunla bu gücün hakkını verecek şekilde,
ciddiyetle mücadele edilmesi gerekmektedir.
Bu aynı zamanda, güncel bir mücadele başlığı
olarak, AKP-sonrası Türkiye’ye dair de bir
mücadele demektir.
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AKP DÖNEMİ MEDYASI
MUSTAFA K. ERDEMOL

Ülkemiz medyasına 60’lı yıllara gelinceye
değin, kendileri de gazeteci olan, kelimenin
tam anlamıyla dizgisinden, sayfa yapımına
kadar gazetenin her aşamasında emeği
olan patronlar hakimdi. Kuşkusuz emek
sömürüsünün de tüm yakıcılığıyla mevcut
olduğu bir meslek kolu olarak, - o zamanki
adlandırmayla – matbuatımız kendi
sermayesine sahipti.
Bu haliyle kendi dışındaki sermayeyle
rekabete niyeti de gücü de olmayan, devletçi,
egemen anlayışıların aktarıcısı durumundaki
bir matbuattı söz konusu olan. O dönemler
devletin mali destek verdiği Cumhuriyet
gazetesinin tek “resmi” yayın organı olduğu
da anımsanmalıdır. Ancak Cumhuriyet’ten ayrı
olarak, çok az istisna dışında, tüm matbuat
aslında ekonomik anlamda olmasa da
ideolojik olarak devletçi bir çizgide olmuştur.
Hakkı Tarık Us ile benzerlerinin temsil ettiği
“kendine yeten” bu matbuattan, nispeten
gelişmiş basına geçiş, Sedat Simavi’nin
Hürriyet’i, Ali Naci Karacan’ın Milliyet’i ile

gerçekleşmiştir. Her iki patron atılım yapma
şansını Demokrat Parti ile bulabilmiştir.
Özellikle devlet ilanlarıyla semirilen bu
gazeteler daha sonra kendi sermayelerini de
büyütme fırsatı yakalamış, Türk medyasının
teknolojik atılımında da öncü rol oynamıştır.
Bu iki gazete ile daha sonra yayın hayatına
atılan benzerlerinin devletle ilişkisi
“birbirlerinin sınırlarına” dikkat etme çizgisinde
yürümüş, bu gazeteler elbette devletin
olanaklarından yararlanmış, ancak “milli
meseleler” hariç kimi konularda “görece”
bağımsız da olabilmiştir. 27 Mayıs 1961
darbesinin ardından, “demokratikleşme”
ile birlikte başta sol olmak üzere çeşitli
görüşlerin de sesini duyurabildikleri yayın
organları gelişmiştir. Ne var ki bugün de
kullandığımız deyime benzer biçimde
“merkez basın”ı yine Simavi, Karacan, daha
sonra eklenen Bilgin ailelerinin yayın organları
oluşturmuştur. 12 Eylül 1980 darbesine kadar
bu “merkez basın” yine kendi sermayesine
sahip, hükümetlere -zaman zaman - söz
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de geçirebilen, kamuoyunu yönlendirebilen,
kuşkusuz emekçi karşıtı güçlü bir kuvvete
dönüşmüştür. 12 Eylül öncesi ile sonrası
arasında bu basın için farkeden bir şey
yoktur. Egemene/devlete/hükümete destek
tutumunda bir değişiklik olmamıştır. Elbette
sermaye savunuculuğunda da.
Hayata geçirilmesi ancak askeri bir darbeyle
mümkün olan, bu nedenle uğruna 12 Eylül
darbesinin gerçekleştirildiği 24 Ocak Kararları,
ihracata dönük bir ekonomi politikasını
içeriyordu. Bu politikanın darbeyle daha da
aktifleşmesinde basına da bir rol biçildiğini
görüyoruz. Turgut Özal’la birlikte başlayan
dönemden önce de basın sektöründe
olmasına rağmen daha da palazlanan yeni
grupların ortaya çıktığına tanık olduk. Uzan
Grubu ile Çukurova Grubu bunlardandır. Artık
basından medyaya geçilen bir dönemdir bu.
Bu süreçte medyayla kurulan ilk ilişki, 24
Ocak neo-liberal kararları uyarınca yapılan
özelleştirmelerden büyük basın tekellerine
de pay verilmesidir. Uzan Grubu’nun özel bir
baraja sahip olması, Çukurova Grubu’nun
iletişim alanında tekelleşmesi, hep onlara
verilen imtiyazlarla mümkün olmuştur.
Basına Milliyet’i satın alarak giren işadamı
Aydın Doğan’ın da bu politikalar uyarınca
imtiyazlandırıldığı bilinmekte, daha sonra
basının amiral gemisi olarak adlandırılan
Hürriyet’i satın almasıyla basında liberal
politikaların destekçisi büyük bir sermaye
grubu haline geldiği görülmektedir.
Anavatan Partisi iktidarı yıllarında, Doğan
örneğinde olduğu gibi diğer büyük
sermaye grupları doğrudan basın sektörüne
girmişlerdir. Bu grupların “gazeteci” bireyleri,
patronlarının iş takipçisi durumuna gelmişler,
bunu da saklamak gereğini duymamışlardır.
Mehmet Barlas bu “gazeteci” tipinin en bilinen
örneğidir. Uzun yıllar Hürriyet gazetesinin
Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan
Ertuğrul Özkök “eleştiri hakkım olduğu sürece
iktidara yakın gazeteci olmayı hep sevdim”
demekten çekinmemiştir. Bilgin grubunun ilk
ulusal yayını olan Sabah’ı çıkaran Zafer Mutlu,
“benim bir beyaz eşya satıcısından farkım yok”
diyerek gazeteyi serbest piyasa kurallarının

yönlendirdiği bir firma olarak gördüğünü
söyleyebilmiştir.
Özal’ın, temsilcisi olduğu, Adam Smith’in
“bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler”
cümlesiyle ifade edilen liberalizm, medyayı
“hür teşebbüs”ün sözcüsü durumuna getirmiş,
“araştırmacı gazetecilik” Özkök’ün “Uğur
Mumcu gazeteciliği artık bitti” sözleriyle
küçümsenmiştir.
Anavatan iktidarının sonrasında, AKP iktidarının
başlarında “özel teşebbüs” sözcüsü olmayı
sürdüren medyanın sermaye yanlılığının en
çarpıcı örneği Körfez Krizi olarak bilinen, (sonu
Irak’ın ABD işgaliyle biten) süreçte yaşanmıştır.
AKP iktidarının “evet” demesine rağmen Meclis
çoğunluğuna ulaşılamadığı için reddedilen,
Irak’a gidecek ABD askerlerinin Türkiye
topraklarını kullanmasına onay veren Irak
Tezkeresi’nin kabulü için Hürriyet gazetesinin
yaptığı yayınlar medyanın sermaye elinde
nasıl kullanılabildiğinin en kötü örneklerinden
olmuştur. Tezkerenin çıkması için ABD
askerlerinin ülke topraklarında geçmesinin
yararlarını anlatan yazıların çoğunu Özkök
kaleme almıştır. Bunu yapmasının nedeni,
tezkerenin kabulü ile Türkiye’ye girecek
ABD ordu araçlarının yakıt ihtiyaçlarının
Doğan Grubu’na bağlı Petrol Ofisi tarafından
karşılanacak oluşudur.
AKP iktidarının gittikçe kök salması “yandaş
medya” ihtiyacını da beraberinde getirmiş,
ayrılan sermaye ile bazı gazeteler satın
alınmış, kimileri yeni çıkarılmış, tüm bunlar
yapılırken de rakip sayılabilecek medya
gruplarının tasfiyesi yoluna gidilmiştir. Bunun
en bilinen örneği, bir siyasi parti kurararak
politikaya atılan Cem Uzan’ın da sahiplerinden
olduğu Uzan Grubu’nun mallarına el
konulmasıdır. El konulan firmalar arasında
grubun Star gazetesi ile televizyonları da
vardır. Fethullah Gülen cemaatiyle, dershane
kârları üzerine başlayan tartışmanın sonucu
olarak, cemaate bağlı başta Zaman gazetesi
olmak üzere tüm yayın organları tasfiye
edilmiştir. Hayli zaman sonra AKP iktidarı
Demirören Grubu’na, Ziraat Bankası’ndan
tartışmalı bir kredi sağlayarak, Doğan
Grubu’nun amiral gemisi Hürriyet’i aldırmıştır.
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AKP’nin bu operasyonlarıyla ülkede artık
bir “hükümet medyası” olgusu yaşama
geçirilmiştir.

Mevcut ana akım medyamız, siyasal olarak
“gerici” ekonomik olarak da “piyasanın” aracı
haline gelmiş bir medyadır. Neoliberalizm,
finans güdümlü kapitalizmin daha acımasız
Bu kısa özetten sonra liberalizmin Türkiye
bir biçiminin kurumsallaşması demektir.
medyasındaki izlerine bakabiliriz. Türkiye’de
Tüm İslamcılık iddiasına rağmen AKP iktidarı
gerçekten liberal bir gazete ya da gazeteci var neoliberal politikaların en kararlı/gözü kara
mı? Varsa eğer, onlara, liberal yerine neoliberal uygulayıcısıdır. İmani bağ, halkla kurabildiği
demeyi daha doğru bulurum. Bilindiği
tek bağdır. Medyanın karakteri de benzer
gibi neoliberalizm, temel olarak ekonomik
şekilde bu kurumsallaşmaya uygun hale
özgürlüğü ifade eder. Bu kavram 20. yüzyıla
getirilmiştir.
aittir. Liberalizm ile neoliberalizm arasındaki
farkı da görmek gerek. Liberalizm bir politik
İlerici/alternatif medyayı dışarıda tutarak
teori iken Neoliberalizm ekonomik bir
söylemeliyim ki, ülkemiz medyasının “piyasa
kavramdır. Ülkemizdeki “gazetecilerin” çoğu
aracı” haline getirildiği, emek/emekçi düşmanı
liberal bile olamadan, ekonomik özgürlükleri
bir “sektör”e dönüştüğü bir gerçektir.
sermaye lehine savunan aparatçikler
durumuna gelmiştir.
Kimilerine göre Liberalizm ekonomik,
politik, hatta dini içerikli de olabilir. Ancak
bir ideoloji olarak liberalizm, geleneksel ya
da gerici olmaktan ziyade ilerici/modern
bir kavram olarak kabul edilir. Batıda ortaya
çıktığında liberallerin Kilise karşıtı oldukları
anımsandığında, ülkemizde “liberal” olarak
adlandıracaklarımızın batıdakinin tam tersine
dini yapılarla birlikte davranmış olmalarındaki
tuhaflığı fark edebiliriz.
Ülkemizde, olursa iyi olurdu anlamında
söylemiyorum, ama “liberal” sıfatını hak eden
tek bir gazeteci bile yoktur. Kendi adıma eğer
çok ısrar edilirse, yıllar öncesinin Milliyet
yazarı Ali Gevgilili’yi “solculuğu ağır basan”
bir liberal olarak gösterebilirim. Ne, zaman
zaman gazetelerde yazı yazan Atilla Yayla,
ne Mehmet Barlas, ne Özkök ne de Altan
biraderler liberaldirler. Bu isimler düpedüz
gericidirler. Buradan aslında liberalliğin de
çok ileri olduğunu düşündüğüm sonucu
çıkarılmasın, ancak liberalizmin moderniteyle
kurduğu ilişkiyi de görmek gerekir. Yukarıda
saydığım isimler, yaşam biçimi olarak
moderniteye ait olsalar da, ekonomik
bakışları neoliberal olan, dolayısıyla gericilikle
“buluşan” isimlerdir. Ekonomide girişimciliği
teşvik etmek için devlet kontrolünü/
müdahalelerini ortadan kaldırmak isterken,
“devletle” şu ya da bu şekilde ters düşmüş
“gerici sermaye” ile işbirliği yapmışlardır.
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AKP DÖNEMİNDE
NEOLİBERALİZM, YENİ
MUHAFAZAKÂRLIK VE SANAT
HALUK POLAT

“Neo Liberalizm” ve “Yeni Muhafazakârlık”
için kardeş kavramlar diyebiliriz. Bu yazıda
AKP dönemi sanat ortamının AKP’nin neoliberal politikalarından nasıl etkilendiğini
anlatmaya çalışacağım. Özellikle sermayenin
AKP döneminde manevi kültür endüstrisini
neredeyse tamamen ele geçirmesi ve
yönlendirmesi de bir tesadüf değil elbette.
Neredeyse tüm iletişim kanallarının, tüm
gösteri alanlarının, festivallerin, etkinliklerin
kontrolünün sermayenin elinde olduğunu
düşününce sanatçının elinin kolunun ne kadar
bağlı olduğunu görmek mümkün. Sermayenin
ve AKP iktidarının kontrolünde olmayan
alanlar ise başka bir iktidara, muhalefet
belediyecilerine ait.
Bu çalışmaya başladığım günlerde önce
iki yeni festival ve bir konser yasağı, sonra

da şarkıcı Gülşen’in gözaltı ve tutuklanma
kararı haberleri gündeme düştü. AKP bu
yasaklamalarla neyi amaçlıyor olabilir diye
düşündüm. Kamuoyunda genel kanı, AKP’nin
muhafazakâr ve İslami kesimdeki oylarını
konsolide etmek için bu yolu seçtiğiydi.
İktidarın niyeti büyük toplulukların, konser
amaçlı bile olsa, yan yana gelmeleriyle
ülkenin siyasi ve ekonomik bakımdan kötü
gidişatını protesto amaçlı bir görüntünün
kamuya yansımasını önlemekti. Bu yaşananlar
da dahil AKP döneminin sanatla olan ilişkisini
detaylı bir şekilde analiz etmek için AKP’yi
iktidara getiren AKP öncesi dönemin de
analizini yapmak gerektiğini düşünüyorum.
Bu çalışmada literatürden örneklerle yeni
muhafazakârlık, muhafazakâr sanat ve
sermaye – iktidar - sanat ilişkisini anlatmaya
çalışacağım.
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Bu arada, Dayanışma Meclisi Kültür
Komisyonu çalışmalarımıza istinaden dil ve
kavramlar açısından birkaç ekleme yapmam
gerekiyor. “Kültür” kavramı bizde genellikle
sanat ve bunların kolları kastedilerek
kullanılıyor. Tek başına kültür kavramının
kullanılması bilimsel anlamda karışıklıklara
neden olabiliyor. Çünkü kültür, doğanın
yarattıklarına karşılık insanın yarattığı,
keşfettiği, icat ettiği her şeydir. Böyle olunca
kültürün iki biçimde dile getirilmesi gerekiyor.
Maddi kültür ve manevi kültür… Endüstriden
teknolojiye ve siyasetten hukuka ve sanata
her şey kültürdür ve bunlar kültürel birer
ögedir. Bir kültür bakanlığı olabilir ve bu
kurum kültürel – maddi, manevi her şeyle
ilgilenebilir ancak biz kültür komisyonu
olarak metinlerde böyle kullanılmaması
gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlık, manevi
kültür kastedilerek kurulmuştur ve böylece
devam ettirilmektedir. Ne var ki bilimsel
çalışmalarda bu kavramın yerli yersiz kullanımı
sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu bağlamda
Türk bilim – düşünce yazınında da aynı
alışkanlık sürdürülmektedir. Çevirilerde bile bu
konuya yaklaşırken bazen özensizlik, belki de
üstünkörü bir bakış açısı ve bilgi eksikliği sürüp
gitmektedir. Bu metnin içindeki alıntılarda
da bu durumla çokça karşılaşabilirsiniz.
Değiştirme şansımız olmadığı için aynen
vermek zorundayız elbette… Bu çalışmada
ele aldığımız temel unsur manevi kültürdür
ve onun sanat alanıdır. Kavramlar yerli yerine
oturana kadar bizler bunu dile getirmeye
devam edeceğiz. Örneğin “kültür sanat”
dendiğinde sanatın içini doldurabiliriz
ancak kültürden ne kast ettiğimiz somut
olarak açıklanamayabilir, havada kalabilir.
Sanat edebiyat denildiğinde de aynı sorun
yaşanabilir. Sanat dendiğinde edebiyat da
buna dâhildir ama “edebiyat sanat değildir”
diye bir sav ortaya atılıyorsa bu söyleyiş bazı
açılardan doğru olabilir, doğru kabul edilebilir.
Kültür komisyonunun bu yaklaşımının bu
çalışmanın değerlendirilmesi noktasında
dikkate alınmalıdır.
Bu çalışmayı hazırlarken bana yol gösteren
Erdem Ünal Demirci’nin “İktidar ve Kültür
Politikaları (AKP Döneminde Muhafazakâr

Sanat İnşası)” adlı doktora tez çalışmasının bu
alanda çalışmak isteyenler için iyi bir kaynak
niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Bu
çalışmanın çatısını oluştururken ben de bu tez
çalışmasından ve dile getirdiği kaynaklardan
oldukça yararlandım.
AKP’nin iktidara geldiğinden bu yana sanatla
olan ilişkisini Recep Tayyip Erdoğan, 2017
yılında III. Millî Kültür Şûrasında yaptığı
konuşmada şöyle dile getiriyor: “Unutmayınız,
siyasi iktidar seçimle, oyla, sandıkla olunabilir;
ama kültür iktidarı için daha farklı bir birikime,
emeğe, çalışmaya, dirsek çürütmeye, alın teri
dökmeye ihtiyaç vardır. Bugün ülkemizdeki
manzaraya baktığımızda, milletimizin hâkim
rengini oluşturan kesimlerin kültürel iktidardan
epeyce uzakta olduğunu görüyoruz. Bir avuç
marjinalin, hatta terör örgütü yanlısı kesimlerin
çok daha etkin olduğu bu alana, mutlaka asli
sahibinin, yani milletimizin rengini vurmalıyız.”
AKP iktidarının sanat alanındaki varlığına
bakıldığında, bu alanda yetkin ve üstün
olmadığını, ancak yıllardır bu açığı kapatmak
için sermaye gücüne başvurduğunu ve Özal
döneminden miras kalan muhafazakâr orta
sınıfı güçlendirip kültürel sermayeye hâkim
olmak istediğini de görüyoruz.
Peki AKP, sanat alanında hegemonyasını nasıl
kurmak istiyor? Öncelikle kendi muhafazakâr
kitlesi ve muhafazakâr sanat anlayışını
yaratmaya ve “popüler kültür” alanında
olabildiğince etkin ve yönlendirici olmaya
çalışarak hegemonyasını kurmak istiyor.
Sonrasında, Cumhuriyet döneminin en büyük
kazanımları olan Opera, Bale, Tiyatro ve Klasik
Müzik gibi devlet tarafından desteklenmesi
ve yaşatılması gereken alanlarda kendi
muhafazakâr sanat anlayışının örneklerini ön
plana çıkartarak ve bunların desteklenmesi
gereken projelerden ekonomik olarak
çekilerek, bu alanlarda yaratamadığı iktidarı
sermayeye devrederek kurmaya çalıştığı
hegemonyayı güçlendirmek istiyor.
Ayşegül Yaraman, hegemonyayı Toplumsal
Değişme ve Kişilik Özellikleri Prometheus’tan
Narkissos’a1 eserinde şöyle tanımlıyor:

1 Ayşegül Yaraman, Toplumsal Değişme ve Kişilik Özellikleri Prometheus’tan
Narkissos’a, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2003, s.44.
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“Hegemonya, temel sınıfın ideolojisinin
yönetilen sınıflar tarafından içselleştirilmesini
sağlar; dolayısıyla temel sınıfın iktidar
ilişkisinin sürekliliği için kültürel iktidarın da
ele geçirilip bireyin buna göre biçimlenmesi
gerekmektedir.”
Ekonomik ve siyasal alanda kurulan bir
hegemonyanın yarattığı sınıfsal baskı, yeni
bir sanat hegemonyasına geçişi mümkün
kılabilir. Bir başka deyişle, Özal döneminden
Erdoğan dönemine uzanan süreçte, yaratılan
daha İslami, muhafazakâr veya mütedeyyin
bir orta sınıf, giderek sanatsal alanda da söz
sahibi olmak isteyecektir. İktidarın sermaye
gücü sayesinde de piyasa bu yeni sınıfın
hizmetine yönelik sanatın yeniden üretimi için
çalışacaktır.
Bu yeniden üretim süreci popüler sanatın
piyasa kapitalizmiyle bütünleşmesi sayesinde
teknolojiye hapsolmuş geleneğin yeniden inşa
edilmesini sanatsal olarak mümkün kılmasa
da ideolojik olarak yeniden icat edilmesine
olanak sağlamıştır.
Taggart “Popülizm”2 adlı eserinde popülizmi
siyasal bir olgu olarak tanımlarken sanatsal
popülizm kavramını ayrıştırır. Nuray Mert’in
“Merkez Sağın Kısa Tarihi”3 adlı eserinde dile
getirdiği gibi “Türkiye’de muhafazakâr sağ
söylemin, Cumhuriyete karşı aristokratik
bir tepki olarak değil, başından itibaren,
popülist bir halk muhalefeti olarak gelişmiştir”.
Taggart’ın da altını çizdiği gibi “kültürel
popülizmi, seçkinlerin tükettiği “yüksek”
kültüre karşıt olarak, sıradan insanlarca
tüketilen kültürü yücelten bir konum olarak
tanımlayabiliriz. Esasında iktidarlar sıradan
insanların tükettiği popüler sanat alanına
hükmederek yüksek sanat karşısında
hegemonya kurmaya çalışıyorlar diyebiliriz.

kültürel popülizmi ilişkisini şöyle tanımlar “post
modern bir dönüşüm süreci sonrası “kültürel
popülizm” sürecinde medya; kültürü, kimlik,
zevk ve otoriteryanlık malzemelerini üretir,
böylece kültürel ürünleri tüketen kitleler
de “popüler”in bir parçası olur (bir temsiline
dönüşür).” Bu durum neo-liberal sistemde
iktidarın en önemli araçlarından birisinin
de medya aygıtı ve onun halk yığınlarını
kontrolündeki rolü olduğuna işaret eder.
Demirci doktara tezinde AKP döneminin
medyada popüler kültür uygulamalarını
Osmanlı’nın yeniden keşfedilmesine bağlar:
“AKP döneminde fetih kutlamalarından kutlu
doğum haftası etkinliklerine, Malazgirt zaferini
anma törenlerinden Osmanlı modasına
dönük ürünlerin arzına varan yoğun bir
tarihsel kuşatma iklimi yaratılmıştır. Osmanlı
popülerleştikçe görünürlüğü daha da artmıştır.
Tarihsel kitaplara ilginin inanılmaz seviyelere
çıktığı bu dönemde, televizyon izlemenin
zaman kullanım endeksinde bir numaradaki
yerinin olduğu da dikkate alındığında
ekranların tarih dizileriyle dolup taşması
beklenen bir durumdur.”5

AKP döneminde popüler yaratıların özellikle
televizyon aracılığıyla kitlelerle buluştuğu,
yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır.
Türkiye’de Zaman Kullanım Araştırması (TÜİK
2014- 2015) sonucuna göre, fertlerin en fazla
yaptıkları faaliyet %94,6 ile televizyon izlemek
olarak belirlenmiştir. İPSOS’un 2016’da Türkiye
çapında gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını
içeren Türkiye’yi Anlama Kılavuzu’na göre de
%85 ile en sık yapılan etkinliğin televizyon
izlemek olduğu ortaya konmuştur. İstanbul
Kültür Sanat Vakfı’nın ‘2017 Kültür-Sanatta
Katılımcı Yaklaşımlar Raporu’na göre, HaziranEylül 2016 tarihlerinde yapılan ankette
“kültür-sanata katılımın kısıtlı” olduğu ve
hatta “hiçbir etkinliğe katılmadım” diyenlerin
Douglas Kellner “Kültürel Marksizm ve Kültürel yaklaşık %70 gibi bir oranla ezici çoğunluğu
Çalışmalar”4 adlı makalesinde McGuigan’ın
oluşturduğu hesaplanmıştır. Görüldüğü
üzere yüksek oranda televizyon bağımlılığı
Kültürel Popülizm adlı eserine atıfla medyayı

2 Paul Taggart, Popülizm, Barış Yıldırım (çev.), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 6
3 Nuray Mert, Merkez Sağın Kısa Tarihi, İstanbul: Selis Kitaplar, 2007, s. 41
4 Douglas Kellner, Kültürel Marksizm ve Kültürel Çalışmalar, Fatih Tezcan (çev.), 2016, s. 144.
5 Erdem Ünal Demirci “İktidar ve Kültür Politikaları (AKP Döneminde Muhafazakâr Sanat İnşası), Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Doktara Tezi 2018; s.246
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ve diğer etkinliklere katılımın azlığı televizyon
yayınlarına dönük önemli bir sektörü ortaya
çıkarmıştır.
Medyayı ve popüler sanatı hegemonyanın
kurulması yolunda önemli bir güç olarak
gören iktidar, muhafazakâr manevi kültürün
yayıcıları olarak gördüğü tarihsel diziler için
desteğini esirgememiştir. İktidarın bu konuya
müdahalesini anlamak için 2017’de toplanan
III. Millî Kültür Şûrası Açılış Konuşmasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dedikleri
önem kazanmaktadır: “Ülkemizin kültür
harcamalarına baktığımızda, 2014 yılındaki
33 milyar liralık meblağın yarısına yakını,
televizyon ve televizyon yayınları kategorisinin
oluşturduğunu görüyoruz. Kitap, gazete,
dergi harcaması %13’le; sinema, tiyatro, konser
harcaması da %5,7 ile kültür ekonomisinde yer
alıyor”.
AKP’li yıllarda, özellikle de 2010 sonrasında
bir Osmanlı dizi furyası ortaya çıkmıştır.
Muhteşem Yüzyıl (2011) dizisiyle başlayan
süreçte sırasıyla, Bir Zamanlar Osmanlı (2012),
Osmanlıda Derin Devlet (2012), Osmanlı Tokadı
(2013), Fatih (Fetih Bir Başlangıç̧ (2013), Diriliş̧
Ertuğrul (2014), Filinta (Bir Osmanlı Polisiyesi
(2014), Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015),
Payitaht: Abdülhamid (2017), Mehmetçik
Kut’ül-Amare (2018), Mehmed: Bir Cihan
Fatihi (2018), Uyanış: Büyük Selçuklu (2020),
Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı (2021) gibi diziler
ekranlara düşmüştür.

geleneklerde genellikle derinlere kök salmış
eski kültürel sosyalleşme pratiklerinden
inşa edilir. Dolayısıyla sağduyu, gerçek
sorunları kültürel önyargılar altında saklayan
ya da bulanıklaştıran son derece yanıltıcı
bir şey olabilmektedir. Başka gerçeklikleri
maskelemek için kültürel ve geleneksel
değerler (örneğin Tanrı inancı, ülkeye duyulan
inanç ya da kadının toplumdaki yeriyle ilgili
görüşler) ve (komünist, göçmen, yabancı ya da
‘ötekiler’e dair) korkular seferber edilebilir.”
Yüksel Taşkın Milliyetçi Muhafazakâr
Entelijansiya7 adlı eserinde şöyle der:
“Kültüralizm, kültürü şimdiki toplumdan
soyutlar ve onu halkların tarih-üstü bir
doğal özelliği yapar. Bu nedenle, soyutlama,
hegemonik bir proje olarak kültüralizmin
epistemolojik başlangıç noktasıdır.” AKP’nin
yaratmaya çalıştığı muhafazakâr sanat
yaklaşımının, “muhafazakârlığın da bir
kültüralist proje olduğu” hesaba katıldığında,
zamanla siyasal ve ekonomik bir güç
kazandığı unutulmamalıdır.
Ali Yaşar Sarıbay, Modernitenin İronisi Olarak
Globalleşme8 adlı kitabında 1980’ler sonrası
ivme kazanan neoliberal süreçte, tüketim
odaklı bir kültüralizmin devreye sokulduğunu,
bir başka deyişle, “tüketimde malların
değişim değerinden çok, gösterim değeri
diyebileceğimiz bir durumun belirleyicilik
kazandığını, insanları yeni kapitalist
ekonomide tüketime yönelten faktörün,

Bu diziler ile AKP medyayı ve popüler sanatı
kendi hegemonyasını kurmak için kullanmış ve
muhafazakâr sanatı bu yolla topluma yaymaya
çalışmıştır. AKP döneminde yeniden üretilen
veya yüceltilen manevi kültürel formlar
oluşmuştur. İktidarlar tarafından icat veya ihya
edilen bu formlar, toplumsal yapıdaki “rızanın
inşası” ile mümkün hâle gelir. David Harvey,
Neoliberalizmin Kısa Tarihi6 adlı eserinde
“rıza” kavramını şöyle tanımlıyor: “Rızanın
temelini genellikle, Gramsci’nin ‘sağduyu’
dediği şey (ortaklaşa sahip olunan anlayış)
ekonomik değil, kültürel olduğunu anlatır. Ona
oluşturur. Sağduyu, bölgesel ya da ulusal
göre “Neyin değerli olduğu ekonomik değil,
6 David Harvey, Neoliberalizmin Kısa Tarihi, Aylin Onacak (çev) İstanbul, Sel Yayıncılık 2015
7 Yüksel Taşkın, Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013
8 Ali Yaşar Sarıbay, Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme, İstanbul: Everest Yayınları, 2004, s.4
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kültürel olarak belirlenmektedir.” Türkiye’de
Özal’la başlayan neo-liberal sürecin aynı
dönemde popüler sanatı ortaya güçlü bir
şekilde çıkarması tesadüf değildir.
Bu noktada biraz muhafazakârlık (neomuhafazakârlık), neo liberalizm üzerine
anlatılanlara bakalım ve muhafazakârlıkla
sanat ilişkisini görmeye çalışalım.
Neoliberalizm: Yeni Muhafazakârlık
Fırat Mollaer’in Türkiye’de Liberal
Muhafazakârlık ve Nurettin Topçu9 adlı
eserinde de belirttiği gibi Türkiye, 24 Ocak
1980 ekonomik kararları sonrasında, yeni
muhafazakâr ideolojiyle örgütlenmiş olan
dünya sistemiyle bütünleşmiş ve dünyadaki
yeni muhafazakârlığın Türkiye’deki karşılığı
sayılan bir iktidar paradigması Türkiye
siyasetine yerleşmiştir: “Özalizm.” Milli
Selamet Partisi kökeninden gelen Özal’ın neoliberalizmin Türkiye’ye yerleşmesinde katkısı
çok önemlidir.
Zeynep Gambetti “İktidarın Dönüşen Çehresi:
Neo-liberalizm, Şiddet ve Kurumsal Siyasetin
Tasfiyesi”10 adlı makalesinde neo-liberalizmin
neo-muhafazakârlıktan ayrı düşünülebilecek
bir olgu olmadığını şu şekilde ifade ediyor:
“Bu ikisini birbirinden ayırmak demek, neoliberalizmin otoriter refleks olmaksızın
kurulamayacağını görmemek demektir.
“Özel mülkiyeti ve bunun temelinde hızla
gelişmekte olan kapitalist sermaye birikim
sürecini 1789, 1830 ve 1848 devrimlerinin
yayılmasından koruyabilmek için liberalizmin
muhafazakârlık ile ittifak kurması gerekmiştir.”
Alpman, “Harikalar Diyarında Muhafazakâr
Masallar”11 adlı eserinde 12 Eylül dönemini
şu şekilde tanımlıyor: “Muhafazakâr sıfatının
bağımsız bir gösterene dönüşmesi ise 12 Eylül
1980 askeri darbesinden sonrasına denk gelir.
12 Eylül cuntası ve devamında Özal hükümeti,
Türk-İslam sentezi olarak ifade edilen

muhafazakâr ideolojinin toplumsallaşmasını
amaçlamaktadır. Böylelikle toplumda
yükselen sol hareketin ve taleplerin
milliyetçilik ve din üzerinden oluşturulacak
bir kültürel hegemonya marifetiyle ortadan
kaldırmayı hedeflemişlerdi.”
Merdan Yanardağ, Yeni Muhafazakârlar12 adlı
eserinde Kapitalizm ile Sosyalizm arasındaki
küresel mücadelenin son etabını ve doruk
noktasını oluşturan 20. Yüzyıl sonlarına doğru
(1980’ler) Batı’da muhafazakârlığın yeniden
yükselişe geçtiğine ve dünyanın birçok
ülkesinde iktidara gelmeye başladığına
tanık olduğumuzu söyler. Bu yükselişin
ABD’de Ronald Reagan, İngiltere’de Margaret
Thatcher, Almanya’da Helmut Kohl’un
isimlerinde simgeleştiğini anlatır. Yeni
Muhafazakârlık hareketi Türkiye’de ise Turgut
Özal’ın kimliğinde hayat bulmuş ve güçlenmiş,
muhafazakârlığı ideolojik bir formasyona
dönüştürerek, yeni piyasacı modelle,
geleneği harmanlayan bir denklem ortaya
çıkartmıştır. Böylece, Yeni Sağ’ın uygulama
sahasında ele aldığı fikirler, Türkiye’nin 1980
sonrası dönüşümünde tartışmaya açılan
kavramların özünü oluşturmuştur. Eğitim
alanında İmam Hatip Liseleri üzerinden
başlayan tartışmanın, “evrim”in müfredat
kitaplarından çıkartılmasına; sosyal medya
ve televizyonlarda yaşanan yoğun sansür
ve sıkıdenetimden, kültürel kodların piyasa
diliyle popüler hâle getirilerek manevi kültür
endüstrisine dâhil edilmesine fırsat vermesi
bu tartışmalara örnek olarak gösterilebilir.
Elbette Muhafazakârlık Türkiye’de Özal
dönemiyle başlamamıştır. Muhafazakârlık
kavramı nasıl ve nerede ortaya çıkmıştır? Batı
dillerinde kullanılış şekliyle Muhafazakârlık
“muhafaza etme” ya da “bir şeyi bozulmadan
koruma” anlamında conserve [Latince,
conservare] kökünden geliyor.
Philippe Beneton, “Muhafazakârlık”13 adlı

9 Mollaer, Fırat. Türkiye’de Liberal Muhafazakârlık ve Nurettin Topçu, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2008. s.14
10 Zeynep Gambetti, “İktidarın Dönüşen Çehresi: Neoliberalizm, Şiddet ve Kurumsal Siyasetin Tasfiyesi”, İ.Ü. Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, No: 40 (Mart 2009), s.152.
11 Polat S. Alpman, “Harikalar Diyarında Muhafazakâr Masallar”, A. Çağlar Deniz (Ed.), Öteki Muhafazakârlık içinde (113-155),
Ankara: Phoenix Yayınları, 2016, . s.127
12 Merdan Yanardağ, Yeni Muhafazakârlar (Neo-Cons), İstanbul: Chiviyazıları Yayınevi, 2004, s. 30.
13 Philippe Beneton, Muhafazakârlık, Cüneyt Akalın (çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2011, s. 11.
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eserinde Muhafazakârlığın doğuşunu
Fransız Devrimine duyulan tepkiye bağlı
olduğunu söyler: “Muhafazakârlığın ilk yazıları,
koşulların ürünüdür, geçmişte kesintisiz bir
geleneğin gücünden yararlanırken, devrimci
fırtınanın süpürüp attığı şeylerin lehine
yazılan mücadele metinleridir. Dolayısıyla
muhafazakâr doktrin, karşı-devrimci doğdu.
Devrimin ortaya attığı ilkeleri ta başından
reddediyordu.”
A. Çağlar Deniz, “Taktikten Stratejiye:
Muhafazakâr Öfkenin Muktedir Hâli”14 adlı
makalesinde Edmund Burke’nin muhafazakâr
düşüncesini altı temel özellikle tanımlamaya
çalışmıştır. Muhafazakârlıkta “Din” önemlidir.
Muhafazakâr düşünce “Reform adına
kişilere haksızlık yapılması tehlikesini” dile
getirir. Muhafazakâr düşünce için “Rütbe
ve görev ayrımlarının gerçekliği ve arzu
edilirliği” önemlidir. Ve en temel özelliği “Özel
mülkiyetin dokunulmazlığının” savunulmasıdır.
Muhafazakâr düşünce “Toplumun bir
organizma olduğunu” ve “Geçmişle kurulan
sürekliliğin değerini” vurgulamaktadır.
Mehmet Vural “Siyaset Felsefesi Açısından
Muhafazakârlık”15 adlı eserinde Russell Kirk’ün
de Edmund Burke gibi muhafazakârlığı
temel ilkelerle ele aldığını anlatır. Buna göre
muhafazakârlar süregelen bir ahlaki düzen
olduğuna inanırlar ve geleneğe, uzlaşmaya
ve devamlılığa inanırlar. İnsanlar sadece
adalet karşısında eşittir ve bunun dışında
toplumda eşitsizlik olmalıdır. Özgürlük ile
mülkiyet birbirlerine yakından bağlıdır. Gücün
ve insanın hırslarının sağduyu ile kısıtlanması
gerekir. Güçlü bir toplumda kalıcılık ve
değişim uzlaştırılmalıdır. Sağduyu prensibi
muhafazakârlara yol gösterir.
Muhafazakâr düşünce, toplumsal mühendislik
kararlarının tarih boyunca hep felaketler
yarattığına inanmış ve muhafazakârlar bu
felaketlerin aydınlanma felsefesiyle ortalığa
saçıldığına inanmışlardır. Kirk ve Burke ise

ortaya çıkan karşıtlıkları sistematik olarak ele
alıp üç temel sürece yayarlar. Bu hususta,
özetle, muhafazakârlığın modernliğe,
aydınlanma felsefesine ve sanayi devrimine
karşı tepkilerle gelişip olgunlaştığı söylenebilir.
Alpman, “Harikalar Diyarında Muhafazakâr
Masallar”16 adlı eserinde Türkiye’de
muhafazakârlığın ne zaman geliştiğini
şu cümlelerle anlatır: “Muhafazakârlığın
Türkiye’deki serencamı, Osmanlı’nın
çöküş dönemine girmesiyle, devletin
kurtuluşunu mazide arayan yakınmaların
ortaya çıkmasıyla birlikte başlamıştır.
Muhafazakârlığı belli bir siyasal yönelim olarak
değerlendirmeyi mümkün kılan gelişmeler
ise Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte başlar.
Osmanlı’da sarayın siyasal temsil kudretini
yitirmesinden geleneksel örüntülerin tümüyle
işlevsizleşmesine kadar ortaya çıkan kriz,
aynı zamanda bir hegemonya krizine neden
olmuştu. Dolayısıyla organik krizler ortaya
çıktıktan kısa süre sonra toplumda siyasal
olarak kamplaşmaların oluşması kaçınılmazdı.”
Günümüzün popüler simalarından Nureddin
Nebati Millî Görüşten Muhafazakâr
Demokrasiye17 adlı eserinde muhafazakâr ve
İslami dönemleri şu şekilde tanımlar: “1870
ile 1924 yılları arasındaki dönem Türkiye
İslamcılığının ilk dönemidir. Hem politik hem
de yeni bir İslam yorumu olarak İttihad-ı İslam,
Panislamizm dönemi. İkinci dönem 1924-1965
arasındaki dönemdir. İslamcılık muhafazakârmilliyetçi şemsiyenin altında kalmıştır.
Nurettin Topçu, Necip Fazıl Kısakürek, Sezai
Karakoç gibi isimler bu dönemde çıkmıştır.
Üçüncü dönem 1965 sonrası İslamcılığı ise,
Ali Şeraiti, Seyid Kutup, Mevdudi gibi isimlerin
çevrilen eserleriyle harekete dönüşerek,
aktivistleşmiştir.”
Yani muhafazakâr düşünce Tanzimat
döneminden bu yana kendisini aydınlanmanın,
modernizmin, Cumhuriyet kazanımlarının,
devrimlerin karşısında konumlamış ve farklı

14 A. Çağlar Deniz, “Taktikten Stratejiye: Muhafazakâr Öfkenin Muktedir Hali”, A. Çağlar Deniz (Ed.), Öteki Muhafazakârlık içinde
(205-227), s. 206.
15 29 Mehmet Vural, Siyaset Felsefesi Açısından Muhafazakârlık, 4. Baskı, Ankara: Elis Yayınları, 2017, s. 61
16 Polat S. Alpman, “Harikalar Diyarında Muhafazakâr Masallar”, A. Çağlar Deniz (Ed.), Öteki Muhafazakârlık içinde (113-155),
Ankara: Phoenix Yayınları, 2016, . s.116
17 Nureddin Nebati, Millî Görüşten Muhafazakâr Demokrasiye, İstanbul: Alfa Araştırma, 2014, s. 138.
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düşüncelerle birleşerek bir gerici, tutucu blok
oluşturmuştur.
Cumhuriyet döneminde, güzel sanatlarda
baş döndürücü bir hızla düzenlemeler
yapılmıştır. Darülelhan’da Türk Musiki
bölümünün kapatılması, radyolardan Türk
Musikisinin yasaklanması, tekke müziğinin
saf dışı edilmesi, modern Batılı tiyatro
formuna karşılık, Karagöz perdesinin ve
diğer geleneksel tiyatro türlerinin geri plana
atılması, konservatuvarın kurulması, Batı
tarzı mimariye öncelik verilmesi ve tüm bu
dönüşümler için yurt dışından uzmanlar
getirtilmesi Cumhuriyet’in yöneldiği hedefi
daha net ortaya koymaktadır… Bu dönemde
Osmanlı kültürel yapısından uzaklaşma süreci
etkin hâle gelmiştir.
Tanzimat devriyle birlikte yok olmaya
başlayan, Cumhuriyet döneminde
neredeyse tamamen ortadan kalkan Osmanlı
kültürü ve imgelem dünyası muhafazakâr
düşüncede bir nevi altın dönem olarak
kabul edilip modernleşme dinamiklerine
karşı bir kalkan vazifesi görmüştür. İrfanın
kültüre; münevverin aydına dönüştüğü
Tanzimat, Tanpınar’a göre bir “zevk hezimeti”
evresidir. Türk Muhafazakârları, Tanzimat’tan
Cumhuriyet’e geçişte, Kemalist iktidarın
radikal kültür politikalarına karşı benzer
eleştiriler getirmişlerdir. Özellikle, Tek Parti
iktidarından sonra muhalif söylemler giderek
güç kazanmıştır.
Erdem Ünal Demirci’nin İktidar ve Kültür
Politikaları (AKP Döneminde Muhafazakâr
Sanat İnşası)18 adlı eserinde muhafazakârlığın
karşıtlığını şu şekilde tanımlıyor: “Cumhuriyet
döneminde muhafazakârlık ilk aşamada
Kemalizm’in gücüne karşı çıkamayacağını
bildiğinden, kültürel alanda sıkışıp
milliyetçiliğe sarılmıştır. Çok partili hayata
geçtikten sonra, özellikle, komünizme
karşı giderek ideolojik bir tavır takındı.
Aynı dönemde, Cumhuriyet’in kültürel
radikalizmine karşı ideolojik mevziler de

kazanmıştır. MNP’den RP’ye; ANAP’tan AKP’ye
uzanan süreçte, siyasal partilerin ortaya ve
zamanla iktidara gelmesi muhafazakârlığın
ideolojik gücünü pekiştirmiştir. AKP, kurulduğu
ilk yıllarda muhafazakâr demokrat parti kimliği
çerçevesinde, 2010 sonrasında muhafazakâr
sanat inşasıyla kültürel iktidarı ele geçirmek
istemiştir.”
Ahmet Çiğdem, “Muhafazakârlık Üzerine”19
makalesinde şöyle tanımlar Türk tipi
muhafazakârlığı: “Türk muhafazakârlığı,
oluşum dönemindeki politik iktidarsızlığının
açtığı boşluğu, daha sonraki dönemlerinde
kültürel bir saldırganlıkla doldurmaya
çalışmıştır. Buna mukabil, Stern’in
“muhafazakârlık politik hâkimiyetinin bedelini,
kültürel sefaletle öder” belirlemesini hatırlatan
bir biçimde, politik iktidarsızlık döneminde
muhafazakâr düşüncenin sahip olduğu
derinlik, yerini, katı bir sağcılık ve antikomünizme terk edecektir.”
Peki AKP muhafazakâr bir sanat formu
yaratmaya yönelik bir zemin oluşturabilir mi?
Muhafazakâr sanat diye bir şey olabilir mi?
“1980’li yıllar, Türkiye’nin serbest piyasa
modeline göre bütün kurumlarını yapısal
olarak restore ettiği post-modern dönemin
yansımasıdır. Kültür-piyasa ilişkisinin hiç
olmadığı kadar birbiriyle örtüştüğü bu dönem,
Özal’ın Anavatan Partisi ile muhafazakârmilliyetçi-İslamcı ve liberal refleksleri uygun
ölçüde bir arada idare ettiği ortamı yansıtır.
AKP, 1980’lerde sermaye-devlet-iktidar-kültür
formlarındaki yapısal değişimin nihayete
erdiği bir dönemde iktidar oldu. Hâliyle,
kültür ve sanat politikalarını bu birikimden
beslenerek kurmaya çabaladı.”20 diyor Erdem
Ünal Demirci ve AKP’nin kültür ve sanat
politikalarına bakışı şöyle özetliyor: “AKP, uzun
yıllardır iktidar olmanın gücüyle, yeni bir orta
sınıf yaratmakla kalmadı organik aydınını
da yetiştirdi. Bugün, politikadan hukuka,
sağlıktan eğitime, spordan ulaşıma ve benzeri
her alanda AKP’nin politik izlerini görmek

18 Erdem Ünal Demirci “İktidar ve Kültür Politikaları (AKP Döneminde Muhafazakâr Sanat İnşası), Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Doktara Tezi 2018; s.111
19 Ahmet Çiğdem, “Muhafazakârlık Üzerine”, Toplum ve Bilim, Sayı:74 (Güz 1997), s. 47.
20 Erdem Ünal Demirci “İktidar ve Kültür Politikaları (AKP Döneminde Muhafazakâr Sanat İnşası), Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Doktara Tezi 2018; s.221
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mümkündür. Özellikle, 2010 sonrası uzun
süreli iktidar olmanın özgüveniyle kültür-sanat
alanına el atarak hegemonya kurmak isteyen
AKP, bu süreçte bir yandan muhafazakâr
sanat formlarını oluşturmaya çalışırken,
diğer yandan kuşatma ve sansürün yanında
ödenekli sanat kurumlarını kapatma kararı
almıştır.”
23 Mart 2012 yılında zamanın Cumhurbaşkanı
Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen ‘21.
yüzyıl Türkiye’sinde Kültür Sanat Anlayışı’
başlıklı konuşmasında şunları söyler:
“Muhafazakâr kesimin nasıl bir demokrasi
anlayışı varsa, muhafazakâr demokrasi diye
bir şeyden bahsedebiliyorsak, o zaman
‘muhafazakâr estetik’ ve ‘muhafazakâr sanat’
diye bir şeyden de bahsetmek, bunun
normlarını ve yapısını oluşturmak gibi bir
yükümlülük içinde olunmalıdır. Sivil inisiyatif
ağırlıklı, yerel yaklaşımları, kültürün öz
dinamiklerini dikkate alan kurumsal yeniden
yapılanmaya ihtiyaç var.”
Mustafa İsen’in muhafazakâr kitleye, ‘yeni
bir sanat, yeni bir norm bulmalıyız’ çağrısı
İskender Pala tarafından karşılık görür ve Pala
“Muhafazakârın Sanat Manifestosu”nu yazar.
Muhafazakâr bireyi ‘millî, manevi değerlere,
eserlere, adet ve geleneklere bağlı olan,
onları korumak, yaşatmak, devam ettirmek
isteyen kişi’ olarak gören İskender Pala,
‘muhafazakâr sanat’ kavramını sınırlı ve
kısıtlayıcı bulduğu için bir muhafazakâr olarak
sanatı nasıl gördüğünü ona hangi anlamlar
yüklediğini yirmi maddelik bir Muhafazakâr
Sanat Manifestosuyla açıklar. Bu manifestoda
en dikkat çeken maddeler şunlardır:
“Muhafazakâr Sanat geçmişiyle bağları
travmatik biçimde koparılmış bir toplumun
öz benliğiyle barışma çabasının estetik
boyutudur. Toplumun kendi kimliğinden
kaynaklanıp bağrında görünür kılınan sanattır.
Irmağın tabii seyrini bulmasına engel olanlara
ve yapay surette değiştirmek isteyenlere
ürettikleriyle karşı çıkar. Sivildir; devlet
eliyle kontrole karşı çıkar, devletin patron
değil sponsor olarak katkı sağlamasından

yanadır. Din eksenli bir sanat değildir, ama
dini duyarlıkları mutlaka dikkate alır. Batı’yı
reddetmez, metodoloji ve üretimlerini kabul
eder, ama ruhuna mesafeli yaklaşır. Mehmet
Akif veya Necip Fazıl’a kapılıp kalmadan Nâzım
Hikmet veya Orhan Kemal’i, Karacaoğlan veya
Şeyh Galib’i, Dostoyevski veya Dante’yi vb.
harmanlayarak üretim yapma idealini taşır.
Klasik olanın her daim yoruma açık oluşu
ilkesinden hareketle, klasik anlayış, sanat
ve kültürü aynen tekrar veya taklit yerine,
yeniden yorumlayıp üretme azmindedir. Kendi
dinamiklerini tükettiği için bizim coğrafyamızın
ürünlerini keşfetmeye çabalayan Batı
sanatçısından evvel davranıp kendisine ait
olanı aynı kalitede üretmekten yanadır. Kendisi
muhafazakâr olmayan sanat platformlarında
hep yok sayılsa ve dışlansa da muhafazakâr
olmayan sanat ürünlerini eleştiren ama asla
dışlamayan sanattır. Bir medeniyet bakış
açısıdır ve zengin tarih/kültür mirasından
dengeli bir madde-mana medeniyetini
en gelişmiş biçimiyle üretme çabası taşır.
Geleneği sorgular ve yorumlayarak çağdaş
birikime katar. Medeniyetin ve modern
çağın bütün imkân ve tekniklerini, bilgi ve
enstrümanlarını kullanarak eser üretir ama o
esere ruh üflerken kendi geçmişinden ilham
alır. (Yediden yetmiş yediye Barış Manço’yu
hatırlayınız. Onu bu yüzden sevmiştik.) Her
fırsatta dile dolanan “Muhafazakârların doğru
dürüst bir sanat anlayışı ve gelişmiş bir estetik
seviyeleri yoktur” yavesinin, bir şeyleri yok
saymak adına uydurulmuş ucuz ve haksız bir
kasıt eseri olduğunu bilir.”
Bu manifestoya Dücane Cündioğlu Sanat
ve Felsefe21 adlı eserinden şu şekilde yanıt
verir; “Sanatın varlık nedeni tahayyüldür.
Çünkü insan hayal edebildiği için sanat var.
Ne garip değil mi, akıl edebildiği için değil.
Tıpkı gerçeklik gibi, aklın da sınırları var.
Bilimin de. Oysa tahayyülün sınırları yok.
İster istemez sanatın da. Muhafazakâr Sanat
olmaz bu yüzden! Başka bir nedenden dolayı
değil, sanatın özü gereği olmaz. Sanatın değil
sadece, sanatçının da muhafazakârı olmaz.
Çünkü tahayyülün korunması zorunlu sınırları
olmaz.”

21 Dücane Cündioğlu, Sanat ve Felsefe, 2. Baskı, İstanbul: Kapı Yayınları, 2013, s. 3.
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AKP Dönemi’nde sermayenin sanatla olan
ilişkisi nasıl şekillenmiştir?
1980’li yıllarda özelleştirmelerin hızlanması
sonucunda aşırı kârlar elde edip büyüyen
büyük patronlar, 1990’lı yıllarda imajlarını
yeniden düzeltme uğraşına girmiştir. İş
adamları, aç gözlü, kan emici, sömürücü ve
benzeri kavramlar yerine “toplumda bırakacağı
sanatsal ve entelektüel izle de anılmak
istiyorlardı. Sonuçta, müzelerin, üniversitelerin,
kültür vakıflarının sahibi olan büyük iş
adamları sadece para hırsıyla yaşamayıp,
ekonomik sermayelerini sanatsal sermayeye
kaydırabilen ve böylece sanatın hamileri
olarak, entelektüel imajlarıyla da görünür
olmuşlardır.
Uraz Aydın, “Lanetli Süreklilik Neoliberal
Militarizmden Otoriter Muhafazakârlığa
Türk Medyasının Otuz Yılı”22 makalesinde
bu konudan şöyle bahseder; “Türkiye’de
neoliberal değerlerin içselleştirilmesi
bakımından medyanın en önemli işlevlerinden
biri de zenginliğin, lüksün, seçkin yaşam
tarzının kutsanışıdır. Bunun ilk adımlarından
biri, işçi mücadelelerinin ve radikal bir
sosyalist hareketin damgasını vurduğu
yetmişli yıllarda ‘patron’ imajının aldığı hasarı
tadil etme çabasıdır. Böylece tek kaygısı
para kazanmak olan ve kârını katlamak için
her yolu mübah gören patron imajının yerine
adım adım entelektüel, sanatsever, rafine
zevklere ve ‘çağdaş kent kültürü sahipliği’,
‘sosyal demokrat’, ‘toplumsal sorumluluğunun
bilincinde olan işveren’ imajı kurulur.” Sanatın
şirketleri estetikleştirmesi yanında, patronların
imajını tazelemek için kullandıkları araçlardan
birisine dönüşmesi şaşırtıcı değil. Türkiye’de,
özellikle, medya gücünün bu alanda ciddi
desteği olduğunu görebiliyoruz.
“Yapı Kredi Private Banking ilanında ‘Sanatla
iç içe bankacınız olsun istemez misiniz’

sorusunu sorar, şehrin caz hâline atıf yapan
Akbank ise ‘şehrin vapur seslerine piyano
seslerini karıştır’ sloganıyla caz festivalini
şehrin normal akışına yedirmeye çalışır. Philip
Morris’in meşhur sloganındaki gibi, ‘Bir şirketi
büyük yapan, sanattır.’ söylemi, dünyanın
en büyük tütün tekelinin sanat aşkından mı
kaynaklanmaktadır?”23
Stallabaras “Sanat A.Ş. Çağdaş Sanat ve
Bienaller” adlı eserinde şöyle der: “Şirketlerin
sanat söylemi, onlara yaratıcılık imajı
kazandırır, sanatın hamisi, taciri ya da en
azından koleksiyoncusu olarak meşruiyet
kazanmalarını sağlar ve şirketleri, sanatın
seslenmesi gereken cemaatin, yani sanat
izleyici kitlesinin ayrılmaz bir parçası haline
getirir.”24
Can Kozanoğlu Cilalı İmaj Devri25 adlı
eserinde 1980’lerin sonunda genç iş insanları
Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Cem Hakko,
Leyla Alaton, Güler Sabancı, Cefi Kamhi,
zamanla Mustafa Koç, Sinan Tara ve diğer
arkadaşları için şöyle diyor: “Piyasa onların
elindeydi. En büyük servetler de öyle. Sanat
eserleri ve antika piyasasının en pahalı
parçaları onlarındı, köşe yazılarındaki ‘bu ne
ince zevktir’ övgüleri de öyle. Sporcuydular,
dansçıydılar, gençtiler, dinamiktiler, akıllıydılar,
şıktılar, “gusto” sahibiydiler. 80’lerin sonu
90’ların başı döneminde, yuppie burcunun
yükselen yıldızı patron çocuklarının üzerine
vurmuştu.”
Chin-tao Wu “Kültürün Özelleştirilmesi”26 adlı
eserinde, Amerika ve İngiltere’de özel sektör
sanat sponsorluğu ve devletin vergi indirim
teşvikiyle sanat-siyaset-piyasa ilişkisinin nasıl
kurulduğunu detaylarıyla anlatır. Yazarın,
şirketlerin özünde kendi çıkarları için sanatı
nasıl kullandığına, özel galerilerin, müzelerin,
koleksiyonların şirketin marka değerine nasıl
katkı sunduğuna ve toplumda saygınlığın nasıl

22 U. Uraz Aydın, “Lanetli Süreklilik Neoliberal Militarizmden Otoriter Muhafazakârlığa Türk Medyasının Otuz Yılı”, Neoliberal
Muhafazakâr Medya içinde (31-65), U. Uraz Aydın (drl.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2015, s. 38.
23 Erdem Ünal Demirci “İktidar ve Kültür Politikaları (AKP Döneminde Muhafazakâr Sanat İnşası), Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Doktara Tezi 2018; s.249
24 Julian Stallabrass, Sanat A.Ş. Çağdaş Sanat ve Bienaller, Esin Soğancılar (çev.), 4. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2016, s. 123
25 Can Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri (1980’lerden 90’lara Türkiye ve Starları), 9. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000. S.94
26 Chin-tao Wu, Kültürün Özelleştirilmesi (1980’ler Sonrasında Şirketlerin Sanata Müdahalesi), Esin Soğancılar (çev.), 2. Baskı,
İstanbul: İletişim Yayınları, 2014, s. 380.
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kazanıldığına dair önemli saptamaları vardır.
Bourdieu’nün “kültürel sermaye” kavramı
yukarıda tartışılan konulara açıklık getiren
önemli bir kavramdır. Bourdieu, “kültürel
sermaye ekonomik zenginlikle serbestçe
değiştirilebilir; ayrıca kültürel sermaye birikimi,
özellikle hâkim sınıfın konumunun yeniden
üretilmesine ve güçlendirilmesine hizmet eder
tespitinde bulunmaktadır.

ve İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı
Oya Eczacıbaşı... Ayrıca Nuri Çolakoğlu,
Tayfun İndirkaş, Prof. Dr. Yekta Kara, Tuncay
Özilhan, Ethem Sancak, Prof. Dr. Münir
Ekonomi İKSV’nin Vakfın Mütevellileri olarak
vakfa desteklerini sürdürmektedirler. Oluşan
“yeni” yönetim kurulu sermayenin sanatı nasıl
yönlendirdiğinin, nasıl yönettiğinin aynasıdır
aslında.

Sibel Yardımcı “Kentsel Değişim ve
Festivalizm: Küreselleşen İstanbul’da Bienal”27
adlı eserinde Türkiye’de, “güçlü sermaye
sahiplerinin, önde gelen müzeler ve festivaller
(Koç, Sabancı, Eczacıbaşı), yayınevleri (Yapı
Kredi), sanat galerileri (Akbank, Garanti),
hatta üniversiteler (Koç, Sabancı, Bilgi)
üzerinde, sponsorluklar veya mütevelli
heyetleri aracılığıyla bu derece etkili olmaya
başlamaları ekonomik ve kültürel sermaye
biçimlerinin nasıl birbirlerine dönüştüklerini
gösteriyor.”demiştir. Bu dönüşümde devletin
yasal düzenlemelerinin katkısı büyüktür.
“14 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen ve
21 Temmuz 2004 tarihli Resmî Gazete’de
yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve
Girişimlerini Teşvik Kanunu sponsorluğu
yaygınlaştırarak kültürün özelleşmesi
sürecini hızlandırmıştır. Ayrıca, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın, Devlet Tiyatroları (DT),
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Güzel Sanatlar
Müdürlüğü gibi Cumhuriyet’in önemli sanat
kurumlarını lağvetmeyi öngören Türkiye Sanat
Kurulu (TÜSAK) Yasa Tasarısını hazırlaması
da özelleştirme mantığına uygun düşen bir
hamledir.

Özetle

2021 Ağustos ayında yapılan seçimlerle
değişen, Türkiye’nin bu alanda öncü
kurumlarının başında gelen, IKSV’nin Bülent
Eczacıbaşı başkanlığındaki Yönetim Kurulu
şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Teoman
Akünal, Garanti BBVA’dan Ebru Dildar
Edin, Palo Alto Networks Zeynep İnanoğlu
Özdemir, Google Türkiye’den Mehmet
Keteloğlu, McKinsey&Company’den Özgür
Tanrıkulu, Borusan Holding’den Ahmet
Kocabıyık, Koç Holding’den Oya Ünlü Kızıl

Türkiye’nin Tanzimat’tan bu yana süren
serüveninde muhafazakârlar her dönem
Batı kaynaklı aydınlanma fikrinin karşısında
yer almışlar, farklı dönemlerde farklı sağ
siyaset akımlarıyla yan yana gelmişler ve kol
kola girmişlerdir. AKP dönemini kendisinden
önceki dönemlerden ayıran temel fark, 1980
sonrası İslami sermaye ile İslami orta sınıfın
bu dönemde, artık yeterli güce ulaşmasından
kaynaklıdır. Neo liberal dönemde sermaye
el değiştirmiş olsa bile büyük oyuncular
sermayenin önemli bir bölümünü hâlâ
ellerinde tutmaktadırlar. Bu oyuncular kültür
ve sanat etkinliklerini yönlendirmeye devam
etmektedirler.
AKP iktidarı, döneminde muhafazakâr sanat
kavramını yaratmaya ve geliştirmeye çalışmış,
bunu yaparken popüler sanatın neredeyse
tüm araçlarını kullanmıştır. AKP bir avuç aydın
ve sanatçı sayesinde her ne kadar kültürel
hegemonyayı tam anlamıyla ele geçirememiş
olsa da Cumhuriyet’in sanat kurumlarına zarar
verilmesine, içinin boşaltılmasına, sanatın
neredeyse tüm alanlarının, sayılı etkinlikler
dışında, sermayenin eline geçmesine, büyük
halk kitlelerinden ve emekçilerden uzak ve
hayatın dışında tutulmasına sebep olmuştur.
Bugün festival ve konser yasakları nedeniyle
AKP iktidarı “karşısında duran” popüler sanatın
önemli aktörlerinin büyük çoğunluğu ve
“sanat dünyası”nın önemli isimleri, varoluşlarını
bu sermaye ve medya düzenine borçludurlar.
Bu düzen el birliğiyle yaratılmış, desteklenmiş,
alkışlanmıştır. Genelleştirirsek manevi kültür
alanı dün olduğu gibi bugün de iktidarla kol

27 Sibel Yardımcı, Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul’da Bienal, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014.
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kola yürüyen sermayenin kontrolündedir.
Ayakta kalmaya çalışan sanatçılar iktidarla
sermaye arasında sıkışıp kalmaktadırlar.
Sanatçılar alternatif alanlar olarak gözüken
muhalif belediye etkinliklerinde bile yer
almak, salon kiralamak, sanatsal etkinlikler
düzenlemek için başka bir güç ve ilişkiler
ağının bir parçası olmak zorundadırlar.
Kamunun sanata ayırabildiği kaynaklar
sınırlıdır ve belirli grupların kontrolü altındadır.
Sanatın her alanında “Özgür ve özgün yaratım”
neredeyse yok denecek kadar azdır. Büyük
ve tanınmış festivallerin repertuvarları bile
“tanınmış, bilindik” eserlerden oluşturulmaya
çalışılarak pazarlanmaktadır.
Bu düzen değişir mi? Elbette Cumhuriyet’in ilk
yıllarından daha da özenli, gelişkin ve planlı bir
sanat hamlesi gerçekleştirerek zarar görmüş,
yok edilmeye çalışılmış olan kurumlar yeniden
yapılandırılıp onarılabilir ve bu düzen değişir.
Bu hamlenin gerçekleşmesi ise yeniden bir
Cumhuriyet kurmakla mümkündür.
İnsan Hakları Bildirgesi’nin 27. maddesi ‘herkes
toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma,
güzel sanatlardan yararlanma, bilimsel
gelişmeye katılma ve bundan yararlanma
hakkına sahiptir’ diyor. Bu hak, seçkinlerin,
varlıklı bir azınlığın ya da kültür uzmanlarının
tekelinde bir lüks aracı değildir.
Manevi kültür alanı sermayeye bırakılmayacak
kadar ciddi bir kamu alanıdır. Herkesin sanata
ulaşmaya hakkı vardır. Dünya üzerindeki tüm
örneklerinde görüldüğü üzere toplumcu bir
sanat ve kültür anlayışı sosyalist devletin
vazgeçilmezidir. Her mahalleye, her köye
evrensel sanat birikiminin aktarılabileceği
ve paylaşılabileceği alanlar oluşturulması
öncelikli bir politika olmalıdır. Sosyalizm
gelene kadar sanat kurumlarını ayakta
tutmak sosyalistlerin görevi olmalıdır diye
düşünüyorum.
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HUKUK SİSTEMİ VE
LİBERALLEŞME
ALİ RIZA AYDIN
“Hukukun toplum tarihinden bağımsız bir tarihi yoktur.”
Karl Marx

Bireyin ekonomik, siyasal ve yönetsel olarak
toplumsal ilişkilerin önüne geçtiği, bireysel
hak ve özgürlüklerin, serbestleşmenin asıl
olduğu liberalizm ile toplumsal düzenin
kurallarını oluşturan ve insanların ortak
aklının ürünü olan hukuk bağlantısı ilk bakışta
çelişkili gibi gözükür. “Bırakınız yapsınlar,
bırakınız geçsinler” sözünün de kurallardan
oluşan, tanım yapan, sınırlandıran, yasaklayan,
buyuran, yaptırıma dayanan hukukla uyum
sağlamayacağı, engelsiz serbestliği, keyfiliği
işaret ettiği sanılır. Dahası, liberalizmin
bu uyumsuzluk nedeniyle “doğal hukuk”
savunuculuğu yaptığı; insanın koyduğu,
yarattığı, zamana, mekana ve koşullara göre
değiştirerek yaşattığı hukuku reddettiği ileri
sürülür.

Bir kere, bu tür dönemlere bağlı ve de
yanılsamalı değerlendirmeler tarihin sınıfların
tarihi olduğu, liberalizmin ve hukukun
sınıfsallığı gerçeğini görmezden gelerek
yapılabilir ancak.
İkincisi, liberalizmin insanın doğasından
kaynaklandığı öngörülen, doğal hak ve
özgürlüklerden oluşan doğal hukukla
geçmişte kurduğu, günümüzde de kimi
zaman kafaları karıştırmak için kullanılan
ilişki hukukun kimlerin çıkarına hizmet
ettiği ya da kullanıldığı değerlendirmesi
yapılmadan soyut, yüzeysel kalır.1
Günümüzde kapitalizmin ve emperyalizmin
ulusal ve uluslararası hukukla ilişkisi, uzun
neoliberalizm dönemi de dahil olmak üzere

1 Örneğin Roma Hukuku, özel mülkiyetin egemen olduğu bir toplumda serbest girişim ve rekabetin, özel mülkiyetin toplumsal
yaşam koşullarıyla ilişkileri kurmasıyla günümüze kadar gelmiştir.
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sömürünün ilişkisidir ve hukuk bu ilişkiyi çok
yönlü liberalleşerek uyumla sürdürmektedir.
Ki hukukun uygulayıcıları ve yorumlayıcıları da
“özgürlük” şapkası altında bu liberalleşmeye
örtülü ya da açık, öyle ya da böyle uyum
sağlamaktadır. Teoride Kıta Avrupası diye
tanımlanan hukukun Anglosaksonlaşması,
hukuk kurallarına bağlı karar vermek zorunda
olan yargının da bu değişime uyması
liberalleşmenin tipik göstergelerindendir.2
Nitekim liberallerin “büyük düşünür”leri
olarak nitelendirdikleri Hayek, liberal sistemin
devleti hareketsizliğe mahkum etmek
olmadığını söylerken “bırakınız yapsın”
sözlerinin son derece belirsiz olduğunu,
liberal siyasetin dayandığı prensipleri
değiştirmek ve bozmaktan başka bir şeye
yaramayacağını belirtir. “Hiç şüphesiz, devlet
icraatta bulunacak ve bu icraatı mutlaka
bazı tesirler husule getirecektir”. “Mühim
olan nokta, ferdin, devletin hattı hareketini
önceden görebilmesi ve şahsi projelerini
tanzim etmek hususunda bu bilgiyi mihenk
taşı olarak kullanabilmesidir.” “Hukukun
Hakimiyeti Kaidesi, teşrii selahiyetlerin
(yasama yetkilerinin) sınırlandırılmasını, ferde
vazgeçilmez bazı hakların tanınmasını, insan
haklarının dokunulmazlığını tazammun eder
(içerir).”3
Fransız liberal filozofu Bastiat’nın hukuk
yaklaşımına bakmak da dünü ve bugünü bir
arada değerlendirmeye yetecektir. Bastiat,
“hayat tanrının bir lütfudur” derken insanı
insan yapan şeyleri üç başlıkta toplar: hayat

(bireysellik), özgürlük, mülkiyet… Ve bu üç
armağanın insan yapısı yasalar düzeninden
önce geldiğini ve onun üstünde olduğunu
söyler. “Hayat, özgürlük ve mülkiyet insanlar
yasalar yaptığı için var değildir. Aksine,
ezelden beri varolan bu unsurların kendisi
insanı hukuk yapmaya sevk etmiştir.”
“Öyleyse hukuk”, bireyin meşru savunma
hakkının (bireysel hayatının, özgürlüğünün
ve mülkiyetinin) kollektif organizasyonudur.”
Bu ortak güç organizasyonunun amacı
“kişilik, özgürlük ve mülkiyet haklarını
korumak ve adaletin hepimize hükmetmesini
sağlamak”tır.4
Hayek durumu öz olarak şöyle açıklar: “Devlet
sadece umumi şartlara, ‘tipik durum’lara
uyan kaideler koymakla iktifa etmeli; zaman
ve mekana bağlı hususlarda ferde hareket
serbestisi bırakmalıdır; çünkü ancak fert bu
hususi hal ve şartları mükemmel bir şekilde
görebilir, hareketlerini buna göre tanzim
edebilir.”5
Yanıtı Engels ve Marx şöyle verir: “Hukukçu,
önceden saptanmış önermelerle iş
gördüğünü sanır. Oysa bunlar ekonomik (ve
toplumsal) yansımalardan ibarettir”.6 “Her
üretim biçimi kendine özgü hukuki ilişkileri ve
kendine özgü hükümet biçimlerini yaratır”.7
Özgürlüğü tek başına öne çıkaran savlar
hukuk ile özgürlüğü birlikte ele alırken
özgürlüğü “bireysel”, hukuku da bireysel
özgürlüğün güvencesi olarak anlatırlar.
Böylece “insanı insandan koparan özgürlük”
sermaye birikimine ve sermaye sınıfına,

2 Monique ve Roland Weyl, doğal hukuku yalnızca “bir ara ilerleme” olarak tanımlarlar. “Bir sübjektifliğin yerine bir başka
sübjektifliğin, dolayısıyla bir keyfiliğin yerine bir başka keyfiliğin konulmasından ibarettir; doğal hukuk burjuvazinin saldırı silahı
olmuş, burjuvazi bununla feodal kurumlara saldırmış, eski rejimin hukukunu doğal hukukun onurunu çiğnediği için eleştirmişti;
oysa, doğal hukuk sonradan burjuvazinin sosyal ilerlemeye karşı silahı olmuştur ve burjuvazi doğal hukuka uygun tek düzen
saydığı kurulu düzeni savunmaya başlamıştır: tutucu bir yasa iyi bir yasaydı, çünkü doğal hukuka uygundu. İşçilerin talepleri ise
doğal hukuka aykırı olduklarından reddedilmeliydiler.” “Bireycilik ve liberalizmden esinlenen doğal hukukun en büyük eksikliği,
temel yanılgısı, ezilen ile ezenin hukuki ilişkilerini aynı ahlak anlayışı içinde görmek, sahte bir eşitlik ve evrensellik formülasyonu
içinde haklı göstermekti.” Gerçekte ve Eylemde Hukukun Payı: Marksist-Leninist Bir yaklaşımla, Konuk Yayınları, 1975, s.24.
3 Friedrich A. Von Hayek, Kölelik Yolu, Liberte Yayınları, 2. Baskı, 1999, s.110, 114.
4 Frederic Bastiat, Hukuk, Liberte Yayınları, 2005, s.15. Bastiat kitabında sosyalizmi yasal bir soygun düzeni olarak
tanımlamaktan geri kalmaz. “Ortada yasayla meşrulaştırılmış bir soygunun olup olmadığı kolaylıkla teşhis edilebilir. Bunun için
önce yasanın birilerine ait olan şeyleri alarak, ait olmadıkları başka kişilere verip vermediğine bakılır” der. Parantez içi ekleme
yazara ait.
5 Hayek (1999), s.105. Liberallerin kapitalist sistemin serbest rekabet devresini önemsemeleri ve Hayek’in “Devlet plancılık
sahasında ileri gittiği nispette, fertlerin plan yapmaları güçleşir” sözleri AKP’nin Devlet Planlama Teşkilatını kapatmasını gayet
net açıklıyor.
6 Friedrich Engels, “Conrad Schmidt’e 27.10.1890 Tarihli Mektup”, Karl Marx - Friedrich Engels, Devlet ve Hukuk, Derleyen ve
Çeviren: Rona Serozan, Ayrıntı Yayınları, 2016, s.18. Parantez içi ekleme yazara ait.
7 Karl Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Sol Yayınları, Giriş.
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koşut olarak da sermaye sınıfının emekçiler
ve kamusal alan üzerindeki sınırsız baskısına
uygun serbestliğin adı, “üstün hukuk” da
bu düzenin koruyucusu olur. Doğal hukuk
savı burada kendisini pozitif/dinamik
denilen hukuka geçmekte sakınca görmez.
Sermaye sınıfının istek ve gereksinmelerine
göre değiştirile değiştirile esnekleşerek
liberalleşen, yaşayan bir hukuk söz konusudur.
Yargı da bu serbestliğin kurumsallaşması
içinde aynı amaçla yerini alır. Elbirliğiyle
“sermayenin işçiyi ezme özgürlüğü” için
hizmet ederler.
Doğal hukuk yerine geçen akıl, bir yandan hak
savaşımları veren emekçilerin, köylülerin, işçi
sınıfının aklı olurken, diğer yandan liberalizme
sığınarak sömürücü sınıfın aklıdır. Özgürlük
bu ikinci aklın tüm toplumun aklı olduğuna
dair sihir gibi kullanılır. Din ve soy referansı
yoktur ama insanlığın ortak aklı gibi sunulan
“özgür birey aklı” da egemen sermaye sınıfının,
onunla birlikte burjuvazinin aklından başka
bir şey değildir. Bu, hukuka üstünlük payesi
vermek, hukukun kılıf olarak kullanılmasını
sağlar. Liberalizme sığınarak, sömürünün
hukukunu “hukukun üstünlüğü” şemsiyesi
altında savunanlar sömürücü düzen karşıtlarını
da frenlemek isterler, düzenle uyumlaştırmak
isterler. “Çünkü liberalizm, kendi başına
siyasal ve ideolojik bir ağırlık taşımazken,
başka akımlarla girdiği etkileşimde mutlak
hakimiyet” kurabilir, “kimilerini tahrip” eder,
“kimilerine ciddi bir enerji” sağlar.8
Kemal Okuyan’ın da vurguladığı gibi,
“Türkiye’nin yakın tarihi, aynı zamanda
liberal saldırganlığın tarihi”. “Liberalizm,
eşitlikçiliğe özgürlükçü bir paradigmayla
saldır”dı. “Girişimcinin, piyasa oyuncusunun
özgürlüğünü fetişleştiren otantik liberalizm,
girişimcinin özgürlüğünü yok etmeden eşitliğe
(ve de gerçek özgürlüğe) ulaşılamayacağı
gerçeğinden hareket eden komünizmle
mücadelede insanlar arası eşitliğin mümkün

ve istenir bir şey olmadığı düsturuna sadık
ilkel anti-komünizmi cilalayarak, çağın temel
çelişkisinin otokrasi yanlıları ile özgürlükçüler
arasında olduğu yalanını piyasaya” sürdü.9
Bu bağlamda “Toplumdaki yaygın özgürlük
fikrinin (ki bu, egemen sınıfın özgürlük fikridir)
zorunluluk kavramıyla ilişkisinin karşılıklı
dışlayıcılık çerçevesinde kurulması bir tesadüf
değil.”10
Liberalleşmede asıl olan üretim araçlarının
özel mülkiyetinin ve serbest rekabetin
serbest piyasayla daha etkin ve adil olacağı
savı, devleti ekonominin ve piyasanın
dışında tutmayı gerektirirken, koşut olarak
işgücünü satmak zorunda kalan emekçileri
de hak aramada susturmayı, etkisizleştirmeyi
gerektirir. İşte burada hukuka olan ihtiyaç
kendisini gösterir.
Hukuk hem -gerektiğinde devreye
sokmak üzere- devleti devre dışı tutacak,
sınırlandıracak hem de emekçileri, onların
ekonomik/siyasal örgütlü gücünü baskı
altında tutacak, gerektiğinde de devre
dışı bırakacak; kapitalizmin kriz anlarında,
kurtarma, teşvik, destekleme, para ve kredi
düzenlemeleri, sermaye piyasası düzeninin
korunması, borç ertelemeleri, varlık barışı,
imar ve vergi afları gibi birçok alanda güvence
sağlayacak; öte yandan anayasada yazan
hak ve özgürlükler de bireysel ve sınıfsal
okunup uygulanacak.11 Başta düşünce,
düşünceyi açıklama ve yayma, basın ve yayın,
toplantı ve gösteri yürüyüşü, siyasi faaliyet
hak ve özgürlükleri olmak üzere tüm hak ve
özgürlükler egemen sermaye sınıfı için açık ve
sınırsız, emekçiler için soyut, sınırlı veya yasak
olacak.
Devlet sermayeyi, rekabeti, piyasayı
serbestleştirip desteklerken, üretim
araçlarının özel mülkiyetini korurken,
girişim özgürlüğünün önünü temizlerken,
sözleşmelerin yerine getirilmesini sağlarken,

8 Kemal Okuyan, Hatırlatma Dozu: AKP Türkiye’sinde Liberal Hezeyanlar, Yazılama Yayınevi, 2022, s. 13.
9 Age. s. 14,15.
10 Nevzat Evrim Önal, İnsan Bencil mi? Yazılama Yayınları, 2022, s.24.
11 Anayasa Mahkemesinin, son dönemde arttığı söylenen hak ve özgürlük ihlal kararları bireysellik ve sınıfsallık kapsamında
olup, emekçiler üzerinde yaygınlaşan ihlal ve gasplara çözüm olamamakta, hatta ilgili bireye uygulanmasında dahi amacına
ulaşan bir denetimden söz edilememekte.
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emekçilerin hak savaşımlarını önlüyor,
hatta hak savaşımlarıyla kazanılanların
gasp edilmesine de göz yumuyor. Hukuk
burada, düzenin üzerine giydirdiği kılıfla
bireyselleşerek, serbest piyasa ve rekabete
alan açarak liberalleşiyor, özel mülkiyet ve
serbest piyasa devlet ve hukuk işbirliğiyle
koruma altına alınıyor, yetmediğinde yargı
denetimi devreye giriyor, yetmediğinde
cezasızlık iklimi ve düşman ceza hukuku
devreye giriyor, yetmediğinde de yargının
örgütlenme, kadrolaşma, görev ve yetkileriyle
oynanıyor. Üstün denilen hukukun, bağımsız
denilen yargının gerçeği bu: liberalizm ya da
neoliberalizm kural ve kurumlarla oynamanın,
zamana ve mekana göre değişikliklerin adları
oluyor. Değişmeyen; sömürü…
Bu hukuk aynı zamanda herkesi “kanun
önünde eşit” sayarken ekonomik, siyasal
ve toplumsal eşitsizlikleri, sınıfları, sermaye
sınıfının emekçiler üzerindeki söz ve
karar sahipliğini koruyor; düzen gerçeğini
açıklamaya anlatmaya çalışanları ya da
direnme hakkını kullananları, baskı altında
tutuyor. Baskı, Haziran Direnişi örneğinde
olduğu gibi, hak arayanlar üzerinde şiddete
dönüştüğünde de yine hukuk kullanılarak
şiddeti meşrulaştıran kararlara imza atılıyor.
Sosyal olduğunu söyleyen devlet dahi
liberalizmi güncelliyor. Kuvvetler ayrılığı
gibi denetim düzenekleri de piyasa
üzerindeki devlet gücünü sınırlama ya
da kapitalist/emperyalist ilişkiler çıkarına
kullanma amacına kolaylıkla yönlendiriliyor.
Özel mülkiyetin, girişim özgürlüğünün
korunmasında, sözleşmelerin eşitsiz tarafların
özgür iradelerini yansıttığı yanılsamasının
dayatılmasında hukuk destekli aynı düzenek
devrede. “Demokratik, laik, sosyal hukuk
devleti” sözcükleriyse liberalleşmedeki
çağdaşlaşmadan başka bir şey değil.

Dönemsel olarak devreye giren, özel
girişimciliğin girmediği alanlarda devletin
görev üstlenmesi şeklindeki politika ve
uygulamalar hukuka dayandırılırken bir
başka zaman diliminde hukukla korunan
özelleştirmelerle yok ediliyor.
“Evrensel bir insan hakkı düzeyine yüceltilmiş
olan bireysel, (şirketsel) özel mülkiyet
hakkı, (girişim ve sözleşme özgürlüğü)
herkesçe içselleştirildiği ölçüde her gün
yoksul insanların açlıktan ölmek dahil
türlü korkunçluklara maruz kalmasıyla
sonuçlanan sınıfsal şiddet öznesizleşir;
burjuvazi de egemen sınıf olarak toplumsal
sorumluluktan arınıp işçilere geçim olanağı
sağlayan, ‘ekmek veren’ zengin bireylere
dönüşür”.12 Hukuk bu ilişkilerin ürünü olarak
biçimlendirilir ya da “herkes” diye başlayan
hukuk metinlerindeki “herkes” zengin bireyleri
tanımlar. Hukuk, kendi sözüne uymaz;
sömürenlerin egemenlik, sömürülenlerin
biat düzenini tanımlamaya başlar. Siyasal
iktidarlar hukuku bu şekilde biçimlendiremez
ya da uygulayamazsa “hukuksuzluk” devreye
sokulur. Ki bu da liberalleşmenin dönemsel
ve güncel durumu ne kadar değişirse
değişsin, kaynağına, doğal hukuk yaklaşımına
dayandırılır. Dikkat edilmesi gereken konu,
hukuksuzluğun emekçiler yönünden yaptırımı
içerirken, sermaye sınıfı yönünden doğallığı
içeriyor gösterilmesidir.13
Genel oy hakkı da seçimden ve sandıktan
önce eşitsizlikle çalınıyor. Seçim hukuku bu
eşitsizliğin üzerine daha adaletsiz bir seçim
sistemini dayatıyor ve her seçimden önce
egemen siyasetin isteğine uygun duruma
getiriliyor. Sermaye sınıfının siyasal iktidarı
bir seçimi bir ya da birkaç siyasi partiyle
kazanırken başka bir seçimi de başka bir
partiyle kazanmaya devam ediyor. Seçme
hakkını kullananlarda, seçilenlerde, siyasi

12 Nevzat Evrim Önal, İnsan Bencil mi? Yazılama Yayınları, 2022, s.261-262. Parantez içi eklemeleri bana ait.
13 TÜSİAD’nin zaman zaman siyasal iktidarı hukuka ve kurumsallaşmaya daveti hukuksuzluğun ve kurumsuzlaşmanın
karşıtı gibi gözükse de, sermayenin kârı, büyümesi, egemenliği ve emekçileri kolayca yönetip denetleyebilmesi için önünü
görmesinden başka anlam içermez. Düzen içi kimi azgın durumlarına sermayenin de tepki göstermesi, düzenlerini koruyucu
tavır içinde olması kendileri yönünden olağan. Olağan olmayan, bu tür “hizaya çağrılar”ın sermaye sınıfından olmayanlarca
olumlu karşılanması. Düzenlerini koruyucu tavır konusunda emekçilerden gelen her hareketi, hak isteğini dikkatle izleyip önlem
almayı, devlete (kimi zaman şiddete dayalı) önlem aldırmayı, hukukla düzenlemeler yaptırmayı, yargı kararlarıyla denetimlerine
destek almayı gayet iyi yöneten sermayeye sırf iktidara eleştiri getiriyor diye sarılmak, denize düşenin yılana sarılması gibi
vahim durumu göstermekle kalmaz, sınıfını satmaya kadar gider.
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partilerde, hükümetlerde ya da başkanda
farklılıklar olsa bile kapitalizmin siyaseti
devam ediyor. Bireyin hak ve özgürlüğü
özel mülkiyet hakkının, girişim ve sözleşme
özgürlüğünün sınırsızlığıyla sermaye sınıfının,
ulusu da aşarak çok uluslu şirketlerin hak ve
özgürlüğüne dönüştürülüyor. Özgürlük adı
altında laiklik yıkılıp sınıfsallık perdelenirken
sermaye sınıfı güçleniyor, sömürü derinleşiyor.

kavuşturulan konunun daha Cumhuriyetten
önce yaşanıp geldiğini görürüz. 19. yüzyılın
ortalarında Avrupa’da “yüzyıllar boyunca
ekonomiyi zincire vuran ve kitleleri sefalete
sürükleyen himaye duvarlarının kaldırılmaya
başlanması” savunulurken bu rüzgarın
Osmanlı devletine de ulaşması liberaller
tarafından şöyle anlatılır:

“Sultan I. Abdülmecit döneminde, 1840’dan
Liberalizm doğal hukuk öğretisinden, insanın
itibaren ‘Tanzimat’ diye isimlendirilen Türk
doğuştan gelen birtakım dokunulmaz hak
devlet yapısının yeniden düzenlenmesi
ve özgürlüklerinin olduğu görüşünden
hareketi başlatıldı. Bu yüzden düzenleme,
etkilendi. Bunların başında da mülkiyet hakkı
tahsilli Avrupalılar tarafından esas itibarıyla
geliyordu. Burjuva devleti ve hukuku mülkiyet askeri yapının modernleştirilmesine yönelik
hakkını, bağlı olarak da girişim ve sözleşme
tedbirler olarak bilinir. Oysa hakikatte bu
özgürlüğünü anayasal ve yasal güvence altına uygulama çok daha derin etkili iktisadi
aldı. Uluslararası sözleşmeler de bu güvenceyi refomları da ihtiva etmekteydi. 1856 yılında
genelleştirdi. Hatta İnsan Hakları Avrupa
yabancılara Osmanlı devleti topraklarında
Sözleşmesinde (İHAS) olduğu gibi bu tür
mülkiyet hakkı verildi. Boğazlar serbest
sözleşmelere yasa gücü tanındı, İnsan Hakları ticarete açıldı. Kısa bir müddet sonra,
Avrupa Mahkemesinde (İHAM) olduğu gibi
dahili ticaret monopolü kaldırıldı. Sermaye
anayasal ve yargısal iç denetim yolları üstüne
girişini teşvik için, benzer projelerin bazı
dış denetim yolları eklendi. Konu temel insan
başarısızlıklarına dayanarak, Osmanlı
hak ve özgürlükleriydi ama bir, bireyseldi; iki,
Bankası kuruldu ve bankacılık hizmetleri
neredeyse bütün hak ve özgürlükler mülkiyet
modernleştirilmeye başladı.” 16
hakkını, girişim ve sözleşme özgürlüklerini
koruyucu düzen içinde okunuyordu. İkinciye
Korkut Boratav da, 1908’e devredilen ve
14
bir destek güç daha eklendi: laikliği yok
1920’ler Türkiye’sine de yansıyan Osmanlı
eden din özgürlüğü.
ekonomik mirasının ana özelliğini “yarısömürgeleşmiş bir toplum yapısı” olarak
Hukuk ve liberalleşme konusunda taşları
tanımlarken, Mears’ın şu saptamasını aktarır:
yerli yerine oturtacağımız temel başlık,
anayasaların, yasaların ve tamamlayıcı diğer
“Yabancı sermayenin etki alanının Osmanlı
hukuk metinlerinin ekonomi politikleridir.15
İmparatorluğu’ndan daha geniş olduğu
bağımsız bir devlet herhalde yoktur. Bu miras,
Liberalleşme konusunda geçmişe gönderme
sadece ekonomik girişimleri ilgilendirmekle
kalmaz, Türkiye’nin politik ve toplumsal
yaparsak 20. yüzyılda anayasal güvenceye
14 1982 Anayasasının “Başlangıç”ına göre Türkiye Cumhuriyeti “dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi”.
“Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” başlıklı 90. maddeye göreyse; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası
andlaşmalar kanun hükmünde” ve “bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz”.
Bu maddeye 2004 yılında; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri
esas alınır” şeklinde bir tümce daha eklendi. Daha sonra 2007’de akademik komisyon tarafından yapılan öneriler daha keskindi.
Anayasanın 6. maddesindeki “kayıtsız şartsız milletin” olarak tanımlanan egemenlik, “milletlerarası ve milletlerüstü kuruluşlara
üyelikten kaynaklanan sınırlamalar saklıdır” kaydıyla milletin olacaktı. Kanunlar da usulüne göre kabul edilmiş sözleşmelere
aykırı olamayacaktı. Bu öneriler yürütülüp yaşama geçirilemedi. Bu konuda bkz. Ali Rıza Aydın, https://haber.sol.org.tr/yazar/
ikiyuzlulukte-siginilacak-yer-aramak-316969.
15 Bu konuda Anayasa alanında yapılan bir çalışma için bkz. Ali Rıza Aydın, “Anayasaların Ekonomi Politiği Üzerine”, Gelenek
Dergisi, Sayı 120, Mayıs-Haziran 2013, s.40-59; hukuk alanında yapılan bir çalışma için bkz. Ali Murat Özdemir, “Sözün Mülkiyeti:
Hukukun Ekonomi Politiği”, Dipnot Yayınları, 2008.
16 Detmar Doering’in “İktisadi Ahenkler” ve “Hukuk” kitaplarının yazarını anlattığı Frederic Bastiat kitabının Türkçe baskı için
önsözü. Liberte Yayınları, 1999.
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hayatının tümüne etkilerini yayar… Siyasî
denetim sağlamanın en güvenceli ve en basit
yöntemlerinden biri sermaye kaynakları
üzerinde egemenlik sağlamaktır. Eski Osmanlı
İmparatorluğu, şaşılacak derecede dış malî
çıkarlara ipotek edilmiş durumda idi.”17
Derginin bu sayısında Fatih Yaşlı tarafından
çalışılan ayrı bir yazı konusu olmakla birlikte,
1982 Anayasasının laiklikle ilgili hükümleri
değişmediği halde Anayasa Mahkemesinin
2012’den sonra kendi ilkelerini yok
sayarak, laiklik tanımını esnetmesini ve din
özgürlüğüne bağlamasını, bunun adına da
“özgürlük yargısı” denmesini, “din özgürlüğü
diye diye yok edilen laiklik” diyebileceğimiz
liberalleşmenin örneklerinden biri olarak
bir kez daha vurgulamakta yarar var.
Dinselleştirilmiş düzende sermaye egemenliği
daha rahat hareket ediyor, daha rahat
sömürüyor, daha rahat susturuyor. Anayasa
Mahkemesi başkanının övünçle vurguladığı
yeni laiklik tanımındaki özgürlüğün ABD’nin
özgürlük anlayışından, burjuvazinin özgürlük
anlayışından farkı yok. Özü sömürünün
özgürlüğü. “Laiklik tehlikede değil” derken
de sermaye-din özgürlüğü esastır demek
isteniyor.18 Laik olmayan hukuk, sermaye ve
piyasa düzenini dinselliğin el atmasıyla daha
kolay ve rahat yürütüyor.
Hukukta liberalleşmenin hareket noktaları
pozitif hukukun birçok belgesinde görülmekle
birlikte, hiyerarşik olarak, üstün ve bağlayıcı
olarak anayasalarda yerini bulur. Bu durum
denetim düzenekleri ve normları yönünden
de önemlidir. Son aşamada anayasalara
uygunluk aranacak, anayasalar bağlayıcı
yolu çizerken anayasal yorum teknikleriyle
yolunu belirleyecektir. Bu nedenle hukukta
liberalleşme liberal anayasacılıkla, özgürlükçü
anayasacılıkla yol bulur. Buradaki genel
ilkeler de: (i) soyut bireysel/toplumsal hak
ve özgürlükler ve sınırlandırmalar; (ii) toplum
içinde devlet ve sınırlandırılması; (iii) devlet
içinde siyasal iktidar ve sınırlandırılması;
(iv) siyasi faaliyet ve sınırlandırmalar; (v)

anayasal ve toplumsal denetim yolları
ve sınırlandırmalar; (vi) sınıflı toplumun
tüm özellikleri ve sınıfsız gibi gösterilme
başlıklarıyla yerini alır. Liberalleşme ve
biçimlendirmede dönemsel farklılıklar
olsa da yatağı ve akışı belirleyen ekonomi
politik. Türkiye’de bunların birçok örneği
yaşandı, yaşanıyor. Güncel örneklerden
biri, yukarıda da vurguladığımız gibi, en
temel ilke olan laikliğin 2012 yılına kadar
yorumu ile 2012 sonrası yorumudur. Aynı
Anayasa hükümleriyle uzunca bir süre laiklik
korunurken bu hükümler değiştirilmeden
laiklik yok edilebildi.
1924 Anayasası döneminde hem laiklik,
hem korumacı ve devletçi yatırımlar hem de
kapitalist/emperyalist düzene eklemleme
bir arada uygulandı. 1950 ve devamında
Demokrat Parti dümeni liberalizme çevirmeyi
üstlendi.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler
Birliğinin zaferi ve artarak devam eden
sosyalist güçlerin sosyalizmin hak ve
özgürlüklerine yaklaşma, Avrupalı burjuva
devletleri parlamentoları güçlendirme ve
de denetleme konusunda anayasal ve yasal
düzenlemelerde harekete geçirdi.
1961 Anayasası sosyalizmin burjuva devletlere
etkisinin geç kalan etkisiyle oluşturuldu
ama kapitalist/emperyalist dünyayı
saran komünizm karşıtlığı 1961 Anayasası
döneminde Türkiye’de de katı şekilde
uygulandı. Nitekim 12 Mart 1971 Muhtırası
ve 1971 Anayasa değişiklikleri, 12 Eylül 1980
darbesi ve 1982 Anayasasını da etkileyecek
şekilde, geldi ve emekçi halka karşı baskı
ve şiddetin de dayanağı yapıldı. Bu süreçte
Cumhuriyetin ilerici niteliğiyle liberal ve
gerici nitelik bir arada yürüyor gibi gözükse
de, grafikte zikzaklar olsa da genel eğilim
liberalleşmedir, koşut olarak gericileşmedir.
Hukukun seyri de aynı yöndedir.
12 Eylül darbesi öncesi 24 Ocak kararları,

17 E.G. Mears, Modern Türkiye, 1924’den aktaran Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Yayınevi, 2012, 17. Bası, ,
s.19.
18 Laik diye tanımlanan patronalarla birlikte altılı masadaki siyasal partiler de laikliği din özgürlüğüne sıkıştıran tanımına karşı
değiller.
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sonrası MGK ve Hükümetiyle, devamında
ANAP iktidarıyla yeniden yapılandırma adı
altında devletin küçültülmesi, kamu tüzel
kişiliğinin parçalanması ve dağınıklık, karar
verici kurulların çoğaltılması, bu kurullardaki
özel/devlet karışımı kadrolaşmalar, bağımsız
idari otoriteler, denetim düzeneklerinde
denetimsizlik üzerine oynamalar, her
seferinde esnekleştirilen ve kolaylaştırılan
özelleştirmeler ve güçlü yürütme/zayıf
yasama, temel mali yasaların devre dışı
bırakılması gibi birçok uygulama devletin
ticarileştirilmesi ve piyasalaştırılmasının
yollarının hukukla güvence altına alınmasını
sağladı. Neoliberalizm adı altında uluslararası
sermayeye entegre olunurken, kamu
kaynakları da sermayenin talanına açıldı.19
1990’ların koalisyon hükümetleri, farklı
hükümetler ve siyasi partilerle tek siyaset
ilkesini uygulamaya devam ettiler. IMF
programı, Kemal Derviş, “on beş günde on
beş yasa”, 2000’lere geçişin sloganları olarak
hala belleklerde. Tüm girişimlere karşın ortaya
çıkan sorunlar ve sermayenin doymazlığı
2002’de proje partisi AKP’yi getirdi, “tam yol
ileri” denildi.
12 Eylül’de oluşan MGK dönemindeki Konsey
kararları ve 1981’de seçimsiz oluşturulan
Danışma Meclisi kanunlarıyla başlayan süreç,
24 Ocak 1980 kararlarının ve neoliberal
politikaların uygulanmasının hukuksal zeminini
oluştururken bu dönemde kabul edilen
kanunlar 1982 Anayasasının hükümlerinin

de dayanağı oldu.20 Daha sonraki süreç
TBMM yasaları ve KHK’ler dönemi olarak
sürdü, 2018’den sonra da parlamento gücü
zayıflatılarak başkanlı rejime ve KHK’lerden
daha esnek Cumhurbaşkanı kararnameleri
(CBK) dönemine geçildi.
Bütünsel olarak bakıldığında MGK
kararları, KHK’ler, OHAL KHK’leri, CBK’ler
gibi liberalleşmenin daha kolay yapıldığı
söylenebilecek hukuk belgeleri üzerine
yoğunlaşmak yanıltıcıdır. Danışma Meclisi
ve başkanlı rejim döneminin Meclisi de dahil
olmak üzere olağan dönemlerde seçimlerle
oluşan Meclislerin çıkardığı yasaların genel
içeriği de liberalleşmeyi işaret etti.
Devletin devrede olması gerektiği zaman
ve alanlarda yasaların hızlı çıkması, olmadı
kararnamelerin ve kararların devreye girmesi,
uygulama kararlarının etkin ve hızlı alınması
da istenir ki bu da küçük de olsa güçlü, kararlı
devleti, güçlü iktidar liderini işaret eder.
Siyasi partilerin programları ve ilkeleri yerine
liderlerle tanımlanması bundandır. Türkiye
yıllardır, teoride adı ne olursa olsun başkanlı
rejimle yönetilme konusunda sermayenin
ve uluslararası güçlerin baskısı altında oldu.
Başkan Erdoğan’ın 2014’de cumhurbaşkanı
seçilmesiyle başlayan fiili durum 2017’de
Anayasa değişikliğiyle, 2018’de de seçimle
devreye sokuldu.21
Hukuktaki liberalleşmeye tahkim22,
arabuluculuk gibi aslında girişim ve

19 Özelleştirmeler 1999 yılına kadar anayasal dayanak olmadan çeşitli yasalarla yürütüldü. Anayasa Mahkemesi, devletleştirme
Anayasada varsa, karşıtı işlem olarak özelleştirme Anayasaya aykırı olmaz diyerek bu yasalara onay verdi. Sonunda 1999
Anayasa değişikliğiyle anayasal güvence geldi. Anayasanın 47. maddesine “Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer
kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir”
hükmü eklendi. Ayrıca, “Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve
hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği”nin
kanunla belirleneceği hükmü de getirildi.
20 Liberalleşmenin hukuka yansıması olan bu dönemin MGK kararları ve yasaları, Danışma Meclisi yasaları 1982 Anayasasının
geçici 15. maddesiyle koruma altına alındı, Anayasa Mahkemesinin denetimi dışında tutuldu. Denetimsizlik süreci 2010’a kadar
devam etti, 12 Eylül 2010 tarihindeki halkoylamasıyla kabul edilen Anayasa değişikliğiyle geçici 15. madde yürürlükten kaldırıldı.
AKP bu maddenin kaldırılmasını 2010 Anayasa değişikliğiyle yargı üzerinde yapmak istediği operasyonu perdelemek amacıyla
kullandı. O tarihten sonra söz konusu yasaların anayasal denetiminin amaçsal işlevi zayıflamış iken, bir yandan da yargının
güdümleştirilmesi sonucu yargıçların bu yasaların maddelerini Anayasa Mahkemesine götürme görev ve yetkileri de körelmişti.
21 Tekleştirme uygulamasının tersi denilebilecek bir süreç 12 Eylül sonrasında ve ANAP döneminde yaşandı. Karar verici
kurullar parçalandı, çoğaltıldı; bütçe de yüzü aşkın “fon”la parçalandı. Amaç aynıydı: hızlı ve etkin karar ve uygulama. Geçmişteki
bu parçalama da günümüzdeki tekli rejim de liberalleşme…
22 Anayasanın 125. maddesine göre “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık” iken tahkim 1999 yılında
yapılan değişiklikle Anayasaya girdi. Bu hükme göre “Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan
doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi” öngörülebilecek, “Milletlerarası tahkime ancak
yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için” gidilebilecek.
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sözleşme özgürlüğünün ara düzeneklerini
ve dinselleşmeyi, dinselle ve dinsel
örgütlenmelerle çözümlemeye kalkışılan
uyumlaştırmayı eklemek gerekir. Anayasal ve
yasal yol ve yöntemler yanında dinsel davranış
kurallarının devletin ve hukukun içine girmesi,
hukuku yok eden değil, liberalleştiren,
sermayenin yapan işlev görür.

liberalleşmeyi. Aynı siyasetin farklı siyasi
partilerce kısa ya da orta erimlerde
sürdürülmesi, AKP dönemindeki gibi yirmi
yıllık uzun süreler, çeşitli gelgitlerle birlikte
düzenin liberalleşmeye sarıldığını hep
gösterdi. Yasal güvence ilkesi, belirlilik
ve öngörülebilirlik ilkeleri özellikle 12
Eylül 1980’den sonra “uygula-gör-düzelt”
yöntemiyle yasalara sıklıkla el atılmasıyla
Hukukun, adı ve içeriği ne olursa olsun bir
altüst edildi. Kamusal alanların yerel, ulusal
sistem için doğaya, insana, kültüre, ekonomik, ve uluslararası egemenlerin “rant üleşmesi”ne
siyasal ve toplumsal ilişkilere, bireysel
açılması, bu kapsamda yerel yönetim, imar ve
ve toplumsal yaşama, eğitime, sağlığa,
iskan yasalarıyla oynanması hukukla sıklıkla
güvenliğe, toprak ve kaynak kullanımına,
oynanarak yapıldı. Eğitim, sağlık ve güvenlik
mülkiyete ve sözleşmeye, borçlanma ve
alanındaki piyasaya uygun düzenlememeleri,
ticarete, aile ve eşyaya, çalışma yaşamına, suç kamu-özel işbirliğini, “yap-işlet-devret”i
ve cezaya, devlete, denetime ve ulusal ya da
ve küresel dengesizlikleri de unutmamak
uluslararası alanda ortaya çıkan ya da çıkacak gerekiyor.
olanlara ilişkin sözü var. Ancak hukukun sözü
de özü de öyle ya da böyle, kısa erimli ya da
Aslında “liberalizm Türkiye’de kendi sınırlarının
uzun erimli bir düzen için düzenleme içeriyor;
çok ötesine geçti, bir yandan solu düzen
düzenlemenin anlamı, kapsamı ve amacı
adına ıslah ederken diğer yandan milliyetçilik
ekonomi politiğiyle ortaya çıkıyor.
ve İslamcılık gibi, 1960 ve 70’li yıllarda karşıdevrimci bir misyonla hareket eden akımların
Türkiye’deki Anayasa değişikliklerinin,
‘merkez’e yerleşmesine yardımcı oldu.
özellikle AKP döneminde, olağan kabul
Bununla da kalmadı, Türkiye’nin köksüz ve
edilen niceliksel sınırlamaları fazlasıyla
sonradan icat olan sosyal demokrasisinin
aşması; ağırlıklı olarak çalışma, seçim ve
sermaye düzeninin ihtiyaçları doğrultusunda
ihale hukuku olmak üzere yasalara sıklıkla el
yeniden yapılandırılıp sağcılaştırılmasında
atılması; devletin örgütlenme, personel, akçalı rol üstlendi”.23 “Sermayenin karşı saldırısı”nın
ürünü olarak hukukun liberalleşmemesi
hukukuna, denetim hukukuna el atmalar;
düşünülemezdi.
Anayasa ve yasalarla ortaya çıkan görev
ve yetki devirleri; merkezi yönetimle yerel
yönetimler arasındaki görev, yetki, sorumluluk Hukuk liberalleşmenin, serbestliğin,
keyfileşmenin önlenmesinden, disipline
ve kaynak paylaşımında değişiklikler;
edilmesinden daha çok yolunun açılmasının,
tahkim ve arabuluculuk uygulamaları;
engellerinin kaldırılmasının aracı oldu.
dinselin devlete ve hukuka sokulması;
Özü, ulusal/uluslararası sermaye sınıfının
hukuksuzluk derecesindeki hukuk ihlalleri;
istek ve ihtiyaçlarının karşılanması,
hukuk kurallarının ve yargı kararlarının,
kamusal kaynakların sermaye sınıfına
İHAM kararlarının isteğe ve ihtiyaca göre
devri, sermayenin emekçiler üzerindeki
çifte standart uygulanması; Anayasa
denetiminin ağırlaştırılması; işçi sınıfının
ihmal ve ihlalleri; uluslararası sözleşme ve
sermayenin egemenliğine karşı çıkmaması,
bağlılıklardan istek ve ihtiyaca göre (İstanbul
Sözleşmesi örneği gibi) keyfice çıkılması ya da sınıfsal savaşımının engellenmesi, sınıfsal
örgütlü gücün kırılarak emekçilerin
NATO ilişkilerine toz kondurulmaması…
bireyselleştirilmesi, sonunda metalaşmaya
rızası ve uzlaşmacılığıdır. Burjuva hukukunu
Bütün örnekler hem hukukun ekonomi
çağdaş hukuk, üstün hukuk diye tanımlayanlar
politiğini anlatıyor hem de kapitalizmin kriz
bir yandan eşitsizliği ve sınıfları saklarken diğer
bahanelerinde farklı yönleriyle sarıldığı
23 Kemal Okuyan (2022) s.14.
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yandan da doğal hukuk teorisinden de destek
almakta. Hukuku bu yönleriyle, sınıfsallığıyla
görmek gerekir.

hukuk her ne kadar hak mücadeleleriyle
halka, insanca yaşama yaklaşsa da burjuva
düzeni içinde sınıfsallığını hep egemen
sermaye sınıfı için kullandı. Bu hukuk, genellik
Hukuku “üstünlük” etiketiyle kayıtsız koşulsuz
ve eşitlik ilkeleriyle kendisini bireysellikten
tabulaştırma, aynı şekilde yargıyı “bağımsızlık” uzak tutuyor gibi gözükse de hak ve
etiketiyle sınıflar üstü gibi gösterme
özgürlükleri soyut göstererek ve bireyselliği
çabaları bireysel hak ve özgürlüklerle
öne çıkararak liberalleşmekten hiç uzak
biçimlendirilirken, bireyselleştirmenin sermaye durmadı.
sınıfını, iktidarını, milliyetçi ve dinsel etkilerle
donatılmış iktidar yandaşlarını içerdiğini, bu
Sermaye sınıfı, istek ve ihtiyaçlarına karşılık
azınlık karşısındaki emekçi çoğunluğu dışarıda bulacağı, engellerle karşılaşmayacak
bıraktığını görmek gerekir.
bir ekonomik ve siyasal düzen isterken
hukuku bireyselleştirmek, liberalleştirmek
Hukuk sistemindeki liberalleşme, savaşımlarla gerekiyordu. Burjuva hukuku zamansal ve
kazanılan pozitif hukuk kurallarının da liberal
mekânsal koşullara göre kimi bireysel ve
yorumla uygulanmasının yolunu açıyor.
toplumsal hak ve özgürlükler konusunu içine
Hukuksal yapma ve etme işinin de dayanağı
alsa da, anayasal güvenceler sağlasa da bu
olarak gösterilen gücün (iktidarın) kuralları
iyileştirmeleri ne tam olarak sağlayabildi ne
koyması savı işi pozitif hukuka dayayıp
de sürdürebildi.
bırakmakta, hukukun üstünlüğü savıyla
buluşturularak sınıfsallığı, emekçilerin
“İnsan beyni ile insanların birlikte yaşama
sınıfsal örgütlenmelerini, çıkarlarını ve sınıf içi
düzeni arasındaki bağın, yansıması olarak
işbirliğini de önlemekte.
da aydınlanma ve hukuk arasındaki
bağın kökü, ‘doğanın insanlaşması’na,
Liberalizm ekonomik, siyasal, yönetsel, birçok ‘davranışlarımızın kökeni’ne ve ‘ilk toplumların
alanda çeşitli süreçlerde, doğal hukukla bağı
değişimleri’ne kadar uzanıyor. Ve ‘doğanın,
da öne çıkarılarak bir ilişki ağı kursa da ya da
toplumsallaşmanın ürünü olan beynimiz,
siyasi yelpazenin çeşitliliği içinde liberalizme
düşünce ve davranışlarımız, evrensel
sarılınsa da bireyselliğe, serbestliğe ve
çelişkilerin dışında’ tutulamıyor.”
piyasaya dayalı, özel mülkiyeti savunan
gerçek içeriği ve anlamı hep aynı kaldı.
“Hukuku, insanlık tarihindeki doğal, dinsel, örf,
Zamana ve mekana bağlı olarak ileri sürülen
adet ya da gelenek gibi ‘toplumsal davranış
kuramsal hareketi ve uygulama çeşitliliği
kuralları’ olarak tanımlayacağımız genel
özünü değiştirmedi.
başlıktan ayırmak gerekiyor. Bu ayırma aynı
zamanda ‘arındırma’ anlamına da geliyor. Bu
Bağımlılık ve sömürü ilişkisini özünde tutan
arındırma yapılmadıkça, gerici ve liberal ikilinin
hukuk, içine sömürülenlerin, ezilenlerin
eşitliğe, laikliğe ve gerçek adalete saldırısında
savaşımlarıyla kazanılan hak ve özgürlükleri ne kullandığı birçok araç arasında en etkili
kadar eklerse eklensin, ne kadar sosyalleşirse kozu olan hukuk, sınıfsal bakıştan kurtularak
sosyalleşsin özünü değiştiremeyecek. Bu tür
isteyenin istediğini yapmak için sarıldığı bir
eklemeler ya değişikliklere takılacak ya da
sihirli değnek haline getiriliyor”.24
burjuva yargısının yorumuna.
Sonuçta kapitalist/emperyalist ilişkiler
içinde halk yönünden öne çıkarılan “sosyal
Liberalizmin dayandığı doğal hukukun yanına
demokratik söylem de toplumsal iktidarın
eklenerek bugünlere kadar gelen, insanın
kaynağını liberal yasacılığın kurgusuna
koyduğu ve uyguladığı, zamana, mekana,
eklemlenerek” ele almakta. “Liberal yasacılığın
koşullara göre değiştirerek yaşattığı pozitif
24 Ali Rıza Aydın, “Aynı Yolun Yolcuları: Aydınlanma ve Hukuk”, Yeni Bir Aydınlanma İçin: Gericiliğe Karşı Aydınlanma
Mücadelemiz kitabı içinde, Yazılama Yayınevi, 2017, s.182
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kurgusuna bağlılıkları nedeniyle hukukun
sosyal demokratik söylemi ile liberal ve
neoliberal söylemleri arasında mevcut
bulunan köken birliği (burjuvazinin hukuku
olma niteliği), bu söylemlerin sınıf pozisyonları
üzerindeki farklı etkileri göze alındıkça, bir
ölçüde de olsa önemini kaybedebilmekte”.
“Kökendeki birlikle etkilerdeki farklılıkları
birlikte saptadığımızda, üretimin sosyal
demokratik söylemi içerisinden bir
birikim rejimini belirli bir süre için istikrara
kavuşturabilecek normlar, kurumlar ve
örgütsel biçimler, toplumsal ağlar ve davranış
kalıplarının, soyut emeğin toplumun kurucu
unsuru olarak kabul edildiği bir kurguya
referansla işlediği” kabul edilebilir.25
Lenin’in uyardığı gibi; “liberalizmin arkasında,
demokrasinin arkasında hangi toplumsal
güçlerin, hangi sınıfların, ve bu sınıfların
doğasında hangi siyasal özlemlerin
bulunduklarını anlamak gerekir”.26 Hukuku
anlayacağımız, müdahale ve mücadele
edeceğimiz, sınıfsal savaşımda kullanacağımız
yer burası.
Üretim ilişkilerinde olduğu gibi hukukta da
örgütlü emeğin “kurucu rolü”nün etkin bir
şekilde devreye girmesi söz konusudur.
Emekçiler devrim ve sosyalizme hazırlanırken
bireysellikten, meta olmaktan, üretim
araçlarının özel mülkiyetinden, girişim ve
sözleşme özgürlüğü yanılsamasından ve
sermayenin denetiminden kurtulmayı, güncel
sorunlara el atmayı artırarak sürdürmeyi,
hukuka solun kamucu değerlerini yansıtmayı,
boyun eğmemeyi, düzeni değiştirme gücünü
örgütlemeyi ve seçeneğin var olduğunu
yaşamlarının her anında göstermelidir.

25 Ali Murat Özdemir, Sözün Mülkiyeti: Hukukun Ekonomi Politiği, Dipnot Yayınları, 2008. s.192.
26 V.İ.Lenin, “Liberalizm ve Demokrasi Arasındaki Boşanma”, Severnaya Pravda, 11.8.1913, Burjuva Demokrasisi ve Proletarya
Diktatörlüğü, Sol Yayınları, 2012, s.48.
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SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN
“SİVİLLEŞME” ÖYKÜSÜ
BURÇAK ÖZOĞLU

Yazıya bugün Türkiye açısından sendikal
alanın görüntüsü ile başlayalım. 2022 yılı
yaz ayları itibariyle resmi rakamlara göre işçi
statüsündeki emekçilerde sendikalaşma
oranı, yüzde 14,26, kamu çalışanlarında ise
yüzde 72,63. İşçi statüsünde, en yüksek işçi
sayısına (4 milyon 86 bin 7 işçi) sahip işkolu, 10
No’lu Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar
ve en yüksek üye sayısına sahip sendika da
bu işkolundaki Hak-İş konfederasyonu üyesi
Hizmet-İş sendikası. Kamuda ise en kalabalık
( 1 milyon 256 bin 576 çalışan ) işkolu Eğitim
Öğretim ve Bilim Hizmetleri, en çok üyeye ve
dolayısıyla “genel yetki”ye sahip sendika da
Memur- Sen üyesi Eğitim-Bir-Sen.1

Ülkenin güncel ve tarihsel sınıflar mücadelesi
gerçekliğini bilmeyen biri için sadece bu
bilgilere bakarak işçi sınıfının sendikal
örgütlülüğüne ilişkin bir fikir edinmek
neredeyse olanaksız. Örgütlülükleri toplamda
yüzde 15’e bile ulaşamayan, inşaat gibi
ağır sömürü barındıran bir işkolunda yüzde
4’ün altına düşen işçi sendikalarına bakıp
karamsarlaşacak mısınız, yoksa sendikalaşma
oranı yüzde 90’ı geçen işkollarına (yerel
yönetim hizmetleri) sahip kamuya bakıp
örgütlü toplum saptaması mı yapacaksınız?
Kabul etmek gerekir ki, tarihsel ya da güncel,
Türkiye’de sendikal alan çözümlemesini resmi
istatistikler ve derlenmiş verilere dayandırmak

1 Veriler, https://sendikadata.com/ sitesinden alındı.
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doğru değil. Sendikal örgütlenme ve toplu
pazarlık herşeyden önce temel sınıflar
mücadelesi cepheleridir ve ancak sınıfsal
temelli bir nesnel ve tarihsel bakış ile
anlaşılabilir. Biz de öyle yapalım ve güncel
duruma bakalım.
Bölüşüm ilişkilerinin emekçi sınıflar aleyhine
kontrolsüzce eşitsizliğe doğru ivmelendiği,
yoksullaşma, güvencesizlik, temel yaşamsal
gereksinimler açısından yoksunluk, işsizlik,
mülksüzleşme ve geleceksizlik gerçekliği
içerisinde kavrulan bir Türkiye’de sendikalar
bugün işçi sınıfının birliğini ve dayanışmasını
sağlamaktan çok uzak durumdalar.
Birincisi, sendikal örgütlenmeler son yirmi
yılda var olma zeminlerini ve olanaklarını
yitirmiş durumdalar. AKP’li yılların hem iktisadi
hem de hukuksal düzenleme ve uygulamaları
ile sendika kurma, örgütlenme, toplu pazarlık,
toplu sözleşme ve nihayet grev hakları büyük
ölçüde tırpanlandı. 2003 yılında, kuralsızlaşma
ve esnekleşmeyi tümüyle sermaye lehine
yorumlanır hale getiren İş Yasası ile saldırıların
hukuki zemini oluşturuldu. Aradan geçen yirmi
yıl içerisinde ondan fazla kez elden geçirilerek
bu sömürü ortamı sağlamlaştırıldı. Taşeron
ve alt taşeron uygulamalarıyla bölünen
ve geçici işçilik, yüksek oranlı iş değişimi/
rotasyon, bağımlı çalışma biçimleri, uzaktan
çalışma gibi modellerle sendikalılaşma
olanakları sınırlanmış oldu. Özel sektördeki
bu uygulamalar özelleştirmeler ve kamu
hizmetlerinin piyasalaşması süreçleri ile
kamuya da yayıldı.
İkincisi, sendikal örgütlenme koşullarının
bulunduğu işyerlerinde sermayenin sayısız
ve orantısız baskı ve zor mekanizmalarına
başvurmasının önü açıldı, iktidar ve devlet
aygıtları tarafından patronlar bu konuda
cömertçe desteklendi, korundu ve sendika
karşıtı uygulamalar tüm sektörlerde norm
haline geldi. Özel sektördeki sendika
karşıtlığı derinleşirken, kamuda, doğrudan
sermaye düzeninin siyasi partilerine ve devlet
kadrolarına bağımlı zorunlu sendikalaşma
uygulamaları yerleşti.

Üçüncüsü, kamuda düzenin organik
kadroları, özelde de patronların varlıklarının
payandaları haline gelmiş “sarı” sendikaların
dışında kalan her tür örgütlenme ideolojik
ve siyasal anlamda ya kriminalize edilerek
marjinalleştirildi ya da “sınıfsızlaştırılarak”
sivil toplum çuvalına eklendi, mücadelesi
kurutuldu.
Bunlardan ilk ikisi sadece bizlerin tespiti
değil, örneğin Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) Uzmanlar Komitesi raporları da
yıllardır aynı şeyleri belgeliyor.2 Resmi ya da
bağımsız/eleştirel istatistikler ve veriler de
bu nesnellikleri doğruluyor. Hemen hergün
sosyal, yazılı ya da görsel medyaya düşen
direniş haberleri de aynı tabloyu gözler önüne
seriyor.
Bu yazı ise yukarıdaki saptamaların
üçüncüsünü ele almayı planlıyor. Yani,
Türkiye’de sendikal alanın son yirmi
yılda adım adım, kademe kademe “sivil
toplumculaştırılması” sürecini ortaya
çıkarmaya çalışacağız. Bunu Dayanışma
Forumunun “liberalizm” temalı sayısında
yapmamız elbette bir rastlantı değil. İşçi sınıfı
hareketi içerisinde gittikçe yabancılaşmış,
sınıftan kaçayım derken kendini AB fonlarının
batağında bulmuş ve debelendikçe dibe
sürüklenen sendikal yapıların bu halinin baş
sorumlusunun liberal ideologlar ve onlara o ya
da bu gerekçe ile kananlar, sözcülük edenler
olduğunu düşünüyoruz.
Bir ideoloji ya da siyasal yönelim olarak
liberalizmin, sınıflar mücadelesinin hangi
tarafında yer aldığı, tarihsel dönemeçlerde
bu anlamda nasıl bir tavır takınacağı, güncel
nesnel durumda ve vakalarda ne tür bir tutum
alacağı bizim açımızdan net. Bu netliği Türkiye
sendikal hareketinin son yirmi yılı açısından
sizlerle paylaşmak istedik.
1.Yüzyılın sonu, derinleşen çelişkiler,
liberalizmin işçi örgütlerine sızışının başı
Sadece Türkiye’de de değil, tüm Dünya’da
20. Yüzyılın son on yılı sınıflar mücadelesi
açısından ihanetler, kaçışlar, dönüşler, yan

2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836653.pdf
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çizmelerle dolu. Reel sosyalizmin çözülüşü
ve sonrası, “değişen Dünya”, “yeni düzen”
safsataları, değişmeye ya da yenilenmeye
hiç de niyeti olmayan emperyalist kapitalist
sistem açısından bulunmaz nimetler türetti.
Küreselleşme ve bilgi ve teknolojiye dayalı
toplumlar sayesinde sınırların kalkacağı,
ulus devletlerin artık küresel uslu devletlere
dönüşeceği, savaşların biteceği, sınıfların
tıpkı sınırlar gibi ortadan kalkacağı,
düşüncenin eğlencenin inancın ve herşeyin
serbestleşeceği, ideolojilerin buharlaşacağı
bir yeni yüzyılın müjdeli yalanları ortalığı
doldurdu.
Lafı uzatmaya gerek yok sadede hızlı gelelim,
hiç ama hiçbiri olmadı. Yol kazaları, hatalı
planlar, talihsizlikler, beceriksizlikler falan
yüzünden değil, zaten en başından çarpıtma
ve yalanlara dayandıklarından. 21. yüzyıl,
vadedilenlerin tam tersiyle gerçekleştiği,
en başından insanlığın savaşlar, yoksulluk,
kültürsüzleşme, gericileşme, ağır sömürü,
arsız istilacılık ile sınandığı bir yüzyıl olarak
insanlık tarihine doğdu.
İşte 1900’lerin son yıllarındaki bu parlak
yeni yüzyıl yanılsamasının Türkiye işçi sınıfı
örgütlerine yansımaları bugüne derin izler
bıraktı. Sendikal alanı niceliksel anlamda
belirleyen Türk-İş ile, sınıf mücadelesinin
devrimci unsurlarını barındıran DİSK bu
rüzgarda kimi zaman çakışan ama çoğu
zaman ayrışan rotalarda savruldular.
1.1 Türk-İş’in 12 Eylül sınavı
12 Eylül 1980’in hemen öncesinde ülkede
sendikal mücadele hem ekonomik
hem siyasal hem de ideolojik anlamda
derinleşmişti. 24 Ocak kararları ile işçi
sınıfına yöneltilen tehdit, sınıf mücadelesinin
aygıtlarıyla karşılanıyordu. 1980 yılı, Türk-İş ve
DİSK’e bağlı sendikalar aracılığıyla örgütlenen
grevlerde toplam 84 bini aşkın işçinin
katılımıyla ülke tarihinin en geniş katılımlı
grevler yılı olmuştu.3

Faşist darbe, tam da niteliği gereği
bu mücadeleci damarı kesip attı. Kimi
iyimser yorumlarda darbe ile ilgili
beklentilerde yanılmış olan naiflik olarak da
rastlayabileceğiniz ancak daha çok baskı ve
zora daha en başından biat etme içgüdüsüyle
belirlenen işbirlikçilik olarak okuyabileceğimiz
bir biçimde 12 Eylül’ün hemen ardından
dönemin Türk-İş Genel Başkanı İbrahim
Denizcier’den Kenan Evren’e bir mektup
gitti. Denizcier, mektupta “milletimiz ve
memleketimiz için hayırlı olmasını temenni
ile Türk-İş topluluğu adına” saygılarını arz
ediyordu.
Oysa, 12 Eylül darbesi işçi sınıfı açısından
açıktan ve zorbaca örgütlenmiş bir saldırı
dönemini açmıştı. Darbenin hemen ardından,
toplu pazarlık düzeni kaldırılmış, grevler
yasaklanmış, DİSK, HAK-İş, MİSK ve bağlı
sendikalarının, bazı Türk-İş üyesi sendikanın
faaliyetleri durdurulmuş, binlerce sendikacı,
işyeri temsilcisi ve üyesi gözaltına alınmış,
işkence görmüş ve tutuklanmıştı. Türk-İş
Genel Başkanı işte böylesi bir süreçte hayır
görmüştü.
12 Eylül 1980 Türk-İş ve DİSK açısından, birkaç
Türk-İş sendikasını saymazsak, iki ayrı uca
sürüklenme ile sonuçlandı. Bir tarafta faşist
darbenin tutsağı DİSK, diğer yanda şakşakçısı
Türk-İş.
İzleyen yıllar ise daha tuhaf savrulmalara
yol açtı. Türk-İş, bünyesindeki, Yol-İş, Basınİş, Petrol-İş gibi bazı ilerici sendikaların da
etkisiyle, 12 Eylül darbesinin artçı saldırılarına
zaman zaman direnmeye çalıştı. Ancak ne
Anayasa’da ne de çalışma, örgütlenme
ve toplu pazarlık rejimini belirleyecek
yasal düzenlemelerde herhangi bir direnç
oluşturamadı.
Türkiye’nin 21. yüzyıla doğru sürüklendiği yeni
sermaye birikim rejiminde, emek sermaye
çelişkisi ve dolayısıyla sınıflar mücadelesi
derinleşiyordu. Başlarda bunu diyalog, işbirliği,
ılımlı pazarlık gibi yöntemlerle geçirmeye
çalışan Türk-İş 1985 sonrası artık işçi sınıfının

3 Teslimiyetten mücadeleye Türk-İş (1980-1992), Yıldırım Koç, Öteki Yayınevi 1995.
4 a.g.e.
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tarihsel ve nesnel gerçekliğine ayak uydurmak
zorunda kaldı. ANAP iktidarının program
ve stratejilerinde, Turgut Özal’ın kişiliğinde
somutlanmış sermaye düzeni Türk-İş
sendikalarını önce muhalefet karakteriyle
meydanlara sonra da militanca yollara,
sokaklara eylemlere sürükledi. Ülkenin
en büyük konfederasyonu 1989 kitlesel
eylemlerine ilgisiz ve tepkisiz kalamazdı.
Nitekim öyle de oldu, kimi sendikacıları
ve ilerici işçileriyle öncü olarak, kimi yerde
çekimser ama yine de işçi sınıfı hareketliliğinin
içerisinde yer aldı.

1.2 DİSK’te savrulma
Yukarıda tuhaf savrulmadan bahsetmiştim,
işte şimdi o konuya geldik. 1991 yılının Ocak
ayında Türk-iş sendikalarının ve üyelerinin
çoğunluğunun desteğiyle ve öncülüğünde
büyük madenci yürüyüşü gerçekleşti. Aynı
yılın Temmuz ayında da DİSK, Askeri Yargıtay
3. Dairesinin kararı ile “artık” teröre destek
vermediği ve şiddetten uzak durduğu için
beraat etti. DİSK’in beraatını ve yeniden
sendikal alana dönecek olmasını Türk-İş
yönetimi de dayanışma ve iyi niyetle karşıladı.
Sermaye saldırılarının tarihsel ve nesnel
anlamda derinleştiği, emek sermaye
çelişkilerinin somutlandığı, iktidarın sermaye
yanlılığını açıktan ilan ettiği bir dönemeçten
söz ediyoruz. İşçi sınıfının neredeyse
yüzbinlerle kendiliğinden sokaklara
döküldüğü, Türk-İş gibi uzlaşmacı, korporatist
bir sendikal geleneği bile mücadeleciliğe
zorladığı bir dönem. Sınıflar mücadelesi
açısından, temel çatışma, direniş ve savaşım
başlıklarının devreye sokulmasına hazır bir
tarihsel kesit.
İşte bu tarihselliği DİSK, “farklı Dünya

ve Türkiye”, “değişen koşullar”, “eskiyen
kavramlar” ve yenilenme tartışmalarıyla
karşıladı. Devrimci konfederasyon, 20. yüzyılı
işçi sınıfından kaçış ideolojilerinin gölgesinde
yeni uzlaşma yönelimleriyle kapatıyordu.5
DİSK’in Haziran 1992’de Ören toplantısından
çıkan tezleri, Dünya çapında dalga dalga
liberalleşen sol ideologların: “ideolojilerin
sonu”; “işçi sınıfını önceleyen kimlikler
siyaseti”; “modernitenin ötesi”; sanayileşme
belirlenimli kapitalizm paradigmasının
karşısına konan anti-materyalist ve antitarihselci paradigmalar; sermaye düzeni bitti
yerine “bilgi toplumu” geçecek iyimserliği
ve daha birçok “yeni” açılımından etkilenmiş
görünüyordu.
DİSK tezleri, üretim süreçlerinde ve üretici
güçlerde karşılık bulacak esnekliğin
demokratik olanaklar yaratacağına, teknolojik
gelişkinliğin emekgücü niteliğini artırarak
işçi sınıfına gerek ücret pazarlığında gerekse
emek süreçlerinin denetiminde üstünlük
getireceğine inanıyordu. Ve işte bu inanç
yüzünden de sendikal alanda da yenilenme
ve değişim tasarlanıyordu.6
Türkiye sendikal hareketinin devrimci kanadını
oluşturması beklenen DİSK üyesi sendikaların
tümü olmasa da birçoğunu yeni yüzyıla bu
yönelim ve beklentilerle girmeye hazırlanırken
bir kenarda bırakıp Türkiye işçi sınıfının
bir diğer ana bölmesini oluşturan kamu
emekçilerinin 20. Yüzyılı nasıl kapattığına
bakalım.
1.3 Kamu emekçilerinin dirilişi
Kamuda memur statüsü ile çalıştırılan
emekçilerin sendikal mücadele tarihini
1960 sonrası dönemden başlatarak hızlıca
özetlemekte fayda var. 27 Mayıs 1960 sonrası
ülkenin siyasi atmosferi ve 1962 anayasası ile
oluşturulmuş yasal ortam sonrasında kamu
emekçilerinin ilerici, aydın ve laik temellerle
oluşturup sürdürdüğü bir sendikal hareketten
söz edebiliriz. 1960’larda başta Türkiye
Öğretmenler Sendikası (TÖS) olmak üzere

5 DİSK’in Ören Tezleri ve Sosyalist Tavır, İlker Belek, Temel Demirer, Yücel Demirer, Orhan Gökdemir, Müslim şahin, Sırrı Öztürk,
Sorun yayınları 1992.
6 a.g.e.
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kamu emekçilerinin örgütlenmeleri, hem
mesleki, hem sınıfsal hem de siyasi anlamda
gelişkin bir mücadele deneyimi biriktiriyordu.
Bu deneyim çoğu zaman ülkenin devrimci,
sosyalist ve komünist örgütsel birikimi ile de
örtüşüyor, birleşiyor ve güçleniyordu.
Türkiye’de işçi sınıfının nesnel varlığının,
dolayısıyla sınıflar mücadelesinin bu ülke için
tarihsel gerçekliğinin de kanıtı olarak tarihe
geçen 15-16 Haziran direnişi ve sonrasındaki
sınıf hareketi içerisinde kamu emekçileri de
ana bileşenlerden biri olarak yerini alıyordu.
İzleyen süreçte, 12 Mart 1971 darbesi ve
sonrası da bunu değiştirmedi. Yeni anayasal
model ile gelen yasaklama ve kısıtlamalara
rağmen kamu emekçileri, sendikaları ile
olmasa da dernekleri ile mücadelelerini
sürdürdüler. Yine eğitim emekçilerinin, TÖBDER’in öncülüğünde bağımsızlıkçı, devrimci
ve laik ilkelerle, gelişkin bir örgütlülük ile sınıf
hareketinde var oldular. Bu yıllar açısından
kamu emekçilerinin mücadelesinin ülkenin
sol, sosyalist ve devrimci oluşumlarıyla
doğrudan veya dolaylı ama hep yanyana ve
paralel bir çizgiden birlikte hareket ettiğini de
not etmek gerekir.
Dolayısıyla 12 Eylül darbesinin zorbalığı kamu
emekçilerinin örgütlerini ve öncü işçilerini
de diğer devrimci ve sosyalist öznelerine de
yöneldi. TÖB-DER de tıpkı DİSK gibi kapatıldı
ve tutsak edildi, gözaltılar, işkenceler ve
tutuklamalar kamu emekçilerini de vurdu.
Kamu emekçilerinin 1980’lerin sonunda
tekrar hareketlenerek ve 1990’larda direnerek
sendikalarını tekrar kurmalarıyla ivmelenen
ayağa kalkışlarında, DİSK’in 12 Eylül sonrası
geri dönüşü ile benzeşmeden çok, Türkİş’in işçi sınıfının kendiliğinden canlanmasına
vermek zorunda kaldığı yanıt ile benzeşme
vardı. Önce ANAP ve sonrasında izleyen
iktidarların emek karşıtı politikalarına, düzenin
ortaya saçılan yolsuzluk kirine karşı kamu
emekçileri sınıfın diğer bileşenleri ile birlikte
mücadele yürüttü.
1990’lar kamu emekçileri için var olma direnişi
anlamına geldi. 12 Eylül Anayasasından

doğan boşlukları değerlendirip sendikalar
kurulmaya başlandı. Örgütlenme hakkı
konusundaki kararlılık hem toplumda hem de
kamu emekçileri içerisinde karşılığını buldu ve
sokaklara taşan, meydanlar kapatan kitlesel
eylemliliklerle önce 1993’te kamu emekçileri
için sendikaların önü açıldı. İzleyen yıllar
boyunca kamu emekçileri örgütlenme ve
toplu pazarlık hakları için kitlesel eylemlerini
sürdürdü. Ankara Kızılay meydanı 1995 yılının
yaz aylarında iki gün süren tarihsel bir eyleme
tanıklık etti, aynı yılın Aralık ayında da, o
tarihe kadar bir platform olarak sürdürülmüş
kamu emekçileri sendikaları birlikteliği, Kamu
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
ile örgütsel yapısına da kavuştu.
KESK, 20. yüzyılı kamu emekçilerine gerçek
anlamıyla örgütlenme ve toplu pazarlık
hakkı kazandıracak yasal düzenlemeler için
sürdürdükleri mücadele ve direnişlerle kapattı.
Kendi örgütsel gündemleri dışında da yine
yüzyıl sonuna denk gelen dönemde diğer sol
ve muhalif yapılarla birlikte oluşturduğu Emek
Platformları üzerinden ülkenin diğer siyasal
gündemlerinde yürütülen mücadelede taraf
oldu.
Bu ilk bölümde, Türkiye sendikal hareket tarihi
açısından hem siyasal anlamda niteliksel
hem de ilişkilendiği niceliksel büyüklük
anlamında önem taşıyan üç ana gövdenin
20. Yüzyılı nasıl geride bıraktığına baktık. Bu
bölümü kapatmadan, tarihsellikleri, siyasal
yönelimleri ve örgütsel nesnellikleri farklı olsa
da, Türk-İş’te sürüklenme, DİSK’te savrulma,
KESK’te diriliş saptaması yapmış olsak da her
üç sendikal alan için de sınıflar mücadelesi
açısından yumuşak karın anlamına gelen bir
ortaklaşma var. Her üç konfederasyon da
21. Yüzyıla girerken, reel sosyalizm sonrası
yeniden düzenlenen ve paylaşılan uluslararası
dengelerde kapitalist emperyalist sistemin
çelişki örtücü, uzlaşmacı, işbirlikçi aygıtları
olan uluslararası yapılardan kendilerini
koruyamadılar.
Kuruluş misyonu gereği ilkelerinin başına
komünizmle mücadeleyi yazmış Uluslararası
Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(ICFTU)’nun gölgesinden kurtulamadılar.
DAYANIŞMA FORUMU 2022 SAYI 06 |

74

Yeni yüzyıla girerken Avrupa Birliğinin
kendi emperyalist yayılımında ülkelerin
emekçi sınıflarını da dahil etmek için etkili
bir araç olarak kullandığı Avrupa Sendikalar
Konfederasyonu (ETUC)’na sığınmayı tercih
ettiler. Bir sonraki bölüme geçiş için not olsun.
2. Yeni yüzyılda eski kapana sıkışan
sendikalar
Bu yazıda Türkiye açısından 21. Yüzyılı
AKP dönemi ile başlatmakta çok sakınca
olmayacağı kanısındayım. Erken AKP’li yıllarda
konumuz açısından eksen oluşturacak
başlıklar, çalışma rejimi açısından küresel
anlamda da karşılık bulan yeni liberal saldırılar
ile devletin yeniden yapılanması ve ideolojik
aygıtların yeniden düzenlenmesi anlamına
gelen kamu reformu süreçleri olacak.
Bir önceki bölümde de sözü geçtiği gibi
yeni dünya düzeni ideologlarının kılıfını
tanımladığı liberal saldırılarda ana eksen:
reel sosyalizmlerin çözülüşüyle emek
sermaye çatışması anlamında “kötü örnek”
olmaktan çıkan ülkelerin küresel emek
sömürüsü kervanına katılmasıyla; emperyalist
ülkelerin küresel ölçekte yayılma hırsında
“soğuk” gerilimin yerini “sıcak” kışkırtma ve
saldırılara bırakmasıyla; sermaye birikim
rejimlerinin dizginlenemeyen arsızlığında
bilgi teknolojilerini her tür serbestleşme,
esnekleşme ve kuralsızlaşma için kullanma
rahatlığına erişilmesinde oluştu.
Piyasalar ve ticaret kararlarında dışa
bağımlı, her tür kaynağını, üretim ve
hizmet kapasitesini satmaya hazır, devlet
adamı yerine, tüccarların tıpkı şirket gibi”
yöneteceklerini ilan ettiği bir ülke. Hem
Başbakanlık hem de yeni sistemde partili
Cumhurbaşkanlığı döneminde bizzat Tayyip
Erdoğan defalarca dillendirdi bunu.
Diğer yandan yine AKP’li yılların daha en
başında kamu reformu diye adlandırılan
süreçte devleti üç temel yönelimle yeniden
düzenleyeceklerini ilan ettiler. Özelleşme,

yerelleşme, sivilleşme.
Yani, devletin yeniden yapılandırılarak
“piyasalaştırılması”, “ademi merkeziyetçi”
biçimde örgütlenerek sermaye denetimine
açılması, her tür sınıfsal temelli vurguyu
silecek biçimde yeni bir “sivil alan “çuvalının
ideolojik ve kültürel olarak yerleştirilmesi.
Sermaye düzenine mutlak bir serbestlik,
liberalleşme.
AKP’li dönem, AKP’li yıllar diyoruz ama
elbette bu sürecin en az yirmi yıllık bir sürece
dayandığı ve bir önceki yüzyılın son yıllarından
devralındığı da hatırlanmalı. Hem Türkiye
kapitalizminin yönelimleri hem de uluslararası
belirleyicileri anlamında. Uluslararası Para
Fonunun Türkiye’ye dönük tüm metinlerinde,
Dünya Bankasının kaynaklık ettiği tüm
projelerde ve programlarda, OECD’nin yol
gösterdiği yeniden yapılandırmalarda, ve
nihayet Avrupa Birliğinin siparis ettiği uyum
sürecinde bu hattın izleri belirgindir.
Bugün Türkiye’de sendikal hareketi kıskacına
almış kapanın mekanizması da bu süreçte
kurulmuştur.7
Son yirmi yılın ortasına gelen bir dönemeçte,
sözünü ettiğimiz yeni liberal dalganın AKP
iktidarının ilk yıllarında biriktirdikleri, işçi
sınıfının üzerinde bir tsunami etkisi yarattı.
12 Eylül 2010 anayasa referandumu kurulan
liberal kapanın kilit mekanizmasını çalıştırdı.
Hatırlayalım, siyasi tavrını doğrudan açıklayan
evetçi Hak-İş ve hayırcı DİSK dışında, Türkİş ve KESK çok benzer içerikli açıklamalar
yaparak, anayasa değişikliğini yeterli
görmediklerini ancak tavır belirtmeyeceklerini
söylediler. Türk-İş’in AKP’nin gidişatına
desteği ve bundan böyle işbirlikçi ve uyumlu
bir stratejide olacağı biraz daha belirgindi.
KESK ise, “muhalefet” mücadelesine
kararlı olduğunu söylüyor, ancak “ama”lar
ve “yetmez”lerle dolu da olsa AKP’nin
dümeninde olduğu yeni sermaye düzeni
manifestosuna karşı sınıfından taraf olmuyor,
“hayır” diyemiyordu.8

7 Erken AKP’li dönemdeki kamu reformu tartışmaları için başvurulabilecek bir kaynak olarak “Kamu Yönetimi Reformu
İncelemeleri: Mülkiye’den Perspektifler-1” ve “Kamu Yönetimi Reformu İncelemeleri: Mülkiye’den Perspektifler-2” Tartışma
Metinleri dizisini önerebilirim.
8 https://kesk.org.tr/2010/07/23/barisa-dayali-esitlikci-ozgurlukcu-halkci-ve-demokratik-yeni-bir-anayasa-talebimizgerceklesinceye-kadar-mucadeleye-devam-edecegiz/
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2010 sonbaharı Türkiye’de ikinci 12 Eylül
darbesini getirdiğinde sermaye düzeninin
21. yüzyıl için planları yeni bir güvenceye
kavuşmuş ve hız ve güç kazanmış oldu.
2.1. Emek karşıtı arsızlığın vurduğu sendikalar
Sendikal alana dair hak ve özgürlükler ve
aslında var olma olanaklarının tümü yukarıda
aktarılan liberalleşme sürecinin ilk elden
yıkımında işe koyulduğu alanlardan oldu. AKP
bir sermaye iktidarı olarak, ülkeyi şirket gibi
yönetirken önüne çıkabilecek tüm engelleri,
canını sıkabilecek tüm detayları düzlemek
güdüsüyle hareket etti.
Özelleştirmeler, satışlar, kamuda hizmet
ve üretim süreçlerinin büyük kısmının
piyasalaşması sonucu ölçeklerde küçülme,
taşeron ve alt işveren uygulamaları ile
çoklu katmanda patronlar düzeni ve bunlar
gibi birçok uygulama ve düzenleme ile
sendikalaşma olanakları eritildi. Yazının
girişinde yazıldı bunların sonuçları.
Elde kalan sendikalar ve yarım yamalak
uygulanabilen toplu pazarlık ve toplu
sözleşme süreçleri ise kadük edildi. Toplu
sözleşmeler ya baskı ve zor ile ya da sarı
sendikaların doğrudan işbirlikçiliği yüzünden
hem ücret hem de diğer tüm haklar ve
düzenlemeler açısından düzenli olarak
geriledi. Uzlaşmazlık sonrası grev ya da direniş
ise neredeyse olanaksız hale gelmiş durumda.
Ülkede uzun dönemdir fiili bir grev yasağı
ve her türlü eylem ve direnişe karşı orantısız
baskı ve zor uygulanıyor.

enflasyon oranlarının dayattığı ücretlere
zam talebi kıvılcım oluyordu. Sendikalar
ise yangınlar alevleyebilecek bu kıvılcımlar
karşısında sessiz sakin kalmayı tercih etti. Öte
yandan işçi direnişleri ve eylemleri, toplumun
çoğunluğundan aldıkları destekle birleşince
sendikaları, takvim bekleyen toplu sözleşmeci
sendikacılığın ötesinde bir mücadeleye
zorluyor. Örneğin artık sendikacılar, enflasyon
oranının altında kalan zamları kazanım olarak
kolay kolay yutturamıyor.
Tüm bu süreçler işçi statüsünde çalışan özel
sektör emekçilerinin tümü için, her işkolunda
ve tüm konfederasyonlar açısından böyle.
Türkiye’de işgücüne katılım, genç emekçilerin
katılımıyla sürekli artıyor. Bir yandan yeni iş
alanları ortaya çıkarken, diğer yandan bazı
sektörlerde işçi sayısı yoğunlaşıyor. Örneğin,
tek başına ticaret, eğitim, büro ve güzel
sanatlar işkolu 4 milyonu çoktan geçmiş
durumda. Tüm buna rağmen örgütlenme
sayıları azalma eğilimi gösteriyor. İşçi
statüsüyle çalışan emekçileri kapsayan tüm
konfederasyonlar, 16 milyona yakın işçinin
sadece yüzde 14 küsurunu örgütleyebilmiş
durumdalar.
Türkiye işçi sınıfının tarihini ona referans
alarak okuyup anlattığımız DİSK’in tüm
sendikalarının toplam üye sayısı sadece 220
bin 357. En büyük üç konfederasyon, ne Türkİş ne Hak-İş ne de DİSK son dönemde ülkede
kesintisiz alevlenen, kurye-kargo, market,
özel okul, inşaat, tekstil, belediye gibi emekçi
direnişlerine yanıt üretemiyor.

Öte taraftan bugün işçi sınıfının çalışma
yaşamında karşılaştığı sorunlara ise mevcut
sendikal anlayış yanıt üretemiyor. Ücretlerin
ödenmemesi, kıdem tazminatı gibi hakların
elden alınması, kötü çalışma koşulları, iş
baskısı gibi başlıklar tüm sendikalar için
geçiştirilen başlıklar olarak değerlendiriliyor.

Yeni teknolojiler, dijitalleşme, yapay zeka,
endüstri 4 devrimi hepsi bu düzende
emek sömürüsünü derinleştirmek için
kullanılıyor, hiçbiri işçi sınıfının örgütleri
açısından mücadele ya da direniş olanakları
sağlayamıyor. DİSK’in 1992 tezleri tekrar tekrar
yanlışlanıyor.

2022 yılı, bir önceki yıldan devir aldığı
gündemler üzerinden yerel ve sektörel
düzlemlerde direnişler, eylemler ve grevlerle
başladı. İşçi sınıfının bu hareketlenmelerine,
ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve yüksek

Tüm bu tablo karşısında Türkiye’de sendikal
hareketinin işçi sınıfının örgütlü gücünden çok
geçtiğimiz yüzyıldan beri sığınmaya çalıştığı
uluslararası kuruluşlardan medet umduğunu
izliyoruz. Son yirmi yıldır, özellikle Avrupa
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Birliği ve onun sendikal alandaki aracısı
ETUC üzerinden başta DİSK, Türkiye’deki işçi
sendikaları ve konfederasyonları projeler
üzerinden fon desteği alıyorlar.
Projeler beşer yıllık Katılım Öncesi Yardım
Aracı (IPA) adındaki programlar kapsamında
tanımlanıyor. Toplam yardım miktarı ilan
ediliyor, AB’nin öncelikli alanları ve strateji
ilkeleri açıklanıyor, “sivil” örgütlere çağrı
yapılıyor, başvurular alınıyor değerlendiriliyor
ve beğenilenler proje fonları ile destekleniyor.
İşçi sınıfının mücadele örgütleri, sınıflar
mücadelesinin tarafları, ekonomik siyasal ve
ideolojik mücadele aygıtları sendikal örgütler
“sivil diyalog” programları altında proje
teklifleri hazırlayıp fon peşinde koşuyorlar.
2.2 KESK’in bugünü: Sınıfsal ve siyasal
mücadeleden sivil kimliklere
İşçi sendika ve konfederasyonları açısından
çizdiğimiz tablo, kamu emekçileri için
de geçerli bugün. Ülkede yaşanan
yoksullaşmanın, gericileşmenin ve
geleceksizliğin kamu emekçilerine de düşen
büyük bir payı var.
Bunun ötesinde, kamu emekçileri mücadele
tarihinde her dönem ilerici ve öncü rolü
üstlenmiş eğitim emekçileri AKP’li yıllarda
düzenli olarak derinleşen saldırılara
maruz kalıyorlar. Eğitimin gericileşmesi,
piyasalaşması ve emekçilerin düşük ücret, ağır
çalışma koşulları altında ezilmesi söz konusu.
Kamu emekçilerinin uzun yıllar verdiği
mücadele ile elde edilen sendikal hak ve
özgürlükler son beş altı yılda, AKP iktidarlarının
kendi kadrolarını semirtme ve sağlama alma
aracı haline gelen bir düzenleme alanı haline
dönüştü.
Bu alandaki mücadelenin kurucusu, öncüsü
ve kitlesini temsil eden KESK sendikaları
toplam üye sayısında üçüncü sıraya gerilemiş
durumda. Ancak esas endişe verici durum
sıralamadaki gerileme değil, üye sayısındaki
düşüş. KESK’in bağlı tüm sendikalarının
toplam üye sayısı 150 bin 338 kişi. Listenin

başındaki Memur Sen’in ise 1 milyon 54 bin
652 üyesi var.
Hadi üye kaydetme konusunda AKP iktidarının
zor ve baskı ile kurduğu düzenin belirleyici
olduğunu kabul edelim. Ancak tüm bu
tablo karşısında KESK ve bağlı sendikaların
mücadele gündemlerinin emekçilerden,
işçilerden ve sınıftan uzaklaşmasını anlamakta
ve kabul etmekte açıkçası zorlanıyorum.
Bundan birkaç yıl önce, son üç yılında
üyelerinin yüzde 20’sini kaybetmiş durumda
Genel Kurula giden, KESK’in en büyük, güçlü
ve öncü sendikası Eğitim Sen, yönetimi
belirleyen alt gruplarından Demokratik Emek
Platformu’nun deklarasyonu aracılığıyla
açıktan ve saldırgan bir içerikle anti Marksist
ve sınıfsal mücadele karşıtı baskın bir eğilimi
barındırdığını göstermiş oldu.
KESK de bugün tıpkı DİSK gibi, tarihindeki
sınıfsal mücadele geleneğini ve işçi sınıfı
aidiyetini, AB fonları çerçevesinin yeniden
tanımladığı sivil alan çuvalına atmış görünüyor.
O çuval öylesi bir kara delik ki, içine atılan
eriyip buharlaşıp dışarı çeşit çeşit kimlikle
çıkıyor. Bu haliyle sadece örgütsel olarak
kendini eritmekle kalmayıp, Türkiye işçi sınıfı
hareketinin bütününden de enerji soğuruyor.
Sonuç
Sonuç dedim ama aslında yazıyı bağlayıcı
sözler demek daha doğru. Türkiye sendikal
hareketinin geçmişi bugünü ve geleceğine
ilişkin henüz sonuçlandırılabilecek bir tartışma
zemini görünmüyor.
Her dönem için söylenebilir belki, ama bugün
içinden geçtiğimiz tarihsel evre Türkiye işçi
sınıfının geleceği açısından özellikle çok
değerli. Sermaye sınıfının her düzlemde
saldırısına karşı ayakta, uyanık ve dirençli
olmamız gerekiyor.
Bir yanda genç emekçi kitleleriyle buluşup,
yeni direniş alanları, araçları kurmanın
yollarını bulmalı, diğer yandan tarihimize,
birikimimize, mücadele geçmişimize ve
sınıfsal değerlerimize sahip çıkmalıyız.
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Bu ülkenin işçi sınıfı hareketinin isimsiz
kahramanlarından, geçmişin öncü işçilerinden
devraldığımız birikimle, geleceğin işçi
liderlerine bir gelenek sunmalıyız.
Takvimsel anlamda hangi yılda olursak
olalım, sınıflar mücadelesi tarihine ihanet
etmeden; insanın insanı sömürdüğü bu düzeni
yıkamadığımız sürece asla işçi kimliğimizden
başka kimlik peşine düşmeden; gücümüzü,
inancımızı sınıf kardeşliğimizden; boyun
eğmemek, ayakta kalmak için gerekli desteği
evrensel sınıf dayanışmasından, ama sadece
ve sadece oradan, almak konusundaki
kararlılığımızdan vazgeçmeden.
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SAĞLIKTA LİBERALİZM:
ÖZGÜRLEŞİRKEN
KÖTÜRÜMLEŞMEK
NECATİ ÇITAK - TOLGA BİNBAY

Tarihi boyunca liberalizmi kapitalizmden ayrı
olarak ele almak oldukça zor. Hatta farklı
yerlerde, özellikle de bir terim olarak dahi
kapitalizmden bahsetmeyi tercih etmeyen
yerlerde liberalizmin sermaye düzenini
tanımlayan ana terim olarak tercih edildiği bile
görülebilir. Ama yine de arada farklar vardır:
ideolojik bir anlam farkı. Liberalizm özgürlüğü
vaat eder, en azından özgürlükten bahseder.
İşaret edilen özgürlük ise daha çok bireyin
özgürlüğüdür. Geçen yüzyılın en büyük
siyasi liberallerinden olan Ronald Reagan da
80’lerin başında ABD Başkanı olarak iş başına
gelir gelmez başına geçtiği devletin sağlık
bütçesini neredeyse yarı yarıya azaltırken
benzer bir yerden hareket ediyordu: “Bireyleri

devlete, hazır kaynağa olan bağlılıktan
kurtarmak.” Amerikan toplumu için günümüze
kadar süren neredeyse katastrofik sonuçları
olan tüm liberal uygulamalarını “bağımlılıktan
kurtuluş” olarak sunuyordu.
Reagan çoktan geride kaldı ama kendi
döneminde başlatılan uygulamalar
şiddetlenerek ve derinleşerek devam etti.
Atlantik’in bir tarafında sağlık gibi toplumun
genelini ilgilendiren başlıklarda başlatılan tüm
uygulamalar “sosyal devlet” refahını yaşayan
Avrupa’ya ve daha ilerisine de hızlıca yayıldı.
Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün altında
ise öncelikle dünya emekçilerinin sağlığı
kaldı. Sağlık özgürleşmedi; kötürümleşerek
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piyasaya açıldı. Neredeyse dünyanın tüm
toplumları en basit gıda tüketiminden en
karmaşık ameliyatlara kadar sermayeye
daha bağımlı hale geldi. Michael Moore’ın
2000’lerdeki Amerikan sağlık sistemini işlediği
Sicko belgeseli hatırlanacaktır. Neo-liberal
politikalardan geriye sadece bir enkaz kaldı:
sadece alt sınıflar için değil, toplumun her
kesimi için.
Liberalizm: piyasacılık ve metafizik
Ama 80’lerin liberal politikaları aslında bir sınıf
iktidarının kendi özünü bulması ya da kendisini
tutan prangalardan kurtulmasıydı. Sermaye
siyasetçileri değişti ama sağlıkta liberalizm
kök saldı, dallandı budaklandı, yayıldı. Artık
öyle bir hale geldi ki Sovyetler Birliği’nin
varlığında “sosyal etkenlere” de odaklanmak
zorunda kalan Dünya Sağlık Örgütü bile
sağlıkta bireye ve bireyin tercihlerine işaret
etmeye başladı. Liberalizm, bireyi kutsaya
kutsaya aptallaştırdı. Geldiğimiz noktada
sağlık kaygısının, türlü şarlatanlıkların,
metafizik/mistik arayışların ve tabii ki temel
olarak da piyasacılığın bu kadar yayılmasına
büyük katkı yaptı. Liberalizm özgürlükçü
görünümlü vaatlerine rağmen sağlığın
piyasa tarafından adım adım gaspına hiç ses
çıkarmamış, hatta tam da bu gaspın yollarını
döşemiştir.

liberalleşmesi değil aynı zamanda
hekimin, hastanın ve toplumsal sağlığın da
piyasalaşması, metafizikleşmesi söz konusu.
Piyasacı hekimliğin ortaya çıkışı: Patron ve
işçi hekimler
Türkiye’de sağlığın piyasaya açılmasının
belki de neredeyse 100 yıllık bir tarihi var
ama uzun bir emekleme döneminden sonra
Reagan’ın Türkiye izdüşümü olan Özallı yıllarla
bocalamaya giren bu süreç AKP iktidarıyla
birlikte “şaha kalktı” diyebiliriz. Keza özel
hastanelere başvuru sayısı pandemiden
önce 2019 yılında 80 milyonu geçmişti. Aynı
dönemde özel hastane sayısı ise 2002’ye göre
neredeyse üç katına çıkmıştı. Bu rakamlar
sağlığın metalaşmasını, piyasaya açılmasını
ve sağlıkta dönüşümü anlatmaktadır. Bu
durum AKP ile birlikte neoliberal sağlık
politikalarının daha kararlı uygulanmaya
başlanması sayesinde oldu ve böylece sağlık
hizmetlerindeki metalaşma hızlandı, hasta tam
anlamıyla müşteriye dönüştü. Bu dönüşümün
sadece sağlık hizmetinde ve bu hizmeti
alan hastanın “müşterileştirilmesi” şeklinde
kalması beklenemezdi. Dönüşüm sağlık emek
sürecinde de yaşandı.

Ama sağlıkta liberalizm sadece piyasacılık ve
metafizik olarak karşımıza çıkmıyor; sermaye
sınıfı için bunu aşan bir etkiye sahip. Örneğin
toplumsal sorumluluğun silikleşmesi gibi.
Ya da toplum yararının dolaylı bir sonuç
haline indirgenmesi gibi. Ya da aşı endişesi
ve bilim şüphesi gibi. Hasta ve hastalık
odaklı bir sağlık anlayışının egemen hale
gelmesi de liberalizmin bir sonucu. Bir diğer
şaşırtıcı sonuç ise beden ve doğa ile uyumun
da ortadan kalkması. Tam tersini vaat ve
propaganda eden liberalizm piyasa denetimi,
yönlendirmesi ve yol açtığı bilgi çöplüğü ile
sağlığı gaspetmektedir.

Piyasacı sağlık ve sağlığın metalaşması
doğal olarak istihdam modelini de değiştirdi.
Çalışma saatleri belli, kadrolu, yeterli ücretler
alan, sigortalı çalışan, azınlıkta da olsa, belirli
bir merkez iş gücü varken günümüzde artık
çoğunlukla esnek çalışma modeli uygulanan,
taşeron ve sözleşmeli çalışanlardan
oluşmaktadır. Hem bu kapitalist hiyerarşi
hem de özel hastane patronlarının daha
fazla “kazandırmalısın” baskısı sonucunda
daha güvencesiz ve sömürüye açık bir süreç
oluşmakta, bunun sonucunda da hekimler
özel hastanelerde mesleki kararlarına
yapılan baskılara bağlı olarak mesleklerini
icra edemez hale gelmekte, etik olmayan
davranışlar sergilemeye ve diğer meslektaşları
ile rekabete zorlanmaktadır1.

Yani ortada bir tek sağlık sisteminin

Marksist teoriye2 göre kapitalist emek

1 “Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştay Raporu” Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu
https://www.ttb.org.tr/kollar/_ohk/makale_goster.php?Guid=9c51e43a-080f-11e9-a042-71524979811c
2 ‘’Çalışma, her şeyden önce, insanla doğa arasındaki bir süreçtir; bu süreçte, insan, doğa ile kendisi arasındaki madde
alışverişini kendi çabasıyla yürütür, düzenler ve denetler.’’ Karl Marks. Kapital 1.Cilt. Sayfa=181. Yordam Yayınları
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sürecinde emeğin nesnesi ve aletleri
sermayenindir ve emeğe kalan ise yalnızca
üretime aktardığı emek gücüdür. Kapitalist
üretim biçiminde ise emek nesnesi çoğunlukla
kapitaliste ait değildir. Sermaye üretim
araçlarını, sarf malzemeyi ve emek gücünü
satın alır bu süreci yönetmek için. Böylece
emekçiye emek gücünü satma ‘’özgürlüğü’’
dışında bir şey kalmaz3 ve emek gücü de artık
emekçiye değil doğrudan patrona ait olur.
Sağlık özelinde emeğin aletlerini (sermayeye
ait olan hastanelerdeki hekimlik sanatının
icrası için gerekli olan her şey) ve emek
gücünü sermaye eline geçirmiştir. Emeğin
nesnesi olarak tarifleyebileceğimiz hastalar
ise sermaye tarafından sağlığın tüketimine
yönlendirilmişlerdir. İşte bu nedenle sağlıkta
da kapitalist üretim ve emek sürecinden
bahsetmemize engel bir durum yoktur.
Kapitalist üretim biçiminde vasıf (üretimdeki
bilgi ve beceriler) ve denetim (üretim
üzerindeki kontrol) sermayenin eline geçmiştir.
Yani sağlık özelinde hekimlerin mesleki
kararlarına yapılan baskılara bağlı olarak
mesleklerini istedikleri gibi icra edememeleri
(vasıf kaybı) ve emek gücünün sermayenin
eline geçmesiyle güvencesizlik dayatmaları
sonrasında gereksiz tetkik istemek,
meslektaşlarıyla arasında rekabet ortamı
yaratılması, performans sistemi, beş dakikada
bir hasta bakmak zorunluluğu gibi durumlar
(denetim kaybı) oluşmuştur.
Günümüzde özel hastanelerde çalışan 30
bine yakın hekim ve de performans/teşvik/
taban gibi ifadeler ile etimolojik oyunlara
maruz bırakılan kamuda çalışan 130 bin
hekim için de bu durum gerçekleşmiş, sağlık
hizmetlerinde “fabrika dönemine geçilmiş”4
ve işçi hekimler oluşmuştur. Bugün için sağlık
emekçilerinin emek ve üretim süreci, herhangi
bir fabrikadaki emekçilerin çalışma biçimleri

ve çalışma amaçları nasıl belirleniyorsa
aynı yöntemlerle aynı amaçlar gözetilerek
belirlenmektedir.
Ancak bunun hekimler tarafından fark
edilmesini engellemek için ve de hekimlerin
özlük haklarında yaşayacakları sorunlardan
uzaklaşmak için sermaye kendi zincir
hastanelerinde çalışan hekimleri “patronların
iş ortağı” olarak tariflemektedir. Hatta zincir
hastaneler hekimlerle işveren-çalışan
ilişkisi (4A-SGK’lı işçi) kurmak yerine şirket
kurmalarını ya da evlerini muayenehane
gibi göstererek serbest meslek makbuzu
kesmelerini (4B’li Bağ-Kur’lu) istemektedir.
Ne de olsa hekimlik gibi “saygın” bir mesleği
yapan kişiler işçi olamazlar ve kendi
kendilerinin patronudurlar. TTB bu durumu
ironik bir şekilde “Esnaf-İşçi usulü çalıştırılan
hekimler” olarak tariflemiştir.5
Örneğin pandemide gelirlerinin azaldığını
belirterek maliyetlerinin karşılanmasını ve
teşvik isteyen6 özel hastane sahibi patronlar
gider olarak gördüğü sağlık emekçilerinin
maaşlarından kurtulmanın planlarını yapmıştır.
Her dört sağlık emekçisinden birinin çalıştığı
özel hastaneler, sağlık çalışanlarına en fazla
ihtiyaç duyulan bir dönem olmasına rağmen,
azalan hastane başvurusu, azalan ameliyat
ve gelirlerini bahane göstererek pandemi
döneminde sağlık çalışanlarını işten atmaya
veya ücretsiz izne çıkarmaya çalışmıştır.
Hekimlerin işçileşmesindeki sorun işçi
sınıfının içine “itilme” hali değildir. Burada
sorun hekimlerin liberal bir tutum alarak
kayıtsızlık içinde kalmaya devam etmeleri
ve örgütsüzlükleridir. Tüm bu süreçten
ise tıp ve genel olarak sağlık eğitimi de
etkilenmektedir. Tıp eğitimi hem içeriği
hem de yürütülüş biçimiyle binlerce genç

3 ‘’Bugünün işçisi, sanki özgürmüş gibi görünür; çünkü, o bir kez ilk ve son olarak satılmaz, gündelik, haftalık, yıllık olarak parça
parça satılır; özgürmüş gibi görünür, çünkü onu, sahibi bir başkasına satmaz; bunun yerine belli bir kişinin kölesi olmadığı, tüm
mülk sahibi sınıfın kölesi olduğu için, kendisi, kendini satmaya zorlanır. Onun açısından, işin özünde bir şey değişmez; eğer bu
özgürlük benzeri görünüm, bir yandan ona ister-istemez bir miktar gerçek özgürlük veriyorsa, öte yandan, hiç kimsenin onu
besleme güvencesi vermemesi gibi bir eksikliği de beraberinde getirir; burjuvazi onun çalıştırılmasında, onun varlığında bir
çıkar görmez olursa, efendisinin, burjuvazinin herhangi bir an onu reddetmesi ve açlıktan ölmeye terketmesi tehlikesi içindedir’’
İngiltere’de Emekçi Sınıfın Durumu, Friedrich Engels, Syf:113
4 Soyer, A. “Sağlık hizmetlerinde “fabrika dönemine geçiliyor””. TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 12 (2012): 59-61
5 https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=f8bcea18-b4d6-11ec-b4e4-9ab7c9cb9caa
6 https://haber.sol.org.tr/turkiye/ozel-hastane-patronlarindan-ozveri-kosulu-parasini-verirseniz-283551
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zihnin kendi emeğine ve kolektif sağlığa
yabancılaşmasını getirmektedir. Çok satmak
isteyen ve sermayenin eline geçmiş olan siyah
şapkalı tıbbı7 ve “önlükteki kiri” temizleyecek
olan yegâne şey kapitalist devletin
müdahalesi değil sağlık emek insan gücünün
örgütlenmesinden başka bir şey değildir.
Piyasacı hastanın ortaya çıkışı: Doktorunuzu
seçebilir(mi)siniz!
Tabii ki liberalizm hiçbir zaman sınıfsal
tahakkümü işaret etmemiştir. Ama dolaylı
olarak da olsa bir egemenlik ilişkisinin, yani
hastanın hekime “mahkûm” olmasının sona
ereceğini vaat etmiştir. Bu vaadin ise çeşitli
karşılıkları olmuştur. Türkiye’de herhalde bu
vaadin en önemli karşılığı ise özellikle kamuda
her hastanenin girişine asılan “doktorunuzu
seçebilirsiniz” ibaresi olmuştur. Piyasacılık
hastayı ve hastalığı da hızlıca birer kâr kapısına
dönüştürmüştür. Hatta piyasalaşma sadece
hastalıklarla sınırlı kalmamış bizzat sağlığa da
ulaşmıştır. Günümüzde hiçbir birey “yeterince”
sağlıklı değildir. Ya da “henüz hasta” değildir;
bir gün mutlaka hasta olacaktır ve olmalıdır da.
Hastalık ve hasta odaklı bir sağlık anlayışının
egemen hale gelmesi aslında tam da sağlığın
ana belirleyicisi olan “toplumsal etkenlerin”
de silikleşmesini sağlamıştır. Farklı tıp başvuru
kitaplarında birçok hastalığın nedeni olarak
yer alan “yoksulluk, işsizlik, göç” gibi durumlar
hızlıca geçilirken örneğin akciğer kanseri
için “bireyin sigara içmeyi tercih etmesi” en
başa yazılabiliyor. Bireyin ve tercihlerinin öne
çıkması ise tesadüf değil: Tam da piyasayı
oluşturan bir dinamiğe sahip. Birey, sağlığını
korumak ve “sağlıklılık rekabetinde” öne
geçmek için daha çok uğraşacak, daha
çok tetkik yaptıracak, daha çok harcama
yapacak ve daha çok hastalanacaktır.
Toplumsal etkenlerin ortadan kaldırılmasının
hedeflenmesi ise piyasa karşıtı bir yöne
sahiptir. Sağlığın sosyal belirleyicilerinde
yapılacak her iyileşme daha çok başvurutetkik-ilaç zincirini de bozacaktır.
Gerçekten de günümüzde sağlıkta liberalizm
sermaye için bir saadet zinciri halini almıştır:
Sağlığın ve hastalığın her halinden sermaye
kâr elde edebilmektedir. Gelinen noktada

liberalizm bireylerin sağlık hakkını büyük
tekellerin veri bankalarında birer yatırım
aracına dönüşmüştür. Bugün Türkiye’de
de kurulan birçok dijital veri bankası (örn.
E-Nabız) toplumun ve bireylerin sağlığını
izlemek, hastalıkları öngörmek, risk faktörlerini
azaltmak için kullanılmamaktadır. Örneğin
günümüzün önemli sorunlarından birisi olan
obezite için bakanlığın en önde gelen önerisi
“her gün 10.000 adım” olmaktadır. Emekçilerin
uzun saatler bulan çalışma saatleri, toplumsal
yaşamı boğan gericilik ve kent hayatını felç
eden şehirleşme politikası ise hiç gündeme
gelmemektedir. Geriye tüm bu maddi
koşullardan kopuk bir öneri kalmaktadır. Hatta
üstüne emekçilerin ucuz ama bol kalorili
besinlere mahkûm edilmesi de gündemden
düşmüş oluyor.
Sağlıkta liberalizmin emekçiler açısından bir
diğer önemli sonucu ise sağlığın ancak para
ile sağlanabilecek bir olguya dönüşmesidir.
Uzun yıllar “paran kadar sağlık” olarak
özetlenebilecek gerçeklik artık “sadece
paranla sağlık” durumuna dönüşmüştür.
Bugün kamu ya da özel farketmeksizin
her kesimdeki sağlık arayışı ancak para ile
sağlanabilmektedir. Doktorunu seçmekte
özgür olduğu yanılsamasını yaşayan “hasta”
emekçi sermayeye cebinden az ya da
çok kaynak aktarmadan sağlık hizmeti
alamamaktadır. Zaten emeğiyle sosyal
güvenlik priminin ortaya çıkmasını sağlayan
emekçi bir de cepten ödemeye mecbur
bırakılmakta, bir nevi “sadece paranla sağlık”
anlayışına alıştırılmaktadır.
Tüm bu tablo içinde sermaye gerek devleti
eliyle gerekse özel hastane/sağlık zincirleri
aracılığıyla sömürüden sonra cebinde parası
kalan emekçiye şöyle seslenmektedir:
Seçebilirsin! Emekçi “seçebilme özgürlüğü”
almakta ya da aldığını düşünmekte ve
karşılığında da her tür özelliğinin piyasanın
optimizasyonu ve daha fazla kâr için bir veriye
dönüşmesini kabul etmektedir. Ve hatta tüm
bu süreçten bi’haberdir.
Sağlıkta liberalizmin en genel başarısı
da buradadır. Milyonlarca atomize “birey”
özgürleşirken kötürümleşmektedir.

7 Burada her kişiyi hasta ve her hastayı müşteri olarak gören sermayeye ve
patronların taktığı siyah uzun şapka tariflenmiştir.
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