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TAKDİM

Değerli Okuyucu,
Derginiz Liberal Düşünce çoktandır beklenen “Özgür Toplumun Felsefesi”
konulu özel sayısıyla nihayet karşınızda. Özgürlükçü felsefe zaten bu derginin ana teması iken, bu konuda neden özel bir sayı hazırladığımızı merak
eden okuyucularımız olabilir. Onun için, elinizdeki sayıyı tanıtmadan önce,
bu konuda birkaç söz söylemek isterim.
Liberal Düşünce elbette baştan beri özgürlükçü çizgide yayın yapıyor, dolayısıyla onun her sayısında özgür topum tasavvurunun çeşitli yönleriyle ilgili yazılara rastlamak mümkün. Ne var ki, bu yazıların hepsinin, özel bir
sayıda olması beklenen felsefî derinlikte olmadığı ve esasen olamayacağı açık.
Ayrıca, bu dergide yayımlanan her yazı da doğrudan doğruya özgürlükçü
siyasî felsefeyi veya onun temel kavramlarını analiz etmiyor. Bu biraz da
zorunluluktan kaynaklanmıştır. Çünkü, derginin münhasıran felsefî-teorik
yazılara odaklanması, Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmeleri takip edebilmemizi ve bu arada somut politika eleştiri ve önerileri yapabilmemizi zorlaştırırdı.
Özgür toplum konusunda bir özel sayıyı ihtiyaç haline getiren, en az bunun kadar önemli olan başka bir nokta da şu: Özgürlükçü siyasî felsefenin
bugünkü durumu bu derginin yayına başladığı 12 yıl öncesiyle aynı değil. Bizim entelektüel faaliyetlerimizi LDT adı altında koordine etmeye başladığımız 90’ların başlarında bu konuda akla gelen ilk isimler Hayek, Nozick, Mises,
Freedman ve Buchanan gibi klasikleşmiş düşünürlerdi. Nitekim 90’lara kadar,
özgürlükçü çevrelerde adeta moda olan kitaplar Hayek’in The Constitution of
Liberty (1960) ve Law, Legislation and Liberty (1973-76) adlı kitapları ile, Nozick’in
Anarchy, State and Utopia’sı (1974) ve Friedman’ın Capitalism and Freedom’ı (1962)
idi. Oysa, son yirmi yılda klasik liberal-liberteryen düşüncede dikkate değer
gelişmeler oldu; özgürlükçü siyasî literatür daha önce yaygın olarak bilinmeyen yeni düşünürlerin çalışmalarıyla zenginlik ve hatta derinlik kazandı.
Özgürlükçü entelektüel çevrelerde genellikle kabul edildiği gibi, Loren E.
Lomasky, Randy E. Barnett, Chandran Kukathas ve David Schmidtz yeni
özgürlükçü düşünürler kuşağının önde gelen temsilcileri olarak dikkat çekmektedir. Gerçi, Lomaski’nin klasik eseri Persons, Rights and the Moral Community
1987 gibi yeni kuşak için erken sayılabilecek bir zamanda yayımlanmıştı, ama
onun özgürlük literatüründeki etkisi bugün daha fazla hissediliyor. Barnett,
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Kukathas ve Schmidtz ise isimleri 90’ların ortalarından itibaren popüler hale
gelen daha genç düşünürler kuşağından. Randy Barnett temel eseri olan The
Structure of Liberty’yi 1998 yılında yayımladı. Elements of Justice adlı son kitabı
geçen yıl piyasaya çıkan Schmidtz de esas olarak adı 90’lı yıllarda öne çıkan
liberteryen bir düşünür.
Yeni kuşaktan Chandran Kukathas’a gelince, onun adını duyuran ilk eseri
Hayek hakkındaki monograﬁsi (Hayek and Modern Liberalism-1989) idiyse
de, o daha çok 90’lı yıllar boyunca yayımladığı “çokkültürlülük” tartışmasıyla ilgili bir seri yazıyla ünlendi. Kukathas asıl çıkışını ise kozmopolitan bir
liberal tasavvurun nirengi noktalarını gösterdiği -ve bazı yazarlarca Rawls’un
“A Theory of Justice”i ile karşılaştırılan- The Liberal Archipelago (2003) adlı eseriyle
yaptı. Benim kanaatime göre de, Kukathas özgürlükçü siyasî felsefesinin günümüzdeki en parlak temsilcisidir. Bu arada, onun “Liberty” adlı yeni eserinin
2008 yılında piyasaya çıkacağını da okuyuculara hatırlatmak isterim.
Elbette, özgürlükçü düşünceye son yıllarda katkı yapan ve bazılarının
yazılarına bu sayıda yer verdiğimiz başka düşünürler de var. Burada Jan
Narveson, Norman Barry, Bruce Benson ile Den Uyl ve Rasmussen ikilisi
gibi daha kıdemli olanlar yanında, meselâ J. C. Lester, John Tomasi ve Mark
Pennington gibi gençleri de anmak isterim. Jan Narveson The Libertarian Idea
(1988) adlı eseriyle liberteryen felsefeyi sözleşmeci temelde formüle etmeye
çalıştı. The Enterprise of Law (1990) adlı kitabı hala alanındaki temel başvuru
eseri durumunda olan Bruce Benson ise “devletsiz hukuk” veya “çok-merkezli
hukuk” yaklaşımının günümüzdeki en büyük temsilcisi. Den Uyl&Rasmussen
ikilisini özellikli kılan, Ayn Rand’cı ekolden gelen düşünürler olarak, önce
Liberty and the Nature’da (1991) daha sonra da Norms of Liberty’de (2005) klasik
liberal siyasî teori ile Artisto’cu erdem anlayışını bağdaştırma girişiminde
bulunmuş olmaları. Norman Barry’yi ise Liberal Düşünce okuyucuları zaten çok
iyi tanıyor.
İşte elinizdeki sayıyı bu düşüncelerle hazırladık. İstedik ki, Liberal Düşünce’nin
bu sayısı özgür toplum anlayışına teorik düzeyde ilgi duyanlar için uzun yıllar
temel bir başvuru kaynağı olsun. Ama, böyle bir özel sayı hazırlamanın çeşitli nedenlerden dolayı kolay bir iş olmayacağının başından beri farkındaydık.
Öyle de oldu.
Bir kere, özgürlük felsefesinin bütün yorumlarını temsilî bir şekilde dergiye yansıtmaya imkân yoktu. İkincisi, böylesine kapsayıcı bir seçmeler külliyatında yer alması gereken yazıları “kâğıt üstünde” listelemek mümkün olsa
bile, bütün bunların Türkçeye çevrilmesi çok zahmetli ve zaman alıcı bir
iş olurdu. Çeviri dediğiniz de, dışardan bakanların sandığı kadar kolay bir
iş değil. Herhangi bir şekilde İngilizce bilen herkes başarılı çeviri yapamaz,
yapamıyor. O zaman da, editöryal emeğimizin büyükçe bir kısmını elimize
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ulaşan çevirilerin çoğunu Türkçeye uyarlamak için harcamak durumunda kalabiliyoruz.
Öte yandan, bu özel sayı için, önceden yayımlanmış metinlerin çevirilerini yayımlamakla yetinemezdik. Bundan dolayı, özgür toplum tasavvuruna
bağlı yaşayan düşünürlerden de orijinal makale veya denemeler talep ettik.
Bunlardan sadece dördünden (Bruce Benson, Jan Narveson, Norman Barry
ve David Schmidtz) olumlu cevap alabildik; bir o kadar daha yazar, yapmak
istediğimiz işi takdir etmekle beraber, çeşitli nedenlerle bu sayımıza katkıda
bulunamadılar. Sonuçta bu sayıda, aralarında özgürlükçü siyasî felsefenin bazı
klasiklerinin de yer aldığı, çok önemli yazıları bir araya toplayabildik.
***
Liberal Düşünce’nin bu sayısı Randy Barnett’in günümüz liberteryen düşüncesindeki ana eğilimleri tanıttığı ve liberteryen düşüncenin felsefî-ahlâkî
temellerini hak-eksenli yaklaşımla sonuçsalcı-faydacı yaklaşımı bağdaştıran bir
temelde yeniden formüle etmeye giriştiği yazısıyla başlıyor. Barnett, yukarıda
işaret ettiğim gibi, doğal hukuk geleneğinden gelen, bireyci özgürlükçülüğün
devlet karşısındaki en şüpheci kanadına mensup hukukçu bir düşünür. Onun
ayırt edici özelliklerinden biri de, halihazırdaki liberteryen ekoller arasındaki
herhangi bir gruplaşmanın içinde yer almaması. O bakımdan da liberteryen
gruplara ilişkin değerlendirmelerinin tarafsızlığına güvenilebilecek bir isim.
Barnett ayrıca literatürde “özgürlük karinesi”ni hukukî yorumun odağına yerleştirmesiyle de biliniyor.
“İki Liberalizm Anlayışı” başlıklı yazının müelliﬁ olan ﬁlozof Loren E.
Lomasky de öyle. Onu da harhangi bir gruba dahil etmek mümkün değil.
Yazısından da anlaşılabileceği gibi, Lomasky tipik bir klasik liberal düşünür.
Yazısında –kendi adlandırmasıyla– “özgürlük hakları” ile “refah hakları”nın
felsefî temellerini karşılaştırıyor ve ikinci grup hakların ilkinin aksine “temel
haklar” olarak genelleştirilemeyeceğini savunuyor. Lomasky’nin bu yazsısı
ayrıca liberalizm içindeki çağdaş bölünmenin niteliği hakkında derinlemesine
ﬁkir edinmek isteyenler için de birebir.
Jan Narveson bu sayı için özel olarak kaleme aldığı denemesinde, bir felsefeciden pek de beklenmeyecek bir sadelikte, özgür toplumun esaslarını aydınlatmaya çalışıyor. Narveson, haklı olarak, özgür toplumu onun içinde
yaşayan bireylerin özgür olmasıla tanımlıyor ve bu arada ulusal bağımsızlığın
özgürlük demek olmadığına, bağımsız olan bir ulusun pekalâ bir diktatörlük
rejimi veya totaliteryenizm altında olabileceğine dikkat çekiyor. Özel olarak
mülkiyetin özgürlükle ilişkisini de vurgulayan düşünür, ileriki sayfalarda
Schmidtz’in yaptığına benzer biçimde, refah devletinin özgür toplum anlayışıyla uyuşmadığını da göstermeye çalışıyor.

Liberal Düşünce

Onu izleyen yazı Isaiah Berlin’in meşhur “Two Concepts of Liberty” başlıklı klasik denemesinden alınmış temsilî bir parça. Berlin burada artık kendi
adıyla anılan “negatif” ve “pozitif” özgürlük kavramlarını –kimilerine göre,
anlayışlarını– açıklıyor. Bu denemede çok belirgin bir felsefe tadı var ve bütün diğer denemelerinde olduğu gibi Berlin burada da bize adeta bir felsefe turu yaptırıyor. Mehmet Turhan’la Nur Uluşahin’in, Isaiah Berlin’in yine aynı
derecede meşhur ve kendi adıyla maruf olan “ahlâkî çoğulculuk” görüşünü
tanıtan makaleleri bu konuyu tamamlıyor.
Bu derginin vefalı müdavimlerinden Norman Barry yine ufuk açıcı bir yazıyla karşınızda. Barry’nin “özgür toplum kavramı”nı analiz ettiği bu yazı
klasik liberal felsefenin güncelleştirilmiş bir özeti gibi. Richard Ebeling’in
klasik liberalizmin geçen yüzyıldaki büyük temsilcilerinden Ludwig von
Mises’i tanıtan yazısının bundan farkı ise onun politik iktisat ağırlıklı olması. Yazi bu haliyle iktisadî düşüncenin 20. yüzyıldaki serüveni hakkında da
epeyce bilgi veriyor.
David Schmidtz bu sayımıza verdiği son derece dikkate değer makalesinde
refah devletinin yoksullara karşılıksız garantiler sağlamasının özgür toplumun
ahlâkî temelleriyle neden bağdaşmayacağını anlatıyor. Ona göre, garantiler her
ne kadar herkesçe arzu edilir olsa da, bunları satın almanın maliyeti yüksektir.
Oysa, bir toplumun barışçı ve müreffeh olması sorumluluğun –refah devleti
kurumlarının yaptığı gibi- başkalarına yüklenmek yerine, kişinin kendisi tarafından üstlenilmesine bağlıdır. Sorumluluğun “içselleştirilmesi” ise üretken
çabayı ödüllendirmekle mümkündür. Onun için, garantilerin olmaması beşerî gelişmenin başlıca dinamiklerinden biridir.
Bu sayıda, 20. yüzyılda bir “liberal aydınlanma” yaşanmasına belki de en
fazla katkıda bulunmuş olan özgürlükçü düşünür Hayek’i elbette unutamazdık. Ama Hayek Türkiye’de de epeyce bilindiği ve başka bazı kitapları daha
önce Türkçeye çevrilmiş olduğu için, bu sayıda onunla ilgili ilginç bir sentez
yapmayı tercih ettik: Bir yandan onun siyasî felsefesinin epistemolojik temelleri hakkında bilgi veren klasik bir makalesini (“Bilginin Toplumda Kullanımı”), öbür yandan da onun sosyal teorisini yine aynı epistemolojik temelden
hareketle günümüzün “müzakereci demokrasi” tartışmalarıyla ilişkilendiren
Mark Pennington’un bir makalesini yayımlıyoruz. Pennington’ın ufuk açıcı
makalesinden sadece Hayek’i değil, fakat aynı zamanda “müzakereci demokrasi”yi de daha iyi öğrenmiş oluyoruz.
Bruce Benson bu sayıya kendi akademik kariyerine çok uygun bir makalesiyle katılıyor: İlk defa Liberal Düşünce’de yayımlanan bu denemede
Benson “Law Merchant”ın doğuş ve gelişme hikâyesinden hareketle, “devletsiz
hukuk” teorisinin “gerçek”çi temellerine dikkatimizi çekmeye çalışıyor.
Bireyci-anarşist düşüncenin 20. yüzyılın ikinci yarısındaki en önemli temsilcisi olan Murray Rothbard hakkındaki makale onun siyasî felsefesini ana
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hatlarıyla tanıtan, iyi bir “Rothbard’a giriş” yazısı niteliğinde. Rothbard
hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler onun Liberal Düşünce’de daha önce
yayımlanan “Devletin Anatomisi” başlıklı yazısına bakabilirler.
Bu sayımızda, 20. yüzyılın ortalarından itibaren Amerikan toplumunda
bireyci düşüncenin yeniden canlanmasına edebî eserleriyle de katkı yapmış
olan Ayn Rand bir yazısıyla temsil ediliyor: “Özgür Bir Toplumda Devletin
Finanse Edilmesi”. Malum, Rand’ın başka bazı kitap ve makaleleri de daha
önce Türkçeye çevrilmiş durumda.
Nihayet Bican Şahin de Rasmussen ve Uyl’un yukarıda sözünü ettiğim
“Norms of Liberty” kitabını analiz ediyor ve Aristocu bir etikten hareketle klasik
liberal bir siyaset anlayışı geliştirme denemesinin hem takdire değer yanına,
hem de bu girişimin bünyesinde taşıdığı teorik zorluklara işaret ediyor. Hem
daha önce Aristo ve “hoşgörü” üzerine çalışmış hem de son yıllarda liberal etiğin
hoşgörüyle birlikte temel kavramlarından olan “özerklik”le epeyce haşir-neşir
olmuş bir akademisyen olarak, Şahin Türkçede bunu en iyi yapabilecek kişi.
Dikkatli okuyucunun eminim gözünden kaçmamıştır: Bu sayımızda
Robert Nozick ve Chandran Kukathas hakkında –veya onlardan- hiçbir yazı
yok. Bu gerçekten üzücü bir durum, ama işin aslı şu: Nozick hakkında iki
ayrı eleştirel deneme yayımlamayı planladığımız halde, çeviriler bu sayıya
yetişmedi. Kısmetse onları Liberal Düşünce’nin gelecek sayısına yetiştireceğiz.
Bu konudaki gevşekliğimizin belki bir nedeni de, Nozick’in klasikleşen
eserinin Türkçesinin daha önce yayımlanmış olması. Kukathas’a gelince,
onun Liberal Archipelago adlı kitabının hiç de kısa olmayan Sonuç bölümünün
çevirisini yakın geçmişte bu dergide yayımlamıştık. Onu bu sayıya almaya
gerek görmedik, ama önümüzdeki dönemde Liberal Düşünce’de Kukathas adına
daha çok rastlayacağınızı söyleyebilirim.
Gördüğünüz gibi, Liberal Düşünce’nin bu sayısı, önceden tasarladığımız
üzere, özgür toplum konusunda vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olacak. O
kadar ki, bundan sonra Türkiye’de bu özel sayımıza başvurmadan özgürlüğün
siyasî felsefesiyle ilgili ciddî bir yazı yazılması hiç de kolay olmayacak gibi
görünüyor.
Gelecek sayıda ayrıca özgür toplum temasıyla ilgili başka yazıların da olacağını şimdiden müjdelemek isterim.
Liberal Düşünce’nin bir sonraki sayısında buluşmak üzere.

Liberal Düşünce

Modern Liberteryenizmin
Ahlâkî Temelleri*
Randy E. Barnett °

B

ireysel özgürlüğü önemseyen klasik liberal siyasî felsefenin yüzyılları bulan bir geçmişi olmasına rağmen, onun “liberteryenizm” olarak
bilinen modern Amerikan türü 1960’lara kadar geri götürülebilir.
Bu hikâye daha önce anlatılmıştır1, ama ben modern liberteryen
etlellektüel hareketi Ayn Rand ile Murray Rothbard arasındaki ayrışmaya
kadar izleyeceğim. Rand mülkiyet haklarıyla tanımlanan ve Aristocu bir
tabiî hukukla temellenen şekliyle özgürlüğün merkezîliğini popülerleştirdi.
Bir iktisatçı olan Rothbard ise özgürlüğün ve serbest piyasanın nasıl işlediğini açıklamada Avusturya iktisadının rolünü öne çıkaracak şekilde bu unsurları daha da geliştirdi. Önemli bir nokta da, Rothbard’ın ayrıca tekelci
devlete karşı anarşist bir mesafeyi benimsemiş olmasıdır. Rothbardcılığın
oluşturucu unsurlarının hiç birisi büsbütün orijinal olmamakla beraber; onun 1960’lar ve 70’lerde Avusturya iktisat anlayışı, Aristocu tabiî hukuk etiği,
Locke’cu tabiî haklar, müdahaleciliğe karşı bir dış politika anlayışı ve bireyci
anarşizmi sentezleyen yaklaşımının, 1980’ler ve 90’larda etkili olacak genç
bir entellektüeller kadrosunun zihnini fetheden başlı başına bir paket oluşturduğunu söylemek hakkaniyete uygun olur.
Rand’ın tarihsel bakımdan önemli olan başka ve daha az çekici bir özelliğini Rothbard da paylaşıyordu: tam ideolojik saﬂık üzerindeki ısrar. 1970’lerde
* “The Moral Foundations of Modern Libertarianism”, Peter Berkowitz (ed.), Varieties of
Conservatism in America (Stanfıord: Hoover Press, 2004), içinde, s. 51-74.
° Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezinde profesör.
1
Bkz. Jerome Tuccile, It Usually Begins with Ayn Rand (New York: Stein & Day, 1971).
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onun yörüngesine girenlerin çoğu bağımsız düşünürlerdi; aksi halde kendi eğitimlerine hakim devletçi ortodoksiden kaçamazlardı. Ancak aynı bağımsızlık
sonunda onları Rothbard’cı ortodoksiyle de anlaşmazlığa düşürdü. Onun yörüngesine giren hemen hemen her entellektüel şu veya bu sapmadan dolayı
sonunda ya dönmüş ya da kendisini özgürleştirmiştir. Bu nedenle, Rothbard’ın
etrafındaki halka her zaman küçük olmuş ve onun entellektüel mirası olması
gereken şey yeterince serpilememiş ve kenarda kalmıştır.
Rothbard ayrıca liberteryenlerin gönlünü ve aklını çelecek her rekabeti
de kıskanırdı. Bu bakımdan, onun ve entellektüel çevresindeki bazılarının
öfkesinin asıl hedeﬂeri Milton Friedman ve Friedrich Hayek’ti. Friedman,
Rothbard’ın Brooklyn Polytechnic’teki mütevazi konumuyla karşılaştırıldığında Chicago Üniversitesi’nde saygın bir akademik pozisyonu işgal ettiği
gibi, Newsweek dergisindeki düzenli yazılarıyla da ulusal düzeyde şöhret
sahibiydi. Rothbard’cılar Friedman’ın özgürlük savunusunun “faydacılığı”nı
ve devletçiliğe doğrudan doğruya karşı çıkmak yerine onunla uzlaşmayı seçen hükümet programları için öneriler (okul kuponları ve negatif gelir vergisi
gibi) yapmadaki istekliliğini şiddetle eleştiriyorlardı. Friedman’ın Avusturya
iktisadı yerine “neoklasik” ekonomiyi benimsemesi şiddetli eleştirinin başka
bir hedeﬁydi.
Avusturya iktisadının öncülerinden biri olan Hayek’in Friedman’dan daha
güçlü bir metodolojik zemin üzerinde olduğu aşikâr olmakla beraber, o kendisinin ve Rothbard’ın hocası Ludwig von Mises’in ekonominin aksiyomatik
ilk prensiplerinden tümdengelim yoluyla sonuçlar çıkarılmasını vurgulayan
katı praxiolojik metodunu2 reddediyordu. Şu farkla ki, Hayek kariyerinin
büyük bölümünde politika önerileri bakımından Friedman’dan bile çok daha az ideolojik olarak liberteryendi. Ve Hayek –“Fransız” rasyonalizmiyle ilişkili gördüğü– tabiî haklar ﬁkrine hiç bir zaman yakınlık duymadı.
Rothbard’ın meslekî güvencesizliği karşısında, Hayek önce London School
of Economics’teki daha sonra da Chicago Üniversitesi Sosyal Düşünce Komitesi’ndeki pozisyonları bir artı değildi. Mises’in kendisi de, şüphesiz, ne
tabiî haklar düşüncesine bağlıydı ne de radikal bir liberteryendi. Ayrıca, o
bir akademisyen olarak pek bilinmeden çalıştı ve ancak bir işletme okulunda
kürsü alabildi; onun şakirdi Rothbard da bu küçültücü muameleyle kendisini
güçlü bir şekilde özdeşleştirebilmiştir.
Bu hikâyeyi Murray Rothbard’ın hatırasını küçümsemek gibi bir niyetle
anlatmıyorum. Benim entellektüel gelişimimde onun kadar etkili olan az
2

Bkz. Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics (New Haven, CT: Yale University
Press, 1949). Rothbard’ın bu metololojinin uygulama alanını genişletmesi hakkında bkz.
Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Principles (2 cilt) (Princeton,
NJ: D. Van Nostrand, 1962).
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sayıda düşünür vardır. Üniversite öğrenciliğim yıllarında onun yazılarıyla
–özellikle de For A New Liberty’yle3– başlayıp hukuk fakültesi yıllarımda kişisel
ilişkimizle devam ederek Rothbard’cı paradigmayı özümsedim ve hâlâ da
büyük ölçüde o paradigma içinde çalışıyorum.4 Şu veya bu şekilde, modern
liberteryen hareketin halihazırdaki entellektüel önderlerinin çoğu Rothbard’cı
kampta doğmuştur. Ne var ki, bu hikâye yeniden anlatılmaya değer, çünkü
onun modern liberteryenizmin, sağlığında ve ölümünden sonra Rothbard’ın etkisinin azalmasıyla bir süredir sönmekte olan bir özelliğini açıklamaya katkısı
vardır: Haklarla sonuçlar arasındaki radikal kopukluk. Rothbard’cı yaklaşımda
haklar –Aristoculuğun Rand’cı bir biçimini kullanarak söylersek– münhasıran
“ahlâkî” nedenlerle savunulmak durumundaydı.5 Doğru şekilde tanımlanmış
ahlâkî haklara bağlılığın en üstün sosyal sonuçlar üreteceği düşüncesi, liberteryen kamu politikasına ilişkin hemen hemen her tartışmada hemen vurgulanan
bir düşünce olsa da, mutlu bir tesadüf gibi görülüyordu. Friedman ve Hayek
gibi her “faydacı” düşünürse, ulaştığı sonuçlar ne kadar liberteryen olursa olsun,
şüpheyle bakılmak durumundaydı. Friedman ve Hayek’in devletçilikle uzlaşan kendi politika önerileri faydacıların sahici liberteryenler olduklarına nasıl
güvenilmemesi gerektiğini gösteriyordu.
Bununla beraber, 1995’teki ölümünden önce bile Rothbard’ın kendi hayranlarından tam mutabakat bekleme konusundaki ısrarı ve onun her sapmayı
ve “muhalif”i dışlamadaki istekliliği kendi yaklaşımıyla sonuçsalcılarınki
(consequentalist) arasındaki radikal ayrışmayı baltaladı. En parlak şakirdleri
birer birer yuvayı terk etti; onlar bir yanda Kantçı moralistler ile öbür yanda Bentham’cı faydacılar arasındaki modern felsefî bölünmeden önceki klasik
tabiî haklar düşünürlerinin haklar ile sonuçlar arasındaki çoktandır bildikleri ilişkiyi yeniden keşfettiler. Çok geçmeden ilk Rothbard’cılar kendi
yöntemlerini Hayek’in derin vukufuna uyarladı ve Friedman’ın da liberteryenizme bağlılığını takdir ettiler; gerçi her ikisi de yaşlandıkça çok daha
radikal liberteryen hâle gelmiş ve dolayısıyla radikal liberteryenlerin onları
kucaklaması da kolaylaşmıştı.
Rothbard’cı radikal liberteryenizmle sonuçsalcılığın yeni bir sentezine
doğru gidişten en sorumlu kişi belki de George H. Smith adlı eski gözde
3

Bkz. Murray N. Rothbard, For A New Liberty: The Libertarian Manifesto (New York: Macmillan,
1973). Gözden geçirilmiş bir edisyonu 1978 yılında Colliers tarafından paperback olarak
yayımlanmıştır.
4
Benim liberteryenizme olan ilgimin gelişimini biraz daha geniş bir biçimde şu kitapta
anlattım: Randy E. Barnett, The Structure of Liberty: Justice and the Rule of Law (Oxford: Clardendon
Press, 1978), vii-x.
5
Bkz. Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press,
1982).
Liberal Düşünce

12  Randy E. Barnett

Rothbard’cıydı. Smith’in birkaç deneme, pek çok konferans ve sözlü takdimler
şeklinde siyaset teorisinde bazı çalışmaları vardı –onun en etkili yayınları,
Rothbard’cı düşüncenin benimsenmesi zorunlu görülmeyen başka bir yanı
olan ateizmle ilgiliydi6– ama, o modern liberteryenizmin kendi klasik liberal
kökleriyle bağlantısını yeniden kurdu. Klasik tabiî haklar teorisyenlerinin yazılarına daldıktan sonra Smith ahlâkî hakların konsekuentalist haklarla klasik liberal uzlaştırılmasını takdir eden yeni bir yaklaşım geliştirdi ve bunu
konferanslarıyla başkalarına aktardı.
İster Smith’in etkisiyle ister değil, liberteryenler vaktiyle 1970’lerde yaptıkları gibi liberteryenizmin ahlâkî haklara mı yoksa sonuçlara mı dayandırılması gerektiğini artık tartışmamaktadırlar. Liberteryenler artık bu iki ahlâkî
görüş arasında bir tercihte bulunmak zorundaymışlar gibi davranmıyorlar.
Aşağıda, onların buna niçin ihtiyaçları olmadığını açıklayacağım.

Hakları ve Sonuçları Aşmak
Liberteryenlerin ahlâkî haklarla sonuçlar arasında bir tercih yapmaya ihtiyacı yoktur; çünkü onlarınki ahlâkî değil, siyasî bir felsefedir ve bunun da
muhtelif ahlâkî teorilerle bağdaşabildiği gösterilebilir ki bu liberteryenizmin
çekiciliğinin kaynaklarından biridir. Ya ahlâkî haklara ya da sonuçsalcılığa
dayanan ahlâkî teoriler bütün diğer ahlâk teorilerini dışlayacak şekilde bütün
ahlâkî sorunlara uygulandıkları ölçüde kapsayıcı olmak iddiası güderler. Bu
ahlâk teorilerinden birinin kabul edilmesi bütün diğerlerinin reddiyle sonuçlanmakla beraber, bir yanda Eric Mack, Loren Lomasky, Tibor Machan,
Douglas Rasmussen ve Douglas Den Uyl gibi özgürlükçü ahlâkî haklar ﬁlozoﬂarı, öbür yanda David Friedman gibi faydacılar liberteryen siyasî teoriyi
aynı heyecanla benimseyebilmektedirler. Bu nasıl mümkün olmaktadır?
George Smith’in yeniden keşfettiği gibi, Bentham ve Kant’tan önce, klasik
tabiî haklar “liberaller”i belirli tabiî hakların siyasî olarak korunmasını savunurken ahlâkî haklarla sonuçsalcı argümanların bir karışımını kullanmışlardır. Modern liberteryen siyasî teori içinde, ahlâkî haklarla sonuçsalcılığın her
biri, insanların nasıl davranması gerektiğini analiz etmenin bir yöntemi olarak görülebilir. Ahlâkî teorilerin uygulanması dahil olmak üzere her analiz
yönteminin kullanılması yanılabileceği için, siyasî teorisyenler hem ahlâkî
haklarla konsekuentalist analizin nerede aynı sonuçlara ulaştıklarına hem de
onların nerede ayrıldıklarına duyarlı olmalıdırlar.
İlk olarak, eğer her iki yöntem de büsbütün farklı yollardan aynı sonuçlara ulaşıyorsa, o zaman her bir yöntem diğeri üzerinde analitik bir fren olarak
işlev görebilir. Analitik yöntemlerimizin herbiri hata yapabileceği veya ya6

George H. Smith, Atheism: Tha Case Against God (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1980).
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nıltabileceği için, bir yöntemi diğerinin destekler göründüğü sonuçları doğrulamakta kullanabiliriz. Benzer şekilde, bazan sayıları yukarıdan aşağıya doğru topladıktan sonra bir sefer de onları aşağıdan yukarı doğru toplayarak veya
bir hesap makinasıyla toplama işleminin sağlamasını yaparız. Nasıl ki, hataya
ve yanıltmaya karşı korumak için devlet güçleri arasındaki kurumsal rekabete güveniriz, aynı şekilde normatif araştırmanın farklı yöntemleri arasında
“kavramsal rekabetler”e de güvenebiliriz. Ahlâkî haklarla sonuçsalcı analiz
yöntemlerini bir siyasî teori içinde işlevsel olarak bağdaştırabilmenin bir yolu,
böylece, normatif analizimizdeki hataları bulabilmek ve önleyebilmek üzere
kavramsal bir “frenler ve dengeler” mekanizması sağlamaktır.
İkincisi, ancak çoklu analiz yöntemlerine dayanmamız halinde, tek bir analiz yönteminin tavsiye edeceği bir sonuca duymamız gereken güven derecesini değerlendirebiliriz. Hiçbir değerlendirme yönteminin yanılmaz olmadığını
bildiğimizden, aynı doğrultuyu işaret eden daha fazla geçerli yöntem olduğu
sürece, gidilecek yönün bu olduğu konusunda daha emin olabiliriz. Tersinden, iki geçerli yöntem arasındaki sonuç farklılıkları bir yöntemin uygulanma
düzeyinde veya yöntemin kendisinde problemlerin var olabileceğini düşündürür. Rakip metodolojilerden elde edilen farklı sonuçlar sadece ihtiyatlı gitmemizi değil fakat aynı zamanda farklılığın kaynağını mümkünse bulmamızı
sağlayacak şekilde, yöntemlerimizi ve onların uygulanmasını dikkatli bir biçimde yeniden düşünmemizi de hatırlatabilir. Şu halde, hem ahlâkî hakların
hem de sonuçların analizinin işlevsel olarak bağdaştırılabileceği ikinci bir yol,
rakip analiz yöntemlerine dayandığımız zaman sonuçların yaklaşmasının
güveni yaratması, sonuçların farklılaşmasının ise keşﬁ uyarmasıdır.7 Çoklu
yöntemlerin her biri, dünyanın herkesin en çok önemli olduğunu düşündüğü
bir özelliğini yakaladığı zaman, bu özellikle doğrudur.

Ahlâkî Haklar Analizi ile Sonuçsalcı Analizin Önemi
Bir ahlâkî haklar analizi –ki bununla ya teleolojik ya da deontolojik yöntemlerle türetilen hakları kastediyorum– önemlidir, çünkü o bireyi ciddiye alır.
Doğru olarak tanımlanan ahlâkî haklar çok değer verilen “özel” alanı korurlar. Başka bir şekilde ifade edersek, ahlâkî haklar analizi bireylerin (ve onların
gönüllü olarak ait oldukları birliklerin) eylemlerini bireyin bakış açısından
görürler. Bu analizin kullandığı uzmanlaşmış değerlendirme teknikleri bu
bireyci bakış açısını inceden inceye işlemeye yardımcı olurlar. Biz hepimiz
bireyler olduğumuzdan, ahlâkî haklar ﬁkrinin yaygın bir çekiciliği vardır.

7

Bkz. Randy E. Barnett, “The Virtues of Redundancy in Legal Thought”, Cleveland State Law
Review 38 (1990), 153-68.
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(Çünkü) kendi haklarımızın korunmasında tabiî bir çıkarımız vardır ve bizil
empatimiz başkalarının haklarının korunmasına ilgi duymamıza neden olur.
Tersine, sonuçsalcı analiz ise bireylerin ve birey topluluklarının eylemlerinin başkaları üzerinde çok kere sahip olabileceği geniş kapsamlı, son derece
dağınık etkileri ciddiye aldığı için önemlidir. Sonuçsalcı analiz bir “kamusal”
alanı koruyor olarak görülebilir. Bu yöntem çok kere “toplum”un bireysel
eylemlerin sonuçlarını nasıl gördüğü şeklinde ifade edilmekle beraber, onun
bireylerin eylemlerini bu bireylerin toplum içinde beraber yaşadıkları diğer
kişilerin bakış açısından gördüğünü söylemek suretiyle bu antropomorﬁk
mecazdan kaçınılabilir. Biz hepimiz başkalarının eylemlerinden etkilendiğimize göre, sonuçsalcı analizin de yaygın bir çekiciliği vardır. Biz başka kişilerin eylemlerinin bizi etkileyen sonuçlarıyla ilgileniriz ve bizim empatimiz bu
gibi eylemlerin başkaları için sonuçlarıyla da ilgilenmemize neden olur.
Başka bir ifadeyle, hem ahlâkî haklar hem de sonuçsalcılık sadece temelci
ahlâk teorileri olmayıp, aynı zamanda, düşünmenin ve problemleri hızlı ve
etkin bir şekilde çözmenin ve bizim zaten bildiklerimizin çoğunu yapmanın
bir siyasî teori içindeki yararlı yollarıdır. Yine de, bir noktada bu bakış
açılarının ikisi de önemlerini yitirirler. “Gök kubbesi çökse de” ahlâkî hakların korunmasını savunduğu zaman ahlâkî haklar analizinin çekiciliği kaybolur. Çoğu insan, hakları koruyan takdirî eylemler alanını önemser, ama onlar
gök kubbenin çökmesini de önemserler. Sonuçsalcı analiz de ahlâkî hakların
koruduğu eylemin alanını, “fayda”, zenginlik maksimizasyonu gibi tamamen
gayrışahsî bir değer standardına feda ettiği zaman çekiciliğini yitirir. Çoğu insan hareket etme özgürüklerini feda etmek istemez, bu fedakârlıklar başkalarını ciddî surette yararlandırsa da.
Ahlâkî haklarla sonuçsalcı analiz arasındaki yaratıcı gerilim modern liberteryen projenin klasik liberal özünün merkezinde yer alan bir gerilimdir. Bir
yandan, daha elitist yaklaşımlarla çelişir şekilde, bütün kişileri insanlar olarak
görmek suretiyle, liberalizm ortalama insanın onurunu korumaya çalışır. Öte
yandan, liberalizm bir kimsenin eylemlerinin başkalarının çıkarlarını olumsuz
olarak etkilemesini önleme ihtiyacını her zaman kabul etmiştir. Bireyci liberalizm bireylerin içinde yaşadıkları toplumun önemini de hiç bir zaman inkâr
etmemiştir. Liberalizm daima bu iki büyük kaygı arasında durmuştur ki
bu liberalizmi eleştirenlerin bazılarını, onun iç diyalektiğinden, bünyevî gerilimlerinden veya temel çelişkilerinden şikâyet etmeye götürmüş olan bir pozisyondur.
Bireyle toplum, kendisiyle başkaları arasındaki bu inkârı mümkün olmayan gerilimin mantıkî anlamda bir çelişki olduğu sonucuna varmak yanıltıcı
olurdu. Mantığa –mamaﬁh Aristocu olanına– hiç de yabancı olmayan Aristo,
erdemin iki aşırılık arasındaki ortayolu bulmaya çalışmaktan oluştuğunu
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düşünüyordu. Bu, yolun orta noktasından ziyade uygun olanı temsil eder.
Bir anlamda liberalizm Aristo’nun erdem etiğine benzer; birey ile başkaları
arasında mükemmel bir denge sağlayan kavramsal ve kurumsal bir yapıyı sağlamaya çalışır.
Hem ahlâkî haklar hem de sonuçların bakış açılarının denetiminden geçen
–veya hiç birinden geçmeyen– siyasî eylem türleri, hakkındaki yargımızdan
emin olabileceğimiz “kolay davalar”dır. Buna karşılık, ahlâkî hakların ve
yerindeliğin haklarında çatışan değerlendirmeler sağladığı siyasî eylem türleri analizimizi yeniden düşünmemizi veya analitik tekniklerimizi daha da
geliştirmemizi gerektiren “zor davalar”dır. Analiz tarzları arasındaki çatışmanın çözüleceği ana kadar ihtiyatla ilerlemeliyiz ve bu ihtiyatlılığın gerekli
olduğu gerçeği bizatihi bilmeye değerdir.
Ve yine de, çatışan analiz modellerine rağmen politik olarak hareket etmek
zorunda olduğumuz gerçeği, şu ana kadar tasvir ettiğim “bağdaşmacı” resmin
eksik olduğunu düşündürür. Nasıl oluyor da ahlâkî haklar ve sonuçsalcı bakış
açıları arasındaki ihtilâﬂar çözülünceye kadar beklemek zorunda olmuyoruz?
Haklar ve sonuçlar boyunca işleyen başka bir tercih mekanizması yine de
vardır. Bu mekanizma, ister Rothbard’cılar olsun isterse Friedman gibi faydacılar, çoğu liberteryen tarafından tam olarak değerlendirilmiş değildir. Bu
daha ziyade Hayek’in evrimci yaklaşımında kendisini göstermektedir

Kayıp Halka: Hukukî Evrim ve Hukukun Üstünlüğü
Filozoﬂarın ve iktisatçıların retoriği, ahlâkî hakların veya sonuçların kapsayıcı bir analizinin nihayetinde hukukun üzerine oturtulması gereken normların tam bir listesini ortaya çıkaracağını düşündürebilir. Ne var ki, hiç bir analiz tarzı böyle bir işi başaramaz. Bunun yerine, hem haklar teorisyenleri hem
de sonuçsalcılar kendi hareket noktalarını konvansiyonel pratikten alırlar.
Anglo-Amerikan hukuk sisteminde, pratiğin konvansiyonlarını common law
olarak bilinen kendiliğinden gelişen bir süreç içinde yaratmıştır. Lon Fuller’ın
belirttiği gibi:
Denebilir ki, hukuk sosyal bilimlerin en yaşlısı ve en zenginidir.... Kendi bilimlerinin kaynaklarını tüketen iktisatçılar, hür bir ekonominin
esasını oluşturan kurumsal düzenlemelerin tabiatına nüfuz etmek için
hukuka dönüyorlar. Filozoﬂar kendilerinin zaman zaman yanılgıya düşen araştırmalarında eksiğini duydukları bir disiplini hukukta buluyorlar; yan, kişilerin kendi hayatlarını biçimlendirebilecek kararları vermenin sorumluluğunu kabul et-meyle sonuçlanan disiplini.8
Bkz. Lon Fuller, Anatomy of the Law (New York: Praeger, 1968), 84-108. (Yazar burada
common law sürecinin ayırt edici özelliklerini anlatmaktadır).
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Felsefî ve iktisadî analizlerin, tipik olarak, yerleşik konvansiyonel hukuk
ilkelerini kritik incelemeye tabi kılmakta kullanılmasının metodolojik önemi vardır. Bu, birlikte alındıklarında, ahlâkî haklarla sonuçsalcı analizlerin,
onların eleştirel gereklerini karşılayan hukuk normlarının keşfedilmesini açıklayamayacağını ima eder. Bu ayrıca, ahlakî haklarla sonuçsalcı analizlerin
kendilerinin hukuk normlarının keşfedilme sürecinin birer parçasından ibaret olduğunu da ifade eder. Daha fazla bir şeye gerek var.
Hem modern felsefeden hem de iktisattan farklı olarak, hukukî karar
kazüistiktir.9 Hukukî evrimin dinamiği, her birinin kendine özgü yanları
bulunan çok sayıda gerçek uyuşmazlıkları veya davaları çözmek ihtiyacıdır.
Bu dinamik, davanın taraﬂarının hem (belli bir parasal zararı karşılamakta
kullanılacak olan kaynak dahil) kaynaklara yönelik hak iddialarını hem de
yargıçların bu sonuçlar için ortaya koydukları gerekçeleri (muhalefet şerhleri ile farklı gerekçeleri de) içeren sayısız davanın yazılı olarak aktarılmış
sonuçlarını üretir. Bu geniş içtihat hukuku külliyatından –bazan “çoğunluk
kuralı” denen– hakim konvansiyonlar gibi, “azınlık kuralı” denebilecek başka
rakip konvansiyonlar da doğar.
Hak iddialarına hakim olan bu evrimleşmiş konvansiyonel kurallar hukuk
kurumlarınca bir kere keşfedilince, ahlâkî haklar ile sonuçsalcı analizin bir karışımı şeklinde eleştirel akla tabi tutulabilirler. Yine de, yargılama sürecinin
ürettiği geleneksel konvansiyonların ahlâkî haklar ve sonuçlara dayanan eleştirel bir analiz için tesadüfî bir hareket noktasından ibaret kalmaması için,
davaların sadece çözülmüş olması yeterli değildir. İhtilâﬂı hak iddialarının çözüme bağlanma tarzı, bir hukuk sisteminin ulaştığı sonuçların doğru davranışın ümit vaat eden konvansiyonel standartlarına evrilip evrilemeyeceklerini
belirler; o zaman bunlar ahlâkî haklara ve sonuçsalcı analize dayanan eleştirel
aklın normatif incelemesine tabi olabilir ve ayakta kalabilirler. Ancak ihtilâﬂarı çözen süreçlerin bunu belirli şekillerde yapması hâlinde, bu süreçlerden
elde ettiğimiz görüşleri bir bilgelik türü olarak görebiliriz. Bunun gibi, yasaların yapılma tarzı, bu yasaların özleri bakımından meşrulaştırılabilirliğini
ya destekler ya da zayıﬂatır.
Ahlâkî haklar veya sonuçlar temelinde eleştirel tahkike dayanmaya yetecek kadar vukuﬂu hükümler üretecek ihtilâf-çözümü süreçlerini mümkün
kılan şey, “hukukun üstünlüğü” başlığı altında özetlenebilir. Hak temelli ve
konsequentalist analizlerin incelemesinden geçecek kararları temine yardım
eden usulî unsurları başka yerde daha genişçe tartıştım.10 Lon Fuller “huku9

“Kazuistik” veya “emsale dayanan” (cas-by-case) akıl yürütmenin sempatik bir açıklaması
için bkz. Albert R. Jonsen ve Stephen Toulmin, The Abuse of Casuistry (Berkeley: University of
California Press, 1988).
10
Bkz. Barnett, The Structure of Liberty, 84-131.
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kun iç ahlâkîliği” dediği ve “doğal hukukun usulî bir türü” olarak anladığı bu
şeklî kısıtlamaların en iyi özetini sunmuştur.11 Ona göre:
Benim hukukun iç ahlâkîliği dediğim şey, bu anlamda tabiî hukukun
usulî bir türüdür; mamaﬁh yanlış anlamadan kaçınmak için, “usulî” kelimesine, söz gelişi, resmî uygulama ile mevzu kanun arasında maddî bir
uyumu içine alacak şekilde özel ve genişletilmiş bir anlam verilmelidir.
Yine de, “usulî” terimi, bizim ilgilendiğimiz şeyi belirtmeye kabaca uygundur ki bu da hukuk kurallarının maddî amaçlarını değil fakat, insan
davranışına hakim olacak, etkili bir kurallar sisteminin oluşturulma ve
idare edilme şeklini ifade etmektedir.12
Hukukun üstünlüğünün şart koştuğu şeklî standartlara göre alınan kararlar, hem sonuçlardan (maddî vakıalar artı kimin kazandığı) hem de bu sonuçlar
için ifade edilen rasyonellerden oluşan dikkatle işlenmiş bir kararlar manzumesi
oluşturabilirler. Yeterince dikkatle işlenmiş bir kararlar manzumesi (sonuçlar
ve rasyoneller) geliştiği zaman, bu pratikler manzumesini sistematik rasyonel
değerlendirmeye –Fuller’ın “hukukun dış ahlâkîliği” dediği şeyin gerektirdiği
değerlendirme dahil– tabi kılmak mümkün hâle gelir.13
Bazıları buna karşılık diyebilir ki, eğer hem ahlâkî haklara hem de sonuçlara dayanan analizler hukukun üstünlüğünün yönettiği bir sürecin parçası
olarak evrimleşmiş olan geçmiş pratikleri iyileştirmenin yararlı yolları ise,
o zaman bir şeyin “iyileşme/ilerleme” olup olmadığına hangi ölçüt veya ölçütlerle karar vereceğiz? İlerlemeyi kendisiyle ölçeceğimiz standardı bilmediğimiz sürece, halihazırdaki pratikleri hangi yöntemin ilerlettiğini nasıl söyleyebiliriz? Hukuk sisteminin amaçlarını bilmediğimiz sürece, onlara hizmet
edildiğini nasıl bilebiliriz? Amaçlar sorununu cevaplandırmak, diye devam
eder bu itiraz, adaletin ahlâkî haklara dayanan normatif standardı ile faydalı
sonuçların azamîleştirilmesine dayanan normatif yarar standardı arasında bir
tercih yapılmasını gerektirir. Bu tercihi yaparken, ahlâkî teoriler olarak haklar ile sonuçların özünde var olan uyuşmazlıktan kaçamayız. En nihayetinde,
bir yaklaşımın ya birine ya da öbürüne dayanması zorunludur.
Ahlâkî hakların, sonuçsalcı analizin ve hukukun üstünlüğünün oynadıkları rolü değerlendirmek için bir iyileşme ﬁkrine ihtiyaç olmasına rağmen, bu
iyileşme anlayışının sözkonusu üç perspektiften sadece birine dayan(dırıl)ması
gerekmez. Kapsayıcı değerlendirme teorileri yerine, bütün bu üç yaklaşım bir
11

Bkz. Lon L. Fuller, The Morality of Law, rev. ed. (Vew Haven, CT: Yale University Press,
1969), 38-39 (Burada hukukîliğin sekiz şeklî özelliği sayılmaktadır); Lon L. Fuller, “The
Forms and Limits of Adjudication”, 92 Harvard Law Review 93 (1978): 353 (burada yargısal karar
vermenin şeklî şartları tartışılmaktadır).
12
Fuller, The Morality of Law, 96-97.
13
Ibid., 96.
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siyasî teori içinde problem-çözme araçları olarak yeniden şekillendirilebilir.
Böyle bakıldığında, bu üç analiz tarzının hepsi de bizatihi araçlardır, amaçlar
değil. Gerekli iyileşme ﬁkrini sağlamak için nihaî bir değer standardından
ziyade, çözülmesi için hukukî cebre ihtiyaç olan nihaî problemi tanımlamak
gerekir. O zaman common-law’un evrimci bir karar-verme sürecinin ve –ahlâkî
haklar ve sonuçlar temelli olanlar gibi– eleştirel analiz tarzlarının hepsinin
ilgili problemi çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu görebiliriz. Ayrıca, rasyonel pazarlık analizi ve oyun teorisi gibi başka süreçler ve rasyonel analiz yöntemleri de yararlı olabilir.

Adaletin Amaçları: Sosyal Düzenin Şartlarını Sağlamak
Klasik liberallere göre, her toplumun karşılaştığı temel problem şöyle özetlenebilir: Toplumdaki her bir kişinin eylemlerinin başkaları üzerinde
etkileri olabileceği gerçeği karşısında, kişilerin toplum içinde başka kişilerle
birlikte yaşaması ve mutluluğu araması hangi şartlarda mümkündür? “Sosyal
düzen”, toplum içinde her kişinin başkalarıyla birlikte yaşamasına ve mutluluğu aramasına izin veren durumu tanımlamak üzere kullanılan terimdir. F. A.
Hayek “düzen”in genel anlamının tanımını şöyle vermiştir:
İçinde çok sayıda değişik türden unsurun birbiriyle ilişkili olduğu
öyle bir durum ki, bütünün mekansal veya zamansal parçasıyla aşinalığımızdan geri kalanlarıyla ilgili doğru beklentiler –veya en azından
doğruluğunu kanıtlama için iyi bir şansı olan beklentiler– oluşturacak
bilgiyi edinebiliriz.14
Ne yazık ki, “düzen” terimi totaliter rejimler tarafından yukarıdan aşağıya
projeler dayatmayı çağrıştırır hâle gelmiştir. Hayek’in işaret ettiği gibi, “düzen” teriminin sosyal bilimlerde elbette uzun bir tarihi vardır... ama, büyük
ölçüde anlamının belirsizliği ve sıkça otoriteryen görüşleri çağrıştırması yüzünden, son zamanlarda bundan genellikle kaçınılmaktadır. Bununla beraber
onsuz da edemeyiz.”15 Bu sebeple, “koordinasyon” terimi Hayek’in “eylemlerin düzeni” 16 dediği şeyi gerçekleştirme problemini belki de daha iyi ifade
eder. Terminoloji ne olursa olsun, kişilerin kendi eylemlerinin başkalarının
eylemlerini engellemeyecek şekilde hareket etmelerine müsaade etmenin bir
yolunun bulunması zorunludur.

14

F. A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, vol. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1973),
36.
15
Ibid., 55.
16
Bkz. ibid., 98-101 (burada hukukî kurumların “devam edegelen bir eylemler düzeni”nin
idamesinde oynadıkları rol tartışılmaktadır.)
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İnsan toplumunun temel probleminin bu yorumu bazı klasik liberal veya libetteryen ön-kabulleri içerir. Ben liberteryenizmi klasik liberalizmin
bir alt türü olarak görüyorum ve şu beş noktada da bütün veya çoğu klasik
liberaller mutabıktır: Birincisi, liberteryenler münferit kişilerin varlığını ve
değerini kabul ederler. İkincisi, liberteryenler bütün kişilerin hayatlarına ve
mutluluğu arayabilmelerine değer verirler. Üçüncüsü, liberteryenler “mutluluğun aranması” ibaresini kullanırlar, çünkü onlar sonuçların garanti edilmesinin değil de ancak eylemlerin korunmasının herkese potansiyel olarak
sağlanabileceğine ve muayyen bir sonuçlar manzumesinin hiç bir durumda
herkes için mutluluğu sağlamayacağına inanırlar. Dördüncüsü, liberteryenler
kişinin toplum içinde başkalarıyla birlikte yaşadıklarını ve onun eylemlerinin başkaları üzerinde hem pozitif hem de negatif etkileri olabileceğini kabul
ederler. Beşincisi, liberteryenler başkalarını aynı fırsattan yoksun bırakmadan
toplum içinde yaşayan herkese veya hemen hemen herkese mutluluğu arama
fırsatını sağlayacak şartları bulmanın veya kuralları tesis etmenin mümkün
olduğunu öne sürerler.
Şüphesiz, yaygın olarak paylaşılmalarına rağmen, bu ön kabullerin her
biri tartışılabilir ve her zaman da tartışılmıştır. Bu sebeple, klasik liberalizm
de tartışmalıdır ve her zaman öyle olmuştur, tıpkı liberteryenizmin bugün
olduğu gibi. Bu ön kabullerden herhangi biri üzerinde ihtilâfın ortaya çıktığı
her yerde, uygun olan forumda bunun şiddetle tartışılması gerekir. Yine de,
bu ön kabuller çerçevesinde bir sonraki adım koordinasyonu gerçekleştirme
probleminin nasıl çözüleceğini sormaktır. İzleyen bölümde “doğal haklar”ın
bu problemi nasıl ele aldığını anlatıyorum.

Belirli Doğal Hakların Buyruğu
“Doğal haklar” terimi birçok insana birçok şey anlatır; burada kendi anlayışımı başkalarınınkiyle karşılaştırmaya girişecek değilim. Şimdiki amaçlarım bakımından, doğal haklar düşüncesinin iki önemli özelliğini tanımlamak
yeterlidir. Birincisi, klasik doğal haklar geleneği içindeki yazarlar sosyal düzen problemini gerçekçi bir şekilde ele almaya girişmişlerdir. Onlar bazan
buna “ortak iyi” olarak işaret etmiş ve bununla toplum içinde başkalarıyla
birlikte yaşayan kişileri aşan bir kamusal iyiyi değil, fakat bütün bu gibi kişilerin paylaştıkları temel gerekleri kastetmişlerdir. İkincisi, onlar bu problemi
–bugünkü adlandırmamızla– ahlakî haklar ve sonuçsalcı analizlerin bir karışımıyla ele almış ve kanunların ve siyasî sistemlerin doğal haklar dedikleri
ilkelere göre değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varmışlardır.
Daha önce başka yerde uzun uzadıya tanımladığım ve savunduğum17 doğal
haklara liberal yaklaşımı kısaca özetleyeyim. Toplumda başkalarıyla birlikte
17

Bkz. Barnett, The Structure of Liberty.
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yaşarken insanlar hareket etmeye ihtiyaç duyarlar. Onların eylemleri –kendi
bedenleri dahil olmak üzere– ﬁzikî kaynakların kullanılmasını gerektirir; bununla beraber, kıtlık yüzünden onların eylemleri kaçınılmaz olarak başkalarını etkiler. Hemen hemen bütün insan eylemlerinin başkalarını bir şekilde
etkilemesi karşısında, bireylerin kendi mutluluklarını ararken başkalarının
benzer arayışını engellemeden hareket edebilmeleri için eylemlerin nasıl düzenlenmesi gerekir?
Bu soruyu cevaplamak üzere doğal haklar yaklaşımı, en azından normal
olduğunu düşündüğümüz şartlar altında, dünyanın hepimiz için ortak olan
belirli özelliklerini incelemek suretiyle farklı kişilerin eylemleri için uygun
bir zaman ve mekân tespit etmeye girişir. Kuralın, –kendisi de geçersizleştirilebilecek– bir istisnasını destekleyen olağanüstü şartların var olduğu gösterilemediği sürece, normal şartlardan, kaynakların kullanımını yöneteceği varsayılan nispeten soyut ilkeler çıkar.18 Geçersiz oldukları gösterilebilir olan
bu ilkeler ve istisnalardan oluşan şemanın sınırları, bütün kişilerin doğal
haklarını –yani kendileri tek tek geçersizleştirilemeyen hakları– genel olarak
tanımlarlar.
Bu aşamada üretilen temel haklar tamamen soyutttur. Toplumda başkalarıyla birlikte yaşayan ve mutluluğu arayan kişiler kendi yargılarına göre
hareket etmeye ihtiyaç duyarlar. Bu da, kendi bedenleri dahil olmak üzere ﬁzikî kaynaklar üzerinde –onlar üzerinde bir denetim imkânı veya “özgürlük”
sağlayacak şekilde– kişilere bir yetki alanı tanımak suretiyle mümkün olur.
Başka bir ifadeyle, kişiler kendi yetki alanları içinde serbestçe hareket etme
özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar ve bu yetki alanlarının hem zamansal hem de
mekânsal sınırları vardır.
Sınırları belli bu yetki alanı için uygun olan terim “mülkiyet hakkı”dır.19
Bir kimsenin bir nesnenin veya bir kimsenin vücudu üzerinde20 mülkiyete sahip olduğu söylenir. Mülkiyet, bu anlamda, bir nesneye değil ﬁzikî kaynakları
denetlemeye ilişkin bir hakka işaret eder; bu, normal olarak, hak sahibinin
kendi rızası ya da kusurlu davranışıyla kaybedebileceği bir haktır. Mülkiyet
haklarının bazısı vazgeçilebilir bazısı ise vazgeçilemezdir. Kişilerin kendileri18
Analizin değişik aşamalarında varsayımsal (presumptive) ilkeler kullanmanın tarihsel
pratiği ve bu tekniğin yararları şurada tartışılmaktadır: Richard A. Epstein, “Pleading and
Presumptions”, University of Chicago Law Review (1973): 56. Ayrıca bkz. George Fletcher, “The
Right and the Reasonable”, Harvard Law Review 98 (1985): 949 (burada hukukî analizin “düz” ve
“yapılandırılmış” modelleri ayırt edilmektedir).
19
Hayek’i izleyerek, bununla “münferit/kişisel mülkiyet hakkı”nı kastediyorum.
20
Örnek olarak bkz. John Locke, “An Essay Concerning the True Origin, Extent and End of
Civil Government”, Two Treatises of Civil Goovernment içinde, ch. V. & 27 (London 1690) (“her
insan kendi kişisi üstünde bir mülkiyete sahiptir”)
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nin vazgeçilebilir haklarını veya yetkilerini başkalarına gönüllü olarak transfer
edebilmeye ihtiyaçları vardır. Bunun için kullanılan terim de “sözleşme özgürlüğü hakkı”dır.21 Buna ilâveten, kişiler önceden sahiplenilmemiş ﬁzikî
kaynakları sahiplenmeye (“ilk sahiplenme hakkı”), kendi haklarını savunmak
için güç kullanmaya (“kendini-savunma hakkı”) ve sahip oldukları kaynaklardan yararlanmasına yapılan müdahaleler için tazminat almaya (“tazminat
hakkı”) ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, bazı liberteryenler hakları ihlâl edenleri “cezalandırma” diye bir doğal “hakkı”nın da var olduğunu düşünürler.
Böylece, liberteryenizmin tam da özünde yatan klasik liberalizmin bu temel
vazgeçilmez hakları Bireysel Mülkiyet, Sözleşme Özgürlüğü, İlk Sahiplenme,
Kendini-Savunma ve Tazminat haklarıdır. Soyut düzeyde bütün bu haklar
vazgeçilmezdirler; kişiler bu hakların teyit ettiği eylem türlerini yapma hakkını her zaman muhafaza ederler. Bununla beraber, kişinin kendi üzerindeki
hakkı vazgeçilmez iken, mülk hâline getirilmiş muayyen ﬁzikî nesneler rıza
yoluyla devredilebilirler, hatta vazgeçilmez bir hak kusurlu hareket yüzünden kaybedilebilir.
Soyut doğal haklar çoktan-seçmeli bir sınavın cevap anahtarı gibidirler.
Onlar çok kere doğru eylemi yanlış olandan ayırt edebilirlerse de, bazı eylemlerin doğru bazılarının yanlış olduklarının düşünülmesini gerektiren bütün nedenleri vermezler; bundan dolayı, daha açık olarak sonuçsalcı analizle
desteklenmedikleri sürece, onlar çoğu zaman ikna edici değildirler. Yine de,
böyle bir cevap anahtarı, hatalı sonuçsalcı analizlerin tavsiye edebilecekleri,
maliyetli ve potansiyel olarak trajik “sosyal tecrübeler”e olan ihtiyacı bertaraf
edebilir.22 Yıkıcı oldukları zaman bile, bu gibi tecrübeleri genellikle onları
sona erdirmenin hiç bir etkin yolu yoktur. Kişinin düşüncesizce hareket etmemesi için soyut bir doğal haklar analizini kullanmanın çok daha iyi olduğunu
galiba en çok liberteryenler ileri sürerler. Fakat eğer bir doğal haklar analizinin
tavsiye ettiği sonuçlara güvenmekten ciddî olarak ters sonuçlar ortaya çıkarsa,
bu analizin yeniden incelenmesi ve belki de düzeltilmesi gerekecektir.
Son olarak, kavramlar ve kurgulardan başka bir şey olmayan doğal hakların, soyal düzeni mümkün kılma işlevlerini yerine getirmeleri için onları
koruyup uygulayabilecek etkin kurumlarla tamamlanmaları gerekir. Korumakla görevli oldukları hakları ihlâl etmemelerini temin etmek için, bu ku-

21

“Sözleşme özgürlüğü hakkı”nın iki boyutu vardır: Sözleşme yapma özgürlüğü (hakları rıza
yaluyla başkalarına devretme hakkı) ve sözleşme yapmama özgürlüğü (hak-sahibinin rızası
olmadan transferlerden azade olma hakkı).
22
Uyuşturucuların yasaklanması bağlamında bu metodolojik argümanı şu makalede işledim:
Randy E. Barnett, “Bad Trip: Drug Prohibition and the Weakness of Public Policy”, Yale Law
Journal 103 (1994): 2593629.
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rumların kendilerinin de maddî ve usulî “anayasal” kısıtlamalara tabi olmaları
gerekir.23

Hak ve İyi
Doğal haklar kişilere ve kişi topluluklarına –kendi vücutları dahil olmak
üzere– belirli ﬁzikî kaynakları nasıl kullanmaları gerektiğini kararlaştırmak
için yetki verir. Bu yetki alanının sınırları vardır ve bu sınırların hukukun üstünlüğünün yönettiği kurumlar tarafından uygulanması gerekir. Bu
kurumlar da adaletin temel ilkelerine ilişkin anlayışımızı önemli ölçüde netleştirmemize yol açan bazı vakalar ve kararlar üretirler. Hukukî evrim, başka
şeyler yanında, hukukun üstünlüğü ve hem ahlâkî haklara hem de sonulsalcı
analizlere dayanan adalet gibi analiz tarzları arasında sürekli bir rotasyonu da
gerektirir. Durağan olarak görüldüğünde, bu süreç döngüsel gibi görünebilir;
ama dinamik olarak görüldüğünde, rotasyonu sayesinde geminin suda ilerleyebilmesini sağlayan bir pervaneye daha fazla benzer.
Bununla beraber, kişilerin nasıl davranmaları gerektiği sorunu adaleti tanımlayan hakların muhtevasını belirlemekle bitmez. Her yerde ve her zaman
uygulanan soyutlamalar şeklinde anlaşılmaları bakımından evrensel olsalar
bile, doğal haklar kapsayıcı değildirler. İnsanların ﬁzikî kaynakları kontrol
etmek üzere sahip oldukları sınırlı hakların tanımlanması onların haklarını
nasıl kullanmaları gerektiğini göstermez. Söz gelişi, bir kişi kendi haklarını,
sadece kendisini yararlandıracak şekilde bencilce mi, sadece başkalarını yararlandıracak şekilde diğergâmca mı yoksa bu ikisinin arasında kalan bir tarzda mı kullanmalıdır?
Klasik doğal haklar tesorisyenleri zaman zaman “mutlak” (perfect) ve
“nispî” (imperfect) haklar ve ödevler arasında ayrım yaparlar. Mutlak haklar
başkalarına cebrî olarak uygulanabilir ödevler yükleyen hakları ifade eder.
“Bu arazi üstünde mutlak bir hakka sahibim” cümlesinde ifadesini bulduğu
gibi. Nispî haklar ise kişinin kendisine ve başkalarına yönelik olan ve cebre
başvurulmasını haklı göstermeyen ödevleri belirtir. Yukarıda tanımlanan doğal haklar analizi sadece cebren uygulanabilirlik sorununu ele almaktadır.
Cebren uygulanabilir olmayan bireysel ödevler meselesi doğal haklar etiği
olarak bilinen daha kapsamlı araştırma tarafından ele alınmalıdır.24 Lon Fuller
“amaçlar ahlakı” (ben buna doğal hukuk etiği tarafından incelenmesi gereken,
“iyi” diyorum) ile “ödev ahlâkı” (buna da, doğal haklar tarafından incelenmesi
23
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gereken, “adalet” diyorum) morality of duty) arasında benzer bir ayrım yapmıştır:
Amaç ahlâkı (morality of aspiration)... İyi Hayata, mükemmele, insanın güçlerinin eksiksiz gerçekleştirilmesine ilişkin ahlâktır.... Amaç
ahlâkı insanî başarının zirvesinde başlarken, ödev ahlâkı tabanda başlar.
Ödev ahlâkı düzenli bir toplumu mümkün kılan veya onlar olmaksızın
belirli bazı amaçlara yönelmiş düzenli bir toplumun başarısız olacağı
temel kuralları koyar.... O kendi güçlerini tam olarak gerçekleştirme
fırsatlarını kulllanmadıkları için insanları kınamaz. Bunun yerine o insanları sosyal hayatın temel gereklerine saygı göstermedikleri için kınar.25
Doğru bir haklar teorisinin sadece hukuken cebrî icrayı haklı kılan adaletsiz davranış problemini değil, fakat aynı zamanda iyi, erdemli veya ahlâkî
davranış problemini de ele alması gerektiği ﬁkrinden, doğal haklar hakkında
çok gereksiz bir tartışma doğmaktadır. İyi davranışla ilgili genel sorun doğal
hakların alanını çok aşar, bir tek istisnayla: Bir doğal haklar analizi iyi hayata
ilişkin farklı anlayışların izlenmesine izin verme peşinde olmakla beraber, o
belirli iyi anlayışlarını gerçekleşmekten en azından dolaylı olarak alıkoyar. Bu
anlamda, bir doğal haklar yaklaşımı adil davranışa ilişkin olarak evrensel iken
iyi davranış bakımından kapsayıcı değildir, ama yine de o bazı iyi anlayışlarını dışarıda bırakır. Bu yaklaşım özellikle doğal hakların tanımladığı ahlâkın
gereklerini geçersiz kılan herhangi bir kapsayıcı iyi teorisiyle bağdaşmaz.
Bir doğal haklar yaklaşımı sosyal düzen problemini, kişinin mutluluğu
ararken kullanacağı araçlara belirli sınırlamalar getirmek suretiyle çözer.
Dolayısıyla ve kaçınılmaz olarak, kendi mutluluk arayışlarının tam da yasaklanan araçları kullanmalarını gerektirdiğine inananların böyle yapmalarına izin verilemez. Meselâ, başkalarıyla rızaya dayanmayan cinsel ilişkiye girmekten zevk alanlar bu hareket tarzını takip edemezler; çünkü bu toplum
içinde başkalarıyla birlikte yaşayan her bir kişinin mutluluk arayışını mümkün kılan adaletin ilkeleriyle çatışır. Şüphesiz, böyle bir davranış adaletsiz
olmakla kalmaz fakat aynı zamanda ahlâken de kınanmayı hak eder. Bununla
beraber, bir eylemin ahlâken kınanabilir olması onun hukuken yasaklanmasını haklı göstermek için ne zorunlu ne de yeterlidir.
Aynı zamanda haksız da olan “kötü” davranışı kısıtlamaya ek olarak, bir
doğal haklar yaklaşımı bazan da “iyi” davranışı zorla emretmeyi yasaklar.
Daha önce hukuk müessesesini –hukukun üstünlüğü ve– hem ahlâkî haklara
hem de sonuçsalcı analize dayanan –doğal haklar unsurlarıyla birlikte– sosyal
düzen problemini çözmemizin aracı olarak tanımladım. Fakat sosyal düzen
25
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sadece toplum içinde başkalarıyla birlikte yaşayan kişilerle karşı karşıya olma
problemi değildir. Hayatın manevî ihtiyaçlarını bir yana bırakalım; gıda, su,
sığınak ve başka maddî ihtiyaçların sağlanması ne olacak? Hukuk kurumunun bütün bu iyilerin sağlanmasında da oynayacağı önemli bir rol –en azından
dağıtım– yok mudur?
Bu sorunu başka yerde daha genişçe ele aldıysam da26, burada da bazı temel metodolojik gözlemler yapılabilir. İlk olarak, eğer böyle yapmak bu mekanizmaların sosyal düzen problemini ele almayı sürdürme kabiliyetini ciddî
olarak tahrip ediyorsa, başka mübrem problemleri ele almak üzere sosyal
düzenin var olmasını mümkün kılan mekanizmaları kullanmamak gerekir.
Sosyal düzenin sağlanması sosyal hayatın diğer problemlerini etkin bir şekilde
ele almanın bir ön şartıdır. Tam bir kaos içindeki veya ona yakın bir durumda
olan bir toplum herhangi bir problemi, o ne kadar ciddî olsa da, etkin olarak
ele alamaz. Bu, daha fazla kat çıkmak için bir binanın temelinden çalmak
gibidir. Çok iyi tasarlanmış bir bina böyle bir şeye bir ölçüde dayanabilir,
ama daha yüksek bir bina yapmak için temelden çalma politikası tam da ilk
çalmadan itibaren çökme riskini artırır ve buna devam edilmesi halinde bir
noktada felâketin gerçekleşmesini garanti eder.
İkincisi, eğer sosyal düzenin kurulması ve muhafaza edilmesi bu diğer hayatî amaçların ﬁilen takip edilmesini engellerse, sosyal düzene verdiğimiz önceliği
ciddî olarak sorgulamamız gerekir. Bununla beraber, tersine, liberteryen adalet
ilkelerine ve hukukun üstünlüğüne dayanan sosyal düzenin gerçekleştirilmesi
başka kurumların bu adalet ilkelerinin koyduğu sınırları ihlâl etmeden başka amaçlar izlemelerini mümkün kılar. Esasen, sonuçsalcı bir analiz bu gibi
kurumların bu diğer problemleri ele almaya bilinen harhangi bir alternatiften
–özellikle de doğal hakları gözardı eden kurumlardan– çok daha muktedir olduklarını gösterirdi.
Benim tasvir ettiğim doğal haklar yöntemi, onun sonuçsalcı bileşeniyle
birlikte, aşırı ve anornmal durumlarda istisnaların haklılaştırılmasına teorik
olarak imkân verir. Adalet ve hukukun üstünlüğü rejimine herhangi bir istisna getirilmesinin zorunlu ve basiret gereği olduğu konusunda ben şüpheciyim,
ama bu konuda klasik liberal gelenekte yer alan makul insanlar farklı görüşte
olmaya devam edecektir. Esasen, liberteryenler klasik liberal yoldaşlarından,
istisnalar yapmak konusundaki derin şüphecilikleriyle ayrılabilirler. Ben istisnaların haklılaştırılabilir olduğuna inanıyorsam da, bu şüphecilik doğal haklar hakkındaki ilk ilkelere olduğu kadar –ki onların her birinin zaten içlerinde saklı çeşitli istisnaları vardır– istisnalar tanımanın sonuçlarıyle ilgili geçmiş
tecrübeye de dayanmaktadır.
26
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Son olarak, kendi başına ahlâkî “tarafsızlık”a bağlılık liberteryenizmin bir
ilkesi olmamakla beraber, liberteryen bir doğal haklar yaklaşımı sosyal düzenin temel gerekleriyle bağdaşan, mutluluğu aramanın birçok alternatif
yolları arasında tarafsız olarak işler. Liberteryenizm doğal hakları çiğneyen
davranışı yasakladığı için, bazı kötü eylemleri olduğu kadar kimi iyi eylemleri
buyuran güç kullanmayı da yasaklayacaktır. Başkalarının haklarını çiğnemek
suretiyle mutluluğu aramaya istekli olanlar kötü veya ahlâka aykırı (yani, iyiye ters) olarak davranmakla kınanabilirler, ama onlar ancak adaletsiz olarak
(yani, doğal haklara aykırı) davrandıkları için zorlanabilirler. Kendi kapsayıcı
ahlâkî görüşlerinin uygulandığını görmek isteyenler bunu ancak liberteryen
doğal hakların tanımladığı eylem üstündeki yan tahditleri ihlâl etmeyen “adil”
araçlarla yapabilirler.

Sonuç: Liberteryenizm Muhafazakârlıktan Nasıl Ayrılır?
Geleneksel muhafazakâr veya neomuhafazakâr yaklaşımların ahlâkçılığının tersine, liberteryenizm çok kere legalistik görünür. Burada sunulan analiz niçin böyle olduğunu açıklamaya yardım eder. Liberteryen siyasî teori
farklı ve birbiriyle çatışan ahlâk yaklaşımlarının ötesindedir. Ahlâk veya din
teorisyenlerinden farklı olarak, bir liberteryen, liberteryen olmak itibariyle, kişilerin nasıl davranması gerektiği sorununa evrensel ve kapsayıcı bir
cevap peşinde değildir. Bunun yerine o güç kullanmanın ne zaman meşru
olduğu sorusuna evrensel bir cevap arar. Bir liberteryen, liberteryen olarak,
daha iddialı bir kapsayıcı ahlâkın var olduğunu inkâr etmez; o sadece gayrı
ahlâkîliğin, kendi başına, bir kişinin başka birine karşı güç kullanılmasını
haklı gösterdiği siyasî iddiasını reddeder. Buna karşılık çoğu muhafazakâr, genellikle zımnî olarak, insan davranışının “kötü” veya “ahlâka aykırı” olduğu
her durumda gücün meşru olduğunu kabul eder. Liberteryenizm çok daha
ılımlıdır, ama iyi nedenle. Liberteryenizm Hayek’in deyişiyle “Büyük Toplum”da birlikte yaşayıp etkileşimde bulunan ve ahlâka farklı yaklaşan kişilerin kabul edebilecekleri bir siyasî teori peşindedir.
Bütün ahlâkî normları zorla uygulamayı tasarlayan bir siyasî teori, hemen,
aynı sivil toplumda başkalarının kabul ettikleri kökten farklı ahlâk görüşleriyle karşı karşıya gelirdi. Ahlâkı zorla uygulamak siyasî gücün belli bir ahlâk
görüşüne sahip olanlar tarafından elde edilmesini ve farklı görüşte olan herkesin zorla bastırılmasını gerektirirdi. Doğal olarak, muhalefet edenlerin birçoğu (buna) direnecektir. Böylece, farklı kapsayıcı ahlâk görüşlerinin taraftarları başkaları üzerinde iktidarın cebrî bir tekelini ele geçirmeye ve başkalarının
böyle bir tekel elde etmesini önlemeye çalıştıkça, muhtemel sonuç herkesin
herkes karşı savaşı olacaktır. Ahlâkın kaynağı akıl yerine, herkes tarafından
paylaşılmayan bir dinî inançtan ibaret olursa durum daha da vahimleşir.
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Liberteryen bir doğal haklar yaklaşımı herkes için ortak olan bir hukuku,
büyük ölçüde başarılı bir şekilde, tanımlamaya girişir: Öldürmeyi, tecavüzü,
hırsızlığı vb. yasaklar. Ahlâkî farklılıkları ne olursa olsun, dinî temelli olsun
olmasın kapsayıcı bir ahlâk görüşünün taraftarları bu tür eylemlerin adaletsizliği konusunda aynı görüşü benimsemezler. Bu insanlar yüce ahlâkî veya
dinî amaçlar olarak gördükleri şeyi gerçekleştirmeye çalışırken kendilerini bu
ilkelerden muaf sayarlar.
Gelenekçi veya sosyal muhafazakârlar, neomuhafazakârlar ve kendi iyi
anlayışlarını zor yoluyla kabul ettirmeye çalışan kimi solcular iktidar problemini ihmal ederler; oysa bu, bilgi ve çıkarla ilgili ikiz sosyal problemlerin
ciddî bir örneğidir.27 Problem işte buradadır. Güç kullanımı herhangi bir nedenle bir kere meşrulaştırılınca, onu bu nedenle sınırlı tutmak ve onun ötesine geçmemek gerekir. Güç kullanmak yanlış olarak mağdur edilenlere daha
büyük külfet yüklemek suretiyle hatalı yargının maliyetini ortaya çıkarır:
İktidar araçları bir kere yaratılınca, adalet amacına hizmet etmekten ziyade
onu kullananların çıkarlarına hizmet edecek şekilde ele geçirilebilirler. Ve, az
önce gördüğümüz gibi, güç kullanımı kapsayıcı bir ahlâkı muhaliﬂere zorla
kabul ettirmenin meşru bir aracı olarak bir kere kabul edilince, bu, her bir
grubun, farklı ahlâkî görüşlere sahip olanlara karşı kullanmak üzere cebir yetkilerini kullanan kurumları ele geçirmesini ve onların kendilerine karşı olanlar tarafından ele geçirilip kullanılmasını engellemesini teşvik edecektir.
Bütün bu nedenlerle, liberteryenler, iyiyi yapma veya ahlâkî yahut erdemli
davranışı buyurma şeklinde ortaya çıksa bile güç kullanılmasına kavramsal ve
kurumsal sınırlar geririlmesi gerektiğini iddia ederler. Sol ve Sağın kapsayıcı
ahlâk yanlıları için, başkalarına kendi ahlâklarını kabul ettirmek üzere güç
kullanmak, sosyal düzenlemeler arasında onların ilk tercihi olabilir. Başka
birinin kapsayıcı ahlâkının güç yoluyla kendilerine dayatılması ise onların son
tercihidir. Sadece –adaleti tanımlayan– doğal hakların cebren uygulanmasına
ilişkin minimalist liberteryen yaklaşım her bir kişinin ikici tercihi olmalıdır.
Bu, sivil toplumu mümkün kılan bir uzlaşmadır. Onun bağlayıcı gücü de burada yatmaktadır.
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emel haklar başkalarının müdahale etmemesine ilişkin asgarî talepler olarak görülür. Ama bireylerin bir temel hak meselesi olarak
birbirinden talep edebilecekleri münhasıran “müdahaleden kaçınma”
mıdır, yoksa birtakım yararların teminine ilişkin iddiaların da kabul
edilmesi mi gerekir? Bu ayrımı ifade etmenin bilinen bir yolu, “özgürlük”
hakları ile “refah” hakları arasında bir karşıtlık kurmaktır. Bu ayrım, müdahale etmemeyi gerektiren “negatif” haklar ile değerli bir şeyin bir kişi veya kurum
tarafından sağlanmasını gerektiren “pozitif” haklar şeklinde de ifade edilir.
Liberalizm, kişilerin pozitif veya refah haklarına mı yoksa negatif veya
özgürlük haklarına mı sahip oldukları konusunda ikiye bölünmüştür. Klasik
liberalizm –ki onun modern biçimi liberteryenizmdir– bireylerin sahip oldukları bütün hakların (veya: bireylerin sahip oldukları hakların çok büyük
bir kısmının1) negatif nitelikli olduğunu iddia eder. Refah liberalizmi ise bi* http://www.fee.org/in_brief/default.asp?id=929.
° Foundation for Economic Education (FEE)’nın başkanı.
1
Klasik liberalizm, tipik olarak, başkalarına pozitif ödevler yükleyen az sayıda seçme hakkın
var olduğunu kabul eder. Bunlar bir kimsenin kişiliğine veya mülkiyetine yönelik saldırıya
karşı savunulma hakkı, oy verme yoluyla ve başka araçlarla siyasî kararların belirlenmesine
katılma hakkı, ve kendisine bir suç isnat edilmesi durumunda adil yargılama hakkıdır. Bunlar
çok sınırlı pozitif talepler yükleyebilirlerse de, liberalizmin alanını genişletme niyetleri için
bir giriş kapısı olarak önemli olabilirler. Eğer yalın bir klasik liberalizm bile temel hakların
genel yapısı içinde pozitif hakların meşruluğa sahip olduğuna izin verirse, o zaman alternatif
liberalizm türleri arasındaki tartışma temel prensip meselesi olmaktan çıkıp bir derece meselesi haline gelir. Klasik liberallerin taraftar oldukları pozitif hakların derecesi çağdaş liberaller
arasında bir çok taraftarı olan çok daha kapsamlı pozitif haklar listesinden tür bakımından
farklılık gösterir.
Liberal Düşünce, Cilt: 12, No: 45, Kış-Bahar 2007, s. 27-58.
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reylerin başkaları üzerinde kapsamlı pozitif iddiaları bulunduğunu ve bu
pozitif iddiaların negatif iddialarla sadece ahlâkî önemleri bakımından değil
fakat meşrulaştırılmaları bakımından da aynı değerde olduklarını ileri sürer.
Yani, bireylere müdahale edilmemesi gerektiğini hangi nedenlerle kabul
edi-yorsak, aynı nedenlerle bireylerin başkalarının yardımını hak ettiğini
de kabul etmeliyiz. Eğer müdahaleden-kaçınma iddiasını haklı gösteren ihtiyaç ise, o zaman tatminkâr bir hayat için gerekli olanların temini hakkını
veren de ihtiyaçtır. Yok eğer birbirlerinin özgürlüklerine saygı göstermek
üzere bireyler uygun bir şekilde tanımlanmış bir çerçeve içinde –diyelim ki,
Rawls’un “ilk durum”unda– aralarında sözleşme yapacaklarsa, o zaman onlar
birbirlerinin belli bir düzeydeki refah haklarını garanti etmek üzere de aynı
şekilde sözleşmiş olacaklardır.
Kişilerin proje-izleyiciler (project-pursuers) olarak haklara sahip oldukları argümanı tamamen liberal gelenek içinde yer alan bir argümandır. Bu düşünce bireylerin, desteklemek için aslî bir nedenleri bulunan uzun-vadeli
amaçlara kendilerini vakfedebilecekleri (ve vakfettikleri) ön kabulüne dayanmaktadır. Bu amaçlar o birey için neyin potansiyel bir değer konusu
olacağını belirleyen bir direktiftir. Bundan dolayı bireyler proje-izleyiciler
olarak anlaşılmalıdırlar. Proje izleyicilik ne tek tek kişilerden daha kapsayıcı
olan kabile, ulus, sınıf veya bütün insanlık gibi birimlere atfedilebilir; ne de
özel genler bakımından bireyaltı düzeye,2 beynin sol ve sağ bölümlerine3 veya kişilerin zaman-dilimlerine4 atfedilebilir. Böylece, proje izleyenlerin kendilerinin proje-izleyiciler olma kapasitelerine değer vermek için olduğu gibi,
karşılıklı tanımanın şartlarını tesis etmeye çalışmak ve her birinin kendi kişisel amaçlarını izleyebilmesindeki çıkarına saygı gösterilmesi için de nedenleri
vardır. Bu şartları sağlayan haklardır, liberal haklar.
Kişiler kendi tasavvurlarını izleyebilmeleri için başkalarının kendi “ahlâkî
alan”larına müdahaleden kaçınmasını isteyebilirler. Bundan dolayı, başlangıç
olarak temel hakların cebrî müdahaleyi/tecavüzü yasaklayan negatif veya
özgürlük hakları olarak anlaşılmasında ısrar etmek makuldür. Bununla beraber, bireylerin kendilerine tatminkâr hayatın yolunu açmak için özgürlükten
daha fazlasına ihtiyaç duydukları da doğrudur. Asgarî düzeyde refahın (wellbeing) şartlarına da ihtiyaç duyulur ve bunlar da tipik olarak iktisadî malla2

Richard Dawkins, The Selﬁsh Gene (New York: Oxford University Press, 1976).
Thomas Nagel, “Brain Bisection and the Unity of Consciousness”, aynı yazar Moral Questions
(Cambridge: Cambridge University Press, 1979) içinde, ss. 147-164.
4
En enerjik olarak Derek Parﬁt tarafından ortaya konmuştur. Bkz. Reasons and Persons (Oxford:
Clarendon Press, 1984). Burada yer verilen temaların çoğununu gayet canlı ve hayal gücüne
dayanan bir şekilde ele alan bu kitap son anda elime geçtiği için ondaki itirazları ele alamadım,
ama onu ahlâk teorisinin temelleriyle ilgili önemli bir eser olarak okuyucuya tavsiye ederim.
3
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ra (iyilere) ulaşmanın araçlarına sahip olmaya bağlıdır. Proje izleyiciler kendi
amaçlarını geliştirmek için hem özgürlüğe hem de bu amaçları gerçekleştirmek için maddî araçlara değer verdiklerinden, görünüşe göre, bu noktaya kadarki argüman “refah liberalizmi”nden yanadır.

İhtiyaç Argümanı
Temel hakların bireylerin özellikle önemli olan, onların ihtiyaç duydukları
çıkarlarına koruma sağladığı doğru olabilir, ama bundan bireylerin önemli
gördükleri her şeyin onların meşru birer hakkı olacağı sonucu çıkmaz. Önem
olsa olsa bir hak konusu olmak için olsa olsa zorunlu bir şartdır, yoksa hem
zorunlu hem de yeterli bir şart değil. Dolayısıyla, D. D. Raphael’in şu iddiası
geçersizdir:
Hayatın temel ihtiyaçları karşılanmadığı sürece, kişi bir insan olma
inisiyatiﬁni (ki özgürlük haklarının korumaya yönelik molduğu şey
budur) kullanamaz veya esasen o bir insan olarak kalamaz; ve eğer bir
insan bunu kendisi için yapacak konumda değilse, onun bu ihtiyaçlarını
karşılamada, bir insan olarak, başkalarının yardımına bir hakkı olduğunu söylemek bana makul geliyor.5
Refah liberalizminin savunulmasında önemli bir akımı temsil eden bu argümanın niçin geçersiz olduğunu anlamak önemlidir. En az üç bakımdan bu
argüman kusurludur.
İlk olarak, bir şey değerli bir insanî hayat için canalıcı bir unsur olsa bile, eğer başkalarının onu temin edebilmeleri söz konusu değilse, kişinin ona
hakkı olduğuna dair hiç bir karine var olmayacaktır. Temin veya tedarikin
imkânsızlığı nedensel de olabilir kavramsal da. İlkinin bir örneği, organ nakline ihtiyaç duyulması ama elde nakledilecek organın bulunmamasıdır. İmkânsızlığın ikinci türünü belirtmek daha zor olmakla beraber, pratik etkinlik
alanında kendi ile başkaları arasındaki sınırları tehlikeye atması bakımından
ahlâkî önemi büyüktür. Kendi etkinliklerinin direktiﬁ olacak olan bir iyi anlayışına sahip olmayan herhangi birinin -ister içsel isterse dışsal anlamda olsun- hiç bir tatminkâr hayat yaşayamayacağını iddia etmek makuldür. Hiç bir
amacı –kendi kinizmini (cynicism) bile geliştirmeyi ve savunmayı– izlenmeye
değer bulmayan tam bir kinik acınacak bir kişidir. Fakat acımanın uygunluğu kinikin şiddetle ihtiyaç duyduğu şeyi temin etmek için başkaları üzerinde
haklı taleplere götürmez. Bir iyi anlayışı, eğer ona sahip olacaklarsa, bireylerin
kendileri tarafından ve kendileri için sağlanması gereken bir şeydir.
5

D. D. Raphael, “Human Rights, Old and New”, D. D. Raphael (ed.), Political Theory and the
Rights of Man (Bloomington: Indiana University Press, 1967) içinde, s. 64.
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Bunun gibi, kişiler değerli gördükleri şeyi aktif olarak gerçekleştirmek
için kendilerini harekete geçirecek motivasyonel enerjiye de ihtiyaç duyarlar.
Onlar, eğer hayatları tutarlılık ve sabit bir kimlik gösterecekse, gelip-geçici
her isteğin saptırmasına tabi olmayacak şekilde etkinlik planlarını uzun dönemler boyunca korumaya yetecek kadar amacın sabit kalmasını isterler. Kişiler keza neyin izlenmeye değer olduğuna ilişkin önceden sahip oldukları
(değer) anlayışlarının yeni bilgilerin ve gelişen bağlılık yapılarının ışığında
değiştirilmesini mümkün kılacak şekilde bir esnekliği olmasını da gerekli
görürler. Bütün bunları insanların temel ihtiyaçları olarak görmek meşru
olabilir, ama yine de bunlar, fazlasına sahip olan kişilerden stoğu az olanlara
bağışlamaları istenebilecek ahlâkî mallar değildirler.
John Rawls “(b)elki de en önemli aslî iyi(nin) kendine saygı olduğu”nu6
belirtir. Kendine saygının da, son derece önemli bir değer olmakla beraber,
kişiye başka biri veya bir kurumlar sistemi tarafından verilemeyecek başka
bir iyi olduğuna dikkat edilsin. Bu haricî özneler, en fazla, içinde bireylerin
bir iyi anlayışını geliştirebilecekleri ve ona göre hareket edebilecekleri şartları
sağlayabilirler ki bu da kendine saygının güçlü anlamını teşvik eder. Ne var
ki, kendine-saygı aslî iyisi haricen sağlanabilecek bir değer değildir. Rawls’un
adalet teorisi özgürlüklerin, fırsatların ve iktisadî malların kişilere tahsisinin
ilkeleriyle ilgilidir; ama Rawls “hakkaniyet olarak adaletin kendine-saygıya
başka ilkelerden daha fazla destek verdiği”ni7 söyleyecek kadar dikkatlidir. Bu ise
kendine-saygının teminini zorunlu kılmaz ve kılamaz.
Yüksek değer verilen ihtiyaçların sağlanmasının imkânsızlığıyla ilgili
nokta, kabul edilebilirlik kazanması için ifade edilecek olandan biraz daha
fazlasına ihtiyaç duyar. Bununla beraber, o aşikâr olsa da, zararsız değildir,
çünkü onun açığa çıkardığı şey refah liberalizminin sınırlarıdır. İnsan için
iyi olanın sağlanamayan unsurları da vardır. Toplum, bireylerin bu malları
üretme ve idame ettirmede engellenmeyecekleri, başkalarının destek ve teşvikinin bu
malları elde etme kapasitesi bu şekilde artırılacak olan kişilere yöneltmenin
kanallarını sağlayacak şekilde kendisini düzenleyebilir, ama bu malları onlara
ihtiyaç duyan herkese birer hak olarak sunamaz. Klasik liberalizm bu sınırı
hiç değilse zımnen tanıyacak şekilde anlaşılabilir. Çünkü, kişilerin içinde tutarlı hayat planları –ve böylece güçlü bir öz saygısı– geliştirebilecekleri dört
başı mamur bir özgürlük idealini teşvik etmek suretiyle, klasik liberalizm
bireylerin son tahlilde içsel olarak yaratılması zorunlu olana ahlâkî iyileri
(malları) yeşertmelerinin önüne engeller konmasına karşı durur.

6
7

A Theory of Justice (Cambridge, Mass.; Harvard University Press, 1971), s. 440.
İbid. (Vurgu eklendi)
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Raphael’in argümanının ikinci kusuru, onun bir iyinin sağlanması için başkalarının zorlandığı fedakârlığın büyüklüğüne dikkat göstermeksizin, sadece
potansiyel yararlanıcının bu iyiye duyduğu ihtiyacın büyüklüğünü dikkate
almasıdır. Başka bir ifadeyle, o tamamen talebe yönelik olup, arzla ilgili faktörleri görmezden gelmektedir. Başkalarının kendilerine fazla maliyet yüklemeden onu kolayca sağlayabilecekleri bir durumda, kişilerin çok ihtiyaç
duydukları şey üzerinde bir hakka sahip olduklarını düşünmek sezgisel olarak
makul görünebilir. Ne var ki, denklemin talep yanı sabit tutulur ve arz yanının sürekli artmasına izin verilirse, o malı elde etme hakkının –ve dolayısıyla
onun teminine ilişkin mukabil bir ödevin– var olduğunun artık aşikâr, hatta
inanılır olduğu bir an gelir.
Katı bir faydacı bu yargıyı kabul edecek, ama bu noktaya ancak denklem
tam olarak eşitlendiği zaman ulaşıldığını ileri sürecektir: o iyiden (maldan)
bir birim daha sunmanın sunucuya marjinal maliyeti bu birimin alıcı için
marjinal değerine eşit olduğu zaman. Bu fayda-maliyet dengesi, değerin,
herkesin kabul etmesi için nedenin olduğu gayrışahsî bir standardının (bu
örnekte, toplam fayda standardı) var olduğu ve onunla herkesin amaçlarının
ölçüye vurulabileceği ön kabulüne dayanır. (Bu kitapta) daha önce, bu varsayımın reddedilmesi gerektiği ve bunun yerine bireylerin değerin kişisel bir
standardını kabul etmek için nedenin bulunduğu ileri sürülmüştü. Bağışta
bulunmaya çağrılan birey kendi amaçlarıyla muhtemel yararlanıcınınkileri
tarafsız bir şekilde dengelemekle rasyonel olarak yükümlü değildir. Eğer o
kendi amaçlarına onlar sırf kendisinin oldukları için özel bir değer –kişisel
değer, kendisi için değer- verirse rasyonel olarak hareket etmiş olur. Bundan
dolayı, kişinin kendi projelerini izlemesi için önemli bir araçsal değeri olan
şeyden, başka birinin bu şeye mübrem bir ihtiyacı olduğu gerekçesiyle vaz
geçmesi gibi genel bir yükümlülük yoktur.
Bu teorik düşünceyi ahlâkî sezgilerimiz de destekler. Varsayalım ki, Birleşik Devletler’in gayrisafî millî hasılasının % 70’ini bu amaca tahsis etmesi
durumunda Hint alt kıtasının halkı katlanılabilir bir maddî geçim düzeyine
çıkarılabilir olsun. Bu olgunun yüzmilyonlarca Asyalı’ya bu meblâğı alma
hakkı verdiğini az sayıda kişi (yoksa, “Birleşik Devletler’deki az sayıda kişi”
mi?) kabul ederdi.8 Burada ihtiyaç şüphesiz sahicidir, ve onu büyük ölçüde
haﬁﬂetme imkânı da vardır, ama bundan bir refah hakının var olduğu sonucuna ulaşılabileceği son derece şüphelidir.
8

Muhtemelen çoğu Amerikalı, başka milliyetlerden olanlara herhangi bir miktarda yardım
sağlamanın ahlâken gerekli olduğunu kabul etmezdi. Bu iddia daha makuldür; belki de
sezgiler karışıktır. Bununla beraber, asgarî ölçüdeki refah hakkına inandırıcılık verilebilmesi
ölçüsünde bile, bu, Amerikalıların nisbeten cüz’i bir fedakârlığının alıcılarına son derece
büyük yararlar sağlayacak olduğunu iddia etmek yoluyla olurdu.
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Mikro düzeyde de aynı sonuca götüren örnekler eklenebilir. Otokratik
baba arkadaş, zoraki dinleyici, ev hizmetçisi olarak ve saygı buyurma gücünün işareti olarak yetişkin kızına kendisiyle beraber evde kalması talimatı
verebilir. Kızı ise baba hakimiyeti yerine kendisi için çok daha bağımsız ve
kendi-kendisini yöneten bir hayatı tercih ederdi, ama kızı onu terketseydi
babası “harap olur”du. Öyleyse babanın kızının daimî hizmetçiliğine kendisi
bakımından hakkı olduğu iddia edilebilir mi?
Sizin iki tane güzel gözünüz varken benim hiç yok. Organ temini için elde
kaynak da bulunmuyor. Öyleyse benim bir göze hakkım var mıdır? (Hangisinden vazgeçileceğinin tercihini cömertçe size bırakıyorum.) Ameliyat sizin için biraz acılı olacaktır ve sonrasında da eğer gözde faaliyetiniz beyzbol
ise lig maçında topu isabet ettirmede sıkıntınız olacaktır. Bununla beraber,
benim tamamen kör olmamın sizin bir gözünüzdeki görme kaybından çok
daha büyük bir zorluk olduğu inkârı kabil olmayan bir gerçektir. Gerçi, böyle bir mülâhazanın sizin gözlerinizden biri üzerinde bir hakkım olduğuna sizi
ikna etmesi pek muhtemel değildir.
(Burada) sağlanması A’nın gücü dahilinde olan hayatî bir iyiden B’nin mahrum olduğunun A tarafından kabul edilmesinin A’nın bu iyiyi B’ye sağlaması
için bir neden olduğu inkâr edilmemektedir. Amerikalıların kendi gelirlerinin hatırı sayılır bir kısmını yoksul Asyalılara bağışlamaları gerektiğini, böyle
yapmanın onlar için ahlâken takdire değer olacağını veya benim görebilmem için
senin bir gözünden vazgeçmeyi seçmen halinde harika bir iş yapmış olacağını9
pek alâ söylemek isteyebiliriz. Yine de bu ahlâkî takdir yargıları yararlanan
lehine bir hakkı ima etmez. A’nın B’ye bir iyiyi sağlamasının fevkalade iyi
olacağı, veya hatta A’nın bu iyiyi B’ye sağlaması gerektiği yargısı A’nın B’ye
bunu sağlamasının zorunlu olduğu yargısıyla aynı şey değildir. İhtiyacın kendi başına haklar verdiği yolundaki bütün argümanlar bu bakımdan sakattır.

9

Kızının sonsuza kadar babasıyla kalmaya rıza göstermesine ilişkin buna benzer bir yargıda
bulunmaya niçin istekli olmadığımızı düşünmek ilgiçtir. Onun bir kölelik/hizmetçilik
konumunda kalmak yerine, kendisine karşı, bağımsız bir hayat geliştirme ödevi bulunduğu
ileri sürülebilir. Bununla beraber, kişinin kendisine karşı ödevleri (düşüncesi) çeşitli nedenlerle
problemlidir. Bunun yerine, fedakârlığın sadece aşırı değil fakat ölçüsüz de olduğu iddia
edilebilirdi: kızın vazgeçtiğinin değeri babasına kazandığından büyüktür. (Ama) tamamen
sübjektif bir değer hesaplamasında böyle olmasına niçin gerek olduğunu anlamak zordur.
Babanın hayatının kızının terketmesi halinde mahvolacağı hakikaten doğru olabilir. Nihayet
ve belki de en tatminkâr olanı, kızın uğruna fedakârlıkta bulunduğu idealin bizatihi doğası
itibariyle değersiz olduğu kabul edilebilirdi; öyle ki bu amaca herhangi bir ölçüde katkıda
bulunmak ahlâken övgüyü hak etmeyen yanlış bir şeydir. Babanın bir despot olarak mutlu
yaşamasındansa sefalete düşmesi daha iyidir. Bu son ihtimalin makullüğü tamamen sübjektivist
değer anlayışına dayanan bir ahlâkın yetersiz olduğunu düşündürmektedir.
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Raphael’in argümanının –bir öncekiyle ilişkili olan– üçüncü bir zayıf noktası, onun ihtiyaç içinde olmayla ihtiyaç içinde olana nasıl cevap verilmesi
gerektiği arasında bir ayrım yapmamasıdır. Varsayınız ki B zaruret derecesinde G iyisine ihtiyaç duyuyor olsun. B’nin ihtiyacının A bakımından B’ye
yönelik bir yükümlülüğü gerektirme derecesi hiç de A’nın B’nin G’yi elde
etmesinin yeterli şartlarını sağlamasını zorunlu kılmaz.
İhtiyaçtan kaynaklanan haklar argümanı bu uçların ilkinin gayrı makul
olduğu iddiasına dayanır. İhtiyacın kişilerin birbirleriyle olan ahlâkî ilişkileriyle tamamen ilgisiz olduğunu kabul etmek ahlâkî alanı çoraklaştıran bir
görüşü onaylamaktır. Bireylerin kendileri için asgarî olarak tatminkâr hayatlar kurma yetenekleri üzerinde inkâr edilemez şekilde mübrem (zarurî) kısıtlamalara cevap vermiyor olsaydı, bu nasıl bir ahlâk (morality) olurdu? Eğer
ahlâk geleneksel anlamında “pratik” olmak ve şartlarına duyarlı oldukları bir
dünya içinde insanlara nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili yargılar vermek
durumundaysa, o zaman duyarlılıkların ahlâkî bir düzen içinde kişilerin
uyumlu faaliyetiyle nasıl düzeltilebileceğini ele almak zorundadır. Bundan
do-layı, ihtiyacın haklara temel oluşturduğu ve aksi halde eksiği duyulacak şeyi
başkalarının temin etmesinin –ihtiyacın bilgisine sahip olmak, onu karşılama
gücüne sahip olmak ve daha büyük bir ihtiyacın karşılanmasını önlemek gibi
kayıtlarla– zorunlu olduğu ileri sürülür.
Fakat bu çok acele bir yargıdır. B’nin G’yi elde edip etmemesine A ahlâkî
bakımdan hiç bir şekilde kayıtsız kalamayacağı için, B’nin ihtiyacının ahlâken
hesaba katılması gerektiği kabul edilse bile, bundan B’nin G’ye sahip olmasını
sağlamaya yetecek her şeyi A’nın yapmasının zorunlu olduğu sonucu çıkmaz.
A’nın G’ye ilişkin olarak B’ye karşı olan yükümlülüğünü anlamanın bu iki uç
arasında kalan yolları vardır. Bunların en azından ikisi üzerinde durulmayı hak
ediyor.
İlk olarak, A’nın G’yi B’ye temin edecek kadar ileri gitmesine gerek olmayıp, bunun yerine G’nin temininde ona yardım etmesi gerektiği kabul edilebilir. Bu, refah liberalizminin belirttiği pozitif hakların çoğunun bireylere
yüklediği yükümlülükleri anlamlandırmanın doğal şeklidir. B’nin ihtiyaç duyduğu şeyin gelir veya gelir getirecek bir iş olduğunu varsayalım. Eğer B’ye
gelir veya iş sağlayabilecek A’dan başka birçok kişi varsa, o zaman sadece
A’nın B’ye yardım etmesinin gerekli olduğunu ileri sürmek keyfî olur. B’ye
yardım edebilecek durumda olan n sayıda kişinin her birinin tam olarak böyle
yapma yükümlülüğü bulunduğunu iddia etmek apaçık bir aşırılık olurdu;
B’nin n sayıda işe veya n sayıda gelir kaynağına ihtiyacı yoktur. Yerdım gereği
kendi başına B’nin G’ye olan hakkının ortak veya sosyal bir sorumluluk
yarattığını düşündürür. Diğer taraﬂarın her biri, birlikte hareket etmelerinin
onun G’ye sahip olmasını sağlamaya yetecek şekilde B’nin refahının idamesi
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için hakkaniyete uygun bir katkıda bulunmaya çağrılabilir.10 Şu halde refah
liberalizmi için G’yi ﬁilen temin etme yükümlülüğünün devlete düşmesi söz
konusu olacaktır; bireyler de kendilerine düşen uygun şekilde belirlenmiş
payları devlet kurumlarına vermekle yükümlü olacaklardır.
Buna karşılık, bireylerin bir ihtiyaca cevap vermelerini istemenin, onların
hiç birinin ihtiyaç duyulan şeyi sağlamakla yükümlü olmadıkları –veya bir
bütün olarak hepsinin böyle yapmakla yükümlü olmadıkları– ikinci bir yolu vardır. Eğer A B’nin G’yi elde etmesi için gerekli/zorunlu olan bir şartı
bilerek-isteyerek gerçekleştirise, bu şart aynı zamanda yeterli olmasa bile, A
böylece B’nin G’ye olan ihtiyacını dikkate almış olur. Eğer B’nin içmek için
temiz suya ihtiyacı varsa, A gidip su kaynağından bir testi su doldurarak onu
dikkatli bir şekilde B’ye götürebilir. Başka bir yol, A’nın B’nin ihtiyacına,
(kullanılabilir tek su kaynağı durumunda olan) kaynağa arıtılmamış lâğım
suyunu boşaltmaktan kaçınmak suretiyle cevap vermesi olabilir. İlk durumda, A B’ye içme suyunu temin etmektedir, ikincisinde ise B’nin suyu elde
etmesini önlemekten kaçınmaktadır. Eğer ihtiyaç argümanı bu ikinci türden
haklar –G malını temin etme yükümlülüğü doğurmayan haklar– yaratırsa, ahlâkî olarak güçlü olmayacaktır.
Bu tartışmadan açıkça ortaya çıkmaktadır ki, kendilerine hiç bir teminetme hakkı tekabül etmeyen bazı ihtiyaçlar vardır. Öz saygısı böyle bir iyidir.
Hiçbir kimse bir başkasına, bir miktar su verir gibi, onun günlük öz-saygısı
tayınını sağlayamaz. Eğer kazanılmak isteniyorsa, öz-saygısı son tahlilde içsel
olarak yaratılmak zorundadır. “Son tahlilde” ibaresi, başkalarının nasıl hareket
edeceklerinin kişinin öz-saygısını geliştirme yeteneği bakımından büsbütün
etkisiz olmadığına işaret etmektedir. Kendi iyi anlayışının aşağılanmasına yol
açacak şekilde başkaları tarafından parya muamelesi görmek muhtemelen en
dayanıklı egolardan başka herkesin teslim olmasına veya bocalamasına yol
açacaktır. Hiç bir kimse bu iyiyi (öz-saygısını) başka birine veremezse de,
başkaları elbette onun gerçekleşmesini engelleyecek şekilde davranabilirler.
Bundan dolayı, eğer öz-saygısı diye bir hak kabul edecek olsaydık, o
mantıken bir temin-tedarik (provision) hakkı biçiminde olamazdı. Bununla
beraber, öz-saygısını geliştirmenin belirli zorunlu şartlarına ilişkin bir hak
iddiasında bulunmaya hiç bir mantıkî engel yoktur. Bu suretle kişiler, kişinin
kendi amaçlarını izleme şansını ve onun ahlâkî bir özne olma statüsünü tahrip
edecek şekilde başkalarını aşağılamamak veya onları köle gibi görmemek gibi
bir yükümlülük altına sokulmuş olurlardı. Kabul etmek gerekir ki, öyle genel
olarak tanımlanan bir öz-saygısı hakkının uygulanmasında belki de üstesin10

Hiç bir tarafın onu üretecek araçlara sahip olmadığı mallar bakımından, ancak ortak bir
yükümlülüğün onların dağıtımını sağlayabileceği doğru olacaktır. Çoğu kamu malları bu
türdendir.
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den gelinemez bazı sorunlar olurdu. Varsayalım ki, Jones kendisi için hayatın
amacını bir dairenin alanına eşit bir kare çizmek olarak belirlemiş olsun. O
eğer bu amacın gerçekleştirilemeyeceği sonucuna ulaşsaydı kesinlikle boşluğa düşmüş hisseder ve hayatının anlamını yitirdiğini düşünürdü. Smith bir
geometri kitabından ona (bunun imkânsızlığına dair) bir bölüm gönderseydi
Jones’un hakkını ihlâl etmiş olur muydu? Peki ya ilk yüz düzine girişimin başarısız olmasına rağmen, Jones’u araştırmasını sürdürmek için teşvik etmekten kaçınsaydı?... Denebilir ki, sadece kendine-saygının tipik olarak zorunlu
olan şartlarının, insanların büyük bir çoğunluğunun esaslı saydığı şartların bir
hak meselesi olarak kabul edilmesi gerekir. Fakat bu çok zayıf bir koruma
olurdu: O zaman, çoğu kişi onlara saygı duymadığından, küçük bir ırkî
veya dinî azınlık olan M grubunun üyelerinin, bu gruba dahil oldukları için
aşağılanmalarına izin verilmiş olurdu.
Bu örnekle kastedilen, kendine-saygıya (onun kazanılması ve sürdürülmesinin zorunlu şartlarına) ilişkin bir hakkın varlığını ileri sürmekten ziyade
onun şarta bağlı olduğunu belirtmektir: Eğer kendine-saygı diye bir hak varsa, o ancak yeterli şartlar için değil zorunlu şartlara ilişkin bir hak olabilir.
Genellikle klasik liberalizmle refah liberalizmi arasındaki ayrım, yanlış olarak, hangi ihtiyaçlara veya, daha genel olarak, hangi çıkarlara aslî ahlâkî statü
verileceği ve dolayısıyla onların hangilerinin haklar aracılığıyla güvence altına alınacağı etrafında dönen bir ayrım olarak tanımlanır. Klasik liberalizmin
kişilerin kişisel güvenliğini ve mal-mülklerini gerektirdiğini ve dolayısıyla
“hayat, hürriyet ve mülkiyet” şeklindeki bildik Locke’cu üçlemeyi ortaya
koyduğunu kabul ettiği söylenir. Hiç bir kimse bunlardan yararlanılmasını
haklı olarak engelleyemez, böyle bir tecavüz cebrî bir müdahale olarak anlaşılır.
Refah liberalleri ise bireylerin kendilerine müdahale edilmemesinde güçlü
bir çıkarları bulunduğunda klasik liberallerle mutabık olmakla beraber, kişilerin hayatî çıkarlarının müdahalesizlikten ibaret olmadığını vurgularlar.
Kişinin kendi mülkünü tam bir serbestî içinde kullanma özgürlüğünün malmülkü olmayan dilenciler için değeri çok az olacaktır; onun aslî endişesi ilk
elden maddî mallara kavuşmaktır. Hayat hakkı, hayatını idame ettirmek için
zorunlu olan tıbbî bakımı tedarik etme araçlarından yoksun olan kişiye sahte
bir çınlama gibi gelecektir. Refah liberalizmi, klasik liberalizmin tamamlanmamış programını tutarlı olarak temsil ettiği iddiasındadır. Dikkati insan ihtiyaçlarının seçilmiş bir grubuna inhisar ettirmek yerine, bütün ihtiyaçların ihtiyaç
olma bakımından ahlâkî değeri bulunduğunu ve dolayısıyla haklar yarattıklarını iddia eder. Genel olarak, sadece özgürlük değil, fakat aynı zamanda sağlık bakımı, konut, iş, eğitim, eğlence vd. de değerlidir. Eğer özgürlük hakları
varsa, o zaman bu refah mallarına ilişkin haklar da vardır.

Liberal Düşünce

36  Loren E. Lomasky

Klasik liberalizmla refah liberalizmi arasındaki karşıtlığı bu şekilde ortaya
koymak temel bir karışıklıktan kaynaklanmaktadır. Liberalizmin bir türünün dar bir çıkarlar dizisine cevap verirken, diğerinin çok daha geniş bir çıkarlar manzumesine ahlâkî değer atfettiğini söylemek yanıltıcıdır. Farklılık
hangi çıkarların ahlâkî korumayı hak ettiğiyle hemen hemen hiç ilgili değildir;
asıl farklılık ahlâkî korumanın uygun görülen tarzındadır. Klasik liberalizm
değerli sayılan şeylerin elde edilmesinin zorunlu şartlarına ilişkin hakları kabul ederken, refah liberalizmi değerli şeylerin elde edilmesi için yeterli olan
şartları gerçekleştirmekle ilgilidir. Eğer liberalizmin daha eski türü bu kadar
ileriye bakmıyorsa, bu, onun iş ve tıbbî bakım gibi şeylerin değerine karşı kör
olduğu için değildir. Eğer kusurlu bulunacaksa, onun bu çıkarlara cevap verme derecesi uygun görülmediği içindir; yoksa çıkarın kendisi gözardı ediliyor
değildir.
Farazî bir iş edinme hakkının (veya daha iddialı olarak, “anlamlı ve üretken bir iş” hakkının) durumunu düşünelim. Bunu “yeni haklar”dan biri olarak –19. yüzyıl liberalizmine yabancı olan bir hak olarak– tasnif etmek cazip
gelebilir, ama bu sınıﬂandırma çok yanlış olurdu. Klasik liberaller “iş edinme
hakkı” terimini kullanmış olsun ya da olmasınlar, onlar böyle bir hakkın var
olduğuna ve kişilerin seçtikleri işi yapma özgürlüğünü özel kişilerin veya daha
genel olarak devlet kurumlarının kısıtlamaları halinde onun ihlâl edileceğine kesinlikle inanıyorlardı. Bir serﬁ malikaneye bağlamış olan feodalizm ile
kadınları kocanın veya babanın bir tâbii gibi görüp eve hapsetmeye çalışmış
olan patriarşinin ikisi de liberalizmin değişik tarihsel aşamalarında kınanmıştır. Aynısı, çalışmanın muhtelif biçimlerine girişi kısıtlayan patent ve tekel
bağışları için de geçerlidir. Eğer insanların işe ihtiyacı varsa, onların ihtiyaç
duydukları şey, var olan iş her neyse onun için sözleşme yapma özgürlüğüdür. Klasik liberalizmin kabul ettiği özgürlük hakkı bu ihtiyaca ahlâkî bir
cevaptır ve bundan dolayı da iş edinme hakkını tanıdığının teslim edilmesini
tamamiyle hak etmektedir.
Bu elbette klasik liberalizmin işe ilişkin refah hakkını öngördüğünü iddia
etmek değildir. Yenilerde canlanmış şekliyle iş edinme hakkı ise sadece işin
temini için zorunlu olan şartı değil fakat yeterli olan şartı da onaylamaktadır.
Devletin özel sektörde istihdam edilmeyen herkese iş sağlaması istenmektedir.
Teorik olarak bu, işsizlere karşı ilâve yükümlülükler kabul etmek suretiyle
klasik liberalin iş hakkını kuvvetlendirecektir; sözleşme özgürlüğü hakkı yanında bir işin teminine ilişkin pozitif haklar da kabul edilince kaybolan bir şey
yoktur ama eklenen bir şey vardır.
Ne var ki, pratik teoriden önemli ölçüde sapmaktadır. Gerçekte refah liberalizmi iş edinme özgürlüğü hakkında büyük aşınmalara razı olmuştur. As-
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garî ücret yasaları liberalizmin çağdaş türlerinden büyük destek almaktadır,11
ama bu yasalar herhangi bir şekilde ilâve iş kaynakları sağlamaksızın kişilerin
iş bulma özgürlüğünü kısıtlamaktadırlar. Bundan başka, (bu konuda) sıkıntıya düşenler hemen hemen her zaman kendileri için herhangi bir iş bulmanın
zor olduğu kişilerdir. Asgarî ücret yasalarının varlığı beyin cerrahlarına ve
doğramacı ustalarına nadiren dokunacaktır, ama bunların onyedi yaşındaki
lise mezunu siyahlara garanti edeceği şey çok kere iş fırsatlarının yokluğudur.
Keza çalışma izinleriyle ilgili yasalar iş bulma imkânlarını kısıtlamaktadır ki
bunlar da refah liberalizminin tipik olarak onayladığı uygulamalardır. Bundan dolayı, refah liberalizminin benimsediği iş sağlanması hakkının klasik
liberallerin ileri sürdükleri iş edinme hakkından daha güçlü ve kapsayıcı olduğu hiç de açık değildir.
Liberalizmin iki türü esas olarak korunmaya değer gördükleri çıkarlar
bakımından değil, fakat daha ziyade uygun görülen korumanın niteliği konusunda birbirinden ayrılmaktadır. Bunlar arasında bir karar vermek için, söz
konusu olan çıkarların ağırlığına hakkını vermek bakımından hangi cevabın
daha uygun olduğunun nedenlerine bakmak gerekir. Bunlar refah liberalizmi lehindeki tezi özel olarak güçlü gösteren nedenlerdir. Bu aşağıdaki şekilde
ifade edebiliriz:
Bir çıkarın önemli olduğuna karar vermek onun karşılanması gerektiğine karar vermektir. Onun gerçekleştirilmesinin önündeki bir
grup engeli sırf ortadan kaldırmanın, ancak engellerin sadece bunlar olması durumunda değeri olacaktır. Hayatî önemi haiz bir G malından
yoksun olan bir kişiye, G’yi gerçekleştirmek için tam özgürlüğe sahip
olduğunu söylemek, eğer bu özgürlüğe sahip olması G’yi elde edebilmek için yetersiz ise, onun için küçük bir rahatlıktır. Özgürlükten etkin
yararlandırma kabiliyeti ile beraber olmayan özgürlükler ihmal edilebilir değerdedir. Önde gelen ahlâkî ilgi, G’nin elde edilmesi için zorunlu
olan şartların ne kadar çok veya ne kadar az olduğu olmayıp, gerçekte
G’ye olan ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığıdır. Bir çıkarı ciddiye almak, onun mümkünse karşılanmasını gerçekleştirmektir. Pozitif hakların yalnızca tanınması temin yükümlülüğünü gerektirir.
Bu argüman haklar teorisini kişisel değerle ilgili bir teoriyle ilişkilendirdiği
için, ilk bakışta güçlü görünmektedir. Eğer haklar ahlâkî mübadelenin sahte
değil de sağlam parası olmak durumundaysalar, onların kişilerin değer vermek
11

Birkaç istisnayla. Tam bir refah liberali olan iktisatçı Lester Thurov devlet garantili bir
istihdam programını onaylamakla beraber, asgarî ücret yasalarının kaldırılmasından yanadır.
Bu pozisyon refah liberalizminin genellikle savunulandan daha tutarlı bir türünü temsil etmektedir. Bkz. The Zero-Sum Society (New York: Basic Books, 1980), s. 145.
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için nedenleri bulunan bir şey olmaları zorunludur. Kişiler bir hakkın onların
kendi iyi anlayışlarına göre hareket etme yeteneklerini artırması ölçüsünde
ona değer vereceklerdir. (Ayda gömülü alimünyüm üzerinde eşit bir pay
hakkı söz konusu olsaydı, bu hakkın sahipleri ona pek değer vermezlerdi)
Eğer bir hakkın sahipliği bir kişinin iyi anlayışının değerli bir unsurunun elde
edilmesini garanti etmek için tamamen yeterli ise, o zaman kişinin bu hakka
değer vermesi için neden vardır. Fakat G’ye ilişkin bir hak G için zorunlu
şartların sadece bir kısmını koruduğu ve diğer şartlar karşılanmadan kaldığı
için G’nin elde edilmesini sağlamayacak gibi görünüyorsa, böyle bir hakka
hangi nedenlerle değer verilebileceği anlaşılmaz hale gelir. Bu duruma göre, klasik liberalizmin öngördüğü haklar mallardan/iyilerden yararlanmayı
sağlayamadığı sürece, onların ahlâkî mabetteki üstün konumları tehlikede demektir.
Bu özgürlük haklarının büsbütün önemsiz olduklarını iddia etmek değildir. Bu daha ziyade, onların kimin için değerli olacağını belli bir kesinlikle
göstermektir: G’yi gerçekleştirmeye yüksek bir başarı ihtimaliyle çalışmak için
gerekli olan türden bir özgürlükten daha fazlasına ihtiyaç duymayan bireyler
için. Bunlar, kendileri için diğer zorunlu şartların önceden karşılanmış olduğu
kişiler olacaktır. Bu grup, tipik olarak, üst ve orta ekonomik ve sosyal sınıﬂarın
üyelerini içine alacak ve marjinal ekonomik ve sosyal konumlardakileri dışta
bırakacaktır. Marksist teorisyenler özgürlük haklarının en sadık taraftarlarının
bu hakların tanınmasından en fazla yararlanacak olan sınıﬂardan gelmesinin
şaşırtıcı olmadığı kanaatindedirler: “Burjuvazi hakları” doğrudan doğruya
burjuvazi için olduğundan, burjuvazi tarafından savunulur. Refah liberalleri
liberal bir düzenin Marksist eleştirisini bütünüyle kabul etmezler, ama “sınıf
tarafgirliği”nin ﬁilî avantaj farklılıklarıyla tanımlandığı sınıf temelli bir haklar
şemasının ahlâkî olarak savunulamazlığı iddiasında Marksistlerle beraberdirler.
Onların bu tarafgirliği aşmak için tercih ettikleri yol, negatif hakları, hakların
konuları oldukları düşünülen çeşitli yararları herkese garanti etmeye hepsi birlikte yeterli olan pozitif haklarla desteklemektir.
Eğer klasik liberalizm lehinde ikna edici bir tez geliştirilecekse, onun,
özgürlük haklarına tercihli statü vermenin ahlâki bakımdan keyfî olduğu
suçlamasını cevaplandırması gerekecektir. Bu da ya (1) eylem özgürlüğünün
kişinin amaçlarını gerçekleştirmesinin diğer zorunlu şartlarından daha değerli
bir ahlâkî sahiplik (zenginlik) olduğunu ya da (2) refah mallarını temin etmenin özgürlüğün sağlanmasına aynı şekilde bağlı olmayan yükümlülükler
içerdiğini iddia etmeyi gerektirecektir. Bu iki uç birbirini tamamlayıcıdır;
her biri özgürlüğün bir anlamda eşsiz (unique) olduğunu ve özgürlük haklarının bu eşsizliği miras aldıklarını göstermeyi amaçlar. Böyle bir tez geliştirilebildiği ölçüde, refah liberalizmini destekleyen ilk bakışta güçlü argüman
etkisizleşecektir.
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Liberal İdeal: Müdahalesizlik mi Yardım mı?
Haklar genellikle uyma yükümlülükleri doğurduklarından, bir hak iddiasının meşrulaştırılmasının zorunlu olarak iki yanı vardır. O bir yandan hakkın konusunu potansiyel hak sahibinin mübrem (ihmal edilemez) bir çıkarıyla temellendirmek, öbür yandan da potansiyel hak sahibiyle etkileşimde bulunanların söz konusu çıkarı kabul etmek ve ona saygı göstermek için bir nedeni bulunduğunu kanıtlamak zorundadır. Bunlardan biri yoksa meşrulaştırma başarısız olur. Bunun içindir ki ihtiyaçlardan doğrudan doğruya haklara
giden bir argüman, en iyi ihtimalle, eksiktir. B’nin G’ye ihtiyacı olduğu gerçeği, B’nin G’yi elde etme ihtimalini artıracak şekilde hareket etmk için A’ya
hiç bir neden veremez. Veya, daha az iddialı olarak, bu gerçek, A’nın eylem
tercihi üzerinde onun B’ye G’yi sağlamasını zorunlu kılmayan bir etkiye sahip olabilir. A’ya yüklenen talepler ağırlaştıkça, A’nın bu taleplere muvafakat
etme zorunluluğu için, ceteris paribus, daha az neden vardır.
Kişilerin bir iyiyi gerçekleştirmeye çalışma özgürlüğüne müdahale etmeme gereği, bir temin gereğinden tipik olarak daha az maliyetli olacaktır.12 Bu
sebeple, mukabil bir refah hakkı lehindeki argümanın işlemediği şartlarda
bir özgürlük hakkı lehindeki argüman geçerli olur. Özellikle de iyi niyetli
bir çıkarın var olduğu ama G’ye ilişkin bir özgürlük hakkını kabul etmenin
temsilci bireye maliyetinin G’deki çıkarın ahlâkî ağırlığından, onun da G’ye
ilişkin bir refah hakkını kabul etmenin maliyetinden küçük olduğu durumda
böyle olacaktır.
Birçok durumda G’deki çıkarın ahlâkî ağırlığı bakımından eşitsizliğin söz
konusu olacağını varsaymak sezgisel olarak akla uygun gelir. Yoksul Asyalıların hayatlarını sürdürmenin araçlarını elde etmede güçlü bir çıkarı olduğu inkâr edilemez, ama yine de bu gerçeğin Amerikalılara kendi GSMH’larının
% 70’ini onlara gönderme yükümlülüğü yüklediğini pek az kişi kişi iddia
edecektir. Bununla beraber, Amerikalıların (ve başkalarının) Asyalıların
ekonomik olarak hayatlarını idame ettirme çabalarına müdahale etmemekle
yükümlü olduklarını ileri sürmek gayet ikna edicidir. Bundan dolayı, daha
bel vermemiş (the none-too-bulging) Bengladeş zahire ambarından bir miktar müsadere etmek üzere bir ﬁlo göndermek veya bir kararname çıkararak
12

İstisnalar vardır. B eğer G’yi elde etmek için A’nın müdahale etmemesinden başka hiç bir
şeye ihtiyaç duymuyorsa, o zaman sırf müdahalesizlik istenen sonucu sağlayacak, yani B bu
durumda G’ye sahip olacaktır. Müdahalesizliğin teminden çok daha maliyetli olduğu durumlar
da olabilir. Eğer B manyak bir katil ise B’nin hayatını idame ettirme araçlarını temin etme
özgürlüğüne izin verilmesi, A için, hapis olarak tutulan B’yi besleme ve giydirmeninkinden
daha maliyetli olacaktır. Bu temada birçok varyasyonlar yapılabilirse de, bunlar esas noktayı
değiştirmez.
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yardım kuruluşlarının bu ülkeye para veya mal göndermelerini yasaklamak
kabul edilemez. Yabancıların gelir elde etmek için istedikleri kişiyle ticaret
yapma özgürlüğüne şu veya bu şekilde müdahale eden korumacı mevzuat
çıkarmak da ahlâken kabul edilebilir değildir.(Eğer müdahale edilmeme hakkının bu sonucu diğer ikisinden daha fazla sorgulanabilir görünürse, bu bizim
korumacı uygıulamalara alışkın olmamızın onlara bir saygınlık görüntüsü
kazandırmış olmasından olabilir. Bir yüzyıl önceki emperyalist elkoymalar
böyle bir aşinalıktan yararlanmıştı, ondan bir yüzyıl önceki kölelik uygulamasının yaptığı gibi. Elbette, burada dış yardımla birlikte korumacılığı
savunanların örneklediği küçük bir tutarsızlıktan daha fazlası söz konusudur.)
Eğer Asyalılar hayatlarını idame ettirmek için Amerikalılara karşı bir hakka
sahipseler, o zaman onlar en azından bir özgürlük hakkına sahiptirler.
Bunun gibi, benim sağlam bir kornea elde etmedeki çıkarım başkalarına
en azından gönüllü bir bağışçıdan organı almamı engellememe ödevi yükler.
Eeğer birisi bana bir göz vermeyi seçerse, ister onu kendi iradesiyle bana miras
olarak bırakmış isterse belli bir bir meblâğdan onu bana satmış olsun, o zaman
özel bir kişinin veya devletin böyle bir işlemi engellemesi benim özgürlük
hakkımın bir ihlâli olurdu. Korneayı temin etmeye ilişkin bir özgürlük hakkının kabul edilmesi, hiç bir bağışçının var olmaması durumunda, sizin iki
sağlam korneanızdan birini bana vermenizin ahlâken gerekli olduğu amlamına elbette gelmez.
Klasik liberalizmin eleştirisi, onun öngördüğü hakların ilgili çıkarların
ağırlığına uygun düşmeyecek ölçüde çok mütevazi olduğu şeklindeydi. Fakat
az önceki tartışmanın gösterdiği şey, tevazunun bir erdem olduğudur. Bir
özgürlük hakkını kabul etmenin maliyeti bir refah hakkını kabul etmenin
maliyetinden tipik olarak çok daha az olduğu için, bireylerin, çok kere, refah haklarını değil de özgürlük haklarını kabul etmeleri için nedeni olacaktır. Refah liberalizmi hakların dayandığı çıkarları ciddiye almak iddiasındadır;
belki de öyledir. Ama o kişilerin haklarla ilgili bir iddiayı kabul etmeye ilişkin
rasyonel motivasyonlarına eşit önemi vermemektedir. G’ye ilişkin bir hakkın G’nin sağlanmasını gerektirdiğinde ısrar etmek suretiyle, refah liberalizmi
temel haklar sisteminin temellerini tehlikeye atmaktadır. Haklar başkalarının uyması zorunlu olan ahlâkî iddialardır. Uyma talebi çok güçlü olduğu
için, kişiler arası ilişkiler bağlamında kabul edilebilir bir haklar yapısının
uymanın zorunlu olacağı alanı sınırlaması gerekir. Aksi halde bireyler bir
haklar rejiminin idamesinde hiç bir rasyonel çıkara sahip olmadıklarını göreceklerdir.13 (...) Şimdi artık klasik liberalizmin, hem hayatî çıkarlara teka13
Buna karşılık, bir gereğinden fazlasını yapma ahlâkının (ethic of supererogation) aynı şekilde kısıtlı bir alan göstermesi gerekmez. Kahramanlık veya azizlik peşindeki bireylerden, bir
insan için neredeyse taşınamayacak kadar ağır külfetler üstlenmeleri istenebilir. Mamaﬁh,

Kış-Bahar 2007

İki Liberalizm Anlayışı 

41

bül eden hakları kabul etmeye hem de ahlâkî toplumun bütün üyelerinin
bu şekilde tanımlanan hakların kendileri ve başkaları için sağlanmasında bir
çıkarları olduğunu korumaya önem verdiği görülebilir.
Bu akıl yürütme biçimine, onun kendi kendini kanıtlanmış saydığı şeklinde itiraz edilebilir. Güçlü ahlâkî taleplerin bundan dolayı aşırı olmamaları gerektiği iddia edilmiştir. Fakat ne “aşırı” sayılacaktır? Bu ön soru cevaplanmadığı sürece, refah liberalizminin kişilerden çok fazla şey –buna karşılık da
klasik liberalizmin de çok az şey- isteyip istemediğini belirlemek imkânsız
olacaktır. En nihayetinde, aşırı yükümlülükten kaçınmanın en emin yolu, hiç
kimseden hiç bir şey istememektir. Bu şekilde Hobbes’cu anarşiye sığınmak
ise herhangi bir liberalin savunacağı bir şey değildir. Haklara karşılık gelen
yükümlülüklerin yetersiz olan ile aşırı olan arasındaki Aristocu bir eksen
üzerinde durduğunu doğru kabul edecek olsak o zaman da orta nokta belli
edilinceye kadar, pozitif hakların negatif hakları ne ölçüde genişletmesi gerektiğini belirlemek imkânsızdır.
İkinci bir itiraz pozitif hakların aşırı yükümlülüklerle eşitlenmesini kabul
etmemektir. Eleştirici, bazı pozitif hakların diğerlerine ağır kısıtlamalar getirecek olduklarını teslim edebilir, ama buna, nimet-külfet dengesinin gayet
farklı olduğu kendi örnekleriyle karşılık vermeye hazır olacaktır.
1. Küçük bir çocuk bir yüzme havuzuna düşmüştür ve boğulma
tehlikesi içindedir. Havuzun kenarında da bir kişi oturmuş, New
York Times’ın Pazar nüshasının çapraz bulmacasını çözmektedir.
Sandalyesinden kalkıp bir kaç adım yürümekle havuza ulaşıp çocuğu
kurtarabilir. Ama bu, onun çapraz bulmacasını bir veya iki dakika için
bırakması anlamına gelirdi. Şimdi, çocuk bu adama karşı bir kurtarılma
hakkına sahip midir? Çocuğu kurtarma gibi pozitif bir yükümlülük
var mıdır, yoksa çocuğu kurtarmak isteyen başka bir kişiyi engellememekten başka bir yükümlülük yok mudur?
2. Antibiyotik satın alma imkânı olmayan kişiler kolayca tedavi
edilebilir olan kimi hastalıklardan zarar göreceklerdir. Eğer geri kalanlarımızın her birine birkaç liralık vergi konur ve böylelikle ihtiyaç
duyulan ilâçlar tedarik edilirse, binlerce yoksul kişi daha uzun ve daha
mutlu hayat yaşayacaktır. Şimdi, bu yoksullar pahalı olmayan, temini
kolay ve üstelik sonuçta yararlı olan bir tıbbî tedavi hakkına sahip
midirler?

mesele onların bu yolu seçmeyi reddetmekte özgür olduklarıdır. Eğer fevkalâde iyi bir hayat
yaşamak çok zor bir iş olarak görülürse, o zaman kişi bunun yerine asgarî iyilikten daha
fazlasını göstermemeyi seçebilir. Hakların yapısı asgarî iyilik standardını sağlayan şeydir.
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Bunlar, G’deki çıkarın ahlâkî ağırlığının bir refah hakkını kabul etmenin
maliyetini aştığını dolayısıyla da G’ye ilişkin bir refah hakkının kabul edilmesi gerektiğini ileri sürmek için tamamen ikna edici görünen örneklerdir.
İyiyi doğrudan doğruya temin etmek onun elde edilmesini engellememeyi
taahhüt etmekten pek de elverişsiz değildir. (Kurtarıcıların havuzun etrafında
koşuşturmaları kişinin dikkatini dağıtmaz mıydı?) Eğer önemli ihtiyaçlar asgarî ölçüde yükümlülük yükleyen bir özgürlük hakları sistemini destekliyorsa, o zaman onların aynı şekilde asgarî düzeyde yükümlülük yükleyen refah
haklarını da desteklemeleri gerekir. Bütün haklardan sadece refah haklarının
başkalarına ağır yükler yüklediklerine veya sadece özgürlük haklarının
başkalarından mütevazi talepler gerektirdiğine dair hiç bir karine yoktur.
Bundan dolayı, rasyonel olarak savunulabilir bir liberalizm türünün, içinde
özgürlük haklarının baskın konumda olduğu bir liberalizm olacağı sonucuna
varılamaz.
Aslında bu her iki itiraz da ihtiyaçlardan doğrudan doğruya haklara giden bir argümanın kusurlu olduğunu zımnen kabul etmektedir. Bu argüman
refah liberalizmi için bir baş destek olarak konuşlandırıldığından, bu sonuç
önemlidir. O, eğer refah hakları varsa o zaman onların yüklenen yükün
ağırlık derecesi bakımından özgürlük hakları gibi olmaları gerektiğini ima
eder. Böyle bir temelden kaynaklanabilecek refah liberalizmi, insanların sahip
oldukları haklara ilişkin bütünüyle yenilenmiş bir görüş olmak yerine, klasik
liberalizmin çok az genişletilmiş bir türü olurdu.
Ne var ki, klasik liberalizm, sadece, özgürlüğün bireylerin istedikleri başka birçok şeyden daha kolayca sağlandığı iddiasına dayanmaz. O daha ziyade, proje-izleme için zorunlu olan iyiler arasında özgürlüğün eşsiz olduğunda
ısrar eder, şu anlamda ki eğer özgürlükten yararlanılacaksa onun da başkaları
tarafından sağlanması zorunludur. Bir kişinin başarılı bir hayat sürdürmesi için
zorunlu olan şartlar, karşılıklı olarak birbirini dışlayan üç gruba ayrılabilir.
İlk gruba ancak kişinin kendisinin yaratabilecekleri girer. Bunlar motivasyonel
enerjiyi ve kendine-saygıyı içerir. Eğer bunlar yoksa, o zaman başka hiç bir
kimse bunları temin edemez.
İkinci grupta, kişinin kendi çabalarıyla kendisini yararlandırabileceği veya
ona başkalarının sağlayabileceği iyiler yer alır. Gıda, giyecek, barınma ve diğer çoğu iktisadî mallar/iyiler bu gruba girer. Bu malları “kendi kendilerine temin eden” bireylerin bunu tipik olarak başkalarının gönüllü işbirliğini
gerektiren kurumsal bir çerçeve içinde yaptıkları şüphesiz doğrudur. Bir
kimsenin marketten yiyeceğini satın alması, çilek veya kiraz toplayan bir
münzevinin yapmayacağı şekilde, başkalarının işbirliğini gerektirir; “kendikendine-yap” türünden bir beyin cerrahisinin büyük bir tıp merkezinde
binlerce kişinin çabalarıyla sağlanan hizmetler gibi başarılı olması ihtimali
yoktur. Modern karmaşık toplumlardaki iş bölümü bazı mal ve hizmetlerin
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daha etkin olarak teminine ve başka bazılarının da bizatihi var olmalarına
yol açmaktadır. Uzmanlaşmanın sosyal bir düzen içindeki önemini gözardı
etmek istemeksizin, istenen mal ve hizmetlerle mübadele edilebilecek veya
bunlara dönüştürülebilecek kaynaklara sahip olan bireylerin halâ bu malları
ve hizmetleri kendileri için temin edecekleri halâ söylenebilir. Sanki, sosyal
manivelalar zaten orada çekilmek için bekliyormuş gibi. Tersinden, hatırı sayılır hiç bir kaynak stokunu kontrol etmeyen bir kişi değerli şeyleri yine de
elde edebilir, ama o zaman da manivelaların başkaları tarafından çekilmesi gerekir. Ayrım, bir malı başkasının emeği aracılığıyla satın almak veya edinmek ile onu bir bağış olarak veya cebren el koyma yoluyla elde etmek arasındadır.
Üçüncü gruba, kişinin kendisi için gerçekleştiremeyeceği, ancak başkalarının sağlayabileceği şartlar girer. Şöhret, övülme, dostluk ve özünde başkalarına bağlı olan diğer hizmetler bunlar arasındadır; ama en önemli olanı müdahale edilmemedir. Kişi ne yapmak isterse istesin, başkalarının müdahale
et-memesine ihtiyacı vardır. Bundan dolayı, müdahaleye maruz kalmama
hem evrensel hem de genel bir iyidir. Bu, proje izleyici her kişi için değerli
olması anlamında evrensel, kişinin gerçekleştirmeye çalıştığı amaçların ne
olduğundan bağımsız olarak değerli olması anlamında geneldir. Ayrıca, müdahalesizliğe herkese karşı ihtiyaç duyulur. Şüphesiz, gerçekte bir kimsenin
amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmasına herkes müdahale edebilecek durumda değildir, onun için de kişinin tasarılarını etkileme gücünden büsbütün
yoksun olan kişinin müdahale etmemesinde ısrar etmek anlamsız olacaktır.
Ama bu, Hayırhah bir Tabiat’ın müdahale imkânlarını sınırlayacak şekilde
düzenlenmiş olduğunu söylemektir ve bu anlamda bir müdahalesizliğe ihtiyaç
bulunduğunu inkâr etmek anlamına gelmez. Herhangi bir kimse A’nın E1
amacını izlemesine müdahale ederse, o zaman A bu şekilde zarar görmüş
olur.
Üçüncü gruba girenler arasında müdahalesizliğin yeri eşsizdir. Söz gelişi
şöhretten farklı olarak, onun, kendisini adadığı özel amaçların niteliği ne
olursa olsun herkes için temel bir değeri vardır. Ve dostluğun da asgarî düzeyde tatminkâr bir hayat için varlığı zorunlu bir iyi olduğu iddia edilse bile,
o herkes tarafından sağlanması zorunlu olan bir iyi değildir. Bir veya bir kaç
arkadaş/dost bu şartı pekalâ karşılayacaktır. Belki de, daha fazla arkadaş, diğer
şartlar eşit olmak kaydıyla, daha az arkadaştan her zaman daha iyidir ve belki
de genel bir karşılıklı sevgi örnekleyen bir toplum mümkün olan bütün ahlâkî
düzenlerin en iyisidir, eğer mümkünse tabiî. Bununla beraber, hem böyle bir
katkı bir ödev meselesini aştığı hem de dostluk/arkadaşlık gibi iyiler emirle
yaratılamayacakları için, bütün küşülerden fevkalâde iyi bir sosyal varoluşun
idamesine tam bir payla katkıda bulunmaları talep edilemez. Dostluk (veya
sevgi, dayanışma, kardeşlik) kişileri ve onların amaçlarını önceden bilip takLiberal Düşünce
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dir etmeyi gerektirir. Dost olmak başka bir kişinin projelerine gönüllü olarak bağlanmak ve, onun iyisini kendi amaçlarıyla örtüştüğü için değil fakat
sırf onun iyisi olduğu için kendi iyisi olarak görmektir. Müdahalesizlik ise
böyle bir varsayımı hiç bir şekilde gerektirmez. Müdahalesizlik, başka kişileri
kendi ayrı projelerine bağlı olan ayrı bireyler olarak kabul etmeyi gerektirir,
bu kişiye veya projeye sempati duyulmasını gerektirmez. Sırf müdahaleden
kaçınma dışında, kişinin kendisinin olmayan (ve kayıtsız olabileceği veya
antipati duyabileceği) bir tasavvura herhangi bir yardım istenmemektedir.
Bu mülâhazaların işaret eder göründüğü şey, klasik liberalizmin özgürlük
hakları üstündeki güçlü vurgusunda kısa görüşlü olmadığıdır. Onun ortaya
koyduğu ahlâk teorisi kişisel değere karşılık vermesi bakımından pratik akılla
uyumludur. Eğer E1 A’nın amacıysa, o zaman A’nın E1’i geliştirmek için
B’ninkinden farklı bir nedeni vardır. Eğer C A’nın E1’i elde etmesinin zorunlu bir şartıysa, bu durumda bu C’yi elde etmesi için de A’nın nedeni vardır.
Ancak, B, C’nin elde edilmesini gerçekleştirmek için eşit derecede nedene
dahip değildir. Eğer C (yukarıda belirtilen) ikinci gruba girerse (yani, C ya A
ya da B tarafından karşılanabilecek bir şart ise) , o zaman C’yi karşılama pratik zorunluluğunun kendisine düştüğü kişi A’dır. Bununla beraber, A’nın B’ye
karşı onun C’yi karşılamasını sağlama gibi bir hakkı varsa, bu durumda C’yi
sağlamak için nedenleri en fazla ağırlıklı olan A değil B olurdu (veya, onlar
eşit ağırlıkta nedenlerle karşı karşıya olurlardı). Böyle bir hakkın varlığını
ortaya koymak, şu halde, pratik aklın esas olarak bireyselleşmiş karakteriyle
uyumsuzdur. Klasik liberalizm gayet isabetli olarak bu gibi hakların varlığını
kabul etmede mütereddittir.
Özgürlük üçüncü gruba girdiği için, onun sağlanması çok farklı bir meseledir. A’nın E1’i izlemesine B’nin müdahale etmemesi A’nın kendisi için
sağlayamayacağı bir şeydir. Önceki durumun aksine, iyiyi sağlama sorumluluğu zorunlu olarak iyiyi elde edenin dışındadır. Özgürlüğü bir hak olarak
talep etmek kişilerin bağımsızlığının ve projelerinin tanınmasıyla çatışma
içinde değildir. O daha ziyade bu ayrılığa bir karşılıktır: Kısmen kendilerini
adadıkları özel projeler nedeniyle kişiler bireyselleşmiş ayrı varlıklar oldukları için, kendi tasarılarını izlemek üzere kendi hallerine bırakılmakta ve başkalarının projelerine yardımcılar olarak öngörülmemelerinde ısrar etmekte
onlar rasyonel olarak haklıdırlar. Klasik liberalizm kişinin bireyselliğinin
ahlâken onaylanmasıdır.
(...) Şimdi özgürlük haklarının önceliğinin Kantcı bir etiğin yapısıyla nasıl baştanbaşa uyumlu olduğunu biraz ayrıntılı olarak ele alabiliriz. Kant evrensellik ve genelliğin bütün bağlayıcı ahlâkî ilkelerin şeklî özellikleri olduğunda ısrarlıdır. Şimdi gördük ki, kişilerin özgürlüğüne saygı ahlâkî gereği genellik kriterini karşılamaktadır, çünkü özgürlüğün değeri bireylerin özel proje
tercihlerinden bağımsızdır. Evrensellik kriterini ise iki defa karşılamaktadır:
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her proje izleyicisi özgürlüğe ihtiyaç duyar ve özgürlüğe herkese karşı ihtiyaç duyulur. Kant’ın bütün kişilere sırf birer araç olarak değil fakat bizatihi
amaçlar olarak muamele etmeyi buyuran Kategorik Buyruk formülasyonu
şöyle anlaşılabilir: Her bir proje izleyicisi kendi projelerine özel bir kişisel
değer veren bir varlıktır ve kişilere saygı onların proje izleyiciler olarak hareket etmekten alıkonmamalarını gerektirir.
Ancak, refah liberallerinin, başkaları tarafından sağlanabilen ve ilgili bakımlardan genel ve evrensel olan özgürlük gibi başka iyileri(n var olduğunu)
göstermelerinin önü açıktır. Bir kere tanımlanınca, bu iyiler, bireyselleşmiş
pratik aklın özgürlük hakları kadar derin teorik temeli olan (başka) hakları
temellendirmeye hizmet edebilirler. Eğer keşfedilecek böyle iyiler varsa, bu
yol refah liberallerine açıktır. Ne var ki, bu ihtimal zayıf görünüyor. Açıktır
ki, bireysel veya daha yaygın olarak siyasal teminle karşılanmak durumundaki
çıkarların olağan listesi böyle nitelendirilmeye elverişli değildir. Bu çıkarların
çoğu üçüncü değil ikinci grupta yer alır. Üçüncü gruba girenler ya genellikten
ya evrensellikten ya da her ikisinden yoksundurlar. Şu halde, refah liberalizmi teorisinin gelecekteki gelişmesinin özgürlüğün ve özgürlük haklarının
önceliğini sarsma ihtimali bulunmadığı belli bir güvenle öngörülebilir.
Mamaﬁh, özgürlük haklarının önceliğinden, insanlar kendilerini hangi
durum içinde bulurlarsa bulsunlar sadece özgürlük haklarına izin veren aşırı bir
liberteryenizme geçmek de acelecilik olurdu. Müdahale etmemenin başarılı bir
medenîliğin ön şartı olduğu ileri sürülmüştür. Bundan dolayı, müdahalesizliği,
onlardan aynısını görmek şartıyla, bireylerin başkalarına sunmak için nedeni
vardır. Sanıyorum ki, kişilerin hiç bir pozitif edimi meşru hakları olarak ileri
süremeyecekleri de iddia edilmiş değildir. İleri kapitalist liberal demokrasiler
için böyle olsaydı bile, ki bu çok tartışmalı bir meseledir, bu reçeteyi toplumsal
var oluşun her türüne emir yoluyla teşmil etmek dar ﬁkirlilik olurdu. İdare
edecekleri kendi hayatları olan proje-izleyiciler olarak kişilerin bireyselliğine
saygı, başkaları üzerinde pozitif iddiaları geçerli kılan bağımlılık ilişkilerinin
kabulüyle bağdaşabilir.14 Haklar teorisi dahil olmak üzere ahlak teorisi,
bütün zamanlar ve bütün yerler için kesin doğrularmış gibi ilkeler buyurma
konusunda ihtiyatlı olmak zorundadır. Felsefî antropolojiden türeyen ilkeler
14

Pozitif hakların bu en mütevazi savunusunu desteklemek üzere antropolojik bulgular
ortaya konabilirdi. Bununla beraber, müdahalesizlikten daha fazlasına haklı taleplerin
makul örneklerini bulmak için çok uzağa gitmek gerekmez. Bu bağlamda çocukların ahlâkî
statüsü özel olarak önemlidir. En katı klâsik liberaller bile çocuklara temin-tedariğe ilişkin
pozitif haklar –hem özel bireylere (ebeveynlere) hem de devlete karşı sahip olunan haklartanıyacaklardır. Müdahalesizlik katı standardından bu şekilde ayrılmak tutarsızlık olarak
kınanamaz. Çocuklar proje izleyici olmayanların özel bir örneğidir ve özel durumlara özel
muamele edilmesi ahlâk teorisinin bir kusuru değil erdemidir.
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ve pratik aklın a priori biçimi geniş ölçüde değişken uygulamalara izin verir.
Ahlâk toplumsal varoluşun istendiğinde zorla kalıbına uydurulabileceği bir
Prokrustes yatağı değildir.

Temel Haklar, Ahlâkî Haklar ve Hukukî Haklar
(...) (F)elsefeciler için, belli bir ihtiyat payıyla birlikte, analizlerinin hangi
soyutlama düzeyinde yapılacağını göstermek özellikle önemlidir. Aksi halde, onun araştırmanın konusuna hiç de uygun olmayan terimlerle gerçekleştirilmekte olduğu çok kolayca görülebilir. Bu tehlike haklar teorisini ele
almak iddasındaki bir eser için özellikle hayatîdir. “Haklar”dan farklı derecelerde somutluk ve özellikle (speciﬁcity) söz etmek alışkanlık olmuştur.
Hukukî haklar bir toplumun hukuk sisteminden ve onun hukukun ilân edilmesine, yorumuna ve uygulanmasına ilişkin kurumsal düzenlemelerinden
kaynaklanır. Hukukî haklar belli bir hukuk düzenine özgüdür. Onların karşısında, hukukî yapılarla karmaşık bir simbiyotik –veya çekişmeli- ilişki içinde olan, ama pozitif hukukun ürününden ibaret olmayan ahlâkî haklar vardır. Son olarak, “doğal haklar”, insan hakları” veya benim tercihimle “temel
haklar” gibi değişik adlarla anılan “büyük haklar” (grand rights) vardır. Bunlar, açık bir iradî tasarımın ürünü olmayıp aksine ondan önce gelen ve ahlâkî
olarak en üst derecede tanzim edici olan, uygulanma alanları en geniş olan
haklardır. Eğer “hak” kelimesi bu kadar farklı anlamlarda kullanılabiliyorsa,
bunları yerli yerine oturtmak ve meselâ hukukî haklar pozititif kanunlara
dönüştürülmüş ahlâkî haklardan başka bir şey değilmiş gibi konuşmamak son
derece önemli olacaktır.
(...)
Temel haklar (bu çalışmada), kendilerinin proje-izleyiciler olabilmelerine
değer vermek için nedeni olan bireylere ait ahlâkî alanın güvenceleri olarak
ortaya konmuştur. Ben proje izlemenin insanların esaslı bir özelliği olduğunu ileri sürmedim. Dünyanın, kaçınılmaz şekilde, herbir proje-izleyicinin
bir proje-izleyici olabilmesindeki çıkarının karşılıklı olarak tanınıp ona saygı
gösterilmesinin şartlarını bireylerin tesis edebilecekleri bir dünya olmasının
kaçınılmaz olduğunu da... Bundan dolayı, ben bazı “insan hakları” veya “doğal
haklar” teorisyenlerinin yaptıkları gibi, haklar iddiasının ve onları başkalarına
teşmil etmenin -içinde insanların etkileşim halinde oldukları- akla gelebilecek
her düzende rasyonel bir temeli olduğunu iddia edebilecek durumda değilim.
Bu kayıt altında, halâ temel haklar için tasarlanan alanın epeyce geniş olduğu
söylenebilir. İnsanlar buyurucu kişisel amaçlara bağlanmak suretiyle kendileri için tutarlı hayatlara ulaşmak için genellikle çaba gösterirler; bu ancak dar
bir kültürel ve tarihsel yelpaze içinde elde edilme ihtimali olan yüzeysel bir
gerçek değildir. Karşılıklılığın gerçekleştirilebimesine imkân veren şartlar
Kış-Bahar 2007

İki Liberalizm Anlayışı 

47

genellikle sağlanır, yoksa insanoğlunun varlığını sürdürmesi ancak mucizeye bağlı olurdu. Bundan dolayı, temel haklar her zaman ve her yerde geçerli
olmasalar bile, buna çok yaklaşırlar.
Kişilerin proje-izleyiciler olarak tanınıp saygı görmesinin öncelikle müdahale-edilmeme haklarına dönüştüğünü ileri sürmüştük. Ama bu, münferit kişiler arasındaki başarılı bir medenîliğin (civility) müdahale-edilmemeyi aşan
hiç bir taleple bağdaşmaz olduğuna ilişkin bir iddia olarak sunulmak zorunda
değildir. Liberal toplumun, her insan toplumunun rahatça uyacağı hiç bir katı
kalıbı yoktur. Yine de bu, özgürlüğün değerinin kültürel bakımdan büsbütün
göreli olduğunu söylemek değildir. İnsanlar özel bir kültürün değer verdiği
belli bir iyi anlayışına bağlı oldukları için değil, fakat bir iyi anlayışına sahip
olan ve böylece kişisel değer yaratan varlıklar oldukları için özgürlüğe ihtiyaç
duyarlar. Proje-izleyicilerden oluşan bir toplumun ahlâkî uygunluğu, onun
bireyciliğe sağladığı korumaya atıf yaparak tespit edilebilir; bu hemen hemen
evrensel bir hakikatttir. İçinde bireylerin iyi oldukları, ama özgürlük haklarının onun ahlâkî sisteminin belirgin bir unsuru olmadığı medenî/sivil bir
düzen tasavvur etmek zordur. Bu nedenle, iyi-düzenlenmiş bir toplumun temel
ahlâkî buyruğunu şu şekilde tanımlamak aşırı bir basitleştirme olmayacaktır:
Her bir kişinin başkalarının benzer özgürlüğüyle bağdaşacak şekilde en
kapsamlı temel özgürlüğe eşit bir hakkı vardır.15
Kişilerin temel haklarını karşılayan herhangi bir sosyal düzen içinde nelerin dikkate alınacağı bir defada ve nihaî olarak belirlenemez. Bunun yerine,
hangi hak ve yükümlülüklerin kabul edileceğinde zamana ve yere göre değişen
şartların önemli ölçüde etksi olacaktır. Kişilerin hangi amaçları kendilerinin
olarak görüp benimseyebilecekleri kadar, neyin makul olarak müdahale sayılacağı da değişkenlik gösterecektir. Şu halde, temel haklara saygı farklı biçimler alacak ve kişlerin ahlâkî haklarını da işte bu kültüre göre değişen tarzlar tanımlayacaktır.
(Farklı soyutlama düzeylerinde işleyen ahlâkî kavramlar olarak) temel
haklarla ahlâkî haklar arasındaki ayrımı aydınlatmaya çeşitli örnekler yardımcı olabilir. Müdahale-edilmeme temel hakkı nedensel düzenin niteliği
hakkındaki inançlara cevap olarak farklı şekiller alacaktır. Eğer dinî inanca
hakaret ﬁillerinin tanrıları bütün toplumun üzerine ateş ve felâket yağdırmaya
tahrik edeceğine inanılıyorsa, o zaman dine hakaret sırf bencilce bir ﬁil olarak
değil de, başkalarının hayatına kaba-saba bir müdahale örneği olarak tasnif
edilecektir. Onun yasaklanması illiberal veya akıldışı olmayacak, fakat sadece
empirik olarak yanlış olacaktır. Bunun gibi, eğer ortak kullanımdaki bir suya
15

Bu formülasyon John Rawls’ın belirttiği adaletin birinci ilkesidir; A Theory of Justice, s. 60.
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bir kişinin lağım pisliğini boşaltması ile bir hastalığın ortaya çıkması arasında hiçbir nedensel bağlantı görülmüyorsa, bu durumda hiçbir kimse diğerine
karşı lâğım pisliğinin boşaltılmamasına ilişkin bir ahlâkî hak iddiasında meşru olarak bulunamaz. (Bu konuda) doğru bilimsel teorinin ne olduğu apaçık
değildir, dolayısıyla herhangi bir kimse kişilerin hangi ahlâkî haklara sahip
olduklarını sırf ahlâkî mekândan okuyamayacaktır.
Ahlâkî haklardaki değişkenliğin olgusal hatalara dayanması gerekmez.
Bütün ilgili nedensel bağlantılar tam bir güvenle bilinse bile, yine de hangi
nedensel etkilerin müdahale oluşturduğuna ilişkin farklı anlamalar için hatırı
sayılır bir alan kalır. Bu, “müdahale”yi şu veya bu kişi üzerinde olumsuz bir
etkiye nedensel olarak katkıda bulunan bir ﬁil olarak tanımlamak değildir.
Böylesi hem çok zayıftır hem de çok güçlüdür. Çok zayıftır, çünkü tehditedici veya tehlikeli davranışı dışarıda bırakmaktadır; eğer sizin başınızla
Rus ruleti oynamayı seçseydim ve dönen mermi yatağı boş çıksaydı, (bu anlayışa göre) size müdahale etmiş olmazdım.16 O çok güçlüdür, çünkü kişilerin başkaları üzerindeki bütün olumsuz nedensel etkilerden kaçınması imkânsızdır. Araba sürmek, kansere ve başka hastalıklara nedensel olarak katkıda
bulunan hidrokarbon bırakır. Aynısı, odun yakmanın bir kişinin kulübesini tutuşturabilmesi için söz konusudur. Başkalarıyla yakın temas bir mikroorganizmanın kişinin kendi vücudundan başka birininkine geçmesi ve böylece onun hastalanması ihtimalini yaratır, ve benzeri. Hayatın mümkün olması için, hangi nedensel sonuçların (uygun görülmeyen) müdahale örnekleri
sayılacağına ilişkin sosyal tespitler yapılması zorunludur.
Bu tespitlerin yapılmasının adım adım izlenecek kesin bir yolu yoktur
ama bunlar keyfî de değildirler. Bir toplumun tespitleri veya kararları onun
tarihine, içinde geçerli olan konvansiyonlara, toplumun maddî şartlarına ve

16
Buna eylemin olumsuz bir psikolojik etkisi olduğu ve bundan dolayı bir müdahale
eylemi olarak haklı olarak yasaklanabileceği şeklinde cevap verilebilirdi. Ne var ki, bu da
tanımı kurtarmak yerine daha ziyade neyin müdahale sayılacağının belirlenmesine ilişkin
daha da sıkıntılı problemler ortaya çıkaracaktır. Varsayalım ki, siz uykudayken Rus ruleti
oynandı, dolayısıyla da bundan hiç etkilenmediniz. Bundan dolayı o –şüphesiz, içinde mermi
bulunan yatağın ateşlenmemiş olması şartıyla- ahlâkî bakımdan masum bir hareket mi
olurdu? Bir sonuca ulaşmak zor görünüyor. Öte yandan, psikolojik etkileri bir kere hesaba
katınca, müdahalenin kapsamı sınırsız hale gelir. Kişi herhangi bir yerde kendi sükunetini
bozduğunu düşündüğü şeyi bu şekilde görebilir. Böyle bir durumda, kendini gözetmenin
alanı tam bir gizlilik içinde yapılan şeye indirgenirdi. Bu, bütün psikolojik faktörleri ahlâkî
değerlendirmeden dışlamamamız gerektiğini söylemek değildir; sadece burada da istenmedik
psikolojik etkiler doğuran hangi eylemlere müsade edilemeyeceği ve hangilerine edilebileceği
konusunda makul bir temelde karar kılmak zorundayızdır. Değişmez bir standart olarak
hizmet debilecek hiç bir basit öz yoktur.
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aynı zamanda onun ahlâkî tutumlarına bağlı olacaktır. Bir otomobilin duman
ve gürültüsünün, en ileri ulaşım aracı eşek olan kırsal hayatın hakim olduğu bir çevreye saçılması pekalâ ahlâkî hakları ihlâl eden bir müdahale olarak
görülebilirdi. Oysa, aynı aracın Los Angeles’a sokulması öyle olmazdı. (Buna karşılık, meselâ eşeğin dışkısını bir kişinin evinin önüne bırakmasına Los
Angeles’ta izin verilmez ama köyde izin verilir.) Bir kişinin kasap dükkânının camından inek gövdelerinin görünmesi Boston’da tamamen masum bir
şeydir, ama Bombay’da değil. Örnekler kolaylıkla çoğaltilabilir. Onların
gösterdiği şey, ahlâkî bir hak kavramının açık uçlu ve kültürel olarak göreceli
olduğudu.
Hukukî haklar muayyen (sınırları belli) bir hukukî yapının varlığına bağlıdırlar. Tıpkı ahlâkî hakların temel haklara göre sınırlarının daha belirli
olması gibi, hukukî hakların da ahlâkî haklara göre sınırları daha bellidir.
Bir hukukî hakka hangi otorite tarafından ne zaman varlık kazandırıldığını
ve onun ihlâline hangi müeyyidelerin bağlandığını söylemek genellikle
mümkündür. Bir hakkın tarihi belli bir yasadan kaynaklanmadığı fakat
“hatırlanamaz bir zamandan” beri common law’un bir ürünü olduğu yerde
bile, hangi kurumların hukuktan kaynaklanan hakları tanımlamak ve korumakla görevli olduklarının gösterilmesi mümkündür. Ahlâkî haklar bir
toplumun dokusundan kendiliğinden bir şekilde doğarlar; hukukî haklar ise
tasarlanarak yaratılırlar. Mamaﬁh onlar önemli bir yönleriyle birbirine benzerler: Bir toplumsal düzen içinde tanınan hem ahlâkî hem de hukukî haklar
onların bireylerin sahip oldukları temel hakları ne ölçüde doğru bir şekilde
temsil ettiklerine bakılarak değerlendirilmek durumundadırlar. Ahlâkî ve
epistemolojik olarak öncelikli olan temel haklardır.
Hakların üç düzeyinin yukarıda sunulan tanımlanması, itiraf edeyim, kaba
bir tanımdır. Bunlar kabaca bir araya getirilmişlerdir ve daha tam bir açıklamanın yapılması gerekir. Meselâ, bütün hukukî hakların aynı ölçüde genel
oldukları doğru değildir. Yasaların özel yargısal kararlar için emredici olması
gibi, temel anayasal korumalar da yasalar için emredicidir. Bu düşüncelerin
amacı hukuk felsefesindeki tartışmaları geliştirmek değil, fakat daha ziyade
bir temel hak kavramının anlamlandırılması için bir perspektif sağlamaktır.
Bu açıklamalar ayrıca hukukî haklardan başka haklar kabul edilmesine karşı
yaygın olarak dile getirilen şüpheciliği açıklamaya da yardım edebilirler.
Hukukî haklar kolayca başvurulabilecek şekilde somutturlar, onların sınırları dikkatle çizilmiş uygulama ilkeleri vardır. Hukukî hakların pratik önemi de aşikârdır; iyi-düzenlenmiş bir toplumda bu haklar etkin devlet kurumları tarafından öngörülebilir şekilde düzenli olarak uygulanırlar. Bundan dolayı, açıktır ki, kişilerin hukukî haklarına değer vermek için nedenleri vardır.
Hukukî hakların muhtevası ve değeri öylesine aşikârdır ki, onları, ileri sürülen
diğer bütün hakların sahiciliğini değerlendirmenin paradigmadik aracı olarak
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almak çekici gelir. Eğer “temel haklar” ve “ahlâkî haklar”ın hukukî hakların
belirlilik ve uygulanabilirliğinden yoksun oldukları tespit edilirse, o zaman
onlar hiç de sahici anlamda haklar değildirler. O zaman onları yanlış-tanımlı
kavramların çöplüğüne göndermek için kısa bir adım atmak yeterlidir.
Haklar teorisyenleri kendilerini yanlışlayacak mühimmatı çok kere kendileri sağlamışlardır. Pozitif hukuka karşılık olarak, bir tabiî hukukun var
olduğu söylenir; ilki pozitif (hukukî) haklar yaratırken ikincisi tabiî haklar
yaratır. Tabiî hukukçular, pozitif hukukçuların kullandıklarının tamamen
aynısı olan hukukî araçlardan yararlanmak suretiyle tabiî hukukun özel durumlara uygulamalarını bulmaya çalışacak şekilde eğitimli kişilerdir. Tabiî
hukukun uygulanması ve binnetice tabiî hakların korunması garanti edilmiş
değildir, ama pozitif hukukun uygulanması da öyledir. Her iki durumda da
kurumların doğru işlemesine ihtiyaç vardır. Ne var ki, tabiî hukuk eğer tabiî bir hukuk yaratıcısının (vâzıı kanunun) eseri ise, o zaman bütün dünyevî eksiklikleri aşan bir uygulama için ümit vardır: “Fakat eğer Prens, yahut
İdarede olanlar her kimse, Kaderin yolundan saparsa, o zaman Cennet’ten
başka başvurulabilecek bir yer yoktur.”17
Tabiî hukuk kavramının ahlâk teorisine yararlı bir ilâve olup olmadığı şüphe tartışmaya açıktır. Bununla beraber, tabiî hukuku pozitif hukukun –sadece Platon’un (veya Locke’un) Cennet’inde yazılı olan- benzeri olarak anlamak kafa karışıklığı yaratmaktır. Savunulabilir bir tabiî hukuk soyutlaması,
onun özgüllükler denizine batmış somut durumlara direkt uygulanmasını engeller. Aksi yöndeki kazuistik girişimler, kaçınılmaz olarak, keyfe bağlı görünecek ve böylece tabiî hukuk –ve tabiî haklar– doktrinine başvurulmasını
baltalayacaktır.18
Pozitif hukuk sistemleri için ayrıntılı bir plan olarak alınmadıkları sürece,
Temel haklar ve ahlâkî haklar rasyonel olarak savunulabilirler. Temel hakların,
beşerî meselelere doğrudan doğruya uygulanabilir buyruklarla sonuçlanan
hukukî haklar gibi işlemesi beklenemez. Temel hakların, her yerde optimal olan
tek bir örneklenmesi varmış gibi düşünülmemesi gerekir. Temel haklar, daha
ziyade, başka proje-izleyicilerle birlikte bir toplum oluşturan, proje-izleyiciler
olarak insanların tabiatından türedikleri için kavramsal olarak değerlidirler.
Toplumsal hayatın özgül formlarından ve özgül projelerden soyutlanmış
oldukları için, temel haklar muhtelif sosyal düzenlerin değerlendirilmesinde
başvurulan ahlâkî bir standart olarak hizmet ederler. Özgül kültürel form17

John Locke, Second Treatise of Government, Peter Laslett (ed.), Cambridge: Cambridge
University Press, 1967, par. 242.
18
Şüphesiz, felsefî olarak yetkin doğal hukuk teorisyenleri yanlış konmuş somutluğa ilişkin
bu yanıltmacadan kaçınırlar. Faydalı bir araştırma ve tahlil için bkz. Leo Strauss, Natural
Right and History (Chicago: University of Chicago Press, 1953).
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lardan önce gelen (ama yine de onları reddetmeyen), aklî yoldan ulaşılabilir
bir hareket noktası var olmadıkça, ahlâkî değerlendirme kültürlere göre değişen uygulamalar ve değerler tarafından köreltilir. Felsefecilerin ilgisi, gelipgeçici ve yerel olanın (eğer Ebedî ve Özsel olanın zirvesine çıkmak mümkün
değilse, o zaman en azından daha az gelip-geçici ve daha az yerel olanın) bir
yana bırakılması olduğundan, bir temel haklar kavramı onlara önemli ölçüde
hizmet eder.

Anarşizm ve Liberalizm
Liberal teorisyenler öncelikle veya münhasıran özgürlük hakları olarak
anlaşılan temel haklara büyük önem vermekte yalnız değildirler. Felsefî anarşizm de bireylerin kendileri için anlamlı ve tatminkâr hayatlara kavuşma
çabalarında kısıtlanmamalarında ısrar eder. Liberaller gibi anarşistler de monolitik bir gayrışahsî değer standardının yüceltilmesini veya herkesin bağlılığını buyuran bir ortak beşerî girişime gerçeklik atfedilmesini reddederler.
Anarşisti devletin liberal teorisini reddetmeye götüren, kesinlikle, onun bu
liberal postülaları anlama tarzıdır. Yönetilmeye açıkça rıza göstermiş olmayan kişiler için yükümlülükler tanımlama ve dayatmada tekel iddia eden bir
kurum –ki anarşist buna rıza göstermeyecektir– insanların haklarını zorunlu
olarak ihlâl eder. Bir hukuk düzeninin zorla dayatılması, anarşistin iddiasına
göre, doğası gereği ahlâkî alana bir tecavüzdür, dolayısıyla hiç bir devlet meşru olamaz.
Bireyciliğin iddialarına ciddî olarak ağırlık vermeye eğilimli olmayanlar
anarşist eleştiriye kolaylıkla omuz silkebilirler. Meselâ faydacılar toplam faydanın azamîleştirilmesinin kamu mallarının sağlanmasını gerektirdiğine ve
bu malların tam maliyet paylarını bireylerden alacak cebrî mekanizmaların
olmaması durumunda bunların çok eksik üretileceğine işaret edeceklerdir. Bu
azamîleştirme testinden kesin olarak geçemeyeceği için, anarşizm ütopyacı
(fakat şaşılacak derecede sevimsiz) bir fantezi olarak görülüp reddedilebilir.
Bununla beraber, hakların eylem üzerinde yan tahditler doğurduğunu düşünen bir kimse, sınırsız bir değer makzimizasyonu uygulaması şeklindeki bir
ahlâk anlayışını zaten terketmiştir. Eğer ancak cebrî yollarla elde edilebilecek kamu malları varsa, bu gibi cebrî yolların hakları ihlâl etmek olduğunun
tespiti halinde bu mallardan vazgeçilmek zorundadır.
Anarşizmin siyasî uygulama bakımında önemi (belki) ihmal edilebilir, ama
onun siyaset teorisi için önemi büyüktür. Anarşizm, bireycilikle siyasî düzen
arasındaki evliliğin bağdaşabilir olup olmadığını sorgulamak suretiyle, siyasî
liberalizmin sınırlarını test eder. Hiç bir şey hükûmetlerin, en hayırhah ve
sınırlı olanlarının bile, çok sayıda cebrî işlem ve eylemler yaptıklarından daha
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açık olamaz. Eğer devlet tabiatı icabı temel hakları ihlal ederse ise, o zaman
liberalizm ahlâkî bir dengeyi temsil etmez; ya siyasî düzene ya da bireyciliğe
öncelik vermemiz gerekir.
Liberal teorisyenler anarşist itraza genellikle onu görmezlikten gelmek
suretiyle karşılık verirler. Böyle yapmayan kişi, anarşist itiraza karşı liberal
bir siyasetin zamanımızdaki önde gelen savunucusu olan Robert Nozick’tir.
Onun Anarşi, Devlet ve Ütopya adlı eserinin ilk üçte biri, minimal (yani,
liberal) bir devletin, herhangi bir kişinin haklarını ihlâl etmeden anarşiden
türeyebilmesinin bir yolunun var olduğunu göstermeye çalışan karmaşık bir
meşrulaştırmadır. Onun argümanı, riskli faaliyetin yasaklanmasının meşru
bir telâﬁsiyle –yurttaşlık biçimini alan bir telâﬁyle– ilgili çapraşık bir mesele
etrafında döner. Bu argüman çetreﬁl olduğu kadar ustacadır da, nitekim eleştirmenler şu veya bu noktada onun üstüne girmişlerdir.19 Fakat Nozick’in
minimal devlete bağlılığı eleştirilere dayanabilse bile, haklara riayetkâr bir siyasî düzenin meşruluğunu kabul etmek için böyle dolambaçlı bir muhakeme
zincirine güvenmek liberal teorisyen için rahatlatıcı değildir. Zincirin halkaları
bir yerden koparsa, siyasî olanın alanı da böylelikle başarısız mı olacaktır?
Nozickci kanıtlamada anarşizm, devlete doğru ilerlemenin kendisinden
başlayacağı bir hareket noktası olarak alınmaktadır. İlerlemenin hiç bir adımında kişilerin haklarının gerektirdiği yan tahditlerin herhangi birinin ihlâli
edilmediğini gösterme külfeti siyasî olanı savunana düşmektedir. Anarşist
toplumun kendisinin temel hakların tanınması ve onlara saygıyla bağdaşabilir
olduğu peşinen kabul edilmektedir.
İşte tam da bu varsayımın sorgulanması gerekmektedir. Anarşizm uygun
bir ahlâkî hareket noktası mıdır yoksa bizatihi anarşizmin ahlâkî meşruluğu
tehlikede midir? Haklara ilişkin çeşitli anlayışların soyutlama düzeyleriyle
ilgili olarak yukarıda ortaya konan ayrımlar, kanaatimce, kanıtlama yükümlülüğünün anarşistin omuzlarına düştüğünü göstermektedir. Farazî veya gerçek bir tabiat halindeki kişilerin, tutarlı olarak, temel haklarına tam olarak
sahip oldukları şeklinde tasvir edilebilecekleri kesinlikle apaçık değildir.
Temel haklar insanların etkileşimlerine doğrudan doğruya uygulanamaz.
Daha ziyade, bunlardan ancak ahlâkî ve hukukî haklar şeklinde somutlaştıkları ölçüde yararlanılır. Müdahaleyle ilgili yukarıdaki tartşmayı hatırlayınız:
Neyin müdahale teşkil edeceğinin, dünyanın yüzünden “okunabilecek” hiç bir
kriteri olmadığı ileri sürülmüştü. Bunun yerine, neyin müdahale sayılacağı bir
toplumsal düzen içinde belirlenmek zorundadır ve bu belirleme olgusal gözlemin değil fakat kararın ürünüdür. Neyin müdahale teşkil edeceğinin kişilerin
19

Bkz., meselâ, Robert Holmes, Jeffrey Paul ve Robert Paul Wolff’un yeniden basılan denemeleri, Jeffrey Paul (ed.), Reading Nozick (Totowa, N. J. İ. Rowman & Littleﬁeld, 1981)
içinde.
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kararından bağımsız olarak belirlenmesinin maddî bir temeli yoktur. Ancak
bu, makul tercihin içine girebileceği alanın sınırlarını olgusal gözlemlerin
belirlediğini inkâr etmek değildir. Müdahalenin sınırlarının nerede olduğuna
ilişkin bir belirleme veya başka bir şey var olmadığı sürece (gerçi “en iyi”
belirleme diye bir şey yoktur), özgürlük haklarının içi boş olacaktır.20 Bir
kimsenin en ağırlıklı ahlâkî iddialarının müphemlik ve belirsizlik ile malul
olduğu kabul edilemez.
Buna karşılık denebilir ki, neyin müdahale olduğu bir karar meselesidir, ama
o, her bir kişinin var olan bütün kanıtların ışığında ve tam bir rasyonaliteyle
kendisi için (kendi adına) özerk olarak vermesi gereken bir karardır. Ne var ki,
kişiler eksiksiz kanıtlara ve tam bir rasyonaliteye sahip olsalardı bile, onların
uygun standartlara ulaşacak olduklarına ilişkin bir ön kabul olamazdı. Esasen,
tarihlerin, teknolojilerin ve bağlılıkların farklılığı karşısında, daha ziyade
birey olarak hareket eden bireylerin, insanların hakkıyla yararlanacakları
özgürlüklerin geniş ölçüde farklılaşan yorumlarına ulaşacak oldukları varsayımında bulunulabilir. Eğer kabul edilebilir özgürlük anlayışlarının, ahlâkî bir topluluğun bütün üyeleri için aynı referansı koyan dar bir şerit içinde
toplanması önemli ise, o zaman standartları inşa edenin topluluk olarak topluluk olması gerekir.
Bu önemlidir. Hakların özü onların gayrışahsî karakterindedir. Kişilerin
kendileri lehine haklar ileri sürmeleri ve onları başkaları için de tanımaları için
nedenleri vardır, çünkü herkesin aynı çıkara sahip başkalarıyla birlikte yer
aldığı bir dünyanın ortasında her birinin bir proje-izleyici olabilmede temel
bir çıkarı bulunmaktadır. Her bir kişinin belli bir ölçüde saygıyı aynı ölçü-de
muhatabına da tanımak için rasyonel olarak motivasyonu vardır. Bunun-la
beraber, eğer bu ölçünün ne olduğuna ilişkin ortak bir anlayış olmasaydı, bu
gibi her ahlâkî düzen büsbütün gerçekleştirilemez olurdu. Tecavüzkâr ﬁillerden korunmuş özgürlükleri ayırt etmek için eğer hiç bir ölçüt yoksa, ahlâkî toplum çöker. Tabiat bu ölçütü hazır olarak vermediği için, onun toplum
içindeki insanların anlayışları tarafından yaratılması gerekir.
Özgürlüğün sınırlarına ilişkin toplumsal olarak yaratılmış ve paylaşılan bir
anlayışa sahip olmayan kişiler ne kendileri için anlamlı olarak hak iddiasında bulunabilir ne de onları başkaları için tanıyabilirler. Tabiatın bağışladığı
hakları kendileri için bağımsız olarak ayırt eden ve sonra gönüllü sözleşmelerle bir araya gelen münferit bireyler, baştan beri birbirinin haklarına riayet
ederek böyle yapmayı seçmelidirler: Bu anarşist fantezi tutarsızdır. Temel
20
Veya hemen hemen öyle olacaktır. Eğer hiç kimsenin, akla uygun bir şekilde, caiz olmayan
müdahale sayamayacağı muayyen bazı eylem tipleri varsa, o zaman bir kişinin özgürlük
hakları her neyse onlar bu eylemi yapma özgürlüğünü de içerecektir.
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haklar herhangi bir özgül toplumsal yapıdan kavramsal olarak bağımsızdır,
ama insanların ﬁilî muamalelerinde somutlaştığı şekliyle temel haklar şu veya
bu şekilde bir sosyalliği varsayarlar. Bu bakımdan ahlâkî haklar dile benzerler. Tıpkı bir dilin varlığının linguistik bir toplumun var olmasını gerektirmesi gibi, ahlâkî hakların varlığı da ahlâkî bir toplumun varlığını gerektirir.
Eğer anarşizm hakların atomistik, (toplumdan) tecerrüt etmiş bireylere atfedilmesinden daha fazla bir şey olmasaydı, o zaman anarşizme karşı bu tez
artık tamamlanmış olurdu. Ne var ki, anarşizm kendisini böyle naif bir şekilde
sunmak zorunda değildir. Onun daha derinlikli bir türü, toplumsal bir düzen
ile siyasî bir düzen arasında ahlâkî bakımdan can alıcı olan bir ayrım yapmazta ısrar edecektir. Toplumsallık kendi başına hiç bir şekilde kınanmayacaktır;
esasen toplumsal var oluşun ahlâkî bilincin bir ön şartı olduğu kabul edilecektir.
Topluluklar içinde yaşayan kişiler kendi etkinliklerini başkalarının davranışına uyarlamak durumunda olacak, böylece her biri için ahlâkî mekândan bir
pay sağlayan etkileşim kalıplarına ilişkin meşru beklentiler yaratacaklardır. Bu
şekilde gelişen toplumsal karşılıklı-bağımlılığın girift ağı aynı zamanda ahlâkî
bir düzendir.
Bununla beraber, toplum siyaset değildir. Ahlâkî kavramların sosyal oluşumu ve yeniden oluşumu sürecinin hiç bir yerinde, hakların sınırlarını cebrî
yoldan empoze eden bir devletin var olması bir şart değildir. Burada da dile bir
benzetme yapmak uygundur: Tıpkı, bir dilin linguistik bir topluluk içinde,
neyin gramere uygun neyin uygun olmadığı hakkında karar vermeye yetkili
bir Kraliyet Akademisi olmadan gelişip yeşerebilmesi gibi, topluluk çapındaki
bir haklar anlayışı da hukuku yapan ve tebasına ilân eden bir devlet olmadan
gelişip yeşerebilir.
Anarşizmin derinlikli türü bir kendiliğinden düzen düşüncesine başvurur.
F. A. Hayek’in eserlerindeki kendiliğinden düzen analizi ve savunusu, hayırhah bir toplumsal düzenin öncelikle amaçlı bir tasarımın ürünü olması gerektiği
varsayımını yeniden düşünmek için bize bir neden vermiştir.21 Hayek bağımsız öznelerin kendiliğinden intibak edici davranışlarının, öngörülemeyen veya başlangıçta kastedilmiş olmayan ve böylece plana göre üretilmesi mümkün olmayan, arzuya-şayan sosyal sonuçları düzenli olarak üreteceğini iddia
etmektedir. Bir topluluk içinde geçerli olan ahlâkî haklar, anarşistlere göre,
böyle bir kendiliğinden düzenin yan ürünleri olarak paha biçilmezdir.
Bu Hayekçi argüman22 dikkate alınmayı hak etmektedir. Eğer bağımsız
olarak ahlâkî haklar yaratan atomistik bireyler varsaymak saçma ise, devlet
21

Özellikle onun üç ciltlik Law, Legislation and Liberty (Chicago: University of Chicago Press,
1973, 1976, 1979) adlı eserine bakınız.
22
Hayek’in kendisinin anarşizmi kesin olarak reddeden bir klasik liberal olduğu kaydedilmelidir.
Kış-Bahar 2007

İki Liberalizm Anlayışı 

55

mekanizmasının hakları hiçlikten (ex nihilo) ortaya çıkarabileceğini varsaymak da aynı nispette saçmadır. Ahlâkî haklar, dil gibi, iktisadî yapılar gibi,
topluluklar içindeki kişilerin ortak hayatlarından doğup gelişirler. Resmî
yönetim kurumları bulunmadığı halde, içinde ahlâkî ilkelerin yaygınlaşmış
olduğu ve saygı gördüğü bir topluluk tasavvur etmek tutarsız değildir.
Şu halde, anarşist toplumun belirli bir türü kavranabilir bir şeydir. Fakat
onun, yegâne meşrulaştırılabilir bir toplum biçimi olduğu şöyle dursun, ahlâkî
bakımdan meşrulaştırılabilir bir toplumsal düzen biçimi olup olmadığı başka
bir meseledir. Anarşinin istikrarsız olduğuna, onun imkân vereceği hakların
ahlâkî düzeni garanti edecek şekilde işlemesi ihtimalinin bir siyasî düzeni karakterize eden haklardan daha az olduğuna ve kendiliğinden sosyal evrim sürecinin kendisinin anarşideki haklara saygıyla bağdaşmaz olduğuna inanmak
için güçlü bir neden vardır.
Son eleştiri, fark edilebilirse, anarşistler için özellikle mahcup edicidir.
Anarşizmin teorisinin tutarlılığı, ağırlıklı olarak, bir kendiliğinden düzen
kavramına bağlıdır. Eğer haklarla kendiliğinden düzenin birbiriyle zorunlu
olarak bağdaşmaz oldukları ortaya çıkarsa, o zaman anarşizmin temelleri gerçekten sarsılır. Bununla beraber yine de ikisi arasında, anarşinin sınırları içinde çözülmesi imkânsız olan sahici bir gerilim vardır.
Şöyle bir evrim sürecini düşününüz: t1 zamanında A eylemi toplum tarafından müdahale olarak anlaşılmamaktadır ama aynı eylem tn zamanında yine
toplum tarafından kabul edilemez bir müdahale eylemi şeklinde anlaşılmaktadır. Varsayınız ki, t1 ve tn sürecin geçici uçlarıdır (yani, t1 anındaki bir
ahlâkî denge altüst olmuş ve tn’de yeni bir tanesi teessüs etmiştir). t2,...., tn-1
aralığı esnasında bir A eyleminin yapılmasının statüsü nedir? Eğer A eylemi
bir hakkın ihlâlini oluşturuyorsa, o zaman onun yapılmaması gerekir, ama
eğer o masum bir ﬁil ise bu sefer de yasaklanmaması gerekir.
Buna verilebilecek hiç bir iyi cevap yok gibi görünüyor. Biztihi varsayım
açısından, kendiliğinden düzen (bu konuda) bir yargıya götürmez, çünkü o
belirlemeler arasında yer almaktadır. Ama yine de kişinin A’yı yapmaya izinli
olup olmadığına ilişkin ahlâkî bakımdan ciddî soru bir yana atılamaz. “Yeni bir
denge kuruluncaya kadar bekleyin.” Ne var ki bu çok uzun bir zaman alabilir
(kendiliğinden uyarlanmanın değeri ne olursa olsun, o zorunlu olarak hızlı
değildir) ve toplumun (henüz) hakların bir ihlâli olarak anlamadığı bir eylemi yasaklamak için hangi neden gösterilebilir? “Onun kabul edilemezliğinin
kendiliğinden belirlenmesi gerçekleşinceye kadar A’yı yapmakta özgürsünüz.”
Ne var ki bu tür belirlemeler hemen olmaz ve dolayısıyla A’ın ahlâkî kabul
edilebilirliği, onun hakların ihlâliyle sonuçlandığına ilişkin gelişme halindeki
bir konsensüsten etkilenmezdi.23
23

Şöyle bir epistemolojik sorun da vardır: Gerçekleşmesi çok yakın olan bir sosyal belirlemeye aykırı bir sosyal belirlemenin ne zaman yapılmış olduğu nasıl bilinecektir? Keza, eğer
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Anarşist, kendiliğindenci bir ahlâkî değişimin safhaları esnasında “iki cami
arasındaki beynamaz” gibidir. Uyarlanma süreci şu veya bu alanda aralıksız
devam etmekte olduğundan, anarşist daima “Araf”tadır. Onun bu Heraklitçi
durumdan kaçması ancak evrimin durması ve başlangıçtaki ahlâkî dengeye
herkes için ulaşılması durumunda sözkonusu olabilirdi. Ne var ki, bu bir yanılsamadır. Anarşist, hakların sürekli bir belirsizlikle malul olacağını itiraf etmek zorundadır. Bu, hakların ahlâkî olarak mukadder olduğunu ileri süren
bir teori için zayıﬂatıcı bir gerçektir. İçinde haklara saygı gösterilecek bir düzeni onaylamak için kişilerin nedenleri var olduğuna göre, onların haklara
saygının ne olduğunu ve neye müncer olduğunu mümkün olduğunca kesin
bir şekilde belirlemek için bir sosyal karar prosedürünü onaylamak için de
nedenleri vardır. Bundan dolayı da hukuku ilân ve idame ettirecek kurumlar
kurmak için de onların nedenleri vardır.
Hukukun tavsiyeden veya kendisine uyulmasına ilişkin ümitvar isteklerden ibaret olmaması için, onun cebren uygulanabilir olması zorunludur.
Cebrî uygulama yanlış yapanlara cebir uygulamakla yetkili olan kurumların
varlığını gerektirir. Bu, jandarmaları ön kapıdan içeri sokmak yapılan dolaylı
bir manevra değildir. Haklarının tanındığı bir düzende çıkarı olan insanların
bu hakların cebren uygulanmasında da çıkarı vardır. Hakları tanımlayacak
kurumun aynı zamanda cebrî uygulama yetkileri üzerinde de bir tekel iddia
etmesi mantıken zorunlu değildir; ama neyin yürürlükteki bir hak sayılacağını
belirleyen otorite, böylece hangi cebrî ﬁillerin bir hakkın cebren uygulanması
ve hangilerinin bir tecavüz girişimi sayılacağını da belirlemiş olur. Bu yetkiyi ister kendinizde tutun isterse devredin, cebrî uygulamanın meşruluğu hukukun meşruluğundan kaynaklanır.
Şu halde, öyle görünüyor ki, ahlakî olarak uygun bir düzen, özgürlük anlayışlarının, birbirleriyle devamlı bir uyum süreci içindeki kişilerin ortak
sosyal hayatından doğacağı ve onunla gelişeceği bir düzen olacağı ortaya
çıkmaktadır. Bununla beraber, izin verilebilir özgürlüklerin kesin sınırları,
neyin hukuk olduğunu bilinçli olarak ve kesin bir şekilde belirleyen bir organın varlığını gerektirecektir. Belki de, böyle bir kurumun, bir “devlet”in
tanımlayıcı özelliklerinin hepsine mi yoksa onların çoğuna mı sahip olacağına ilişkin kaçamaklar için bir alan vardır. Fakat tartışmanın bu aşamasında
anarşizmin liberalizme yönelttiği itiraz yok olmaya başlamaktadır.

kişiler zaman konsensusuna ulaşılıncaya kadar A’yı yapmakta özgür olacaklarsa, kendiliğinden sosyal yeniden yapılanmanın gerçekleşip gerçekleşemeyeceği de problemlidir. A’nın
t2,..., tn-1 zamanında pekalâ yapılabileceğine ilişkin bir toplumsal anlayışın kendisi, A’nın
yapılabilir olduğuna ilişkin n zamanındaki paylaşılan bir anlamanın önüne geçen bir faktör
olacaktır.
Kış-Bahar 2007

İki Liberalizm Anlayışı 

57

Son bir nokta da şu: Siyasî alanın varlığı bir haklar rejimiyle bünyevî olarak
bağdaşmaz değildir. Bundan, siyasî düzenlerin tanımlayıcı özelliğinin, genellikle veya çok kere, vatandaşların haklarına samimî bir ilgi olduğu sonucu çıkmaz.
Bu önerme herhangi bir sahici liberealin hiçbir itirazını karşılamayacaktır.

Çeviren: Mustafa Erdoğan
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Mustafa Erdoğan
Aydınlanma Modernlik ve Liberalizm

Yazarın entellektüel ve akademik kariyerinin siyaset teorisi ve/felsefesiyle ilgili olan yanının bir tezahürü olarak ortaya çıkan bu kitap,
büyük ölçüde, 80’li ve 90’lı yıllar Türkiye’sinde kendisini gösteren bir
ihyaca cevap olarak 1990-2005 yılları arasında çıkmış yazılarından
oluşuyor. Bu, liberalizmin felse-ahlâkî temellerinin aydınlalması
ihyacıdır. Dolayısıyla, bu yazıların ana teması liberalizmdir; bunlar
siyaset felsefesinin veya teorisinin güncel tarşma konularını liberal
bir perspeken irdeleyen yazılardır. Bu perspekf, aynı zamanda,
kitabın ardından da belli olduğu gibi, liberalizmin aydınlanma ve modernlikle ilişkisini aydınlatmayı da amaçlamaktadır. Bu aydınlatma
çabasının özünü, bildik liberal kurumlarla modern örgütlenme tarzının eş zamanlılığın esas olarak bir tesadüen ibaret olduğu tezi
oluşturmaktadır. Kitap bu haliyle, bir bakıma, yazarın otobiyograﬁsi
olarak da görülebilir.
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The Free Society

Jan Narveson°

I

will address this subject head-on, and ask, first, what is the free society?
And, second, why should we want such a thing? Of course we only ask
the first question because we likely do want it. But being more explicit
about it is surely a good idea, probably at any time but certainly today.

National Independence is not “freedom”

The first point to make is perhaps fairly obvious but really needs to be made
every so often. People frequently develop a yen for national independence:
their nation, or somebody’s, is under the thumb of some other nation, and
they don’t like that. They talk of freedom, but mean by it the freedom of
their nation to act independently from other nations. But a society might be
altogether unfree and still be independent in that sense. If your country is a
totalitarian nightmare state, does the fact that it is so on its own, rather than
being oppressed by dictators in some other country, help very much? Indeed,
does it help at all?

Free People make up the Free Society
What is meant by a ‘free society,’ then, is one whose people are free - that
is, the individual people in it are free. Not that its “people,” as a single alleged
entity, is free, but rather that its people, as individuals, are free. So, what is it
for this to be the case? That is our question here. And in very general terms,
° Kanada’da Waterloo Üniversitesi’nde felsefe profesörüdür.
Liberal Düşünce, Cilt: 12, No: 45, Kış-Bahar 2007, s. 57-66.
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the answer is reasonably clear. You area free when nothing prevents you doing
what you want. You are free in society, free in the social sense, when other
people don’t prevent you from doing what you want.

A Question about freedom _ and an answer
At this point we face the first of many important complications. Suppose you
have some awful disease, such as cancer. It may well be interfering extensively
with your ability to carry on your life. At worst, it might kill you, or leave
you incapable of doing much of anything at all. In one obvious sense, a person
in that condition is “unfree.” And yet, that same person might be as free as it
is possible to be in the political and moral sense. Nobody gave him the cancer,
nobody is inflicting it on him. It isn’t anybody’s fault - neither that of the poor
victim himself, nor is it anyone else’s fault. However, as we all know, there is
intense pressure in modern countries in the direction of imposing taxes on all
and sundry in order to create and maintain institutions for reducing the threat
or the potency of cancer. And this might be done in the name of freedom,
since, after all, cancer (and so on) no doubt can be reasonably described as
undercutting the freedom of the person who suffers from it.
Yes, it may: but as I pointed out, it may also be true that the cancer is nobody’s
doing. This is not always so, to be sure. I do not address here the cases in which
it perhaps is somebody’s doing: perhaps it was brought on by smoking, say.
However, the interesting cases for present purposes are those in which there is
no individual or set of them on whom we can put the blame. We are interested in
the case where it “just happens.” But taxes, of course, do not “just happen.” They
are deliberately imposed by governments on citizens. It may sometimes feel
like it, but taxes really do not just fall out of the sky on us. Death and taxes are
both said to be inevitable, but they are hugely different in that the first happens
no matter what - whereas the second happens by deliberate human choice.
And not everybody’s choice, either. Enthusiasts for democracy, especially,
have a habit of insisting that what democratically elected governments do is,
as it were, done by each and everyone of us, just because we all have the vote.
That’s what Al Queda said in reference to the murdering of all those people
in the Twin Trade Towers: Americans were all equally to blame, since the all
had the vote and all paid taxes. Uh, huh. But it’s a fraud, of course. What a
majority of my fellow countrymen do is one thing, and what I do is another.
The fact is that when people are taxed, they are being deprived of income
which (normally) they made, and this is an imposition on their liberty. Cancer
may be an imposition on my liberty, but it’s not an imposition by my fellow
men. Taxes imposed on me are such an imposition, and they are imposed by my
fellow men. It is possible to think that we ought to have a choice about this.
But we typically don’t.
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So in my understanding of the “free society,” that is compatible with people
dying, alas, of causes that are nobody’s fault and about which, perhaps, some
of their fellow citizens might be able to do something. If they choose not to
do it –as almost all of us do, of course– then that may be reprehensible, but it
is not an imposition on the freedom of their fellows.

Impositions
In the above, I have talked rather loosely of “impositions,” taking it to be
obvious that freedom consists in the absence of those. We should look at this
more carefully. So, first, is that what freedom is? And, second, just what is an
“imposition” in the relevant sense for this purpose? Our purpose, of course, is
to define the free society. And the implication of this expression is that people
in society are free as members of (human) society, rather than, say, as members of
the universe at large, or of the animal kingdom, or whatever. That is the sort
of freedom that is in question: our freedom in relation to each other.
So, what is freedom? I asked this once and answered it in a general way: it’s
when nothing stops you from doing what you want. But ‘nothing’ takes in
way too much, as I also went on to observe. For example, it takes in your own
desires. They too can prevent you doing what you want: I desire to take this
pill, but I want to live to a ripe old age. Now, what?
That’s meant as a serious question, and there’s a serious answer: namely,
that at that point, you have a problem. You do, yes -but it’s your problem.
Internal problems in your soul are serious, but they are not other people’s
problems. (They are for people whom you are close to, of course, as well
as for people you consult who could help; obviously many such problems
can benefit from the advice of others. Of course in the free society one s free
to seek such advice –it won’t be mandatory. The government will not be
permitted to make the decisions about what’s good for me.) But we’re talking
about society at large, not the handful of people who are really close to you.
To make the getting of help for one’s personal problems legally mandatory
is certainly to undercut freedom. A society in which everyone looks after
everyone else’s problems may or may not be a better society. But a society in
which everyone is compelled to look after everyone else’s problems is not a
free society, whatever else it is. And a compulsory society is not a better society
either; but we’ll leave that issue until later in this essay.
The serious question about freedom is whether it is possible to make this
idea realizable on a universal basis, as Kant and so many others have called
for. The Kantian formula of the “universal principle of right” has it that
“Every action which by itselff or by its maxim enables the freedom of each
individual’s will to co-exist with the freedom of everyone else in accordance
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with a universal law is right.”1 The question is, how this “coexistence” can
work. We can approach this question on both the theoretical and the practical
levels. At the theoretical level, the question is whether one person’s freedom
can be compatible with another’s. Obviously we all want things which are
such that we cannot all have them. Unlimited liberty for all is, of course,
impossible, and it is silly to talk as though the idea of liberty can be dismissed
quickly for that reason alone. But still, it is a problem. The solution to it
proposed, down through the centuries, by the friends of liberty is to call for
each person to respect the freedom of everyone else. We do this by adhering
to a principle of non-imposition, as described above. And to do that is to have an
idea of what belongs to, or is a part of, each person, so that we can tell whether
a given action of someone else’s is an imposition or not. If there is such a
domain, then our principle will be workable.
As an example of an attempt to delimit this domain, consider John Stuart
Mill who, in his famous Essay on Liberty, says this: “there is a sphere of action in
which society, as distinguished from the individual, has, if any, only an indirect
interest: comprehending all that portion of a person’s life and conduct which
affects only himself or, if it also affect others, only with their free, voluntary,
and undeceived consent and participation. This, then, is the appropriate region
of human liberty.” And what lies in this “region”? Mill answers as follows:
“It comprises, first, the inward domain of consciousness, demanding
liberty of conscience in the most comprehensive sense, liberty of thought
and feeling, absolute freedom of opinion and sentiment on all subjects,
practical or speculate, scientific, moral, or theological.
“Secondly, the principle requires liberty of tastes and pursuits, of
framing the plan of our life to suit our own character
Thirdly, from this liberty of each individual follows the same liberty,
within the same limit, of combination among individuals; freedom
to unite for any purpose not involving harm to others: the persons
combining being supposed to be of full age and not forced or deceived.
No society in which these liberties are not, on the whole, respected is
free, whatever may be its form of government, and none is completely
free in which they do not exist absolute and unqualified. The only
freedom which deserves the name is that of pursuing our own good in
our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs or
impede their efforts to obtainit.”2
Hans Reis (ed.), Kant’s Political Rights (Cambridge University Press, 2nd enlarged ed., 1991), p.
33.

1

John Stuart Mill (ed. by Currin V. Shields), On Liberty (Indianapolis: The Bobbs & Merrill,
1956), pp. 15-17.
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It is clear, however, that the inward domain of consciousness could easily
include the acceptance of practical dogmas and doctrines that can motivate
their possessors to work great evil on others. Is it so obvious that society may
not intervene to prevent the indiscriminate incitement to violence that seems
to permeate, for example, many contemporary Muslim madrasas?
The same thing goes, obviously, for the liberty of tastes and pursuits, such as
a penchant for murdering prostitutes.3 And of course combination with others
bent on similar evils is not obviously to be permitted without restriction.
Mill, of course, does restrict these, as when he specifies the latter freedom as
“to unite for any purpose not involving harm to others.” But of course that
gets us back to square one: just what is “harm to others,” specifiable in such a
way that we may be reasonably confident of restricting it without restricting
the things we want to be kept free.

Liberty and Property
We may improve on Mill’s formulations, I think, by moving to an idea
of which he also approves, though in later life not as uninhibitedly as could
be hoped: that of private property. A virtue of this idea is that it is reasonably
concrete, so to speak: much property (by no means all) consists of areas of the
earth, or material items, whose boundaries are either obvious or can be drawn
in a pretty clear way. Insofar as that is a workable idea, we can then summarize
the restrictions intended in the call for respecting universal freedom by calling
upon all to respect the property of others. That property, as John Locke earlier
pointed out, begins with and includes the person’s own body. We then extend
it to those items that the individual works with and works on, having in doing
so not previously invaded the property of others.
Besides this major virtue, there is the essential point that property can be
made transferable only by the voluntary consent of its owner, short of the
cases in which he dies before having clarified the matter of who is to be his heir
or recipient. But while there are such cases, they do not seriously affect the
principle of property and its voluntary transfer. And of course they encourage
us to set up registries in which are recorded the names of property holders
and specifications of their domains. This is done in virtually all places now,
as it affects land ownership in particular. As a partial practical solution to a
theoretical problem, it is simple and quite effective.
Can this be sufficiently simulated for nonphysical items? “Intellectual
property” has rightly become the subject of intensive discussion and debate of
3

To mention an example with contemporary relevance in Canada, where a man is being tried
for the murder of several dozens of these unfortunate women.
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recent times. Someone thinks up a good idea and write it down - quite likely
on a computer. It can be sent to vast numbers of people at virtually no cost.
It is easy to copy and some will copy it in such a way as to make money with
it. Others will copy with a view to improvement, and various improvements
may actually be made, as well. Just who owns what. and just what about it do
they “own”? Those are not easy questions to answer, but they are important.
For present purposes, the main point is that property is by no means limited to
physical objects, and that property rights are, inherently, liberty-constituting.
You are at liberty to do something only if others will not interfere, and a
major likely way of avoiding that interference is to enshrine, as a right, that
others are not at liberty to interfere.

The Large Question: Social Security
It is hard to be against freedom, but it is easy to redefine it in such a way
that it becomes unclear what it is. Many claiming to defend freedom argue that
people can hardly be free if they have no income, no land, and no education.
Is this so? People, including very famous ones, have risen from backgrounds
of total poverty to positions of prominence in the business, art, and political
worlds. Does A impose on B if A insists that B do something in return for the
income or opportunities that A might be able to extend? Why? How?
Contemporary ideological battle lines are drawn on this issue. Advocates
on the relative “left” claim to defend liberty when they insist that the rest of
us may be compelled to provide incomes to people who do nothing to earn
them, opportunities for people ill-equipped and ill-motivated to take advantage
of them, and of course, political power to translate these into demands. Our
question here is: are we really promoting the free society by doing this? Do the
“fortunate” who have jobs, or property, or abilities, or all three, have the duty
to support those with none of those assets? Do they have these duties in the
interest of freedom? On the face of it, at very least, the answer should be in the
negative. For if we suppose that these more “fortunate” people have achieved
what they have by the normal avenues, then it surely appears that they have
done nothing to infringe the liberty of the less fortunate. How is it that the less
fortunate are justified in intervening in the lives of the more fortunate, just
because the former are less fortunate?
There are two questions to be considered here. One is whether genuine
luck is something that it is in the interests of liberty to counteract. If person A
gets something through no effort of his own - just by sheer good luck, then - is
that something that justifies person B in forcibly depriving A of those benefits?
The second is whether the hard work, skill, or ingenuity of one person, which
enables that person to do well, is something which those who have not, with
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their own efforts, done well and perhaps have been quite unable to do well, are
thereby justified in imposing on to their own benefit. I will address both, but
we will see that there then arises a third issue which is probably the most basic
one, in reality: namely, whether there is, as we might put it, a contribution
from the larger society that enables the prosperous to achieve their prosperity,
and that justifies the imposition of taxes to support that structure and thus, in
effect, constitute a legitimate bill for social services rendered.
Let’s consider these in turn.
Regarding the first one: there is a considerable movement in philosophical
services that thinks to confine justice to the voluntary in such a way that whatever
comes to anyone by sheer good luck is to be regarded as “public property” –as
part of the common resources of mankind at large. They account the existence
of natural resources, such as land and useful metals and the like, as a part
of that common domain. (The American 19th century writer Henry George
was among the pioneers here; he held that land in particular could not really
“belong” to any one person and should be regarded as the common property
of all.) What natural resources and, say, lottery winnings have in common is
that both accrue to a given person due to luck rather than to that person’s
distinctive personal efforts.
Now, there is no doubt that we humans do not, or at least have not so far,
“created” basic natural stuffs. And we should agree too that often things do
happen to people out of sheer good –or bad– luck. Regarding the latter, one
person gets cancer while another does not; and more generally, the rain falls
on the just and the unjust alike.” The question is not whether this happens, but
whether it really justifies the conclusion that all such things should be regarded
as the common property of mankind. Those who believe that in order to be
the just holder of some good, a person must have done something to deserve it have
a problem here. For of course, just as no individual has done anything to
deserve being born to the parents he or she was born to, or to create the earth
on which we live, so no group of people has done so either. If the fact that one
does not deserve something is a reason to justify taking it from him, then we
should all of us commit suicide right now. For fundamentally, none of us can
have deserved our basic genetic inheritance nor the fact that the world is the
way it is, in terms of its basic geography or chemistry. But this, I presume it
will be agreed, is crazy. And if it is, then the general premise of this argument
must be rejected. It obviously cannot be true that we are justified in having only
what we have “deserved.” This view –oddly termed “left-libertarianism” by
its proponents, is founded on a sheer mistake. That something is undeserved
simply does not imply that its holder deserves to have it taken from him.
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Other things may be said about the view as well. The most fundamental,
however, is that the idea that natural resources are valuable independently of
what anyone does with them is an error. Nothing has any value to anyone apart
from what that person can do with it, even if what he or she does is merely
to sit back and enjoy the view. But we never make our livings by sitting back
and enjoying the view. We do that by working or investing; or by someone
else’s working and investing and being willing to bestow some of the benefits
of his or her activity on us. The latter is, of course, done by choice –the very
thing that the “left libertarian” wants to deny to us, by instead substituting
ompulsion. Any value that purely natural resources has is a function of how
they enter into the active lives of people, who learn how to take care of and to
improve plants, animals, or other things. In the process, they become able to
render useful services to their fellow men, who in consequence may be willing
to do something in return. Cooperative effort thus arises, and that is what
enables us to do well, and to rise far above the level that nature on its own
would leave us at. But cooperative effort is among those who make the efforts
–not those who insist on “getting their share” when they have done nothing
to make that share possible.
The second issue, then, is whether the persons who produce, just by virtue
of the fact that they are able to do so, thereby have a moral duty to help out
those who do not, for whatever reason. And again, I think it clear that they do
not. Anyone who thinks so needs to ask: how much, and why?
Notice that we need not deny, and indeed should instead strongly affirm,
the virtue of charity. It is, no doubt, beneficial to other to benefit them, and
those who do so are owed a debt of thanks by the recipient. And we should
all be in favor of people being better off, and unhappy that they are badly
off when they are. But that does not add up to a right on the part of potential
recipients to be actual ones: charity is charity, not a requirement of justice. It
goes beyond justice.
It is, I would argue, precisely because it goes beyond justice that the just
society is the free society, and the free society is likely to be the prosperous
and happy society. When people can depend on achieving what they set out
to by their activities, without fear of intervention by others, they will achieve
the most, and such people will also, in fact, contribute most to the prosperity
of others. It is by exchange, after all, that we acquire almost everything we
have, and it takes two parties to make an exchange, both of whom benefit
from the transaction. Because they do, wealth is spread as it is created. This
is true even of multibillionaires, who not only have benefited their various
customers, but also the employees who help produce the products that make
those billionaires wealthy, but also the many people who make and sell them
the assorted “luxury” items they use in their very non-normal lives. Fine cars,
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remarkable houses, oil paintings, and the rest of it –all of these are things
whose producers, in turn, make good livings because there are people out
there was enough money to spend on the kinds of things they produce. It is a
familiar story to those versed in the rudiments of economics - but it is one that
it is easy to forget or to overlook or to disparage.
This brings us to the last question: what about the organization of society?
Don’t the successful owe their society for the framework, as it were, that
enables them to do what they do? And doesn’t that mean that we may be
rightly taxed to support the welfare state?
Well, no it doesn’t, actually. There are two different reasons for saying
that it does not. In the first place, it would be impossible to trace in detail
the sources of these alleged benefits, in such a way as to show that the whole
system, including the tendency to supply free livings to the unproductive, is
actually contributing to the ability of the well-off to make the incomes they
do. People have been becoming successful, or wealthy, for centuries before
there was any such thing as a welfare state, or state education, hospitals, and
whatever. How is it that suddenly all this apparatus is necessary to what has
been happening for hundreds of years?
And in the second place, the truly basic aspect of the framework in question
is, arguably, freedom itself. It is because we can get from A to B without much
fear of molestation, because we can make a deal with Smith and be pretty sure
that Smith will pay his bills or deliver the goods, and so on, that society is able
to improve. But these aspects are not provided by things like the welfare state
nor by public education, public health care, and the like - not to mention the
“socialized ownership of the means of production”! They are instead provided
in small part by the police services of our society, and in far larger part by
the very habit of respecting the persons of others that almost everyone in our
society does have. You don’t get such habits from the welfare state - you get
them from parents, peers (if you’re lucky), and general intelligent interaction
with others. And one of the very things included in that is precisely the
rejection of the “welfare state” syndrome: the attitude, instead, that people
must do something for others in order to expect thoseothers to do something
for them; the attitude that it is by our well-placed efforts that we improve our
lives, rather than by plundering our fellow man.
In a way, then, the third point is the most fundamental, and decisive - but
it does not tell in favor of the social welfare attitude, but rather, quite the
reverse.
We are accustomed to thinking of the free society in terms of a variety of
civil freedoms, notably freedom of religion, of expression, and of “lifestyle.”
All of these are extensively endorsed by all thinking people, and I do not
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here pay special attention to them, because they are so nearly uncontested. Of
course there are special problems, as I noted at the outset in discussing John
Stuart Mill’s ideas. Religions can teach people to do great evils to others, and
when they do, it is not obvious that the right of freedom includes unlimited
religious freedom. Similar points can be made about freedom of speech and
expression, lifestyle, or probably any other type of activity that we can be free
to engage in. But in the contemporary world, it is the economic and social
liberties that are most under attack. The free society has perhaps never been
more important, more attainable, or more vulnerable.
Let us hope that it continues to grow, despite its many enemies and
critics.
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ğer insanlar hayatın amaçları konusunda her zaman mutabık olsalardı, eğer atalarımız hiç rahatsız edilmeden Cennet Bahçesi’nde
kalmış olsalardı, Sosyal ve Siyasal Teori Kürsüsü’nün ilgi alanına giren araştırmalar nadiren başarılabilirdi. Çünkü bu araştırmalar görüş farklılığından kaynaklanmaktadırlar ve gelişmelerini buna borçludurlar.
Nihaî amaçlar hakkında hiç bir uyuşmazlığın ortaya çıkamayacağı, anarşist
azizlerden oluşan bir toplumda bile siyasî problemlerin –söz gelişi anayasal ve
teşriî sorunların- yine de ortaya çıkabileceği gerekçesiyle buna itiraz edilebilir. Ne var ki bu itiraz bir yanlışa dayanmaktadır. Amaçlar üzerinde mutabık
olunduğu yerde, geriye sadece araçlarla ilgili sorunlar kalır ve bunlar da politik değil tekniktir, yani doktorlar veya mühendisler arasındaki tartışmalar
gibi, uzmanlar veya makineler tarafından çözülebilir sorunlardır. Bunun
içindir ki, aklın veya proleterya devriminin nihaî zaferi gibi büyük, dünyayı
dönüştürecek olaylara iman edenler, bütün siyasî ve ahlâkî problemlerin
böylece teknolojik sorunlara dönüşebileceklerine inanmak zorundadırlar.
Saint-Simon’un “kişilerin yönetiminin yerine şeylerin yönetimini geçirmek”
şeklindeki meşhur sözünün ve devletin yok olacağına ve insanlığın doğru
tarihinin başlayacağına ilişkin Marksist kehanetlerin anlamı budur. Mükemmel toplumsal uyuma ilişkin bu durum hakkındaki spekülasyonları boş bir
“Two Concepts of Liberty”, Four Essays on Liberty (Oxford University Press, 1969) içinde,
s. 118-134. Bu Açış Dersi 31 Ekim 1958’de Oxford Üniversitesi önünde verilmiş ve aynı yıl
Clarendon Press tarafından yayımlanmıştır.
° Isaiah Berlin, 20. yüzyılın önde gelen siyaset felsefecilerindendir.
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hayalgücünün oyunu olarak görenler bu görüşe ütopyacı derler. Ne var ki,
bugün Mars’tan herhangi bir İngiliz (veya Amerikan) Üniversitesine gelen
bir ziyaretçi, profesyonel ﬁlozoﬂarın politikanın temel problemlerine gösterdikleri bütün ciddî dikkate rağmen, bu üniversitenin hocalarının bu masum ve aylak duruma çok benzer bir yerde yaşadıkları izlenimini edinseler
belki de bağışlanabilirlerdi..
Yine de bu hem şaşırtıcı hem de tehlikelidir. Şaşırtıcı, çünkü modern tarihte gerek Doğu’da gerekse Batı’da bu kadar çok sayıda insanın ﬁkirlerinin
–ve aslında kendi hayatlarının– bağnazca inanılan sosyal ve siyasî doktrinlerce
böylesine derinden değişikliğe uğratılmış ve kimi durumlarda şiddet yoluyla
altüst edilmiş oldukları hiç bir zaman belki de olmamıştır. Tehlikeli, çünkü
onlara dikkat etmesi gerekenler –yani, ﬁkirler hakkında eleştirel olarak düşünecek şekilde eğitilmiş olanlar– tarafından ihmal edildiklerinde, ﬁkirler zaman zaman kontrol edilemez hale gelen ve çok sayıda insan üzerinde rasyonel eleştiriden etkilenmeyecek ölçüde karşı konulmaz bir güç kazanırlar. Yüz
yıldan fazla bir süre önce, Alman şair Heine ﬁkirlerin gücünü küçümsememek konusunda Fransızları uyarmıştı: Bir profesörün çalışmasının durgunluğu içinde yeşeren felsefî kavramlar bir uygarlığı tahrip edebilirdi. Kant’ın Saf
Aklın Eleştirisi’nden, Avrupa deizminin boynunun vurulduğu kılıç olarak,
Rouesseau’nun eserlerinden ise, Robespierre’in ellerinde eski rejimi yıkmış
olan kanlı silah olarak söz etmiş, Fichte ile Shelling’in romantik inançlarının,
günün birinde onların fanatik Alman izleyicileri tarafından Batı’nın liberal
kültürünün aleyhine döndürülebileceğini öngörmüştü. Olgular bu öngörüyü büsbütün yalanlamış değildir; ama eğer profesörler sahiden bu ölümcül
gücü kullanabiliyorlarsa, onları silahsızlandırabilecek olanlar da hükümetler
ve yasama komisyonları değil fakat sadece başka profesörler veya başka düşünürler değil midir?
Filozoﬂarımız, gariptir, faaliyetlerinin bu yıkıcı etkilerinin farkında değil gibidirler. Belki de, daha soyut alanlardaki muhteşem başarılarından mest
olmuş olan, onların arasındaki en iyiler radikal keşiﬂerin yapılmasının pek
muhtemel olmadığı ve titiz analiz yeteneğinin ödüllendirilmesinin daha az
muhtemel olduğu bir alanı küçümsemektedirler. Yine de, kör bir skolastik
bilgiçlikle yapılan, bunları birbirinden ayırma yönündeki her çabaya rağmen,
siyaset her zaman felsefî araştırmanın diğer bütün biçimleriyle kopmaz bir
şekilde içi içe geçmiştir. Onun sınırları belirsiz, değişken konusunun, mantığa
veya linguistik analize uygun sabit kavramlar, soyut modeller ve gelişmiş
araçlarla anlaşılamayacağı gerekçesiyle siyasî düşünce alanını ihmal etmek
–felsefede yöntem birliğini talep etmek ve bu yöntemin başarılı olarak uygulanamayacağı her şeyi reddetmek– kişinin kendisini ilkel ve eleştiriye açık
olmayan inançların insafına bırakmasından başka bir şey değildir. Fikirlerin
gücünü inkâr eden ve onların kılık değiştirmiş maddî çıkarlardan ibaret olKış-Bahar 2007
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duğunu söyleyen, sadece çok kaba bir tarihsel materyalizmdir. Belki de, sosyal güçlerin baskısından azade siyasî ﬁkirler ölü doğmuş ﬁkirlerdir: Kesin
olan, ﬁkir kılığına bürünmedikleri sürece bu güçlerin kör ve istikametsiz
kalacaklarıdır.
(...)
(...) Benim Oxford’daki neslimin çoğu üyesi siyasî teorinin ahlâk felsefesinin bir dalı olduğunu ve onun ahlâkî kavramların siyasî ilişkiler alanında
keşfedilmesiyle veya uygulanmasıyla başladığını öğrenmiştir. Bazı idealist
ﬁlozoﬂarın inanmış olabileceği gibi, insanlar arasındaki bütün tarihsel hareketlerin veya ihtilâﬂarın ﬁkirlerin veya manevî güçlerin hareketlerine veya ihtilâﬂarına indirgenebileceğini, hatta bunların onların sonuçları (veya
vecheleri) olduklarını söylemek istemiyorum. Benim demek istediğim, bu
hareketleri veya ihtilâﬂarı anlamanın, hepsinden önemlisi, onların içinde somutlaştıkları hayata ilişkin ﬁkirleri ve tutumları anlamak demek olduğudur
ve bu hareketleri tabiat olayları değil de insanlık tarihinin parçası yapan da
bundan başka bir şey değildir. Siyasî sözler, ﬁkirler ve eylemler onları kullanan insanları birbirinden ayıran sorunlarla bağlantısı dışında anlaşılamazlar.
Bundan dolayı, dünyamızın başlıca sorunlarını anlamadığımız sürece, kendi
tutum ve faaliyetlerimiz bizim için muhtemelen anlaşılmaz (karanlık) olarak
kalacaktır. Bunların en büyüğü, uzun zamandır siyasetin temel sorusu durumunda olan itaat ve cebir sorusuna farklı ve çatışan cevaplar veren iki ﬁkir
sistemi arasında cereyan etmekte olan açık savaştır. “Ben (veya harhangi
biri) başka bir kimseye niçin itaat etmeliyim?” “Niçin kendi istediğim gibi
yaşamamalıyım?” “İtaat etmek zorunda mıyım?” “Eğer itaat etmezsem, (buna) zorlanabilir miyim? Kim tarafından, nereye kadar, neyin adına ve neyin
uğruna?”
Hangi sınırlar dahilinde zorlamaya izin verilebileceği sorusuna günümüz
dünyasında karşıt görüşleri yansıtan cevaplar verilir ve bunların her birinin
çok sayıda taraftarı vardır. Bundan dolayı, bana öyle geliyor ki, bu sorunun
her(hangi bir) yanı incelenmeye değerdir.
I
Bir insanı zorlamak onu özgürlüğünden (“bir şeyden özgürlük”ten) yoksun bırakmaktır. İnsanlık tarihinde hemen hemen her ahlâkçı özgürlüğü
övmüştür. Mutluluk ve iyilik gibi, tabiat ve gerçeklik gibi, bu terimin de anlamı öylesine nüfuz edicidir ki, ona direnmeye muktedir gibi görünen pek az
yorum vardır. Burada, değişik şekiller alabilen bu sözün ne tarihini, ne de onun
ﬁkir tarihçilerinin kaydettiği ikiyüzden fazla anlamını tartışma niyetindeyim.
Bu anlamlardan sadece ikisini, ama arkalarında insanlık tarihinin büyük bir
kısmının yer aldığı ve haklarında daha da söz edilecek olan temel anlamları
Liberal Düşünce

62  Isaiah Berlin

incelemeyi amaçlıyorum. Özgürlüğün bu siyasî anlamlarından –çoğu örneği
izleyerek– “negatif” anlam olarak adlandıracağım ilki şu sorunun cevabıyla
ilgilidir: “Öznenin –bir kişi veya kişiler grubunun– başka kişilerin müdahalesi olmadan içinde yapabileceğini yapmakta veya olabileceğini olmakta serbest bırakılması gereken alan nedir?” “Pozitif” anlam diyeceğim ikincisi ise
şu sorunun cevabıyla ilgilidir: “Bir kimsenin şunu değil de bunu yapmasını
veya olmasını belirleyebilen kontrolün veya müdahalenin kaynağı nedir veya
kimdir?” Bunlara verilecek cevaplar yer yer örtüşebilir olsa da, bu iki soru
birbirinden kesinlikle farklıdır.

“Negatif” Özgürlük Kavramı
Normal olarak, hiçbir kimse veya grup benim eylemlerime müdahale
etmediği ölçüde özgür olduğum söylenir. Bu anlamda siyasî özgürlük, bir
kimsenin, başkaları tarafından engellenmeden içinde hareket edebildiği alandan ibarettir. Aksi halde yapabilecek olduğum şeyi yapmaktan başkaları tarafından alıkonursam, o ölçüde özgür değilimdir; ve eğer bu alan başkaları
tarafından belli bir asgarî düzeyin altına indirilirse, cebre maruz kalmış veya
köleleştirilmiş olarak tanımlanabilirim. Mamaﬁh, cebir muktedir olmamanın (bir şeyi yapamamanın) her biçimini kapsayan bir terim değildir. Eğer
üç metreden daha fazla atlayamadığımı veya kör olduğum için okuyamadığımı yahut Hegel’in anlaşılmaz sayfalarını anlayamadığımı söylersem, o ölçüde
köleleştirilmiş veya cebre maruz kalmış olduğumu söylemem tuhaf olurdu.
Cebir, içinde başka türlü hareket edebilecek olduğum alan dahilindeki başka
insanların bilinçli/kasıtlı müdahalesini ifade eder. Ancak insanlar tarafından
bir amaca ulaşmaktan engellenirseniz siyasî özgürlükten yoksun olursunuz.2
Bir amacı sırf elde edememek siyasî özgürlüğün olmadığı anlamına gelmez.3
Bu durum “ekonomik özgürlük” veya onun karşıtı olan “ekonomik kölelik”
gibi modern terimlerle ifade edilir. Gayet akla yatkın şekilde iddia edilir ki,
bir insan eğer üzerinde hiç bir hukukî yasak olmayan –bir somun ekmek,
bir dünya seyahati veya mahkemelere başvurma gibi– bir şeyi alamayacak
veya yapamayacak derecede fakir ise, hukuk tarafından ona sahip olması
yasaklanmış olsaydı ne kadar olacaktıysa o kadar az özgürdür. Eğer benim
yoksulluğum ekmek satın almaktan veya dünya seyahatinin yahut davamın
mahkemece dinlenmesinin bedelini ödemekten beni alıkoyan türden bir
hastalık olsaydı, bu imkânsızlığı özgürlüğün –en azından siyasî özgürlüğünyokluğu olarak tanımlamak doğal olmazdı. Eğer ancak, benim muayyen bir
2

Elbette tersinin doğru olduğunu ima etmek istemiyorum.
Helvetius bu noktayı çok açık bir şekilde belirtmişti: “Özgür insan ne demire vurulmuş
olmayan insandır ne de bir kaleye hapsedilmiş yahut cezalandırılma korkusuyla bir köle gibi
terörize edilmiş olmayan insandır. .. bir kartal gibi uçamamak veya bir balina gibi yüzememek özgürlüksüzlük değildir.”
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şeyi elde edemememin, başka insanların benim onu satın alacak kadar paraya sahip olmamı engelleyen düzenlemeler yapmış olmalarından ileri geldiğine inanırsam, kendimin cebir veya köleliğin mağduru olduğunu hissederim.
Başka bir ifadeyle, terimin bu şekilde kullanılması benim yoksulluk veya
zayıﬂığımın nedenlerine ilişkin belirli bir sosyal ve ekonomik teoriye bağlıdır.
Eğer benim maddî araçlardan yoksun olmam benim kendi zihinsel veya ﬁzikî kapasite eksikliğimden dolayı ise, o zaman yoksulluk yerine “özgürlükten
yoksunluk”tan ancak bu teoriyi kabul edersem söz etmeye başlarım.4 Ayrıca,
eğer adaletsiz veya hakkaniyete aykırı bulduğum belli bir düzenleme yüzünden ihtiyaç içinde olduğuma inanırsam, ekonomik kölelik veya baskıdan söz
ederim. Rousseau “bizi rahatsız eden eşyanın tabiatı değil, fakat ancak kötü
niyettir” demişti. Baskının ölçütü, bunu ister kastetmiş isterse kast etmemiş
olsunlar, başka insanların benim arzularımın hüsrana uğramasında doğrudan
veya dolaylı olarak oynadıklarına inandığım roldür. Bu anlamda özgür olmakla başkalarının müdahalesine maruz kalmamayı kastediyorum. Müdahalesizlik alanı genişledikçe özgürlüğüm de genişler.
Bu, klasik İngiliz siyaset felsefecilerinin özgürlük kelimesini kullandıklarında kastettikleri şeydir.5 Onlar bu alanın ne kadar geniş olabileceği veya
olması gerektiği konusunda farklı düşünseler de, eşyanın tabiatı gereği bu alanın sınırsız olamayacağını kabu ediyorlardı. Çünkü, eğer öyle olsaydı, herkesin
başka herkese sınırsızca müdahale edebileceği bir durum ortaya çıkardı ve bu
tür “doğal” özgürlük insanların asgarî ihtiyaçlarının (bile) karşılanamayacağı sosyal bir kaosa yol açar, yahut zayıﬂarın özgürlükleri güçlüler tarafından
bastırılırdı. Onlar beşerî amaçlar ve etkinliklerin otomatik olarak birbiriyle
uyuşmadığını düşündüklerinden, ve (resmî doktrinleri ne olursa olsun) adalet,
mutluluk, kültür, güvenlik, değişik derecelerde eşitlik gibi başka amaçlara
yüksek değer verdiklerinden, başka değerler –ve aslında özgürlüğün kendisiuğruna özgürlüğün kısıtlanmasına hazırdılar. Çünkü, bu olmadan, onların
arzuya değer olduğunu düşündükleri türden bir birlik (association) yaratmak
imkânsızdı. Sonuç olarak, bu düşünürler insanların özgür eylem alanının hukuk tarafından sınırlanması gerektiğini düşünüyorlardı. Fakat İngiltere’de
Locke ve Mill, Fransa’da ise Constant ve Tocqueville gibi özgürlükçüler, aynı
şekilde, kişisel özgürlüğün hiç bir şekilde ihlâl edilmemesi gereken muayyen
bir asgarî alanının var olması gerektiği kanaatini de taşıyorlardı. Çünkü, eğer
4

Sosyal yasalara ilişkin Marxist anlayış, şüphesiz, bu teorinin en iyi bilinen türüdür, ama bu
bazı Hristiyan ve faydacı doktrinlerle bütün sosyalist doktrinlerin önemli bir unsurudur.
5
Hobbes’a göre, “Özgür bir insan... yapmak istediği şeyi yapması engellenen kişidir.” Hukuk,
-hukukunkilerden, daha baskıcı bir kanun veya örf ve adetteten, veya keyfî despotizm yahut kaostan daha ağır olan- zincirlerle bağlanmış olmaktan sizi korusa bile, her zaman bir
“pranga”dır. Bentham da aynısını söyler.
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bu sınır aşılırsa, birey kendini, kendi doğal yeteneklerinin insanların iyi, doğru
veya kutsal saydıkları çeşitli amaçları takip etmeyi –hatta kavramayı– mümkün kılan asgarî gelişimi için bile çok dar bir alan içinde bulacaktır. Bundan,
özel hayatın alanıyla kamu otoritesinin alanı arasında bir sınır çizilmesi gerektiği sonucu çıkar. Bu sınırın nereden çizileceği bir argüman, daha doğrusu bir
sıkı pazarlık meselesidir. İnsanlar büyük ölçüde birbirlerine bağımlıdırlar ve
hiç bir insanın faaliyeti, hiç bir zaman başkalarının hayatlarını hiçbir şekilde
engellemeyecek kadar büsbütün özel değildir. “Büyük balık için özgürlük küçük balıklar için ölümdür”; bazılarının özgürlüğü başkalarının kısıtlanmasına
bağlı olmak zorundadır. Başkaları da diyecektir ki, “Bir Oxford profesörü için
özgürlük Mısırlı bir köylü için özgürlükten çok farklı bir şeydir.”
Bu önerme gücünü hem doğru hem de önemli olan bir şeyden alır, ama
ifadenin kendisi bir ölçüde siyasî bir tumturaklı söz olarak durmaktadır. Yarı
çıplak, okuryazar olmayan, iyi beslenemeyen, hastalıklı insanlara siyasî haklar
veya devletin müdahalesine karşı güvenceler vermenin onlarla bir bakıma alay
etmek olduğu doğrudur; onların, özgürlüklerindeki bir artışı idrak etmekten
veya ondan yararlanmadan önce tıbbî yardıma veya eğitime ihtiyaçları vardır.
Ondan yararlanamayanlara özgürlük ne ifade eder? Onu kullanmanın uygun
şartlarının olmadığı yerde özgürlüğün değeri nedir? Aslî olan şeyler önce gelir:
19. yüzyılın radikal bir Rus yazarının söylediği gibi, çizmelerin Shakespeare’in
eserlerine üstün olduğu durumlar vardır; bireysel özgürlük herkesin birinci
ihtiyacı değildir. Çünkü, özgürlük herhangi bir şekilde hüsrana uğramamaktan ibaret değildir. Bu yaklaşım kelimenin anlamını o kadar değerden düşürür ki, o ya çok şey ya da çok az şey ifade eder duruma gelir. Mısırlı köylü
kişisel özgürlükten önce ve ondan daha fazla giyeceğe ve ilâca ihtiyaç duyar.
Ne var ki, onun bugün ihtiyaç duyduğu asgarî özgürlük ve belki yarın ihtiyaç
duyacağı daha fazlası özgürlüğün ona özgü bir türü olmayıp, profesörlerin,
sanatçıların ve milyonerlerin özgürlüğüyle aynıdır.
Batılı liberallerin vicdanlarını rahatsız eden, kanaatimce, insanların aradığı
özgürlüğün onların sosyal ve ekonomik şartlarına göre değiştiği inancı değil,
fakat özgürlüğe sahip olan azınlığın onu ona sahip olmayan çoğunluğu sömürmek –en azından, onlara kayıtsız kalmak– suretiyle elde ettiği inancıdır.
Onlar, haklı olarak, eğer bireysel özgürlük insanların nihaî bir amacı ise,
hiç kimsenin başkaları tarafından ondan yoksun bırakılmaması, en azından
bazılarının ondan başkaları pahasına yararlanmaması gerektiğine inanırlar.
Özgürlüğün eşitliği; başkalarına onların bana davranmasını istemediğim gibi
davranmamak; benim özgürlüğümü, refahımı veya aydınlanmamı tek başına mümkün kılmış olanlara olan borcumu ödemek; en basit ve en evrensel
anlamda adalet; bunlar liberal ahlâkın temelleridir. Özgürlük insanların yegâne amacı değildir. Rus eleştirmen Belinsky gibi diyebilirim ki, eğer insanlar
ondan yoksun bırakılmışlarsa –eğer kardeşlerim yoksulluk ve pislik içindeyKış-Bahar 2007
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seler ve zincirlenmiş iseler-, o zaman onu kendim için de istemiyorum, onu iki
elimle itiyor ve sonsuza kadar onların kaderini paylaşmayı tercih ediyorum.
Ne var ki terimlerin birbirine karıştırılmasıyla hiç bir şey kazanılamaz. Göze
batan eşitsizlikten veya yaygın sefaletten kaçınmak için kendi özgürlüğümden kısmen veya tamamen fedakârlıkta bulunmaya hazırım: Bunu çok isteyerek ve özgür olarak yapabilirim; ama adalet, eşitlik veya hemcinslerimin
sevgisi uğruna vazgeçtiğim şey özgürlüktür. Eğer bazı şartlarda bu fedakârlığı
yapmaya hazır olmasaydım haklı olarak suçluluk duyabilirim. Ne var ki, ona
olan ahlâkî ihtiyaç ne kadar büyük olsa da, bir fedakârlık feda edilen şeyde,
yani özgürlükte, bir artış değildir. Her şey neyse odur: özgürlük özgürlüktür,
eşitlik, hakkaniyet, adalet, kültür, insan mutluluğu veya vicdan huzuru değil.
Eğer kendimin, sınıfımın veya ulusumun özgürlüğü başka bazı insanların
sefaletine bağlı ise, onu artıran bir sistem adaletsiz ve gayrı ahlâkîdir. Fakat
eğer böyle bir eşitsizliğin utancını azaltmak için ben kendi özgürlüğümü
kısıtladığım veya kaybettiğim halde böyle yapmakla başkalarının bireysel
özgürlüğünü maddî olarak artırmış olmazsam, mutlak bir özgürlük kaybı
söz konusu olur. Bu belki adalette, mutlulukta veya barışta elde edilen bir
artışla telâﬁ edilebilir, ama bu kayıp değişmez. Gerçi benim “liberal”, bireysel özgürlüğüm kaybolabilir ama özgürlüğün başka bir türü –“sosyal”
veya “iktisadî” özgürlük- artmaktadır demek değerleri karıştırmaktır. Yine
de bazılarının özgürlüğünün başkalarının özgürlüğünü temin etmek için zaman zaman kısıtlanması gerektiği doğruluğunu korur. Bu hangi ilkeye göre
yapılmalıdır? Eğer özgürlük kutsal, dokunulmaz bir değer ise, böyle hiç bir
ilke var olamaz. Bu çatışan kural veya ilkelerden birinden veya diğerinden bir
şekilde uygulamada vaz geçilmesi gerekir: Bu da her zaman –kurallar halinde
genelleştirilmeleri şöyle dursun– açıkça ifade edilebilen nedenlerle olmaz. Yine de pratik bir uzlaşmanın bulunması gereklidir.
Locke, Smith ve bazı bakımlardan Mill gibi, insan tabiatı hakkında iyimser bir görüşe sahip olan ve insanî ilgilerin uyumlulaştırılabileceğine inanan
ﬁlozoﬂar toplumsal ahenk ve ilerlemenin, ne devletin ne de başka herhangi
bir otoritenin tecavüz etmesine izin verilmemesi gereken geniş bir özel hayat
alanının tanınmasıyla bağdaşabilir olduğunu düşünüyorlardı. Hobbes ve onunla hemﬁkir olanlar, özellikle muhafazakâr veya gerici düşünürler, şunu iddia
ediyorlardı: Eğer insanların birbirlerini tahrip etmeleri ve toplum hayatını bir
cangıla veya vahşete çevirmeleri engellenecekse, onları kendi yerlerinde tutmak için daha büyük muhaﬁzların kurumlaştırılması zorunludur. Dolayısıyla Hobbes merkezî denetimin alanını genişletmeyi ve bireyinkini daraltmayı
istiyordu. Fakat insanî varoluşun bir kısmının toplumsal denetimden bağımsız
kalması gerektiğinde iki taraf da mutabıktı. Küçük de olsa bu alanı işgal etmek
despotizm olurdu. Özgürlüğün ve özel hayatın en belâgatli savunucusu olan
ve Jacobin diktatörlüğünü unutmamış olan Benjamin Constant en azından
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din, kanaat, ifade ve mülkiyet özgürlüğünün keyfî müdahalelere karşı güvence altında olması gerektiğini ifade etmişti. Jefferson, Burke, Paine, Mill farklı
bireysel özgürlük katalogları önerdiler, ama otoriteyi sıkı denetim altında
tutmak lehindeki argüman her zaman esasta aynıdır. Eğer “kendi doğamızı
aşağılamayacak veya inkâr etmeyeceksek” asgarî bir kişisel özgürlük alanını
muhafaza etmek zorundayız. Mutlak olarak özgür olamayız, geri kalanını
korumak için özgürlüğümüzün bir kısmından vazgeçmeliyiz. Ama kendini
toptan feda etmek kendi kendini yıkıma uğratmaktır. Öyleyse bu asgarînin
ne olması gerekir? Bir insanın vazgeçmesi halinde onun insan olarak kendi
tabiatının özüne yönelik bir saldırı teşkil eden şey. Bu öz nedir? Bunun bizi
götüreceği standartlar nelerdir? Bu bitmez tükenmez bir tartışma konusu olmuştur ve belki de her zaman öyle olacaktır. Fakat müdahaleden masun bu
alanın belirlenmesinin ilkesi ister doğal hukuk veya doğal haklar, ister fayda
veya kategorik buyruğun bildirimleri, ister sosyal sözleşmenin kutsallığı, isterse insanların kanaatlerini açıklamaya ve haklılaştırmaya çalışırken başvurdukları başka bir kavram, her ne olursa olsun, bu anlamda özgürlük bir
şeyden özgürlük, -yani değişken ama bilinebilir sınırın ötesine geçilmemesidemektir. Özgürlüğün en ünlü savunucusu şöyle demişti: “Bu ismi hak eden
yegâne özgürlük kendi iyi anlayışımızı kendimizce arama özgürlüğüdür.”
Eğer bu böyleyse, zorlamanın haklı olduğu bir durum var mıdır? Mill’in var
olduğundan hiç şüphesi yoktu. Adalet bütün bireylerin asgarî bir özgürlüğe
hakları olduğunu gerektirdiğinden, bütün diğer bireylerin herhangi bir kimseyi
ondan mahrum etmekten –gerektiğinde zorla– alıkonulması bir zorunluluktu.
Esasen, hukukun bütün işlevi bu gibi çatışmaları önlemekti: Devletin rolü,
Lassalle’in aşağılayan bir dille tanımladığı gibi, bir gece bekçisinin veya traﬁk
polisinin işlevlerine indirilmeliydi.
Bireysel özgürlüğün korunmasını Mill için bu kadar kutsal yapan neydi?
Meşhur denemesindeki anlatımına göre, insanlar “sadece kendilerini ilgilendiren yolda” kendi istedikleri gibi yaşamakta serbest bırakılmadıkları sürece,
uygarlık gelişemeyecek, ﬁkirlerde serbest piyasanın olmaması yüzünden hakikat aydınlığa çıkmayacak; kendiliğindenlik, orijinallik, deha ve yetenek
için, zihinsel enerji ve ahlâkî cesaret için hiç bir yer olmayacaktır. Toplum
“kollektif sıradanlık”ın ağırlığıyla ezilecektir. Zengin bir çeşitlilik adına ne
varsa hepsi, sadece “yetenekleri körelmiş”, “tutuk ve dargörüşlü”, “kasılmış
ve çarpık” insanları besleyen geleneğin, insanların değişmez konformizm eğiliminin ağırlığı altında ezilecektir. “Paganca kendini-önemseme Hristiyanca
kendini-feda kadar değerlidir.” Başkalarının bir insanı kendi iyi saydıkları şeye
zorlamalarına izin vermenin kötülüğü, o kişinin tavsiyeye ve uyarıya rağmen
yapması muhtemel bütün hatalardan daha büyüktür. Özgürlüğün savunusu
müdahaleyi engelleme “negatif” amacına bağlıdır. Kendi amaçlarıyla ilgili hiç
bir tercih yapamayacağı bir hayata bağlanmadığı sürece, bir kişiyi ceza koKış-Bahar 2007
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ğuşturmasıyla tehdit etmek; ona açacakları gelecek ne kadar asil veya bunu
ayarlayanın saikleri ne kadar hayırhah olursa olsun, biri hariç her kapının
önünde onu engellemek; bunlar onun bir insan, kendine ait yaşayacak hayatı
olan bir varlık olduğu gerçeğine karşı günah işlemektir. Bu, modern dünyada Erasmus’tan (bazılarına göre Occam’lıdan) günümüze kadar liberallerin
özgürlükten anladıkları şeydir. Sivil özgürlüklere ve bireysel haklara her
başvuru, sömürü ve aşağılamaya, kamu otoritesinin tecavüzlerine, geleneğin
veya örgütlü propogandanın kütlesel hipnozuna karşı her protesto, bu –çok
tartışılmış– bireyci insan anlayışından kaynaklanır.
Bu durumla ilgili üç olgu kaydedilebilir. İlk olarak, Mill iki ayrı kavramı
birbirine karıştırmaktadır. Biri, daha büyük başka kötülükleri önlemek için
ona başvurmak gerekli olablirse de, insan arzularını hüsrana uğrattığı sürece
her türlü zorlamanın bizatihi kötü olduğu; buna karşılık, zorlamanın tersi
olan müdahale etmemenin, yegâne iyi olmasa da bizatihi iyi olduğu gerçeğidir.
Bu, özgürlüğün klasik şeklindeki “negatif” anlamıdır. Diğeri, hakikati bulmak
veya Mill’in onayladığı eleştirel, orijinal, yaratıcı, bağımsız, uyumcu olmaktan tamamen uzak karakter türünü geliştirmek için insanların çaba sarfetmeleri gerektiği ve ancak özgürlük ortamında hakikatin bulunabileceği ve böyle
bir karakterin geliştirilebileceğidir. Bunların ikisi de liberal görüşlerdir, ama
birbirinin aynısı değildirler ve bunlar arasındaki bağlantı, olsa olsa empiriktir.
Hiç kimse dogmanın bütün düşünceleri ezdiği bir yerde hakikatin veya kendini ifade özgürlüğünün yeşerebileceğini iddia etmezdi. Fakat dürüstlük, hakikat
sevgisi ve ateşli bireyciliğin daha hoşgörülü veya kayıtsız toplumlarda olduğu
kadar, İskoçya’nın veya New England’ın püriten Kalvinistleri gibi son derece
disiplinli toplumlarda veya askerî disiplin altında da zaman zaman yeşerdiğini
tarihin kanıtları göstermektedir. Nitekim, James Stephen Özgürlük, Eşitlik ve
Kardeşlik adlı eserinde Mill’e yönelttiği keskin eleştirisinde bunu iddia etmiştir. Eğer böyleyse, Mill’in özgürlüğün insan dehasının gelişmesinin zorunlu
bir şartı olduğuna ilişkin iddiası çökmektedir. Eğer bu iki amacın bağdaşmaz
olduğu kanıtlanmış olsaydı, onun görüşlerinin katı faydacılıkla –hatta onun
kendisinin daha insanî faydacılığıyla– tutarsızlığının yarattığı ilâve zorluklardan6 tamamen ayrı olarak, Mill can alıcı bir ikilemle karşı karşıya kalırdı.
İkinci olarak, bu doktrin nispeten moderndir. Kadim dünyada bireysel
özgürlüğün bilinçli bir siyasî ideal olarak tartışıldığına pek rastlanmaz. Ro6

İiyi saydıkları her şeyin birbiriyle içsel olarak bağlantılı, en azından bağdaşabilir, olmaları
gerektiğine bu inanç birkaçı dışında bütün düşünürlerin doğal eğiliminin başka bir göstergesidir. Ulusların tarihi gibi, düşünce tarihi de despotik bir sistem içinde sun’î olarak veya ortak
bir düşman tehlikesinin bir araya getirdiği birbiriyle tutarsız, en azından farklı olan unsurların örnekleriyle doludur. Zamanla tehlike geçip te mütteﬁkler arasında ihtilâﬂar başgösterince sistem altüst olur ki bu bazan insanlığa büyük yarar sağlar.
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malıların ve Greklerin hukukî kavramları arasında bireysel haklar kavramının
yer almadığına Condorcet zaten işaret etmişti. Bu, Yahudi ve Çin uygarlıkları
ile o zamandan buyana gün ışığına çıkmış olan başka uygarlıklar için de aynı
derecede doğru görünmektedir.7 Bu idealin hakimiyeti, Batı’nın yakın tarihinde bile kuraldan ziyade istisna olmuştur. Bu anlamda özgürlük insanlığın
daha büyük kütleleri için de sıkça peşinde koşulan bir amaç olmamıştır. Müdahale edilmemek, yalnız bırakılmak isteği hem bireyler hem de toplumlar bakımından bir yüksek medeniyet işareti olmuştur. Kişisel ilişkiler alanının kendi başına kutsal bir şey olduğuna ilişkin mahremiyet ﬁkrinin dinî kökleri söz
konusu olduğunda, gelişmiş anlamında bu Rönesans veya Reformasyon’dan
pek de eski olmayan bir özgürlük anlayışından kaynaklanır.8 Onun gerilemesi bir uygarlığın, bütün bir ahlâkî sistemin, ölümü demek olurdu.
Bu özgürlük anlayışının daha önemli olan üçüncü bir özelliği, bu anlamda özgürlüğün otokrasinin bazı türleriyle veya en azından öz-yönetimin
yokluğuyla bağdaşmaz olmamasıdır. Bu anlamda özgürlük, prensip olarak,
denetimin kaynağıyla değil fakat alanıyla ilgilidir. Tıpkı bir demokrasinin,
gerçekte, vatandaşları, başka bir toplum biçiminde sahip olabilecekleri pek
çok özgürlükten mahrum bırakabilmesi gibi, liberal eğilimli bir despotun da
tebaasına büyük ölçüde özgürlük tanıması pekalâ mümkündür. Tebasına geniş bir özgürlük alanı bırakan despot adaletsiz olabilir veya en katı eşitsizlikleri teşvik edebilir yahut düzene, erdeme veya bilgiye pek önem vermeyebilir;
ama onların özgürlüklerini kısıtlamaması veya onu en azından başka birçok
rejimden daha az kısıtlaması şartıyla, o Mill’in şartlarını karşılayabilir.9 Bu
anlamda özgürlük, en azından mantıken, demokrasiyle veya kendi kendini yönetmeyle bağlantılı değildir. Kendi kendini yönetme, genelde, sivil özgürlüklerin korunmasını başka rejimlerden daha iyi garanti edebilir ve özgürlükçülerce de böyle savunulmuştur. Yine de bireysel özgürlükle demokratik yönetim arasında zorunlu bir bağlantı yoktur. “Beni kim yönetecek?” sorusunun
cevabı “Yönetim bana ne kadar karışabilir?” sorusunun cevabından mantıken
farklıdır. Negatif ve pozitif özgürlük kavramları arasındaki büyük karşıtlığı

7

Bunun değerli bir tartışması için Michel Villey’in, sübjektif haklar düşüncesinin köklerini
Occam’lıya kadar geri götüren, Leçons d’histoire de la philosophie du droit başlıklı kitabına bakınız.
8
İlahî veya tabiî kanunların mutlak otoritesine veya Tanrı’nın nazarında bütün insanların
eşit olduğuna ilişkin Hristiyan (ve Yahudi veya İslam) inancı kişinin kendi tercih ettiği gibi
yaşama özgürlüğüne olan inançtan tamamen farklıdır.
9
Esasen, Büyük Frederick’in Prusya’sında veya II. Josef’in Avusturya’sında hayalgücüne sahip olan, orijinal ve yaratıcı dehalar ve aslında her türlü azınlıklar daha önceki veya daha
sonraki birçok demokraside olduğundan daha az koğuşturulmuş ve hem kurumların hem de
geleneğin baskısını daha az hissetmişlerdir.
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oluşturan en nihayetinde işte bu farklılıktır.10 Çünkü, eğer “Ne yapmaya veya
olmaya özgürüm?” yerine “Kim tarafından yönetiliyorum?” veya “Benim ne
yapacağımı veya yapmayacağımı yahut ne olacağımı veya olmayacağımı kim
söylüyor?” sorusunu cevaplamaya çalışırsak, özgürlüğün “pozitif” anlamı söz
konusu olur. Demokrasi ile bireysel özgürlük arasındaki bağlantı, her ikisinin bir çok savunucusunun sandığından çok daha ince bir meseledir. Kendim
tarafından yönetilme veya hiç değilse hayatımı kontrol eden sürece katılma
isteğim özgür bir hareket alanı isteğim kadar derin bir istek olabilir; belki
de bu tarihsel olarak diğerinden daha eskidir. Fakat bunlar aynı şeyi istemek
değildir. Sonunda dünyamıza hakim olan ideolojilerin büyük çatışmasına yol
açmış olan da aslında bu farklılıktır. Çünkü, olması gereken bir hayat tarzına
yol açacak olan ve “negatif” özgürlük taraftarlarının, bazan, acımasız bir istibdadın aldatıcı bir maskesinden ibaretmiş gibi gösterdikleri budur: “pozitif”
özgürlük kavramı, yani bir şeyden özgürlük değil, bir şeye özgürlük. “Negatif” özgürlük taraftarları zaman zaman bunu kaba istibdadın aldatıcı bir
maskesinden ibaretmiş gibi gösterirler.
Pozitif Özgürlük Kavramı
“Özgürlük” kelimesinin “pozitif” anlamı bireyin kendisinin efendisi olma
isteğinden kaynaklanır. Hayatım ve kararlarımın şu veya bu haricî bir güce
değil de kendime bağlı olmasını isterim. Keni iradî eylemlerimin aracı olmak
isterim, başkalarının değil. Bir nesne değil özne olmak isterim. Dışarıdan beni adeta belirleyen sebeplerin değil, fakat kendimin olan nedenlerin/gerekçelerin, bilinçli amaçların beni harekete geçirmesini isterim. Hiç kimse değil
bir kimse olmak isterim. Kendisi için karar verilen değil karar veren; bir nesne, bir hayvan veya insanî bir rol oynama, yani kendimin olan amaçlar ve
politikalar tasarlayabilme ve onları gerçekleştirebilme yeteneğinden yoksun
bir köleymişim gibi haricî bir doğaya veya başka insanlara tepki veren değil,
kendi-kendini yöneten bir fail olmak isterim. Bu, kendimin rasyonel olduğunu ve beni diğer varlıklardan bir insan olmam itibariyle ayıran şeyin aklım
olduğunu söylediğimde kasttettiğim şeyin en azından bir parçasıdır. Hepsinden önemlisi, kendimin düşünen, irade eden, eylemde bulunan, tercihlerimin
10
“Negatif özgürlük”, muayyen bir durumda genişliğinin/kapsamının kestirilmesi zor olan
bir şeydir. O ilk bakışta sadece en azından iki alternatif arasında tercih yapma kabiliyetine
bağlı görünebilir. Bununla beraber, bütün tercihler aynı derecede özgür veya hiç özgür değildir. Eğer totaliter bir devlette işkence tehdidi altında arkadaşıma ihanet edersem, hatta
işimi kaybetme korkusuyyla hareket edersem, özgür olarak hareket etmediğimi söylemem
akla yatkın olabilir. Yine de, şüphesiz, bir tercih yapmışımdır, ve en azından teorik olarak
öldürülmeyi veya işkence edilmeyi yahut hapse atılmayı tercih edebilirdim. Bundan dolayı,
alternatiﬂerin sırf varlığı benim eylemimi, gönüllü olmasına rağmen, kelimenin olağan anlamında özgür yapmaya yeterli değildir.
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sorumluluğunu üstlenen ve onları kendi düşüncelerime ve amaçlarıma atıﬂa
açıklayabilen bir varlık olduğumun bilincinde olmayı isterim. Bunun doğru
olduğuna inandığım ölçüde özgür, böyle olmadığını anlamam sağlandığı ölçüde köleleştirilmiş hissederim.
Kendimin efendisi olmamdan oluşan özgürlük ile dilediğim gibi tercihte
bulunmaktan başkaları tarafından alıkonmamamdan oluşan özgürlük, yüzeysel bir bakışla, matıken hiç de birbirine uzak olmayan kavramlar –hemen hemen aynı şeyi söylemenin negatif ve pozitif yolları– olarak görünebilir. Yine
de, özgürlüğün “pozitif” ve “negatif” anlayışları, her zaman mantıken saygın
adımlarla olmasa da, tarihsel olarak sonunda birbiriyle doğrudan bir çatışmaya girecek kadar, farklı istikametlerde gelişmişlerdir.
Bunu açıklamanın bir yolu, başlangıçta belki de gayet zararsız kendininefendisi olma metaforunun zamanla kazanmış olduğu bağımsız anlama başvurmaktır. “Kendimin efendisiyim”; “Hiç kimsenin kölesi değilim”; fakat (Platoncuların veya Hegelcilerin söyleyebilecekleri gibi) tabiatın bir kölesi olamaz mıyım? Veya kendi dizginsiz tutkularımın?... Bunlar aynı cins “köle”nin
muhtelif –bazıları siyasî veya hukukî, diğerleri ahlâkî veya manevî olan– türleri değil midir? İnsanlar kendilerini manevî kölelikten veya doğaya kölelikten özgürleştirme tecrübesi yaşamamışlar mıydı? Onlar bir yandan kendilerine hakim olan öbür yandan da kendisine boyun eğmeye zorlandıkları bir
benin farkına bu tecrübe esnasında varmazlar mı? O zaman da bu hakim ben
akılla, “yüksek tabiat”ımla, uzun vadede onu tatmin edecek şeyi hesaplayan
ve amaçlayan benle, “gerçek”, “ideal” veya “özerk” benimle, yahut benimin
“en iyi hali”yle özdeşleşir. Bunun karşıtı ise irrasyonel insiyak, kontrolsüz
arzular, benim “aşağı” tabiatım, gelip-geçici arzuların peşinden gitmek, her
arzu veya tutku rüzgârına kapılan ve “gerçek” tabiatının tam yüksekliğine
çıkması halinde sert bir şekilde disipline edilmesi gereken “empirik” veya
“heteronom” benimdir. Şimdi, iki ben daha da büyük bir açıkla bölünmüş
olarak temsil edilebilir. Gerçek ben, (terimin olağan anlamında) bireyden daha geniş bir şey olarak, bireyin bir unsuru olduğu bir sosyal “bütün” olarak
kavranabilir: bir kabile, bir ırk, bir kilise, bir devlet, yaşayanlardan, ölülerden
ve henüz doğmamışlardan oluşan büyük toplum. Bu zatiyet, şu halde, kendi
kollektif veya “organik” iradesini gönülsüz “üyeleri”ne dayatmak suretiyle,
kendisinin –dolayısıyla onların– “üstün” özgürlüğünü gerçekleştiren “hakikî”
ben olarak tanımlanabilir. Kendilerini özgürlüğün “üstün” düzeyine çıkarmak için bazı insanların başkaları tarafından zorlanmasını haklı gösterecek
şekilde organik metaforlar kullanmanın kötülüklerine sık sık işaret edilmiştir. Yine de dilin bu tür bir kullanımının bize makul gelmesinin nedeni, eğer
daha fazla aydınlanmış olsalardı kendiliklerinden izleyecek oldukları, ama
kör, cahil veya kötü niyetli oldukları için izlemedikleri bir amaç (diyelim ki
adalet veya kamu sağlığı) adına insanları zorlamanın mümkün, hatta zaman
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zaman meşru olduğunu kabul etmemizdir. Bu benim, başkalarını kendimin
değil de onların kendi iyilikleri için zorladığımı düşünmemi kolaylaştırır.
Şu halde, onların hakikaten neye ihtiyaç duyduklarını onlardan daha iyi bildiğimi iddia ediyorumdur. Bunun sonucu, en iyisinden, şudur: Onlar eğer
benim kadar rasyonel ve bilgili olsalar ve kendi çıkarlarını benim kadar iyi
anlamış olsalardı, bana direnmezlerdi. Fakat bundan çok daha fazlasını da iddia edebilirim. Onların, gerçekte, cehalet karanlığına batmış olan hallerinde
bilinçli olarak direndikleri şeyi amaçladıklarını, çünkü içlerinde saklı bir
şeyin –onların bilkuvve rasyonel iradesinin veya “hakiki” amaçlarının– var
olduğunu ve bu şeyin, açıkça hissettikleri, yaptıkları ve söyledikleriyle onu
yalanlasalar da, onların “gerçek” beni olduğunu, ama zavallı fanî benin onu
bilemediğini veya çok az bildiğini; ayrıca bu içsel ruhun, istekleri dikkate
alınmayı hak eden yegâne ben olduğunu söyleyebilirim.11 Bir kere bu görüşü
benimseyince, insanların veya toplumların gerçek arzularını görmezlikten
gelme, onları kendi “gerçek” benleri adına bastırma, baskı altına alma, onlara
eziyet etme konumunda olurum. İnsanın hakikî amacı her neyse (mutluluk,
ödevin yerine getirilmesi, bilgelik, adil bir toplum, kendini-gerçekleştirme)
onun o kişinin özgürlüğüyle –yani, onun derinlerdeki, dışa yansımamış olan
“hakikî” beninin özgür tercihiyle– aynı olması gerektiğinin güvenilir bilgisine sahibimdir.
Bu paradoks çok kere sergilenmiştir. X’in kendisi bilmezken benim onun
için iyi olanı bildiğimi söylemek, hatta o şey uğruna onun arzularını görmezlikten gelmek bir şeydir; buna karşılık, X’in onu gündelik hayattaki
kişiliğiyle değil fakat empirik beninin farkında olmayabileceği rasyonel bir
kişi olarak –aslında bilincinde olmaksızın– eo ipso seçmiş olduğunu söylemek
tamamen başka bir şeydir. Bu onun, iyiyi ayırt eden ve o bir kere keşfedilince
onu seçmekten kaçması mümkün olmayan “gerçek” benidir. Bütün kendinigerçekleştirme teorilerinin özünde, X’in, eğer olmadığı –veya en azından henüz
olmadığı- bir şey olsaydı seçecek olduğu şeyi onun ﬁilen aradığı ve seçtiği şeyle
eşitlemekten oluşan bu tuhaf kişilik anlayışı yer alır. Göremeyecek kadar kör
olduğum kendi iyiliğim için zorlanabileceğimi söylemek bir şeydir; bu zaman
zaman benim yararıma olabilir¸ aslında benim özgürlük alanımı genişletebilir.
Eğer o benim iyiliğime ise o zaman zorlanmış olmuyorumdur; çünkü bunun
ister bilincinde olayım ister olmayayım onu ben arzu etmişimdir ve benim
zavallı dünyevi bedenimle ahmak kafam onu kesin bir şekilde reddeder ve
iyi niyetle onu bana dayatmaya çalışanlara karşı çıkarken bile, ben özgürüm
(veya, “hakikî olarak” özgürüm) demek başka bir şeydir.
Bu sihirli dönüşüm veya el çabukluğu –ki William James tam da bunun
için Hegelcileri alaya almıştı– “negatif” özgürlük kavramıyla da elbette kolayca işlenebilir. Negatif özgürlükteki kendisine müdahale edilmemesi gereken
“ben” artık kendi ﬁilî arzu ve ihtiyaçlarına –bunların normal olarak anlaşıldığı
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şekliyle– sahip olan ben değil, fakat onun kendi empirik beninin tahayyül
etmediği ideal bir amacı izlemekle özdeşleşen “gerçek” bendir. Ve, “pozitif
olarak” özgür benin durumunda olduğu gibi, bu varlık kişi-üstü bir varlığa
–empirik benden daha “gerçek” bir özne olarak görülen bir devlete, bir sınıfa,
bir ulusa veya tarihin yürüyüşüne– yükseltilebilir. Fakat kendisinin efendisi olma şeklindeki “pozitif” özgürlük anlayışı, kendisine karşı bölünmüş bir
insan düşüncesiyle birlikte, doktrin ve pratik olarak gerçekte kişiliğin bu şekilde ikiye parçalanmasına daha kolayca hizmet etmiştir: bir yanda aşkın, hakim kontrolcü öbür yanda disiplin altına alınması ve dizginlenmesi gereken
arzular ve tutkuların empirik bir yığını. Etkili olmuş olan bu tarihî gerçektir.
Bu, özgürlük anlayışlarının, doğrudan doğruya bir beni, bir kişiyi, bir insanı oluşturan şeyin ne olduğuna ilişkin görüşlerden türediğini göstermektedir,
eğer böyle aşikâr bir hakikatin gösterilemsine ihtiyaç varsa. İnsanın tanımını
yeterince manipüle edilmesiyle birlikte, özgürlüğe manipülatörün kastettiği anlamın verilmesi mümkündür. Yakın tarih meselenin sırf akademik olmadığını da çok açık bir şekilde göstermiştir.
İki ben arasında ayrım yapmanın sonuçları, kendi kendini yöneten olma
–kişinin “hakikî” beni tarafından yönetilmesi– arzusunun tarihsel olarak
almış olduğu bellibaşlı iki biçimi göz önüne aldığımızda daha da açık hale
gelir. Bunlardan birincisi, bağımsızlık elde etmek için kendi kendini inkârdır;
ikincisi ise kendini gerçekleştirme veya kendi eseri olan amacına ulaşmak için
kendisini tamamen bir ilke veya idealle özdeşleştirmedir.
Çeviren: Mustafa Erdoğan
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irminci yüzyılın en büyük siyaset felsefecilerinden biri olan Sir
Isaiah Berlin’in önemi sadece düşüncelerinin etkileyiciliğinde değil; bu düşüncelerin yarattığı etkinin son elli yılda azalmak bir
yana tersine artmasında da saklı bulunmaktadır. Hatta, öyle
ki yirminci yüzyılda yaşanan liberalizm tartışmalarındaki hareketliliğin
Berlin’in düşüncelerine paralel bir şekilde geliştiğini söylemek pek de yanlış
olmayacaktır. Son derece geniş bir okuyucu kitlesine ulaşabilecek denli akıcı
bir üslupla yazan Berlin’in etkileyici düşünceleri, siyaset felsefesi uzmanları,
tarihçiler ve ﬁlozoﬂar kadar genel okurlar ya da sadece edebiyat severlere de
hitap edebilecek ustalık ve beceriyle yalın bir biçimde ifade bulmuştur. Aktardığı konuya son derece hakim olan düşünür, okuyucuyu metnin dışında
tutmayarak, aktif olarak bilimsel tartışmaya çekmeye çalışmıştır. Berlin’in
yazılarındaki düşünceler belirli düşünürlerle birlikte ve belli zaman ve yerle
bağlantılı olarak aktarıldığı için de, hiçbir zaman soyut ifadenin açmazlarına mahkum olmamıştır. İncelediği düşünürlerin yapıtlarını ayrıntılarına girerek tartışmak yerine; bu görüşlerin bütününden elde ettiği yorumları bazen aslına sadık ve sempatik bir biçimde, bazen onların çağdaşı bir yorumcu
gibi aktaran düşünür, hemen her zaman düşün hayatının önemle üzerinde
* Bu yazının özeti 9 Eylül 2006 günü İstanbul’da düzenlenmiş olan Hukuka Felsefi ve
Sosyolojik Bakışlar-III Sempozyumunda tebliğ olarak sunulmuştur.
°Prof. Dr. Başkent Üniversitesi Hukuku Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim
üyesi.
°°Dr. Başkent Üniversitesi Hukuku Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim
üyesi.
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durduğu sorunlara yanıt aramaya çalışmıştır. Örneğin, Saint-Simon, Comte,
Hegel ve Marx’ın ileri sürdüğü gibi tarihte genel olarak belirlenebilecek bir
örüntü var mıdır? Acaba Aydınlanma Çağının düşünürlerinin iddia ettiği
gibi, cehaletten bilgiye, söylencelerden ve çocukça fantezilerden gerçekliğin
algılanmasına, gerçek amaçların neler olduğunun farkına varılmasına, gerçek
değerlere ve gerçek olgulara ulaşabilmek olası mıdır? Hume’un inandığı ve
Vico’nun reddettiği gibi, bütün zamanlarda ve yerlerde aynı olan bir insan
doğası var mıdır? Pozitivistlerin iddia ettiği ve yine Vico’nun reddettiği gibi
doğa bilimlerinin yöntemleri aynı başarıyla etik, politika ve genel olarak insan ilişkilerine uygulanabilir mi? Eğer uygulanamazsa neden uygulanamaz?
İşte Berlin yazılarında okuyucuya bu soruları sormakta ve onlara kendi yanıtını aktarmaktadır. Nadiren de olsa ayrıntıya ve önemsiz bazı problemlere takılmak yerine temel sorunları çözümlemeyi öne çıkaran bu seçkin düşünürün yapıtlarının çok daha geniş kitlelere ulaştırılmasında tüm bu nedenlerle tartışılamaz bir biçimde önem ve yarar bulunmaktadır.
Bu çalışmada, Profesör Berlin’in temel görüşü olarak nitelendirebileceğimiz “değerlerin1 plüralizmi (çoğulculuğu)” anlayışı ve düşünürün bu anlayış
çerçevesinde geliştirdiği liberalizm görüşü, felsefe eğitiminden geçmemiş; ama
felsefeye ilgi duyan iki anayasa hukukçusu tarafından incelenecektir.2
1

Şeylerin özelliklerinin değerli olduğunu belirtmek, karar verirken bu özelliklerin dikkate
alınması demektir. Bir başka deyişle, kişinin kendine ve başkalarına yol gösterirken ve seçim yaparken şeylerin dikkate aldığı özellikler değerlerdir denebilir. Değerlere ilişkin bilgi
edinmek için değerlendirme olayına bakmak gerekir. Eşya ve olayların sahip oldukları değer
özellikleri onların varlık özellikleriyle ilgili değildir. Örneğin bir tablonun boyutları, rengi
ve yapımında kullanılan malzemeler o tablonun varlık özellikleridir. Oysa bu tablonun değer
özelliği olan güzelliği onun varlık yanından bağımsızdır. Tabloyu güzel olarak değerlendiren
olmasa, o tablonun bu özelliğinden söz edilemez. Değerler gerçeklikten de ayrıdır. Değerler
düşünsel yani ideal şeylerdir ve bu nedenle geçerlik (validity) dünyasına ilişkindir. Gerçeklik
(reality) ise gerçekte olandır ve görgül bir varlığa sahiptir. Değerler konusunda daha geniş
bilgi için bakınız: Vecdi Aral, Toplum ve Adaletli Yaşam, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1988, s. 47-93.
2
Hukukçuların felseﬁ konulara ilgi duymalarını garipsememek gerekir; çünkü Sokrates’in
belirttiği gibi sorgulanmayan bir yaşam yaşanmaya değmez. Sorgulanmayan dogmalara sahip
toplumlar ise ilerleyemezler. Bunun yanında Berlin’in belirttiği gibi felsefe başlı başına ilginç
bir alandır. Bu konuda Berlin şunları belirtiyor:
“Her şeyden önce felseﬁ sorular kendinden ilginç sorular. Çoğu kez de bu sorular, birçok
normal inançların temelinde yatan varsayımlarla ilgili. İnsanlar varsayımlarının fazla irdelenmesini pek istemezler –inançlarının temellerini anlamaya itildikleri zaman kendilerini
rahatsız hissetmeye başlıyorlar- fakat, gerçekte sağduyuya dayanan birçok inancın temel
varsayımları felseﬁ çözümlemenin alanına girer. Bu temel varsayımlar eleştirel bir gözle irdelendiklerinde, bazen ilk görünüşlerinden çok az daha sağlam, anlam ve uzantıları ise oldukça
bulanık olarak karşımıza çıkar. Bu soruları inceleyerek ﬁlozoﬂar insanların kendi haklarında bilgi edinmelerini sağlarlar.” Isaiah Berlin, “Felsefeye Bir Giriş”, Bryan Magee, Yeni Düşün
Adamları, Çeviri Editörü: Mete Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2004, s.
3-4.
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Bu çalışmada ilk olarak değerlerin plüralizmi olanak olduğu ölçüde
Berlin’in yapıtlarından yararlanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Sir Isaiah
Berlin değerlerin plüralizmini büyük bir tehlike olarak gördüğü monizm
düşüncesine karşıt bir görüş olarak geliştirmiştir. Berlin’in düşüncesiyle ilgili
temel sorun değerlerin plüralizminin liberalizmi destekleyip desteklemediği
noktasında ortaya çıkmaktadır. Siyasal ve ahlaksal yaşam, birbiriyle yarışan
iyiler ve kötüler arasında, kişileri zorlayan; her şekilde bir kayıp ve pek
çok zaman da trajedi ile sonuçlanan radikal seçimlerle doludur. John Gray,
Berlin’in bu siyasal görüşünü agonistik liberalizm olarak adlandırmaktadır. Bu
nedenle Berlin’in bu agonistik liberalizminin açıklaması ve bu liberalizmin klasik
liberalizmden ne farkının olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Berlin hem plüralist
hem liberaldir. Ama aynı zamanda Berlin, plüralizmin sınırları konusunda
insanlar arasında etik düşünme ve davranmada alt sınırı oluşturan ortak ahlaki
bir ufuk olduğunu söylemektedir. Yani tartışılmaz bazı değerler düşünüre göre de vardır. O halde incelenmesi gereken bir konu da agonistik liberalizmin
rasyonel sınırlarının ne olması gerektiğidir. Bununla bağlantılı olarak temel
hakların önceliği konusu bu çalışmada Berlin’in liberalizmi açısından ele
alınmıştır. Çalışmadan çıkabilecek temel sonuç Berlin’in değerlerin plüralizminin
liberalizmini desteklediği olmaktadır.

Isaiah Berlin’e Göre Değerlerin Plüralizmi
Berlin’in belirttiği gibi, Plato’dan günümüze gelinceye dek –özellikle on sekizinci yüzyılda evrensel kabul görmüş değerler temelinde– objektif bir ahlâk
ve estetik bilimleri oluşturulmak amaçlanmışsa da; bugüne kadar bu konuda
gerçek bir başarı sağlanamamış; sürekli değerler konusunda ancak görecilik,
sübjektivizm, romantizm ya da kuşkuculuk gibi objektiviteden uzak çeşitli
görüşler ileri sürülmüştür.3 Değerlerin plüralizmi ise, hem insan yaşamı hem
de sosyal yaşam açısından kaçınılması mümkün olmayan olgusal bir gerçekliğe karşılık gelmektedir. Gerçekten de, sayısız çeşitlilikteki yaşam biçimi arasında hangisinin iyi olduğunu söylemek göründüğü kadar kolay değildir. Bazı yaşam biçimleri birbirinden ne daha iyi ne de daha kötüdür. Olsa olsa,
farklı bir biçimde her biri değerli yaşam biçimleridir. Benzer şekilde, Berlin’in
ifadesiyle herhangi bir siyasal rejim de bir diğerinden ne daha az ne de daha
çok meşrudur. Birbirlerine üstünlüğü bulunmayan yaşam biçimleri gibi, bu
rejimler de farklı nedenlerle meşru sayılan rejimlerdir.4
3

Isaiah Berlin, “Does Political Theory Still Exist?”, Concepts and Categories: Philosophical Essays der.
Henry Hardy, Pimlico, London, 1999, s. 148.
4
John Gray, Two Faces of Liberalism, Polity Press, Cambridge, 2000, s. 34.
5
“Plüralizm” karşılığı olarak “çokçuluk” veya “çoğulculuk” da düşünülebilir.
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Isaiah Berlin, en basit şekliyle bu ifadelerle aktarabileceğimiz değerlerin
plüralizmine,5 “monizm” olarak nitelendirdiği düşünce biçimine karşıt bir
kavram olarak yer vermektedir. Berlin’in monizm tanımı şu üç unsuru içermektedir: 1) Bütün gerçek soruların yalnızca doğru bir yanıtı ve tek bir yanıtı
olmalıdır. Verilen tüm diğer yanıtlar hatalıdır. 2) Halen bilinmiyor olsa da,
doğru yanıtların keşfedilmesinde, ilke olarak bilinebilir, güvenilir bir yol vardır. 3) Doğru yanıtlar bulunduğunda, birbiriyle uyumlu bir bütün oluşturur;
çünkü bir doğru diğer doğruyla uyumsuz olamaz. Zaten, evrenin tutarlı ve
uyumlu olduğu yolundaki metaﬁzik varsayım da bunu gerektirir.6
“İki Özgürlük” adlı ünlü makalesinde, değerlerin plüralizminden düşünür
şu şekilde bahseder: “Adalet ya da gelişme ya da gelecek kuşakların mutluluğu
veya bir ulusun, ırkın ya da sınıfın kutsal görevi veya kurtuluşu, hatta bazen
toplumun özgürlüğü için kişilerin kurban edilmesini isteyen özgürlüğün kendisi gibi tarihin büyük idealleri önünde kişilerin katledilmesinden her şeyden
çok tek bir inanç sorumludur. Bu, geçmişte veya gelecekte bir yerde, tanrısal
dile gelişte veya bir düşünürün zihninde, bilimin veya tarihin söylediklerinde ya da yozlaşmamış iyi bir adamın basit kalbinde yer alan bir son çözümün
olduğu inancıdır. Bu eski inanç insanların inandığı bütün pozitif değerlerin
sonunda birbiriyle uyumlu oldukları ve hatta birbirlerini içerdikleri yargısına
dayanır.”7
Evrensel olarak inanılan ve diğer amaçların üstünde yer alan tek bir insani
amaca sahip bir toplum bulunduğunu varsayarsak, bizi ilgilendirecek tek konu
evrensel çerçevede kabul edilmiş bu amaca teknik olarak nasıl ulaşılacağına ilişkin doğru yolun veya yolların bulunması olacaktır. Örneğin, insan yeteneklerinin en üst düzeye ulaşmasına kendini adamış teknokratik bir toplum ya da en
fazla sayıda insanın mutluluğunu amaçlayan yararcı bir toplum ya da Thomist
veya komünist veya Platoncu; yani bu anlamlarda olmak üzere monistik bir
toplum yaratmaya kalkışıldığında bu tür bir durum ortaya çıkacaktır. Siyasal
sorular kaçınılmaz bir biçimde değerlerin plüralizmi ile yüzleşmemize neden
olurken, tek bir amacı gerçekleştirmeye çalışan teknokratik veya otoriter bir
toplum bu gerçeği kabul etmeyecektir. Teknokratik veya otoriter bir toplum
için sadece bir amaç ve bu amaca ulaşmaya çalışan teknik yollar bulunmaktadır. Normdan ayrılmanın felâket doğuracağı durumlarda, yani olağanüstü
hâllerde, savaşta, devrimlerde, cerrahi müdahalelerde amaç tamamıyla somut
bir amaç olduğundan; farklı yorumlara başvurulamadığı gibi somut amaçtan
vazgeçmek de mümkün olmaz. Totaliter ve otoriter rejimlerin stratejilerin6

Jashua Cherniss and Henry Hardy, “Isaiah Berlin”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://
www.seop.leeds.com, s. 11.
7
Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”, Liberty, der. Henry Hardy, Oxford University
Press, New York, 2002, s. 212.
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den biri de toplumda sürekli bir tehlikenin varlığını iddia ederek tek bir amaca kilitlenmek ve buna uygun davranmayanları cezalandırabilmek için
hemen her durumu olağanüstü bir durum gibi göstererek hayali düşmanlar
yaratmaktır.8 Toplumsal kaygının yaratacağı huzursuzluk ise at gözlükleri ile
tek bir doğruya ya da tek bir amaca kilitlenmeye neden olur. Yazık ki, böyle
bir durum sağlıklı düşünme için uygun ortam sağlamaktan son derece uzak
kalacaktır.
Profesör Isaiah Berlin, günümüzde birbiriyle uyuşmaz iki görüşün olduğunu belirtmektedir: Birinci görüşe göre, tüm insanlar için bağlayıcı önemde ezeli
ve ebedi değerler bulunmaktadır. Şayet bu değerler halen kabul görmediyse,
bu amacı gerçekleştirmede kişilerin entelektüel veya maddi, ahlaki ve bazen
de sadece kapasitelerinin yetersiz kalmasının buna neden olduğu söylenebilir.
Böyle bir bilgiye ulaşmamız tarihin yasaları tarafından engellenmiş olabilir.
Hatta, sınıf savaşı birbirimizle ilişkilerimizi o denli bozabilir ki, insanların
gerçeği görmesi ve yaşamlarını rasyonel bir biçimde örgütlemesi olanaksız
hale gelebilir. Ama zamanla bazı insanlar gerçeği görecek ve evrensel çözümün
ne olduğunu mutlaka anlayacak; bunun sonucunda ise, tarih öncesi bitecek
ve gerçek insanlık tarihi başlayacaktır. İkinci görüş ise, insanların doğuştan
getirdiklerinin, mizaçlarının, yapılarının birbirlerinden farklılık gösterdiğini
kabul etmektedir. Herkese aynı şekilde davranmak demek, bu özellikleri yok
etmek anlamına gelir. Oysa sadece farklılık veya çeşitliliklerin hoş görüldüğü
toplumlarda değil; aynı zamanda bu çeşitliliklerin onaylandığı ve özendirildiği toplumlarda insanlar dolu dolu yaşayabilir. Böyle toplumlarda insanlar son
derece geniş bir düşünce yelpazesi içerisinde gelişme ve zenginleşme imkânı
bulabilecektir. Sir Isaiah Berlin, J. Stuart Mill’in buna “yaşam deneyimi” adını verdiğini belirttikten sonra, ifade özgürlüğünün tanındığı bu toplumlarda,
görüş ve düşüncelerin birbiriyle çatışabildiğini ve şiddete başvurulmadığı sürece bu toplumlarda sürtüşme ve çekişmelere de izin verildiğini açıklamaktadır.
Zira, birlik ve beraberlik uğruna bile olsa, farklılık ve çelişkileri yok etmek
yaşamın kendisini ortadan kaldırmak demektir. 9
Berlin, yukarda aktardığımız görüşlerini “Mükemmelin Peşinde” başlıklı yazısında daha da geliştirmiş ve şunları söylemiştir:
“Belli bir noktaya geldiğimde, tüm bu görüşlerin ortak yanını Platonik
bir idealin oluşturduğunu anladım: İlk olarak bütün bilimlerde olduğu
gibi bütün gerçek soruların bir doğru yanıtı ve sadece tek bir doğru yanıtı olduğu, diğer yanıtların ister istemez hatalı yanıtlar oldukları; ikinci
olarak, bu gerçekleri bulabilmek için güvenilebilir bir yolun bulunması
8

Berlin, “Does Political Theory Still Exist?”, s. 152.
Isaiah Berlin, “The Decline of Utopian Ideas in the West”, The Crooked Timber of Humanity, der.
Henry Hardy, Pimlico, London, 2003, s. 45-46.
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gerektiği; üçüncü olarak da bu doğru yol bulunduğunda, a priori olarak
bir gerçek diğeriyle uyumsuz olamayacağından, doğru yanıtların zorunlu olarak birbiriyle uyumlu olması ve tek bir bütün oluşturması gereği.
Bu tür mutlak bilim kozmik yap-boz bulmacasının çözümüydü. Böylece,
etik alanında evreni yöneten kuralların doğru anlaşılmasıyla mükemmel
yaşamın ne olması gerektiğini tasarlamamız mümkün olacaktı.”. 10
Berlin, insanların takip ettiği geçmişte kabul gören ya da bugün kabul
görmekte olan üstün değerlerin tamamının birbiriyle uyumlu olmayabileceğini
Machiavelli’yi okuyunca anladığını söylemiştir. Bu ise, Berlin için philosophia
perennis’e dayanan, yaşamın temel sorunlarıyla ilgili gerçek amaçlar ve gerçek yanıtlar arasında hiçbir çelişkinin olamayacağı varsayımını yıkmıştır.
Giambattista Vico da, dünyada kendine özgü örüntüsü olan uygarlıkların
çokluğunu ortaya koymuştur. Tüm bunlardan sonra, Johann Gottfried
Herder’i okuyan ve yazarın farklı yer ve zamanlarda varolan ulusal kültürleri
karşılaştırdığını ve her toplumun kendine özgü bir çekim merkezi olduğunu
gören Berlin; bu görüşlerin kültürel veya etik görelilik olarak adlandırıldığını belirterek; buna görecilik (rölativizm) denemeyeceğini bunun plüralizm
(çokçuluk veya çoğulculuk) olduğunu ileri sürmüştür.11 Berlin’e göre rölativizm (görecilik) şu şekilde örneklenebilir: “Ben kahve, sen ise şampanya
içmeyi tercih ediyorsun. Farklı damak zevklerine sahibiz. Söylenecek fazla
bir şey yok.” denildiğinde, bu rölativizmdir. Buna karşılık, Berlin’e göre
Herder’in ve Vico’nun görüşlerini görecilik olarak nitelendirmek mümkün
değildir. Buna ancak çokçuluk, çoğulculuk veya plüralizm denebilir. Plüralizm kavramı insanların izleyebileceği tümüyle rasyonel pek çok farklı amaçlar olabileceğini; insanların farklı konularda birbirlerini anlayarak birbirlerinden yararlanabileceğini göstermektedir. İnsanı insan yapan özellik toplumlar
arasında köprü işlevi gördüğünden, zaman ve yer bakımından birbirinden
farklı kültürler arasında iletişim kurulması olanaklıdır. Buna karşılık, bizim
değerlerimiz bize aittir; onların değerleri ise onlara ait bulunmaktadır. Başka
kültürlere ait değerleri eleştirmekte ve kınamakta serbest olsak da, onları anlayamadığımızı veya onların bize hiçbir biçimde hitap etmeyen, farklı zevklere sahip ve farklı koşulların ürünü öznel varlıklar olduğunu öne sürmek
mümkün değildir.12
Berlin bütün iyi şeylerin ve özellikle de insanlık ideallerinin birbiriyle uyumlu olmadığını belirterek şu gözlemde bulunmuştur: “Sıradan deneyimleri10

Isaiah Berlin, “The Pursuit of the Ideal”, The Crooked Timber of Humanity, der. Henry Hardy,
Pimlico, London, 2003, s. 5-6. Bundan sonra bu yazıya “The Pursuit of the Ideal” olarak atıf
yapılacaktır.
11
Berlin, “The Pursuit of the Ideal”, s. 9-10.
12
Berlin, “The Pursuit of the Ideal”, s. 11.
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mizle algıladığımız bu dünyada, eşit güçteki nihai amaçlar ve eşit güçteki mutlak
iddialar arasında seçim yapmak zorunda kalmaktayız ve bunlardan bazılarının
gerçekleşmesi kaçınılmaz olarak diğerlerinden vazgeçilmesini gerektirmektedir. Gerçekten de, durum böyle olduğu için insanlar seçme özgürlüğüne bu
denli büyük önem atfetmektedir. Eğer insanlar, dünyada gerçekleştirilebilecek
mükemmel bir devlette ulaşmak istedikleri amaçların hiçbir zaman birbiriyle çatışma içinde olmayacağı konusunda bir güvenceye sahip olabilselerdi,
seçim yapmanın gerekliliği ve ıstırabı ile birlikte seçme özgürlüğünün merkezi önemi de ortadan kalkardı. Bu halde bu nihai duruma bizi yaklaştıran her
yöntem ne denli çok özgürlüklerimizden fedakarlık etmemize neden olursa
olsun, tümüyle haklı olarak görülebilecektir.” 13
Profesör Berlin’e göre açık olan değerlerin birbiriyle çatışmasının mümkün olmasıdır. Dolayısıyla, uygarlıkların birbirleriyle uyumsuz olması ve
uygarlıklar arasında çatışmalar ortaya çıkması da aynı ölçüde olasılık dahilindedir. Kültürler arasında veya aynı kültür içinde birtakım gruplar arasında
veya sizle benim aramda benimsediğimiz değerler nedeniyle uyumsuzluklar
bulunabilir. Siz her durumda doğruyu söylemeden yana olabilirsiniz; ben
ise bunun zaman zaman çok acı verici veya yıkıcı olabileceğine inanabilirim.
Bu konudaki görüşlerimizi tartışabilir ve ortak bir noktaya varmaya çalışabiliriz; ama sonunda sizin izlediğiniz yolun benim hayatımı vakfettiğim
amaçla uyuşmadığı açıkça ortadadır. Değerler tek bir kişi özelinde de birbiriyle çatışabilir. Böyle bir durum ortaya çıktığında bazı değerlerin doğru,
bazılarının ise yanlış olduğunu söylemek mümkün değildir. Adalet bazı
insanlar için mutlak bir değerdir. Ancak, adalet değerinin ondan daha alt
düzeyde olduğunu kabul edemeyeceğimiz son derece önemli başka bazı değerlerle uygulamada çatışması da mümkündür. Örneğin, katı bir adaletin merhamet veya şefkat ile uyumsuzluk içinde olması çoğu zaman rastlanan bir
durumdur. 14 Bunun gibi, özgürlük ve eşitlik insanlığın yüzyıllardır arzuladığı ve ulaşmaya çalıştığı temel değer ve amaçlardan başlıcalarıdır. Ne var ki,
Berlin’in ifadesiyle kurtlara tanınacak özgürlük koyunların ölümü olacaktır.
15
Aynı şekilde, güçlüye ve yetenekliye tanınacak tam bir özgürlük güçsüz
ve yeteneksiz insanlar için felâket doğurabilir. Dolayısıyla, eşitliğin zaman
zaman özgürlüğün sınırlandırılmasına neden olması doğaldır. Sosyal refahı
sağlamak, açları doyurmak ve evsizlere ev sağlamak için ekonomik bakımdan
güçlü sınıﬂarın özgürlüğünün sınırlandırılması gerekecektir. Bütün iyi şeylerin
beraberce varolacağı mükemmel bir bütün veya en son çözüm ulaşılamayacak
13
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bir şey olduğu gibi, aynı zamanda kavramsal olarak da tutarsızdır. Bu nedenle
de, iyi şeyler arasında kaçınılmaz olarak sürekli tercihlerde veya seçimlerde
bulunmak durumundayız.16 Bu konuda Isaiah Berlin şöyle söylemektedir:
“O halde en son çözüm kavramı sadece uygulanamaz bir kavram
olmayıp, eğer haklıysam, aynı zamanda da bazı değerler birbiriyle çatışmak durumunda kaldığından tutarsız bir kavramdır da. En son çözüm olasılığı –Hitler döneminde bu terimin edindiği insanı dehşete
düşüren anlamı hatırımızdan uzak tutsak bile- bir yanılsamaya hatta çok
tehlikeli bir yanılsamaya dönüşmektedir. Çünkü eğer bir kişi böyle bir
çözümün olası olduğuna inanacak olursa, bunu elde etmek için ödenecek bedel hiçbir zaman çok yüksek sayılmayacaktır: İnsanlığı sonsuza
dek adil, mutlu, yaratıcı ve uyumlu kılmak için ödenecek hangi bedel
çok yüksek sayılabilir ki? Böyle bir omleti yapmak için kırılması gerekecek yumurtaların sayısının bir sınırı yoktur – Bu Lenin’in, Trotsky’nin,
Mao’nun ve bilebildiğim kadar Pol Pot’un inancıdır. …” 17
Profesör Berlin’e göre emin olacağımız tek gerçeklik yapılan fedakârlıklardır. Yani, bu uğurda ölenlerdir. Ne yazık ki, onların uğruna canlarını verdikleri ideal ise gerçekleşmemiştir. Yumurtalar kırılmıştır, hatta yumurta
kırma bir alışkanlık haline gelmiştir; ama ortada omlet yoktur. Ancak Berlin
değerlerin birbirleriyle uyumsuzluklarının çok fazla abartılmasından yana da
değildir. Neyin doğru, neyin yanlış ve neyin kötü olduğu konusunda değişik
halklar arasında ve uzun zaman dilimi içerisinde geniş ölçekli bir uzlaşma söz
konusudur.18
Çok önemli bir nokta Berlin’in bazı vazgeçilemeyecek değerlerin olduğunu da kabul etmesidir. Bu konuda aynen şunları yazmaktadır:
“Evrensel değerler olmasa da, her şekilde toplumların yokluğunda
zorlukla ayakta kalabileceği bir asgari bulunmaktadır. Bugün için çok
azımız köleliği veya törensel bir biçimde insan kurban etmeyi ya da Nazi gaz odalarını veya zevk, kazanç ya da hatta siyasal iyi adına insanlara zarar verilmesini –ya da çocukların Fransız ve Rus Devrimlerinin
arzuladığı şekilde anne ve babalarının suçlamalarını veya rasgele adam
öldürmeyi savunmak isteyecektir. Böyle bir uzlaşmanın meşruiyeti
bulunamaz. Diğer taraftan, mükemmelik arayışı idealistlerin en samimisi tarafından yüreğinin derinliklerinden gelerek talep edilse dahi bana kan
dökmeye davet olarak gözükmektedir. Immanuel Kant’tan daha sert bir
ahlakçı dünyaya gelmemiştir; ancak o bile bir ilham anında “eğri büğrü
insanlık kerestesinden düz bir şey yapılamamıştır.’ demiştir. İnsanla16
18
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rı dogmatik inanç şemalarının talep ettiği düzgün tek biçem içerisine
girmeye zorlamak hemen her zaman insanlık dışı bir yola sürüklenmek
anlamına gelir. Biz sadece ne yapabiliyorsak onu yapabiliriz: Ama bunu
karşılaştığımız her türlü zorluk karşısında da yapmalıyız.”19
Berlin bir başka yazısında insanın temel doğasının gereği olarak bazı ahlâki
özelliklerinin varolduğundan söz etmektedir:
Eğer sadece yaşamın amaçları konusunda bizden farklı düşünen,
mutluluğu fedakarlığa, ya da bilgiyi arkadaşlığa tercih eden kimselerle
karşılaşırsak, onları hemcinsimiz kabul edebiliriz, çünkü neyin amaç olduğuna dair düşüncelerini, amaçlarını savunmak için ortaya koydukları savları ve genel davranışları bizim insanî kabul ettiğimiz sınırlar
içerisindedir. Fakat (ünlü örneği verecek olursak) serçe parmağındaki
acıyı gidermek için dünyayı neden yok etmemesi gerektiğini anlamayan veya masum insanları suçlamakta ya da dostlarına ihanet etmekte
ya da çocuklara işkence yapmakta gerçekten de bir sakınca görmeyen
kimselerle karşılaştığımızda, böyle insanlarla karşısında sadece dehşete
düştüğümüz için değil, onları bir şekilde insan olarak görmediğimiz
–ahlâki eblehler olarak nitelendirdiğimiz için- tartışma imkanımız bulunmamaktadır.”20
Berlin, birtakım evrensel değerlerin var olduğunu kabul etmektedir. Bu
konuda aynen şöyle demektedir: “Halklar veya topluluklar arasındaki farklılıklar abartılabilir. İyi ve kötü; doğru ve yanlış kavramları olmayan hiçbir
kültür varolmamıştır. Örneğin, cesaret bilebildiğimiz bütün toplumlarda
hayranlık uyandırmıştır. Evrensel değerler vardır. Bu Leibniz’in verites du fait,
verites de la raison olmadığını söylediği, insanlık hakkında ampirik bir olgudur.
Bir çok durumda insanların büyük bir bölümünün bilinçli ve açıkça veya
davranışları, jestleri ve hareketleriyle ifade ettikleri, ortaklaşa benimsedikleri
değerler bulunmaktadır.”21 İnsan haklarının bu ortak değerler arasında yer
aldığını söyleyen Berlin bu konuda da şunları belirtmiştir: “İnsan hakları kavramı, şu ya da bu milliyet, din, meslek, ya da karakter mensuplarının değil,
tüm insanlığın menfaatine olan özgürlük, adalet, mutluluk, şeref ve sevgi gibi
belli iyilerin varolduğuna dair doğru inanca dayanır. Bu iyilerle ilgili iddiaları karşılamak ve insanları bu iddiaları inkar eden ya da reddedenlere karşı
korumak gerekecektir. Fransız ya da Alman ya da ortaçağ bilgini veya manav

19

Berlin, “The Pursuit of the Ideal”, s. 18-19.
Isaiah Berlin, “European Unity and its Vicissitudes”, The Crooked Timber of Humanity, der.
Henry Hardy, Pimlico, London, 2003, s. 203-204.
21
Ramin Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, Phoenix Press, London, 1993, s. 37.
20

Liberal Düşünce

82  Mehmet Turhan & Nur Uluşahin

olmaları nedeniyle değil, erkek ve kadın olarak insanca hayat sürdükleri için
insanların hak ettikleri şeyler vardır.” 22 İşte bunlar insan haklarıdır.
Berlin değerlerin objektif nitelik taşıdığına inanmaktadır. Ayrıca doğru değerler arasında çözümsüz çatışmalar da vardır. İnsanlar sadece gerçeğin veya
doğrunun ne olduğu konusunda tartışmazlar, aynı zamanda bu konularla
ilgili doğrular üzerinde de çatışırlar. Bu nedenle çatışmaların tek kişinin iç
çatışmaları şeklinde de ortaya çıkması mümkündür. Kendimiz için ideal yaşamın gerektirdiği tüm nitelikleri içinde barındıran bir yaşam düşleyebiliriz. Veya
her türlü değere saygı gösteren ve bunları uygulayan bir anayasa tasarlayabiliriz. Ama Berlin’e göre, bu her iki proje de başarısızlığa mahkumdur. Değerlerimizin çatışması derin bir çatışmadır ve bu nedenle ideal bir uyumluluk sadece
elde edilemez bir şey değil; aynı zamanda kavramsal olarak da tutarsızdır. Zira,
bir değerin korunması veya güvence altına alınması ister istemez diğerlerinin
terk edilmesi veya sınırlandırılmasına neden olacaktır. Yine Berlin’e göre, önemli değerler arasındaki çatışmalar zaman zaman oldukça önemli zararlar
doğurur. Tek bir yaşama bütün maceraları ve güzellikleri sığdırma olanağı
bulunmadığından, birer kişi olarak bu yaşamda her istediğimizi elde etmemiz
mümkün değildir. Dolayısıyla, tercihlerde bulunma zorunluluğu kaçınılmaz
bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır.23
Isaiah Berlin, Batı’da Ütopyacı Düşüncelerin Gerileyişi başlıklı yazısında ütopyacı görüşlerin ortak yanının bütün insanlar için, her yerde ve her zaman
geçerli evrensel doğruları kabul etmek olduğunu; bu doğruların da Stoacılarla, Ortaçağ kilisesi ve Rönesans hukukçularının doğal hukuk ve buna dayalı
evrensel hukuk kurallarında ifade bulduğunu belirtmiştir. On altıncı yüzyılda
Avrupa’da gerçekleşen Dinsel Devrim sonucunda ortaya çıkan ulus devletlerle birlikte farklı ulusların, farklı köklerin, farklı yasaların, farklı halkların,
farklı toplulukların, farklı ideallerin varolduğu ortaya çıkmıştır. Her ulusun
kendine özgü bir yaşam biçimi vardı ve bir ulus diğer bir ulusa kendi yaşam
biçimini dayatmamalıydı. Reform hareketinin önderleri, özellikle Papanın
tinsel otoritesini inkâr ediyorlardı. İşte bu olay, Berlin’e göre, tek bir dünya, tek bir evrensel hukuk ve bunların sonucu olarak bütün insanlar için her
yerde ve her zaman geçerli olduğu düşünülen tek evrensel amacın büyüsünü
yok etmişti.24
Berlin’e göre çeşitlilik ve farklılıklar değerlerin çatışması olasılığını ortaya
koyduğu için; özünde güzelin, iyinin ve doğrunun tekliği görüşünü taşıyan
22
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doktrinler veya her şeyin sonunda bütünüyle uyumlu bir çözüme kavuşacağını söyleyen teleolojiler veya benzer kuramlar; çeşitlilikleri ve farklılıkları kendi başına izlenmesi gereken bağımsız birer değer olarak kabul etmemektedir.
Zira, bu durum erdemli kişiler arasında idealler boyutunda bağdaştırılması
mümkün olmayan uyumsuzlukların baş gösterebileceği gerçeğinin kabul edilmesini gerektirir.25
Uluslar bakımından evrensel açıdan geçerli değerlerin varlığının reddi,
Berlin’e göre, zaman zaman aşırı ulusalcılığa ve saldırgan şovenizme, bireysel
veya kolektif olarak kendi görüşlerini uzlaşmaz bir biçimde zorla kabul ettirmenin yüceltilmesine de neden olabilmektedir. Yazara göre, ulusalcılık
aşırı biçimlerinde genellikle korkunç ahlaki ve siyasal sonuçları olan, aklın
ve gerçekliğin terk edildiği şiddete dayalı patolojik biçimlere de bürünebilmektedir. 26
İnsan doğasının her yerde ve her zaman özünde aynı olduğu; bu doğanın
insanın kendi denetiminin dışında ebedi yasalara tabi olduğu görüşü oldukça az sayıda yazar tarafından sorgulanabilmiştir. Bunu, bilim adına kabul
etmek demek; değerlerin yaratıcısı ve onların yok edicisi olarak insanın, evrenin diğer sakinlerinden esirgenmiş olan bir iç yaşama sahip bir süje olarak rolünü azaltmak veya bu rolü inkâr etmek demektir. Thomas More’dan
Mably, Saint-Simon, Fourier, Owen ve bunların izleyicilerine kadar modern
zamanların en ünlü ütopyacıları insanın temel niteliklerini statik bir şey
olarak takdim ederek; aynı biçimde ulaşılabilecek mükemmel toplumun statik
bir görüntüsünü sergilemişlerdir. Böylece bu yazarlar insanın kendi kendini dönüştürebilecek bir özelliğe sahip olması ile birlikte, doğanın ve tarihin
sınırlamaları içinde insanın birbiriyle uyuşmayan amaçlar arasında serbestçe
seçimlerde bulunabilmesi olanağını da reddetmişlerdir. 27
Düşünüre göre, evren eğlence olsun diye sonradan birleştirilmek üzere birbirinin aynı olmayan birçok parçaya bölünmüş bir yap-boz değildir. Bizler
birbiriyle çelişen değerlerle karşı karşıyayız. Bu değerlerin birbiriyle uyuşabileceği görüşü boş bir umuttan başka bir şey değildir. Deneyimlerimiz tam
tersini işaret etse de, seçim yapmak ve bir değeri seçerken büyük olasılıkla
bir diğer değeri sonsuza dek kaybetmeyi göze almak zorundayız. Bireysel özgürlük lehinde seçimde bulunursak, verimlilik sağlayabilecek bir örgütlenme
biçiminden vazgeçmeye zorlanabiliriz. Adaleti tercih etmek, merhametten
vazgeçmek; bilgiyi ve bilmeyi tercih etmek ise, saﬂık ve mutluluktan fedâkarlık anlamına gelebilir. Eğer demokrasiyi seçersek militerleşmenin ya da
bir şekilde emir-komuta zincirinin sağlayacağı güçten vazgeçmek durumunda
26
27
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kalabiliriz. Eğer eşitliği önemsersek, belli ölçüde bireysel özgürlükten feragat
etmemiz gerekebilir. Kendi yaşamımız için savaşmayı yeğlememiz halindeyse, yaratmak için büyük bir enerji harcadığımız uygar değerleri kaybetme
tehlikesiyle yüzleşebiliriz. Tüm bunlara rağmen, insanın onuru ve üstünlüğü
seçilen değil, seçen olmasında yatmaktadır. Her ne kadar seçimde bulunmak
zaman zaman kişiyi yalnızlığa götürmekte ve bu nedenle güvensizliğe neden
olabilmekteyse de; insan seçme özgürlüğünü kullanabildiği için, güvenlik ve
huzur karşılığı kendisinin ve diğerlerinin sorumluluk, özgürlük ve saygısını
ortadan kaldıracak olan totaliter yapının herhangi bir zerresine yerleştirilmeye karşı çıkarak kendi kendisinin efendisi olabilmektedir.28

Berlin ve Agonistik Liberalizm
Berlin’in düşüncesiyle ilgili temel sorun değerlerin plüralizminin liberalizmi destekleyip desteklemediğidir.29 John Gray’e göre Profesör Berlin’in
bütün çalışmaları yerleşik düşünceleri yıkan tek bir düşünceye dayanmaktadır. Değerlerin plüralizmi olarak adlandırılabilecek bu düşünce, değerlerin
objektif ve farklı olduğu; farklılıkların yok edilmesinin mümkün olmadığı;
birbiriyle çatışan farklı değerlerin çoğunlukla birleştirilmez ve çelişmeleri
halinde de herhangi bir rasyonel ölçü temelinde karşılaştırılamaz olduğudur.30
Bunun siyaset felsefesindeki anlamı bütün gerçek değerlerin ve iyilerin mükemmel bir toplumda gerçekleştirilebileceği düşüncesinin yalnızca bir ütopya olmaktan öte, aynı zamanda tutarsız da olduğudur. Siyasal ve ahlaksal
yaşam, birbiriyle yarışan iyiler ve kötüler arasında, kişileri zorlayan; her şekilde bir kayıp ve pek çok zaman da trajedi ile sonuçlanan radikal seçimlerle doludur. John Gray, Berlin’in bu siyasal görüşünü agonistik liberalizm
olarak adlandırmaktadır.31 Gray, agonistik nitelemesini yaparken hem rekabet
unsurunu hem de trajik tiyatrodaki karakterlerin çatışmalarını yansıtan agon
sözcüğünden yararlanmaktadır. Aslında, egemen liberalizm anlayışı temel hak
ve özgürlüklerin ve adaletin temel ilkelerinin birbiriyle uyum içinde olduğu
optimist bir görüşe dayanmaktadır. Buradan hareketle Gray, liberalizmin bu
yorumuna da Voltaire’in Candide adlı eserindeki Dr. Pangloss karakterinden
esinlenerek Panglossian liberalizm adının verilebileceğini söylemektedir.32 Buna
karşılık, Berlin’in liberalizmi değerler arasında kaçınılmaz olarak çatışmalara
28
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ve bu çatışmalar sonucunda onarılamaz kayıplara neden olan birtakım radikal
seçimlere dayanan trajik bir liberalizm anlayışını ifade etmektedir.33
Değerlerin plüralizmini eleştirenlere göre, örneğin John Gray’e göre, agonistik veya trajik liberalizm temel değerlerin sadece karşılaştırılamaz olmasının değil; aynı zamanda değerler arasında çelişkiler ortaya çıktığında bunların
karşılaştırılarak sıralamaya tabi tutulmasının da mümkün olamayacağını kabul
ettiği için liberal rasyonalizmin savunmasını yok etmektedir. Zira bu tür bir
plüralizm, liberal ve liberal olmayan değerlerin birbiriyle karşılaştırılmasını da
olanaksız hale getirmektedir. Berlin’in agonistik liberalizmi karşılaştırılamaz
değerler arasında rasyonel olmayan; yani, herhangi bir ölçünün, temelin veya
ilkenin söz konusu olmadığı radikal seçimler yapmamıza neden olmaktadır.34
John Gray bu konuda şunları belirtmektedir:
“Plüralizm gerçeğinden ortaya çıkan, liberal kurumların evrensel otoriteye sahip olamayacağıdır. Liberal değerler varlıklarını sürdürebilmek
için liberal olmayan sosyal ve siyasal yapılara dayanan değerlerle çatıştıklarında ve eğer bu söz konusu anti-liberal değerler karşılaştırılamaz
nitelikteyse –ve eğer plüralizm doğru ise– liberal değerlerin evrensel
önceliğine dayanan bir tartışma yapılamaz. Bunu kabul etmemek demek değerlerin karşılaştırılamazlığı tezinin reddi demek olacaktır.”35
Buna karşılık, Berlin’i trajik plüralist olarak nitelendirenler yanında onu
daha selim bir plüralizm yanlısı olarak görenler de yer almaktadır. Yani agonistik plüralizmin zaman zaman değerlerin rasyonel olarak karşılaştırılmasına izin verdiğini söyleyenler de bulunmaktadır. Kanımca bana da doğru gelen bu görüşü açıklayabilmek için Berlin’in romantizm ve anti-rasyonalizm
konusundaki görüşlerine kısaca değinmek gerekmektedir. Bu yapıldığında
agonistik plüralizmin liberalizmle uyuşabileceği ortaya çıkacaktır.
Berlin, romantizmin savunduğu anti rasyonalizmin Aydınlama Çağının
rasyonalizminin aşırılıklarını giderdiğini belirtmiştir. Berlin, Aydınlanma
Çağının rasyonalizmini hem tutarsız bulmakta hem de özgürlükler için bir
tehlike olarak görmektedir. Berlin romantikliğe neleri borçlu olduğumuz
noktasında şunları söylemektedir:
“Sanatçının özgürlüğü ﬁkrini romantikliğe borçluyuz ve ne onun ne
de genellikle insanların, on sekizinci yüzyılda egemen olan ve halen
de insanların olsun toplulukların olsun aşırı-akılcı ve aşırı bilimci çözümlemecilerinin öne sürdükleri aşırı-basitleştirilmiş görüşlerle açıklanabileceği gerçeğini. İnsan işlerinde tek bir yanıtın mutlaka yıkıcı olacağı
John N. Gray, Berlin, Fontana, London, 1995, s. 1.
Gray, a.g.e.,s. 8.
35
Gray, a.g.e.,s. 155.
33
34
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düşüncesini de romantikliğe borçluyuz: insanlığın bütün hastalıklarının
tek bir çözümü olduğuna ve bu çözümü her ne pahasına olursa olsun
zorlamamız gerektiğine gerçekten inanırsanız, çözümünüz adına şiddetli ve despotik bir tiran olma olasılığınız çok yüksektir; çünkü onun
önündeki bütün engelleri kaldırma arzunuz, kendilerinin yararına bu
çözümü önerdiğiniz yaratıkların tahrip edilmesiyle sonuçlanacaktır.
Pek çok değer bulunduğu ve bunların birbirleriyle bağdaşmaz oldukları
anlayışı; bütün o çoğulluk, tüketilemezlik, her türlü insan yanıtlarının
ve düzenlemelerinin yetkinsizliği düşüncesi; gerek sanatlarda gerekse
yaşamda yetkin ve doğru olmak iddiasındaki hiçbir tek yanıtın ilkece
doğru olamayacağı ﬁkri –bütün bunları romantiklere borçluyuz.”36
Berlin’in agonistik plüralizmi etik ve siyasal seçimlerimizi yaparken aklın
tek başına yeterli olamayacağını savunur. Ne var ki, temel değerler arasında
yapılan bir seçimin akılla açıklanabilmesi mümkün olmasa da; akıl dışı seçim
yapmanın da bir sınırı vardır. Seçim yapma özgürlüğü liberal olmayan seçeneklere kadar gitmeyeceği gibi, temel insan hakları da ihlal edilmemesi
gereken değerler arasında yer almaktadır. Kuşkusuz liberal özgürlükler karşılaştırılamaz çoğul değerler olarak birbiriyle çelişebilir. Jonathan Riley’in
belirttiği gibi, özellikle bütün etik ve siyasal çelişkileri çözmede ilke olarak
aklın yetersiz kalacağı saptaması karşısında, Berlin’in tehlikeli ve yanlış bir
ideoloji olarak rasyonalizmin yaygın anlaşılmasını açıkça eleştirmesi onun rasyonalizmin her türüne karşı olduğu anlamına gelmeyecektir.37 Gerçekten de,
aslında rasyonalizmin yaygın anlaşılma biçimi ahlaki evrenimizi düzenleme
ve sınırlamada aklın gücünü abartarak, aklın gerçek sınırlarını kabul eden ve
rasyonel bir temeli olmayan acı verici seçimler karşısında gerçek rasyonalizme zarar vermektedir.38 Dolayısıyla, Berlin’in asıl karşı olduğu rasyonalizmin
aklın gücünü abartarak etik ve siyasal tercihleri yaparken aklın tek başına
yeterli olacağını savunmaya varan anlaşılma biçimidir.39
36
Isaiah Berlin, Romantikliğin Kökleri, Çev. Mete Tunçay, hazırlayan Henry Hardy, YKY,
İstanbul, 2004, s. 172-173.
37
Jonathan Riley, “Interpreting Berlin’s Liberalism”, American Political Science Review, Vol.95
(June 2001), s. 284.
38
Riley, a.g.m., s. 284.
39
Isaiah Berlin ayrıca “dizginsiz” romantizmi onaylamadığını açıkça söylemektedir. İnsanların birbiriyle ilişki kurabilmeleri ve birbirlerini anlamaları için bazı ortak değerlere sahip olmaları gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca Berlin’e göre faşizmin romantizmle ilişkisi vardır:
“Faşizm de romantikliğin mirasçılarından biridir; akıl-dışı olduğu için değil –çünkü birçok öyle
akım olmuştur-, seçkinlere inandığı için değil –çünkü birçok hareket bu inançtadır. Faşizmin
romantikliğe bir şeyler borçlu olmasının sebebi, yine, bir insanın ya da grubun, örgütlenmesi, öngörülmesi, akılcılaştırılması olanaksız bir tarzda ileriye atılan önceden-kestirilemeyecek
iradesi ﬁkridir. Faşizmin yüreği burasıdır: Önderin yarın bize ne söyleyeceği, ruhun bizi na-
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Aslında Berlin sadece rasyonalizmi değil anti rasyonalist görüşleri de eleştirmektedir. Berlin’in temelde savunduğu görüş, her türlü rasyonel sosyal
ütopyanın terk edilmesi gereğidir. Buna karşılık, rasyonel olarak gerekçelendirilebilecek plüralizm anlayışının liberal sınırları gözetmesi de gerekir.
Dolayısıyla, ironik bir biçimde akla olan inancın; bir başka deyişle, rasyonel seçimde bulunmanın aynı zamanda Berlin’in liberalizminin temelini
oluşturduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.40 Berlin “toplum içinde yaşadığımız sürece iletişimde bulunuruz. İletişim içinde olmasaydık, pek insan
olamazdık. ‘İnsan’ derken kast ettiğimiz şeyin bir parçası, ona söylediğimiz
bir şeyin en azından bir kısmını anlamasıdır. Öyleyse, bu açıdan, ortak dil
olmalıdır, ortak iletişim ve bir dereceye kadar da ortak değerler varolmalıdır;
yoksa insanlar arasında anlaşılabilirlilik olmazdı. Başka bir insanın söylediğini anlayamayan bir insan, pek o kadar insan sayılmaz; onun anormal olduğu
söylenir. Öyleyse, normallik olduğu, iletişim olduğu ölçüde, ortak değerler
de vardır. Ortak değerler olduğu sürece de, her şeyi benim yaratmış olmam
gerektiğini, verili bir şey bulursam onu parçalamam gerektiğini, yapılandırılmış bir şey görürsem, dizginsiz imgelememin önünü açabilmek için onu yıkmam gerektiğini söylemek olanaksızdır. Bu bakımdan, romantiklik mantıksal
sonuçlarına kadar götürülürse, sahiden bir çeşit deliliğe varır.”41 demektedir.
Berlin’e göre romantiklik ve onun üzerinde odaklandığı yaratıcı ve dizginsiz
imgeleme bazı ortak etik ve siyasal normlarla sınırlandırılmalıdır. Kuşkusuz
ortak ahlaki ufuk veya düşünceler, bireyler veya gruplar tarafından kendiliğinden seçilen çoğul ve birbirleriyle karşılaştırılamaz idealleri sınırlandırır. Berlin,
bu ortak ufkun da rasyonel yöntemlerle keşfedilebileceğini düşünmektedir.42

Değerlerin Plüralizmi ve Liberalizm
Liberalizm bireylerin ve grupların istedikleri biçimde yaşamaları, yaşamlarına verdikleri anlama ve benimsedikleri değerlere göre yaşamlarını sürsıl hareket ettireceği, nereye gideceğimiz, ne yapacağımız – bunlar önceden bilinemez. Histerik
biçimde kendini-vurgulama ve sınırsız iradeyi engelliyor diye, varolan kurumların nihilistçe
tahribi ve bunun insanı insan kılan tek şey sayılması; kendi iradesi daha güçlü olduğu için
üstün kişinin alttakini ezmesi; bu, romantik akımın doğrudan bir kalıtıdır –hiç kuşkusuz
son derece çarpıtılmış ve kılık değiştirilmiş olarak, ama yine de bir kalıt. Bu miras bizim
yaşamlarımızda gayet güçlü bir rol oynamıştır.” Berlin, Romantikliğin Kökleri, s. 171-172.
40
Riley, a.g.m., s. 285.
41
Berlin, Romantikliğin Kökleri, s. 171.
42
Riley, a.g.m., s. 285. “The common moral horizon of the species” olarak Gray’ın adlandırdığı Berlin’in düşüncesini “ortak ahlaki ufuk” olarak çevirdik. Bu çeviriyi “species” sözcüğünü çevirmeden yaptık. “Türlerin ortak ahlaki ufku” gibi bir adlandırma Türkçe’de
karışıklık yapabileceği nedeniyle bu yola gidilmiştir. Riley de deyişi böyle kullanmaktadır.
Bakınız. Riley, a.g.m., s. 288.
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dürmeleri gerektiği yolundaki aksi kanıtlanabilir bir karineye43 dayanır. Yine
aksi kanıtlanabilir bir başka karine de, liberalizmde bireylerin ve grupların
uğraşlarına dışardan bir müdahalede bulunulmamasını zorunlu kılar. Liberal bir devlette bireylerin ve grupların kendi yaşamlarını istedikleri biçimde
sürdürebilmeleri gerekir. Bunun için güvenli bir alan yaratma yolunda ise
kamu kurumlarına gereksinim vardır. Buna karşılık, liberal bir devlet de bazı
durumlarda bireylerin ve grupların etkinliklerini sınırlandırabilir: İlk olarak,
farklı meşru etkinlikler arasındaki çatışmaları ve kaçınılmaz olarak varolan
uyuşmazlıkları çözmek ve koordinasyon sorunlarını azaltmak; ikinci olarak,
bireylerin birbirlerine zarar vermelerini önlemek ve gerekirse cezalandırmak;
üçüncü olarak, meşru yaşam biçimlerini meşru olmayanlardan ayıran çizgiyi
korumak için ve son olarak da, kültürel ve sivil koşullar dahil olmak üzere
zaman içinde kamu kurumlarının durumlarını güvence altına almak amacıyla
liberal bir devlette kamu kurumları kişilerin ve grupların etkinliklerine bazı
sınırlamalar getirebilir.44
Standart liberal görüş, özerklikle farklılıkların birbirini tamamladığı ve uyum içinde bulunduğu düşüncesini savunur. Özerklik, kişinin kendi kendini
yönetmesi; farklılık da, bireylerin ve grupların iyi yaşamın ne olduğu, ahlaki
otoritenin kaynakları, akıl karşısında inanç ve benzeri konulardaki farklı
özellik ve kanaatler anlamına gelmektedir. Toplum içinde bir çok alt kültür ve
alt grup bireyin özerkliğine ve seçim yapabilmesine fazla değer vermeyebilir.
Liberalizm ise, özünde meşru farklılıkların korunması anlamına gelmektedir.
Eğer liberalizmin temeline özerk seçim ilkesini koyacak olursak, liberal toplululuklarda varolan olasılıkların alanını son derece daraltmış oluruz. Gerçekte bizim ihtiyacımız farklılıklara gereken önemi veren bir liberalizm anlayışı olmalıdır. Farklılıklar Berlin’e göre kendi özgül durumlarından doğan
bir değere sahipken, ahlaki evrenimiz de birbiriyle zaman zaman çelişen
değerlerden oluşmaktadır.45
William A. Galston’a göre, liberal plüralizmin üç kaynağı vardır. Bunlardan ilki yazarın kendini ifade etme özgürlüğü (expressive liberty) dediği özgürlüktür.
Bundan kastedilen birtakım insanların diğerlerinin yaşamlarına anlam ve değer katan inançlarını yansıtacak biçimde yaşamalarının engellenmemesidir.
Örneğin vejetaryen bir kişinin et yemeden toplum içinde rahatça yaşayabilmesi gibi. Çoğumuz inançlarımıza göre davranmamız engellendiğinde mut43

Karine bilinen bir olaydan bilinmeyen diğer bir olayı ortaya çıkarmak olarak tanımlanabilir. Hukukta aksi kanıtlanabilir karinenin yanında, aksinin hiçbir biçimde kanıtlanması
olası olmayan bir yasal karine türü de vardır.
44
William A. Galston, Liberal Pluralism: The Implications of Value pluralism for Political Theory and
Practice, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, s. 3.
45
Galston, a.g.e., s. 27.
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suz oluruz, sinirleniriz ve kızarız. Kendini ifade etme özgürlüğü insanlar için
iyi bir şeydir. Ancak tek iyi şey de değildir ve zaman zaman bu özgürlüğün
de kısıtlanması gerekebilir. İnsanların her türlü samimi inancı korunamaz.
Örneğin, bazı dinlerde ve kültürlerde görülen insan kurban etme kuşkusuz
yasaklanacaktır. Ama her ne kadar günümüzün uygar ülkelerindeki değerlerle çatışıyorsa da, İslamiyet ve Musevilikte var olan bazı gelenekler insanlık
onurunu zedelemediği sürece korunacaktır. Örneğin, Müslümanlıkta kadınların eğer isterlerse başlarını örtebilmeleri veya erkeklerin sünnet olmaları gibi.
Kendini ifade etme özgürlüğü sadece birbirlerinin yaşamlarına karışmayan kişilerden oluşan toplumlarda gerçekleşebilir. Kendini ifade etme özgürlüğünün
uygulamada anlamlı olabilmesi için, özgürlük ahlakının özgürlük sosyolojisi ve
politikasıyla tamamlanması gerekir. Gerçi kurumsal düzenlemelerle kişilerin
birbirlerinin yaşamlarına karışmaması belirli ölçüde gerçekleştirilebilir. Ama
toplumda eğer yaygın bir biçimde herkesin kendini ifade ederek yaşamasına
saygı duyulmuyorsa bunu gerçekleştirebilmek pek olası değildir.46
Meşru inanç ve uygulamaların alanı dar olsaydı, kendini ifade etme özgürlüğü çok anlamlı bir özgürlük sayılmayabilirdi. Ne var ki, toplumların çoğunluğunda değerlerin plüralizmi söz konusu olduğundan, meşru inanç ve uygulamaların alanı pek dar değildir. Değerlerin plüralizmi, değerler arasındaki
ilişkilerin belirli bir biçimde yapılandırılabileceğini; fakat sürekli bir biçimde,
koşulları dikkate almaksızın ne tür fedâkarlıklar gerektirdiğini; hesaplamadan
bazı değerlerin diğer değerlerden daha önemli görülebileceğini savunmanın
mümkün olamayacağını ifade etmektedir. Plüralistler bütün değerlerin bir tek
değere yöneldiği yolundaki görüşleri de kabul etmez.47 Temel değerler her
ne kadar ölçülemez veya bir ölçüye dayanarak değerlendirilemezse de karşılaştırılabilirler. Yapılan karşılaştırma sonucunda gerekçeli bir biçimde neden
bir değerin diğer değer karşısında üstün tutulduğu söylenebilir. Bunun aksini
iddia etmek değerler arasında yapılan seçimlerin tümüyle keyﬁ olduğunu kabul etmek anlamına gelir ki, Berlin’in kastettiği herhalde bu olmasa gerekir.48
Liberal plüralizmin üçüncü kaynağını siyasal plüralizm oluşturur. Siyasal
plüralizm yirminci yüzyılın başında J. N. Figgis, G. D. H. Cole ve Harold
Laski gibi siyasal bilimciler tarafından geliştirilmiştir. Siyasal plüralistlerin
temel eleştirisi her konuda yetkili olan, egemen devlet anlayışına yöneliktir.
Onlara göre sosyal yaşam pek çok sayıda egemenden veya otoriteden oluşur.
Bunlar örneğin bireyler, anne ve babalar, dernekler, kiliseler, devlet kurumları
ya da diğerleri olabilir. Ancak bunlardan hiçbiri her koşulda ve tüm amaçlar
çerçevesinde tek egemen konumda bulunamaz. Devlet dışındaki otoriteler
46

Galston, a.g.e., s. 29.
Galston, a.g.e., s. 31.
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Galston, a.g.e., s. 35.
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kaynağını ve yetkilerini devletten almazlar. Belli kurallar çerçevesinde işleyen
bir devlet düzeni toplum içerisindeki diğer otoritelerin tamamını yaratmasa
da onları tanır.49
Galston’a göre eğer ahlaki plüralizm ahlaki evrenimizin yeterli bir çizimini bize sunuyorsa, yaşanmaya değer insan yaşamlarının alanı da çok geniş
demektir. Bazı yaşam biçimleri insanlığın asgari standartlarını zedeliyor olsa
da, pek çok yaşam biçimi için bu söylenemez. O halde, insanlığın sahip olduğu kendini ifade etme özgürlüğü normuyla korunan alan son derece kapsamlı
olmalıdır. Ahlaki plüralizm ile siyasal plüralizm birbirini desteklemektedir.
Şunu da söylemek gerekir ki, bütün içsel değerler siyasal değerler olmayıp çoğu değer aileyle, sosyal yaşamla ve dinle ilgilidir. Bunlar siyasal düzenle ilişkilendirilerek anlaşılmaya çalışılacak olursa yeterince anlaşılamaz. Kuşkusuz bu
değerler siyaseti etkiler; ama bunlar sadece siyaset için varolan değerler değildir
ve ayrıca siyasal değerler her koşulda önceliğe sahip değerler de olamazlar.50
Değerlerin plüralizmini esas alan politikalar her yerde ve bütün zamanlarda herkes için iyi olacak tek bir yaşam biçimini seçemez veya yaygınlaştırmaya çalışamaz. Değerlerin plüralizmini kabul eden liberalizm, A yaşamının
B yaşamından iyi olduğu veya C yaşamının kabul edilemez olduğu yolundaki savlara şüpheyle bakacaktır. Değerlerin plüralizmini esas alan liberal
devlet, özerk yaşam biçimlerine saygı gösterir; herkes için geçerli olacak
bazı değerleri kabul ettirmeye çalışmaz. Bütün yurttaşların kabul etmek zorunda oldukları uygulamaları ve ilkeleri anayasada yer alacak az sayıdaki temel ilkeyle sınırlı tutar. Devlet, bireylerin ve grupların istedikleri ve önem
verdikleri değerlere uygun yaşayabilmeleri için gerekli koşulları yaratmaya
çalışır. Bireylerin istemedikleri yaşam biçimlerinden rahatça ayrılabilmesi
veya çıkabilmesi hakkını sonuna kadar savunur. Bir başka deyişle, bu tür bir
liberalizm, “özgür olmak demek, hapiste olmamak demektir” biçimindeki
negatif özgürlük anlayışını ciddiye almakla birlikte, özgürlüğe gerekli değeri
vermeyen yurttaşlara da saygı ve anlayış gösteren bir devlettir.51
Bu açıklamalar sonunda sonuç olarak şunlar söylenebilir: Modern yaşamın
anlaşılmasında birbirinden farklı ve değişik tarihsel kökene sahip iki bakış
açısı vardır. Bunlardan birincisi, özerklik kavramına değer verir. Özerklik,
Aydınlanma Çağının bir projesi olup dışardan empoze edilen otoriteden akıl
yoluyla kurtuluş deneyimini ifade etmektedir. Bu projeye göre akıl yoluyla
gözden geçirilmiş ve değerlendirilmiş yaşam, geleneklere veya inanca dayanan
yaşam biçiminden üstündür. Buna alternatif olan bakış ise, farklılığı öne
49
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çıkarır. Farklılık projesinin kökeni ise, Reform hareketlerine bağlanabilir.
Bu projede esas olan yurttaşların (kamusal) birliği çerçevesinde karşılıklı hoşgörü yoluyla farklılıkları kabul ederek ülkeyi yönetebilmektir.52 Berlin’in liberalizmi kuşkusuz farklılıkları öne çıkaran bir liberal anlayıştır.

Agonistik Plüralizmin Rasyonel Liberal Sınırları
Berlin’in ifadesiyle ancak bir deli bütün değerlerin ve kültürlerin karşılaştırılamaz olduğunu savunabilir. Bir başka deyişle, rasyonel bir insan agonistik plüralizmi ancak belirli sınırlar içinde kabul edebilir. Berlin, plüralizmin
sınırları konusunda insanlar arasında etik düşünme ve davranmada alt sınırı
oluşturan ortak ahlaki bir ufuk olduğunu söylemektedir. Sir Isaiah Berlin Nazi
kültürünü ise, ortak ahlaki eşiğin altına düşmesi nedeniyle eleştirmektedir.53
Berlin hem bir plüralist hem de bir liberaldir.
Isaiah Berlin’in ortak ahlaki ufuk veya ortak evrensel değerler biçimindeki
kategorileri geniş, genel ve soyut bir biçimde anlaşıldığında, insan topluluklarının büyük çoğunluğunun hatta hiç bir biçimde liberal olmayan toplumların bile bu koşullara uygun olduğu iddia edilebilecektir. Bu nedenle Berlin’in
söz konusu kategorilerinin çok geniş olduğu ve liberal toplumlarla liberal
olmayan toplumları birbirinden ayıramayacağı ileri sürülmüştür.54 John Gray
bu konuda şunları belirtmektedir:
“Liberal evrenselciler, liberal değerler olarak kabul ettiklerinin her
rejim için bağlayıcı olduğunu ileri sürmektedir. Liberal rölativistler ise,
evrensel değerler olduğunu inkâr eder. Her ikisi de yanılmaktadır. Çağdaş rejimlere uygulanabilecek asgari meşruluk ve medenilik (standartları
bulunmaktadır; ama bunlar büyük ölçüde liberal olmayan değerlerdir”
“Çağdaş tarihe bakacak olursak bu standartları karşılayan rejimlerin tek
bir çeşit olmadıkları görülecektir. Bazı liberal olmayan rejimler meşruluk standartlarını liberal devletlerden daha iyi karşılayabilmektedir”.
Osmanlı İmparatorluğundaki millet sistemini liberal olarak değil ama bir
hoşgörü ortamı olarak kabul eden Gray bu konuda da şunları belirtmiştir:
“Osmanlı İmparatorluğunu liberal bir rejim olarak düşünmek çok
abartılı bir düşünce olur. Osmanlı İmparatorluğunun ayırt edici kurumu millet sistemiydi: Bu sistemde ülkedeki farklı dinsel topluluklar
tanınmakta ve kendi mensupları üzerinde yetkilere sahip olmalarına
52
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izin verilmekte ve yasalarca da korunmaktaydı. Millet sisteminde Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında eşitlik kabul edilmemekte ve
tek tanrılı dinler dışındaki dinlere bir koruma getirilmemekteydi.”55
Berlin bir rölativist olmayıp plüralisttir. Yani Berlin evrensel değerlerin
varlığına inanmaktadır.Bu konuda tartışma yapmanın anlamı yoktur. Sorun
Berlin’in evrensel değerler kategorisinin çok geniş olup olmadığıdır. Berlin’e
göre, değerlerin plüralist doğası insanların günlük deneyimlerinden de ortaya çıkan bir gerçektir. Bu, rasyonel düşünme yeteneğine sahip herkesin
anlayabileceği gibi ortak ahlaki ufkun bir parçasıdır. Liberal değerler liberal
olmayan değerlerden daha üstündür. Berlin’e göre, uygar toplumlarda yaşayan rasyonel insanların temel insan haklarının korunması gerektiği noktasında anlaşmaları gerekir. Rasyonalizm, liberalizmin ahlaki üstünlüğünü
onayladığından, agonistik plüralizm liberal ve liberal olmayan değerler arasındaki çelişkilere uygulanamaz. Bu iki tür değer ve kültür birbiriyle rasyonel
olarak karşılaştırılabilirse de, bunlar arasındaki çatışmalar liberalizm lehine sonuçlandırılmalıdır. Rasyonel bir agonistik liberal kişi, Berlin’in delilik
suçlamasından kurtulabilmek için temel liberal değerlerin insanlığın yarattığı
diğer değerlerden daha önemli olduğunu kabul etmek zorundadır.56
Herhangi bir siyasal sistemin asgari ölçüde liberal bir sistem olabilmesi için
öncelikle temel insan haklarını gerçekleştirmesi gerekir. Böyle bir sistemin
mutlaka bir demokrasi olması da gerekmez; çünkü anayasal bir monarşi de
insan haklarını ve sınırlı devleti gerçekleştirebilir. Profesör Berlin’e göre, çok
daha gelişmiş bir liberal süreçte dahi –yani, yetkin bir hak ve özgürlük düzeni içerisinde belli denge ve denetim mekanizmalarıyla sınırlandırılmış bir
çoğunluk yönetiminde bile– insanların değerlere dair çelişkilerini bütünüyle
siyasal süreç çerçevesinde çözümlemeleri mümkün olmayacaktır. Tıpkı romantikler gibi, Berlin de karşılaştırılması olanaksız olan ideallerin yarattığı
çatışmanın rasyonel biçimde çözümlenemeyeceğini ifade etmektedir.57
Gerçekten de, liberal siyasal süreç rasyonel olarak birbiriyle karşılaştırılamayan değerleri çözümleyemez. Agonistik liberal rasyonalistler liberal siyasal
süreci maksimal seçenekler arasında radikal seçimlerde bulunmak olarak tanımlar. Bu seçeneklerin hepsinin liberal değerlerle uyumlu olması gerekir;
ama bu durum rasyonel açıdan birbiriyle karşılaştırılamayan değerlerin rasyonel olarak bir sonuca bağlandığı şeklinde de yorumlanamaz. Buna karşılık,
rasyonel olarak en iyi olanın saptanması mümkün değilse de, belli zamanda
ve belli yerdeki kamusal amaçların çokluğu böyle bir seçimin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.58 Agonistik liberal sistemlerde bu seçimin yapılabilmesi
John Gray, Two Faces of Liberalism, Polity, Cambridge, 2000, s. 109.
Riley, a.g.m., s. 288.
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için başta temel haklar olmak üzere birtakım liberal kurumsal araçlara ihtiyaç olacağı açıktır. Anti liberal seçeneklerin veto edilmesi işlevini üstlenen
bu araçlar ise, anayasa yargısı, kuvvetler ayrılığı ya da diğer denge ve denetim
mekanizmaları gibi anayasal devleti gerçekleştirdiği bilinen araçlardır.

Negatif ve Pozitif Özgürlükler
Profesör Berlin negatif özgürlükle pozitif özgürlük arasındaki farklılığı bir konuşmasında şöyle açıklamaktadır:
“Birbirinden farklı iki soru bulunmaktadır. Bunlardan ilki, ‘önümde
kaç kapı açıktır?’; diğeri ise, “burada bu kapılardan kim sorumludur?
Burayı kim denetlemektedir?”. Bu sorular iç içe geçmiştir; fakat aynı
değillerdir ve farklı yanıtlar gerektirirler. Negatif özgürlüğün kapsamıyla ilgili soru önümde hangi engellerin bulunduğuyla ilgilidir. İster doğrudan, ister dolaylı, ister kasten, ister kurumsal olarak neleri
yapmaktan alıkoyulmaktayım?. Diğer soru ise, ‘beni yöneten kimdir?’
Beni başkaları mı yönetmektedir, yoksa kendi kendimi yönetebilmekte
miyim? Eğer başkaları beni yönetiyorsa, hangi hakla ve hangi yetkiyle bunu yapmaktadırlar? Eğer kendi kendimi yönetmek ve özerklik
konusunda bir hakka sahipsem, bu hakkı kaybetmem mümkün müdür?
Ondan vazgeçebilir miyim? Feragat edebilir miyim? Onu sonra tekrar
kazanabilir miyim? Ne şekilde tekrar kazanabilirim? Yasaları kim yapmaktadır? Ya da kim uygulamaktadır? Bu sırada bana danışılmakta mıdır?
Çoğunluk yönetebilmekte midir? Neden? Pekiyi, Tanrı yönetebilmekte
midir? Ya rahipler? Ya parti? Ya kamuoyu baskısı? Yoksa gelenekler
mi yönetmektedir? Hangi yetkiyle yönetebilirler? Bu farklı bir sorudur.
Her iki soru ve alt soruları da temel ve meşru sorulardır. Her ikisinin de
yanıtlanması gerekir?”59
Düşünür, pozitif özgürlüğün mantıksal olarak negatif özgürlükten çok
da uzak olmadığını ve özgürlüğün bu iki görüntüsünün birbirinden tümüyle farklı tutulamayacağını; buna karşılık bunların aynı şeyler de olmadığını
belirtmektedir. Örneğin, demokratik öz yönetim mantıksal olarak negatif
özgürlüğe iyi bakmayabilir. Bazen demokratik öz yönetime katılma hakkı, mülkiyet haklarıyla veya mahremiyet hakkıyla ya da bu hakların temsil
ettikleri değerlerle çatışabilir. Berlin, pozitif özgürlüğün geçerli evren-sel
bir değer olduğundan; bir başka deyişle, içkin bir biçimde değerli olduğundan kuşku duymamaktadır. Berlin’in vurguladığı mesele, negatif özgür58
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lüğün tersine pozitif özgürlüğün tarihsel olarak çarpıtılarak rasyonel açıdan
kendini mükemmelleştirme gibi sahte ideallere konu yapıldığı ve bu ideallerin gerçekleştirilmesi adına otoriter yönetimlerin meşrulaştırılmasına araç
olduğudur. Berlin, negatif özgürlüğün de bu biçimde bir saptırılmaya uğrayabileceğini belirtmekle birlikte, negatif özgürlüğün henüz bu tür bir olumsuzluğa araç olmadığını söylemektedir. Berlin’e göre, negatif özgürlük tarihsel açıdan çarpıtılmaya çok daha sınırlı bir biçimde müsait olduğundan, negatif
özgürlüğün doğası itibarıyla özgürlük temel düşüncesine daha uygun düştüğü
söylenebilir. Berlin, bu konuda şunları belirtmektedir:
“Pozitif özgürlük karşısında negatif özgürlüğü savunmamdan ve negatif özgürlüğün daha uygar olduğunu söylememden şüphe duyulmasının
tek nedeni, insanca bir yaşam için tabii olarak gerekli olan pozitif özgürlük kavramının negatif özgürlüğe oranla daha sıklıkla kötüye kullanılmış ya da çarpıtılmış olduğunu düşünmemdir. Bu kavramların her ikisi
de siyasal ve etik olarak karşıtlarına dönüştürülebilir. George Orwell, bu
konuda son derece ustadır. Halk ‘Ben sizlerin gerçek isteklerinizi ifade
ediyorum. Siz ne istediğinizi bildiğinizi sanabilirsiniz; ama Ben, Führer,
biz, Parti Merkez Komitesi, sizi kendinizden de iyi tanırız ve eğer
‘gerçek’ ihtiyaçlarınızı bilebilseydiniz bizden ne isteyecek idiyseniz size
onları sağlarız’ demektedir. Kaplanlarla koyunlar eşit özgürlüğe sahip
olmalıdır dediğimde negatif özgürlük karşıtına dönüşmüştür ve devletin
zorlama gücü kullanılmadığı sürece kaplanların koyunları yemesine
neden olsa da, bundan kaçış yoktur. Kuşkusuz kapitalistlerin sınırsız
özgürlüğü işçilerin özgürlüğünü yok eder, fabrika sahiplerinin veya
anne ve babaların sınırsız özgürlüğü çocukların kömür madenlerinde
çalıştırılmasına yol açabilir. Hiç kuşkusuz zayıﬂar güçlüler karşısında
korunmalıdır ve özgürlüğün bunu sağlayacak biçimde sınırlandırılması
gerekir.”60
Özgürlük düşüncesinin kendisi agonistik liberalizmin gücü karşısında
bir dokunulmazlığa sahip değilse, o zaman rasyonel olarak birbirleriyle karşılaştırılmaları mümkün olamayacak liberal kültürlerin çatışması olasılığı da
var demektir. Her bir liberal kültür farklı bir özgürlük kavramına veya bir
dizi farklı hak ve özgürlüklere dayanılarak inşa edilebilir. Daha genel olarak
ifade edilirse, her kültürün farklı bir liberal siyasal süreçle ilişkilendirilmesi mümkündür. Bu liberal kültürlerin olası bazı sonuçlarının çakışması bu
kültürlerin direktiﬂeri arasında çatışmalar yaratabilir ve olasılıklar her yönüyle dikkate alındığında seçeneklerin oluşturduğu evrensel liberal sıralamasın-
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da rasyonel belirsizlik ortaya çıkabilir. Ne var ki, bu belirsizliği ortadan kaldırabilecek tek bir en iyi liberalizm mevcut değildir.61

Temel İnsan Haklarının Önceliği
Berlin özgürlüğün çoğul bir kavram olduğunu belirtmektedir. Bununla beraber, özgürlük diğer değerlerden daha önemlidir ve Berlin’e göre bu kabul
“normal insan olmanın” doğal sonucundan başka bir şey değildir. Temel haklarla bağlantılı değerlerin diğer değerlerle çatışması durumunda ise, temel hakların diğer değerlerin önüne geçmesi zorunludur. İşte bunlar sağlandığında bu
toplumlarda bireysel özgürlüğün asgari alanı da ihlal edilmemiş olacaktır.62
Berlin özgürlüğün önemini şu şekilde açıklamaktadır:
“Ama demokrasiler, demokratiklik niteliklerini sona erdirmeden, özgürlüğü ortadan kaldırabiliyorlarsa, en azından liberallerin bu sözcüğü
kullandığı anlamda, bir toplumu gerçekten özgür yapacak olan nedir?
Constant, Mill, Tocqueville ve benimsedikleri liberal geleneğe göre,
hiçbir toplum birbiriyle ilişkili şu iki ilke tarafından yönetilmedikçe
özgür olamaz: İlk olarak haklar dışında hiçbir yetki veya iktidar mutlak
olarak kabul edilemez ve bu nedenle bir ülkeyi hangi iktidar yönetirse yönetsin herkesin insanlık dışı davranışı reddetme konusunda
mutlak bir hakkı vardır; ve ikinci olarak, yapay olarak çizilmemiş,
içinde insanların zedelenemeyeceği sınırlar vardır; bu sınırlar o kadar
61
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‘negatif’ özgürlük ölçüsü bana, aşırı disipline dayanan otoriter düzenlemelerde sınıﬂarın,
halkların ya da bütün insanlığın kendi kendine hükmetmesi biçimindeki ‘pozitif’ ideali arayanların amaçlarından daha gerçek ve daha insani bir ideal olarak gözükmektedir. Daha
gerçektir çünkü en azından insanın amaçlarının çok olduğunu, tümünün birbirleriyle karşılaştırılamayacağını ve bu amaçların birbirleriyle sürekli rekabet içinde olduklarını kabul
etmektedir. Tüm değerlerin tek bir skala üzerinde sıralandırılabileceğini, böylece en yüksekte
yer alan değerin belirlenmesinin sadece basit bir incelemeyle gerçekleştirilebileceğini varsaymak bana insanların özgür olduğunu yalanlamak ve ahlaki açıdan karar vermenin kural olarak
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gelmektedir. Sonunda, her şeyin birbiriyle uzlaştığı, gerçekleşmesi olası bir sentezde görevin
çıkar ya da bireysel özgürlüğün saf demokrasi veya otoriter bir devlet olduğunu söylemek,
kendi kendini kandırmanın veya bilinçli bir ikiyüzlülüğün üstüne metaﬁziksel bir battaniye
örtmek demektir. Bu daha insanidir çünkü (sistem kurucular gibi) insanları, uzak ya da tutarsız bir ideal adına, kendilerini öngörülemez bir biçimde değiştiren insanlar olarak yaşamlarının vazgeçilmez parçalarından yoksun kılmaz. Sonuçta insanlar mutlak değerler arasında seçim
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bir anlamı olan ve onları insan yapan şeyin parçası temel ahlaki kavramlar ve kategoriler
tarafından belirlenir.” Berlin, “Two Concepts of Liberty”, s. 216-217.
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uzun süredir ve yaygın olarak kabul edilmiştir ki, bunlara uyma normal insan olma kavramının içinde görülmüştür ve bu nedenle de aksi
delilik ve insanlık dışı kavramlarını akla getirir olmuştur; örneğin bir
mahkeme veya egemen bir organ tarafından bu kuralların ortadan
kaldırabileceğini söylemek çok saçma olur. Normal bir insandan söz
ettiğimde, söylemek istediğimin bir yönü, bu insanın tiksinti ve pişmanlık duymadan bu kuralları kolayca savsaklayamayacağıdır. Yargılanmadan kişinin suçlu ilan edilmesi durumunda, geçmişe yürüyen
yasalarla kişiler cezalandırıldığında, çocuklar anne ve babalarını ihbar
etmeye ve arkadaşlar birbirlerine ihanete zorlandığında, askerler barbarca yöntemlere başvurduklarında, insanlar işkenceye uğradıklarında
veya öldürüldüklerinde veya azınlıklar ülkedeki çoğunluğu veya diktatörü kızdırdıkları için soykırımına uğradıklarında ihlal edilen kurallar
bu gibi kurallardır. Bu gibi eylemler egemen kişi tarafından yasal olarak
gerçekleştirilse dahi bugünlerde bile büyük bir nefret ve tiksinti duygusu uyandırmaktadır ve bu bir insanın iradesini diğeri üzerine koyması
önündeki bazı mutlak engellerin ahlaki geçerliliğinin –yasalar göz önüne
alınmaksızın– tanınmasından kaynaklanmaktadır. Bir toplumun veya bir
sınıfın veya bir grubun özgürlüğü, özgürlüğün bu anlamı çerçevesinde,
bu engellerin gücü ve üyeleri için –hepsi için değilse de her halde onların büyük bir çoğunluğu için– açık tutukları yolların sayısı ve önemiyle
ölçülür.”63
Yukarıdaki alıntıdan açıkça anlaşılacağı gibi, Berlin’e göre kabul edilebilir
herhangi bir kültürün asgari açıdan liberal bir kültür olması gerekir. Bu ise, bazı
hakların herkese eşit bir biçimde tanınmasını zorunlu kılar.. Berlin yazılarının çoğunda bu kültürlerdeki özgürlükten söz ederken bunu negatif özgürlük
olarak tanımlamaktadır. Ama Berlin asgari bir özgürlüğün tanınması koşulunu ifade ederken bunun içine kuşkusuz pozitif özgürlüğü de sokmaktadır.
Trajik plüralizmi liberal sınırlar içinde tutabilmek için liberal istemleri ve
değerleri liberal olmayanlardan ayırmak gerekir. Liberal haklar veya liberal
olmayan haklar arasındaki çelişkiler birbirleriyle karşılaştırılması mümkün
olmayan değerlere ilişkindir. Buna karşılık, liberal bir hak ile liberal olmayan
bir istem arasında bir çatışma ortaya çıktığında, Profesör Berlin’e göre liberal
hakka üstünlük tanımak gerekeceği açıktır.. Bir başka deyişle, liberal haklar veya
daha geniş bir ifadeyle liberal siyasal süreç liberal olmayan alternatiﬂerinden
çok daha değerli olduğundan, bu durumda bir karşılaştırma yapabilmek olanaklı olmaktadır. Zira, agonistik liberal rasyonalist kişi birbiriyle çatışmayan eşit
hakların asgari özünü kabul etmekten başka seçeneği yoktur.. Örnek vermek
gerekirse, kişinin köleleştirilmeme hakkını ortadan kaldırabilecek istemler
63
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liberal açıdan kabulü mümkün olamayan istemlerdir. Demek ki, liberal istemlerin liberal asgari temel hakların içinde yer alan hakları ihlal etmemesi
gerekir.64

Sonuç
Profesör Isaiah Berlin “Siyasal Kuram Hâlâ Var mı?” adlı yazısında insan
olmanın ne demek olduğunu şu ifadeyle açıklamaktadır:
“…Bu nedenle ben bir kişinin merhametli veya acımasız olduğunu,
gerçekleri sevdiğini veya gerçeklere karşı kayıtsız kaldığını söylediğimde, bu her iki durumda da o kişiyi bir insan olara kabul edebilirim. Ama
hareketsizliğine veya sıkıntısına son vermek için bir çakıl taşına tekme
atmakla ailesini öldürmek arasında herhangi bir fark görmeyen bir insan bulacak olursam, tutarlı rölativistler gibi, o kişiye benim veya çoğu
insanın ahlak kurallarından farklı bir ahlak anlayışına sahip olduğunu
veya o kişiyle bazı ahlaki temeller konusunda anlaşamadığımızı söyleme
yerine; akıl hastalığından veya insanlık dışılıktan söz etmeye başlarım; ve
nasıl kendini Napolyon sananları deli olarak nitelendiriyorsak, o kişiyi
de bir deli olarak kabul ederim; yani böyle bir kişiyi gerçek anlamda
tam bir insan olarak göremem. Bu tür durumlar, eski a priori doğal hukuk doktrinindeki gerçeklerin özünün ampirik terimlere çevrilmesinin
temelinde yer alan, ‘insan’, ‘rasyonel’, ‘akıllı, ‘doğal’ ve benzeri temel
kavramlar –bunlar çoğunlukla değerlendirici olarak değil tanımlayıcı
olarak düşünülürler– çözümlememize girdiğinde evrensel –veya hemen
hemen evrensel– değerleri tanıma yeteneğini göz önüne sererler.” 65
64
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önemli olduğu kabul edilmelidir.”
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Isaiah Berlin insan olmamız nedeniyle farklı yerlerde ve farklı zamanlarda yaşasak dahi birbirimizi anlayabileceğimizi söylemektedir. Bunun yanında,
insan olma özelliğimiz ortak değerlere sahip olmamız anlamına da gelir. Ortak insani değerlerimizin başında da evrensel değerler yer almaktadır. Berlin’in
liberalizm anlayışını ise, sözü edilen ortak insani değerleri dikkate almaksızın
açıklamak mümkün değildir.
Berlin kendisinin rölativist olmadığını; ama değerlerin plüralizminin ise bir
gerçek olduğunu ve bu nedenle plüralist olduğunu söylemektedir. Berlin’e göre
eğer ben bir insansam ve yeteri kadar da hayal gücüm varsa bana ait olmayan,
benimsemediğim veya bilmediğim başka değer yargılarını keşfedebilir ve
onları anlayabilirim Böylece farklı değer yargılarına sahip kültürlerle de
iletişime girebilirim; çünkü bu toplumlarla da ortak bazı değerlere sahip
olduğum açıktır. Zira, her insan farklı ve birbiriyle karşılaştırılamaz değerlere sahip olduğu gibi, tüm insanların insan olmaları nedeniyle sahip oldukları ortak bazı değerler de bulunmaktadır. Bu nedenle plüralizm rölativizm
değildir. Değerlerin çok sayıda ve farklı olmaları objektif bir gerçektir; oysa
rölativizmde ise farklılık insanların sübjektif fantezilerinin bir ürünüdür.66
Bir başka deyişle, rölativizm benim tercihim nedeniyle ortaya çıkar; plüralizm ise benim tercihimle bağlantılı değildir.
Berlin’in liberalizminin zaman zaman radikal; ama genellikle rasyonel
seçime dayandığı söylenebilir. Berlin’in agonistik plüralizmi liberalizmini zedelememektedir. Aksine Berlin’de plüralizm onun liberal rasyonalizminden,
yani değerler arasındaki bazı çatışmaları çözmede aklın yetersiz kalmasından
kaynaklanan bir plüralizmdir. Düşünür, temel insan haklarını üyelerine
tanımayan, üyelerine gruptan ayrılma hakkı vermeyen liberal görüşlere karşıt
gruplara hoşgörüyle bakmamaktadır. Berlin farklı kültürlerin tümünde asgari bazı temel hakların herkese tanınmasını istemektedir. Berlin negatif ve
bir kıza tecavüz ediyor ve sonra 70 kez tornavida saplayarak bu kızı öldürüyor. Bundan sonra
da bu zat ormanlık bir alanda kulağında kulaklıklar müzik dinleyerek uyuyor. Mahalleli bu
oğlanın madde bağımlısı (tinerci) olduğunu, defalarca hırsızlık yaptığını, bıçakla vatandaşları
yaraladığını ve küçük kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğunu söylüyor. İnsan sayılabilip
sayılamayacağı tartışılabilecek bu kişi için Murat Belge bir yazısında aynen şöyle diyor:
“Demek ki, bilinen biri bu. Mahallelerde, sokak kedisi ve köpeği gibi (ama onlar gibi zararsız
değil), bir şekilde barınan, hayvan-üstü ve insan-altı yaratıklardan biri.” Bakınız: Murat Belge,
“Üçüncü Sayfa”, Radikal, 14 Temmuz 2006 (altı tarafımdan çizilmiştir.). Haber için bakınız:
Hürriyet 13 Temmuz 2006. Yine ülkemizde rastlanan töre cinayetlerinde bir babanın kızını
veya bir kardeşin kız kardeşini öldürmesi de çok kolay anlaşılabilir bir şey değildir. Bu
babaların ve kardeşlerin de insan olup olmadığı sorgulanabilir. Sorulması gereken bir soru da
bir toplumdan nasıl oluyor da bu tür insanlar çıkabiliyor? Veya toplum nasıl oluyor da böyle
insanlık dışı “yaratıkları” yaratıyor?
66
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pozitif özgürlüğü bu denli önemli kabul ettiğine göre, daha fazla hak ve özgürlük tanımak daha az hak ve özgürlük tanımaktan daha değerli demektir.
Berlin gelişkin liberal demokratik kültürlerin liberal olmayan veya minimum
düzeyde liberal olan kültürlerden daha üstün olduğunu söylemektedir. Berlin’e
göre bir kez gelişmiş liberal haklar sistemi kabul edildiğinde toplumun bu
haklar sistemini güvence altına alabilmek için gerektiğinde zora başvurması
tamamıyla rasyoneldir. 67
Profesör Berlin aklın belirli değerlerin birbirleriyle çatışmalarını çözmede
yeterli olamadığını ve zayıf kaldığını söylemektedir. Bu nedenle gerçek
rasyonalizmin romantiklikte varolan türden trajik plüralist ahlaki görüşe belirli
ölçüde yer açması gerekir. Böyle bir rasyonalizm anti-ütopyacıdır. Agonistik
liberalizmde rasyonel olarak birbirleriyle karşılaştırılamaz değerlerin çatışması kaçınılmaz olarak herhangi bir ahlaki veya siyasi mükemmellik görüntüsünü engelleyecektir. Her ne kadar akıl, aklı savunanların iddia ettiklerinden
daha zayıfsa da, Berlin’e göre ahlaki ve siyasi yaşamda akıl yine de temel bir
rehber olarak durmaktadır. Akıl asgari ölçüde liberal içeriği olan ortak ahlaki
ufku haklılaştırmaktadır. Özellikle asgari temel haklarla birlikte liberal siyasal süreçler liberal olmayan değerler karşısında önceliğe sahip olmalıdır. Bir
başka deyişle, romantiklerin övgüyle söz ettikleri çoğul ve birbirleriyle karşılaştırılamaz idealler arasında radikal seçimlerde bulunmak Berlin tarafından
rasyonel liberal sınırlar içinde tutulmuştur.68
Berlin sürekli olarak monizmden ve monizme yol açabilecek durumlardan
korkmuştur ve buradan hareketle özgürlüğü daha iyi gerçekleştireceğine
inandığı değerlerin plüralizmini savunmuştur. Plüralizmi savunmasının temel nedeni en açık biçimde ünlü İki Özgürlük adlı çalışmasında şöyle ifade edilmiştir:
“Sonsuza kadar geçerli olduklarını iddia etmeden sonuçları seçme özgürlüğü ideali ve bununla bağlantılı değerlerin plüralizmi, sadece düşüş sürecinde olan kapitalist uygarlığımızın bize sunduğu son meyve
olabilir: Bu eski çağlarda ve ilkel toplumlar tarafından bilinmeyen ve
bizden sonraki kuşakların merak ve belki de sempatiyle bakacakları
ama çok da anlayamayacakları bir idealdir. Bu böyle olabilir; ama bunu
67

Riley., a.g.m., s. 295.
Riley., a.g.m., s. 295. Yaptığımız bu yorumun tersi için bakınız: John Gray, Endgames,
Polity Press, Cambridge, 1997), s. 84-96. Gray Berlin’in temel düşüncesi olan değerlerin
plüralizmini şöyle yorumlamaktadır: “Berlin’in temel düşüncesi olan bazı nihai değerlerin
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deneyimin kurtarılmasından ibarettir. Berlin’in agonistik liberalizmi karşılaştırılamaz değerler
arasında seçim yapmasını sağlayan ve kişinin kısmen de olsa kendi yaşamını kurabilmesine
mümkün kılan özgürlüğe ayrıcalık tanıma çabasındadır.” (s. 91).
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hiçbir kuşkucu sonucun izlememesi gerektiği sonucuna varılması bana
doğru olacak gibi gelmektedir. İlkeler varlık sürelerinin belirsiz olması
nedeniyle daha az kutsal olmazlar. İşin aslında değerlerimizin nesnel bir
cennette sonsuza kadar güven içinde kalacağı garantisi isteği; belki de,
çocuklukta kesinlikler için veya ilkel geçmişimizde mutlak değerlere
duyduğumuz şiddetli arzudan kaynaklanmaktadır. ‘Görüşlerinin
geçerliliğinin göreceli olduğunu anlamak ve yine de gözünü kırpmadan
onları savunmaya devam etmek, uygar insanı barbar insandan ayıran
şeydir’ demiştir günümüzün hayranlık uyandıran yazarlarından biri.
Bundan daha fazlasını istemek belki de derin ve tedavisi olmayan
metaﬁziksel bir gereksinimdir; ama böyle bir gereksinimin kişinin
uygulamalarını belirlemesine izin vermek eş derinlikte ve daha tehlikeli
ahlaki ve siyasi açıdan olgunlaşamamanın bir semptomudur.”69
Profesör H.L.A. Hart ünlü yapıtı Hukuk Kavramı’nın “Adalet ve Ahlak” adlı bölümünde değerlerin başka değerlerle eleştirilmesinden ahlaki
açıdan bir sonuç çıkarılamayacağını söylemiştir.70 Örneğin özgürlüklere
getirilen sınırlamalara yapılan eleştirilerin güvenlik ve eşitlik değerlerine
başvurularak yanıtlanması olasılığı vardır. Değerlerin plüralizmine göre
değişik ahlaki değerlere verilen önem veya bunlara yapılan vurgunun
birbirileriyle uzlaştırılabilmeleri her zaman gerçekleşmeyebilir. Bu anlayışlar
toplumun ideal anlaşılışındaki radikal farklılıklardan kaynaklanabilir ve
birbirlerine karşıt siyasal partilerin de farklı ahlaki temellerini oluşturabilir.
Demokrasinin en temel haklılık nedenini bu tür alternatiﬂer arasında
gözden geçirilebilir bir seçime ve böyle bir deneyime izin vermesi oluşturur.
Demek ki Sir Isaiah Berlin’in değerlerin plüralizmi demokrasinin de
gerekçelerinden en önemlisini oluşturmaktadır. O halde varılması gereken
bir sonuç da, düşünürün değerlerin plüralizminin liberal demokratik bir
rejimi zorunlu kılmasıdır.
Eğer yasalar somut olaylara uygulanacaklarsa yorumlanmaları gerekir.
Yasalarda yer alan müphem hususlar yargıçlar için geniş bir yaratıcılık alanı
yaratmaktadır. Bazılarına göre bu yargının yasa yapması anlamına da gelir.
Profesör Hart’ın düşüncelerinden hareketle bu konuda şunlar söylenebilir.
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Berlin, “Two Concepts of Liberty”, Liberty, s. 217. Berlin’in alıntı yaptığı hayranlık
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Ne yasaları yorumlarken ne de içtihat oluştururken yargıçlar kör ve keyﬁ
seçenekler arasında veya daha önceden belirlenmiş anlamlarından çıkan mekanik sonuçlarla sınırlandırılmamışlardır. Çoğunlukla yargıçların seçimlerindeki
rehberliği, yorumlanmakta olan kuralın amacının akla uygun olduğu ve bu nedenle kuralların adaletsizlik yaratacak biçimde işlemeyeceği ve yerleşik ahlak
kurallarını ihlal etmeyeceği varsayımı yapar. Anayasa yargısındaki kararlar ise
üst düzeyde anayasal sorunlarla ilgili olduklarından, ahlaki değerler arasında
bir seçim yapmayı gerektirir. Anayasanın bir hükmünün anlamlandırılmasında
eğer bir müphemlik varsa, ki çoğu anayasa kuralı böyledir, ahlakın da bu
soruna hemen her zaman birden fazla yanıtı vardır. Anayasa yargıçları ister
istemez bunlardan birini seçmek zorundadırlar. Anayasa yargısı alanında da
yargıçların keyﬁ veya mekanik bir biçimde hareket etmemesi gerekir. Ama
ne olursa olsun karar verilirken uygulanan ilkeler birden fazla olacağı için de,
zor davalarda verilen kararın tek doğru karar olduğu söylenemez. 71 Çünkü bu
durumda objektif değerlerin birbirleriyle karşılaştırılmaları ve rasyonel olarak
birinin tercih edilmesi mümkün değildir. Bunu biz Berlin paradoksu olarak
adlandırabiliriz.72
Berlin’in değerlerin plüralizmini savunmasını Steven Lukes şöyle özetlemiştir: “Herzen gibi Berlin ‘akla, bilimsel yöntemlere, bireysel girişime,
ampirik olarak keşfedilebilen gerçeklere’ inanmıştır. Hamann’ın tersine o
‘bilginin çoğalmasına, özgür işbirliği için gerekli koşulların yaratılmasına ve
adına layık tek tip bir ilerlemenin ortaya çıkmasına yol açacak olan çoğu insan
bakımından anlaşılır ilkelerle yapılacak rasyonel tartışmalara başvurmaya’
inanmıştır. Kısaca Sir Isaiah Berlin’in düşüncesinin insanı düşünmeye davet
eden en önemli yönü geçmişteki ve şu anki itibar azaltıcı nihilizm ve rölativizmi kesin bir biçimde reddederken, Aydınlanmanın temel mesajını koruyan
değerlerin plüralizmini savunması ve geliştirmesidir.”73 Buna eklenebilecek
tek cümle kanımızca şudur: Düşünürün değerlerin plüralizmi günümüzde
liberalizmi koruyacaktır.
Berlin’e göre rölativizm plüralizmden üç bakımdan farklılık gösterir. İlk
olarak plüralistler değerlerle ilgili seçimlerin insanların varlıklarının, düşüncelerinin ve kimlik anlayışlarının parçası olan temel ahlaki kategoriler ve
kavramlarla belirlendiğini ileri sürerken, rölativistler bütün bakış açılarının
insanların farkında olmadıkları güçler tarafından ortaya çıkarıldığına inanır.
İkincisi plüralistler kültürel farklılıkların ortadan kaldırılabileceğini söyler71

Hart, a.g.e., s. 200.
Anayasa yargısında bu paradoksun veya çıkmazın nasıl aşılabileceği ve nasıl rasyonel
davranılabileceği ayrı bir yazı konusudur.
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ken, rölativistler, (özellikle aşırı rölativistler) bunu inkar eder. Üçüncüsü
ve Berlin için en önemlisi plüralistler kültürleri, grupları ve bireyleri bölen
değerleri objektif değerler olarak görürken, rölativistler değerlerin objektif
olduğunu reddeder.74 O halde, Steven Lukes’in sözleriyle, “Liberaller için
plüralizm, yamyamlar için ise rölativizm” söz konusudur. 75
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Barry Holden, klasikleşen bu eserinde, liberal demokrasilerin temel özelliklerini
etraﬂıca tarşarak demokrasiye gerçek rengini veren liberal sıfanın önemini ve
anlamını vurgulamaktadır. Demokrasiyi çoğunluğun diktatörlüğünden ayırmak ya da
kişisel tercih alanımızı “erdemli” bir elist grubun elinden kurtarmanın günümüzdeki
tek yolu olan liberal demokrasileri yargılamadan önce tanımak ve alternaﬂeriyle
karşılaşrmak isteyen herkesin başvuracağı temel bir kaynakr, Liberal Demokrasiyi
Anlamak.
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The Concept of a Free Society

Norman Barry°

I

n this essay I am concerned with ideas about freedom or liberty, I use the
two words interchangeably, not with existing social and political orders
that might call themselves free or liberal. However, it cannot be denied
that theorising about freedom is closely, connected with public policy or
that examples of unfreedom in the real world are rooted in serious mistakes at
the conceptual level.
The ﬁrst thing to notice about freedom is that it is an ‘essentially contested
concept’.1 By this I mean that there are irreconcilable disputes as to its meaning at the foundational level. It is not just that there are intense differences
about public policy that dominate political argument but there are also ﬁerce
differences about basic meanings. For example, does justice refer to the procedural rules that govern individual behaviour in a social practice, e.g. the
prohibitions on theft, fraud violence, with little concern for the outcome, in
terms of income distribution, that might emerge from a strict adherence to
its procedural rules. The great rival in discourse about justice is entirely to do
with the justice or injustice of the outcomes of a social practice. This justice
concept here might properly be called social justice. A society can be unjust
and not merely individuals in their conduct. Similar disputes are evident in
arguments about ‘democracy’: is it simply majority rule or must it refer to
extensive popular participation in government? And is there a conceptual difference between liberal democracy and its rival social democracy?
° Norman Barry, İngiltere’de Buckingham Üniversitesi’nde siyaset ve sosyal teori profesörüdür.
1
See W. B. Gallie, Philosophy and the Historical Understanding (London: Chatto and Windus, 964).
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Perhaps the clearest demonstration that freedom is an essentially contested
concept came with Isaiah Berlin’s celebrated essay, ‘Two Concepts of Liberty’2.
Here Berlin makes the now standard distinction between negative and positive liberty. The negative sense is contained in the answer to the question: ‘what is the
area within which the subject is or should be left to do or be what he is able to
be , without interference by other persons?’3 The positive sense is concerned
with the answer to the question : ‘what, or who, is the source of control or
interference that can determine someone to do, or be, this rather than that?4.
Negative liberty, which features in the English liberal tradition from Locke
through to John Stuart Mill and beyond associates freedom especially with being left alone by the state and is perhaps the defining philosophical characteristic
of free market economics. It is important to note that Hayek is not exclusively
a negative theorist of liberty. He associates lack of freedom with the illiberalism
of a command economy, such as the compulsory direction of labour. A perfectly general law that does not command the person to do anything is consistent
with liberty for Hayek.5 However, liberty can also be restricted by perfectly
general laws that don’t actually tell the person to do anything, yet general
laws that name no one are consistent with liberty for Hayek. But a rigorously
formulated concept of a free society must account for and explain the need for
the restraints produced by formally valid laws.
The positive concept of liberty understands freedom as not just the absence
of restraint but the capacity or ability to do certain valuable things. A person would be unfree if he had little choice but to accept a low wage or face
starvation; but is he not in effect coerced? Of course, this interpretation is an
invitation to the state to create conditions of positive liberty by economic intervention which itself involves unfreedom. It is this kind of philosophy that
underlay the emerging welfare state in Britain, and elsewhere, at the beginning
of the twentieth century. It provided a philosophical critique of free market
economics.
The negative/positive split has divided political theorists and the rise in
positive liberty has done much to undermine the attractiveness of the market,
especially capitalism. There is a further aspect of contestability which is less
talked about but has had a dire effect on the philosophical persuasiveness of
economic liberty. It concerns the growing, both in theory and practice, attitude of denying the unity of liberty. To a classical liberal of the nineteenth cen‘Two Concepts of Liberty’ is reprinted in Berlin’s Four Essays on Liberty (London: Oxford
University Press, 1969).
3
Berlin p. 121.
4
Berlin p. 122.
5
See F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (London: Routledge and Kegan Paul, 1960).
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tury, economic freedom was theoretically part of the same package as religious
liberty: a free society would protect both. But in the United States6 especially
in social philosophy, a distinction is made between civil liberties (e.g. freedom
of expression, religion, sex etc) and economic liberties (e.g. the freedom to contract and the legitimate acquisition of property etc). And the new liberals in
America rank liberties; giving priority to civil liberty and scarcely bothering to
even mention economic freedom. This had a great influence on American law.
For a time to the US Supreme Court interpreted the Constitution as embodying economic liberty. But this is no longer the case.
Despite the welter of definitions of liberty that have surfaced in recent years
the proponents of the essential contestability thesis still maintains that there is
an exemplar of the concept which rival theorists are trying to attain. Of course,
in their elucidation of rival conceptions the rival claimants are not merely arguing about words but are implicitly referring to different ways of life. Clearly
proponents of the unity of liberty are referring to free market capitalism as part
of an exemplar of liberty that values free market capitalism just as the believers
in social justice have an exemplar in mind that authorises the state to make any
corrections to the market which maximise the ideal of equality.
In this essay I shall try to recapture some of the features of the exemplar
of freedom espoused by market theorists. I say ‘recapture’ because it has been
lost for much of the twentieth century. This is partly to do with the rise of
‘social’ liberalism and the diminished importance of economics in the litany
of liberalism. Also, in the examination of the correct meaning of freedom I
shall make reference to public policy for it is the vast increase in the state’s
power throughout the world that has contributed so much to the decay of
the original concept of a free society. Especially important here is the rise of
the welfare state which has done so much undermine the original exemplar of
freedom.

The Meaning of Freedom7
It is instructive to start with Berlin’s negative concept of liberty because
that captures better what is meant by freedom in ordinary speech. It is also, in
comparison to positive liberty, less productive of confusion and less likely to
license government action through mere definition. Whatever political action
is justified must be validated by substantive moral and economic argument
6

For America’s retreat from economic liberty see Bernard Siegan, Economic Liberties and the
Constitution (Chicago: University of Chicago press, 1980).
7
Much of the following is taken from Norman Barry An Introduction to Modern Political Theory
(London: Macmillan, 4th edition 2000).
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and not presented as in inference from a definition, much of the propaganda
of unfree societies persuades in this latter way.
I start from an aspect of Berlin’s famous distinction between negative and
positive freedom. Liberty does to a great extent depend not being restrained.
A person is free to the extent that his choices are not foreclosed by laws and
other prohibitions. But these prohibitions must refer to alterable constraints
imposed by man and more specifically by political authorities. A person is
not unfree when he faces the Atlantic ocean but only when his own country
prevents him travelling. Again, freedom is not identified by the satisfaction of
wants. We are too familiar with a state maximising want -satisfaction for that
to be a genuine account of liberty. And what about the person who values the
comfort and security of prison, or slavery, so he chooses servitude over liberty? Does this count as freedom? Hardly. His present desires might be satisfied
but his future choices are obliterated. It is also important to note that market
society might occasionally fail to maximise liberty. Our choices maybe freely
limited by the free choices of others, as when a racist freely restricts choices
and is prepared to suffer the economic loss from so doing as when he discriminates in a prosperity reducing way.
Also, freedom is not the same thing as being ‘able to’. Many interventionist
governments have increased people’s powers, say, by income redistribution in
the mistaken belief that they are also increasing their liberties. But what about
the rich black man who could well afford to stay in an expensive hotel but is
restricted by racist and segregationist laws or practices? His freedom is reduced
but he is still ‘able’. We must also distinguish between free acts from right or
virtuous acts. Freedom must involve the right to do wrong and a genuine free
society involves the possibility of the right to do wrong or make mistakes.
Freedom is best described as the non-restriction of options. This is perhaps
better than simple negative liberty. Many theorists of the latter make too close
a connection between law and liberty. As I have noted, Hayek, for example,
does not regard perfectly general laws which are consistent with the rule of
law as being restrictive of liberty. A person is only unfree when he is told or
ordered to do something. But this is false. Perfectly general laws can restrict
options, as those in strictly religious societies clearly do. And the moral concept of a free society requires a critique of such laws. Also, law, from a different perspective, does not restrict liberty for some writers. We are always free
to disobey the law and endure the consequences. In the Hobbesian conception
of liberty, a person is only unfree when he is under compulsion or physically
bound and chained. But freedom can be restricted by other than physical restraints. Freedom as non-restriction of options gets over this problem for under such circumstances a freedom is foreclosed: the freedom to perform an act
without painful consequences.
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There is, though, a connection between freedom and morality. I refer here
to freedom and responsibility. A person is morally responsible for his actions
only when he is free to perform them. The criminal law presupposes that a
person could have acted other than he did, otherwise he is not liable for punishment. Of course, there are many disputes about the meaning of responsibility but the principle is clear enough. Genuine liberty entails some notion of
responsibility for action. A person compelled to act is not a free and responsible
agent.

The Social and Political Framework of Liberty
Freedom as the non-restriction of options is little more than a definition. It
tells us little about the value of liberty and the institutions that are required to
make it socially valuable. I have already indicated that a distinction has to be
made between liberty and law but there is nevertheless a connection between
the moral ideal of the rule of law and the full realisation of liberty. It requires
that laws be announced in advance, be non-retrospective, non-discriminatory
and apply equally. Of course, oppressive laws have in the past satisfied these
criteria: they are necessary, if not sufficient, conditions of liberty. These conditions also require an independent judiciary and possibly the separation of
powers, though Britain does not have much of this formally and is still broadly
a free society. But certainly a judiciary that acted at the whim of government
could not effectively service a free society.
Along with the rule of law an important institution of a free society is
private property. This must include the right to own, to pass on and dispose
of private assets. It is not just the utilitarian argument that no free society has
ever existed that denied this, it is the fundamental moral claim that the right
to acquire and possess property is a feature of the unity of liberty. The right of
ownership is just as important a consequence of liberty as the right to free expression or religious belief. Throughout the twentieth century it has been the
victim of the dissolution of the unity of liberty. Thus the freedom to accumulate property is now simply a right that may or not be granted by government.
It normally has no special constitutional protection and may be discarded by
government in its pursuit of public policy. The right to property also includes
the right to contract freely: as the owner of my body I can dispose of it as I
wish. American constitutional practice is interesting. In the early part of the
twentieth century, the right to free contract was seen as an intrinsic aspect
of the constitution, demonstrated in the notorious case of Lochner v. New York
(1905) in which a New York state statute that would have limited the hours a
week a baker could work was struck down as being in breach of the Constitution. This precedent was used to resist many government, federal and state,
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interventions. This lasted until the 1930s when the Supreme Court switched8
and upheld many illiberal statist laws. In an important case the Court actually
said the economic liberties were less important than civil liberties and that the
Court would subject laws on them to much less scrutiny than those affecting
free speech, discrimination etc.9 Although there has been some protection for
property in America now, the right to abortion has greater protection than
economic liberty.
A particularly seductive version of the meaning of liberty is to link it with
the concept of autonomy. While not quite the same as positive liberty it has some
similarities. It arises out of the alleged emptiness of negative liberty. As the
former libertarian John Gray writes: ‘It is patently obvious that autonomy is far
more than the absence of coercion by others…..that condition may exist with a
complete inability to achieve any objective or purpose’10. Here a clear rejection
of the classical liberal’s priority of the right over the good is apparent. In that
theory, it is crucial for a free society that there be a right to liberty regardless
of what a person does with it, about which a classical liberal remains neutral.
Its connection with state activity is clear in Joseph Raz’s argument that: ‘The
provision of many collective goods is constitutive of the very idea of autonomy
and it cannot be relegated to some subordinate role, compared with some right
against coercion’11. Thus the freedom of market society in offering individuals
a constant supply of consumer goods would not be true freedom because that
society would not offer the full range of collective goods. Plenty of room for
state intervention here. It is true that neither Gray nor Raz is suggesting positive liberty where the state pretends it is increasing liberty by subtly coercing
us but it is a clear departure from the liberty of classical liberalism which does
not mind what we do with our liberty as long as we do not harm others. From
Gray and Raz it would seem that the market by not providing a range of collective goods somehow restrains us from making the choices of a properly free
agent.
But liberty as autonomy faces insuperable problems as a conceptual account
of liberty. Autonomy as a concept is indeterminate and very contested. There
are as many accounts of what it means to be autonomous as there are rival
political theories. And the role of the state becomes almost infinite. As Raz
says: ‘The government has an obligation to create an environment providing
individuals with an adequate range of options and the opportunities to use
them’12. And autonomy has an ‘opportunity cost’. To acquire the somewhat
8
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rarefied skills to enjoy liberty as autonomy means that the individual has to
forego something else. We might criticise the mindless football supporter for
wasting his time jeering and shouting abuse at the supporters of the opposing
team but that is his choice and it would be a gross deprivation of his liberty to
compel him to go to the opera.
But the important point is that a person has to be free, i.e. unrestrained,
before he can be autonomous. And political theory should concentrate on
the proper restraints that a free society requires and not on what people do
with their liberty. To put autonomy before liberty is to get the argument the
wrong way round and to license a whole range of state interventions on the
ground that that is the way to augment true freedom.
We have to return to my original account of freedom as the non-restriction
of options. That has the advantage of silence on the options people choose and
does not limit itself to the source of those restrictions. Of course, the state is the
major restricter of options but it does not preclude the possibility that the market might limit choices, as when a racist discriminates against someone purely
on the grounds of ethnic background but does not use coercion. Whether that
should be permitted in a free society will have to be argued about in terms of
politics; it is not a matter of the meanings of words.

The Problems of Liberty Today
Given that liberty competes with other values there are serious public policy
issues. Perhaps the most pressing is the question of security. John Stuart Mill
provided the most famous answer: the ‘harm’ principle13. A person’s liberty
should only be restricted if his actions cause harm to others. Although most
writers start from this position what exactly Mill meant has been the cause
of continuing controversy. What is meant by harm? Some interpreters have
suggested that Mill meant harming the ‘interests’ of others? However it is interpreted the harm principle could either lead to very great personal liberty
or excessive state control. And wasn’t Mill an elitist who believed that only a
minority of the population was capable of exercising the cultivated autonomy
and non-conformity he believed in? But he was right about one thing. His
principles would permit the causing of ‘offence’. Our most deeply held, often
religious, beliefs cannot be protected from public criticism, even ridicule, in
a genuinely free society. The Danish newspaper that published the cartoons
of the Prophet Mohammed had every right to do so even if their actions were
tasteless and insensitive. After all, the singer Madonna has performed in ways
12
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offensive to Catholics without demands that she be forbidden by law. Indeed,
in a free society it is better that the restraints be voluntary, e.g. critical public
pressure, than the product of coercive law.
A better, and more rigorous and consistent writer on liberty than Mill
was Herbert Spencer. In his Social Statics he wrote : ‘Every man has the right
to do what he wills, provided he infringes not the equal freedom of any other
man’14. By putting the ‘equal freedom’ principle clearly in the rights form
he avoids incessant debate abut the meaning of ‘harm’ which afflicts Mill’s
principle and the book itself is a rigorous defence of liberty in all its contexts.
Spencer was, of course a consistent defender of the (very) minimal state and
an early critic of not only socialism but also any state intervention as being
inimical to liberty. He rightly saw all this as a movement towards the restoration of a ‘militant society’.
The law of equal freedom yields some very libertarian results. Let us look
at some issues that have vexed Britain in the current ‘war against terrorism’.
There have been some measures to limit freedom of speech and the offence
of ‘inciting a terrorist act’ was originally invented allegedly to provide greater
security. But according to a strict application of Spencer’s principle there should
be no such offence. Verbally encouraging some one to commit a terrorist act
does not deprive anyone of their equal rights, whereas actually committing an
offence clearly does. Merely uttering words likely to provoke an offence cannot be wrong. By the same token, Britain’s strict libel laws, developed by Hayek’s beloved common law, are offensive to liberty. My right to equal liberty is
not undermined if someone says unpleasant things about me, even if they are
untrue. Not only are libel laws a serious restriction of liberty, they also reverse
the principle of English law, the presumption of innocence. Defendants have
to prove that they did not libel: always difficult and the claimant nearly always
wins defamation cases.
It is also important to distinguish liberty from political liberty. Political
freedoms i.e. the right to vote and participate in public affairs are genuine
liberties but a society can still be free without them. David Hume, the great
eighteenth century Scottish philosopher, noted that absolute monarchies in
Europe had preserved literary freedoms more effectively than republics.15 In
the modern world democracies have seriously undermined economic liberty.
Democratic politics are almost inevitably redistributive and egalitarianism is
the enemy of liberty.

14
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The Concept of a Free Society
To understand a free society we have to start from the aforementioned idea
of the unity of liberty. American ‘liberals’ have made the problem difficult
by only writing of freedom in the context of civil liberties so that economic
liberty becomes almost optional. It is something that society might choose
to have but it is not constitutive of freedom and it might only be acceptable
on utilitarian grounds; and if the justification is merely utilitarian all sorts of
plausible reasons can be invented for restricting economic liberty. Still, free
market economies lead to prosperity as most Americans realise, except perhaps
the intellectuals. But even if economic liberty did not lead to aggregate wellbeing the right to trade, to contract and accumulate property would still be a
necessary feature of a free society. To deny that liberty would be to restrict
an option for no good reason. Indeed, how valuable would the civil liberties
praised by Americans be without economic liberty. The right to free speech
would be empty if there were no rights to own a publishing house or a printing
press. And the possession of private property is an invaluable bulwark against
the liberty-repressing state.
If economic liberty is a defining feature of freedom what is the philosophical concept of a free society? And here I turn to a famous conservative thinker
Michael Oakeshott. He has never been associated with libertarianism, in fact
he once said of Hayek’s The Road to Serfdom that ‘a plan to beat all planning
may be better than its opposite but it belongs to the same style of politics’16;
by that he meant that socialist rationalism that has characterised all collectivist
politics from outright communism to moderate social democracy. Certainly
an avowed traditionalist like Oakeshott would not have anything so vulgar as
an economic policy but in his later work he outlined a sophisticated doctrine
that provides a philosophical ‘plan’ for a free society. In On Human Conduct17
he made an important distinction between the state as a ‘civil association’ and
the state an ‘enterprise state’. In the former the state has no explicit purpose,
it leaves people to pursue their own purposes. They simply follow ‘adverbial
rules’; rules that do not instruct them to do anything but simply provide the
legal framework for them to do whatever they wish to do: a neat summary of
the real meaning of the rule of law. A state constantly issuing commands cannot provide the legal certainly that a free society requires. In the enterprise state
the central body busies itself endlessly with public projects such as a national
health service or a welfare state. In so doing it naturally limits their liberty.
It is a matter of regret for Oakeshott that in post war Europe, and Britain
especially, the state as a civil association has been replaced by the state as an
16
17
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enterprise organisation. Of course, conventional conservatives had been complicit in this transformation which reached its apogee under the premiership
of Edward Heath (1970-74).18
Conservatives, who like to invoke Oakeshott when they distance themselves
from free market ideology, would be surprised to discover that their hero
provided the groundwork for that very ideology. The threats to a free society
are not exhausted by wholesale socialist revolution alone, they come from
the long term effect of seemingly minor infractions of a civil association. In
western countries that clearly is exemplified by the rise of the welfare state.19
The mistaken assumption is that without pubic welfare individuals could not
provide for their health, old age pensions or their children’s education. Yet
the interesting thing is that these things were provided before the state made
their provision compulsory. They are now managed by an ever-growing band
of civil servants. Bismarck’s Germany introduced compulsory national insurance in the late nineteenth century ostensibly to forestall real socialism but it
produced the destruction of real liberalism. This was copied in Britain with
the National Insurance Act of 1911, the foundation of the modern welfare
state. Yet all those problems which the new legislation addressed were already
being solved by voluntary arrangements. The Friendly Societies and trade unions already provided unemployment insurance, health care and aid to widows. In fact, people would voluntarily spend more on these things than the coercive state does through taxation. There is no better example of this than the
nationalised health system in Britain. The British have about the worst health
system in the civilised world with massive waiting lists, delays to operations and
the lowest cure rates in Europe for cancer and heart disease. In Britain we spend
only 9% of GDP on health, France and Germany through a complicated social insurance system about 11-12% and the United States a staggering 15%.
There reason is that British expenditure on health care is entirely tax funded
and given the vagaries of democracy the voting system does not convey accurately to government the true nature of the demand for health care. If people
were free to choose it is almost certain that they would prefer more spending
on health that the state currently provides.

The Prospects for a Free Society
With only North Korea and Cuba left as old-style Marxist totalitarian
dictatorships and China securing a measure of economic liberty the prospects
for freedom throughout the world appear to be good. But appearances can be
See Norman Barry, ‘The New Right’ in Kevin Hickson, Conservative Political Thought since 1945
(London: Macmillan, 2005).
19
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deceptive, especially in nominally free societies. Despite the triumph of free
markets throughout the word there is little chance of a diminishing role for the
state. To take Britain as an example: public spending as a proportion of Gross
Domestic Product has grown from 37% to 44% under the allegedly freedom
friendly New Labour. The Conservative opposition have explicitly ruled out
tax cuts, should they return to office, and have indicated that they will retain
Labour’s public spending plans. Even George W. Bush’s America, despite a
substantial Republican majority in Congress has increased such spending and
has also run up huge public sector deficit, wiping out the zero deficit, a legacy
of the Clinton era.
Oddly enough, some of the great strides towards economic freedom have
been made by nominally Labour governments. The best example is New Zealand, whose finance minister, Roger Douglas started to cut inflation, reduce
public spending, privatise extensively and freed the labour market from the
over-weening power of the trade unions. The process was continued by Ruth
Richardson. Douglas had inherited a huge welfare state from a previous nationalist (conservative) government. And in Australia, which had been bedevilled by excessive economic protectionism for decades, only dismantled the impediments to free trade under Hawke and Keating of Labour. Notice that all
of these cases are examples of my earlier understanding of liberty as the ‘nonrestriction of options’. They are all economic and feature as part of the essential unity of liberty which has been such a victim of the twentieth century’s
distortion of the concept. But this is not to rank economic liberty ahead of the
other liberties. Chiang Kei shek’s Taiwan did precisely this: the island state off
the coast of China certainly had the market but very few other liberties: not
unlike formally communist China today. But it is not for the theorists of liberty to rank the respective liberties, all are equally important. But in practice it
might be better for societies struggling to become free to seek economic liberty
first. Historically the transition from economic freedom to civil liberty seems
to be smoother than from civil liberty to economic freedom.
But how can liberties be protected? Theorists of a free society must surely
suggest measures for the preservation of all liberties but that may not be possible or even necessary. Many countries have elaborate constitutional guarantees of liberty but in practice had very few freedoms. And Britain which has
none constitutionally still has a broadly free society. Perhaps it is the cultural
background of a society that makes liberty possible regardless of the formal
political system.
But one thing is certain: majoritarian democracy, despite its emotional appeal, is no guarantor of freedom and maybe a threat to it. The majority is
likely to be composed of those who have some sociological binding force,
often religion, and are hostile to minorities. Such sociological facts are likely
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to be more persuasive for the public than abstract ideals of liberty and tolerance. It does not mean that liberty is more appropriate for people of a certain
development and inappropriate for others but it is undoubtedly the case that
it seems more cherished in some countries and traditions than others. But nevertheless the theorist of a free society starts from the assumption that liberty is
attainable for all and its moral prescriptions fully universalisable.
Right now, the biggest immediate threat to liberty in the West comes not
even from the state but from religious extremists and terrorist groups who
themselves have no respect for freedom and tolerance. To protect our own
citizens and freedoms the state might have to do things that are themselves illiberal. Does the threat of terrorism, and the way it is dealt with pose insoluble
problems for liberty? In one sense yes, for the state has always used ‘necessity’
to attenuate our liberties. But a classical liberal, not an anarchist, can deal with
the problem. After all there is at least one legitimate function of the state: the
production of the genuine ‘public good’ of security.20 As I have mentioned
earlier, this does not validate laws against incitement, where there is no actual
crime committed, but it does authorise the state to take action where our lives
liberties and property are threatened. Of course, whatever the state does must
be conducted within the rule of law, otherwise all our liberties will be lost
and we are no better than the terrorists that threaten us. Indeed, one wonders
whether traditional rules, by common law or statute, are sufficient and make
the necessity of special terrorist law unnecessary? Such laws usually mean a relaxation of the rules that make it obligatory for the state to bring a suspect before the courts within a short period of time: an attenuation of the invaluable
habeas corpus rule. Britain tried last year to allow the police to hold people
in custody without charge for up to 90 days. The excuse was that the police
would require more time to do their investigations. Fortunately parliament
had the good sense to reject this draconian measure but the time limit was still
increased to 28 days (from). One suspects that liberty is better protected by
the more efficient enforcement of traditional criminal law than the invention
of new state powers. After all, the most significant accumulation of the state’s
powers has come about through war. Here Mill’s imprecise harm principle
is most easily stretched to breaking point. Spencer’s equal liberty principle is
more appropriate precisely because it is more limited in scope. As the old adage has it, the price of liberty is eternal vigilance. We must be extremely wary
of the powers we give the state.

20
See Norman Barry, ‘The Rationale of the Minimal State’ in Andrew Gamble and M.
Wright, Restating the State (Oxford, Clarendon Press, 2004).
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Ludwig von Mises:
Özgürlüğün Ekonomi Politikçisi*
Liberalizmin temel telkini, toplumsal işbirliği ve işbölümünün sadece piyasa ekonomisi
içinde üretim araçlarının özel mülkiyet sistemiyle gerçekleşebileceğidir. Demokrasi,
bireysel özgürlük, ifade ve basın özgürlüğü, dinî hoşgörü, milletler arası barış gibi
liberalizmin diğer bütün ilkeleri bu temel önermenin sonuçlarıdır. Bunlar sadece, özel
mülkiyete dayanan bir troplumda gerçekleştirilebilir.
Ludwig von Mises
Omnipotent Government (1944)

Richard M. Ebeling°

A

vusturyalı iktisatçı Ludwig von Mises, 20. yüzyılın üç çeyreğini
kapsayan profesyonel kariyeri boyunca, hiç mübalağa etmeksizin
(abartısız), ekonomik özgürlüğün en önemli ve önde gelen savunucularından biriydi. Sosyalizm, faşizm ve müdahaleci refah devletinin yükselmesi karşısında savunduğu bireysel özgürlük, piyasa ekonomisi, ve sınırlı devlet ﬁkirlerini, Mises kadar açık ve ikna edici çok az savunan vardı. Mises, aynı zamanda, modern kolektivizmin en kapsamlı ve
tutarlı eleştiricisiydi. Dahası, klasik liberalizmin ve piyasa düzeninin siyaset,
ekonomi, ve sosyal ilkeleri üzerine çok sayıdaki yazıları, onyıllar öncesinde
kaleme aldığı zamanlardaki tazeliğini ve ilgisini hâlâ korumaktadır.1
*
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29 Ekim 1881 tarihinde Eski Avusturya Macaristan İmparatorluğunun
Lemberg şehrinde doğan Mises, seçkin bir Yahudi tüccar ve işadamı ailesinden
gelmektedir. Büyük büyükbabası Mayer Rachmiel Mises, Ludwig doğmadan
birkaç ay önce, Lemberg’deki Yahudi cemaatin lideri olarak İmparator Franz
Joseph’e yaptığı hizmetlerden dolayı asalet ünvanıyla onurlandırılmıştı.2
Ludwig’in babası Arthur, 1890’ların ilk yıllarında ailesini, İmparatorluğun
demiryolu sisteminde inşaat mühendisi olarak çalıştığı yer olan Viyana’ya
taşıdı. Ludwig, üniversite çalışmalarına hazırlık için şehrin önde gelen (akademik) liselerinden (gymnasium) birine başladı. Mises, 1900 yılında Viyana
Üniversitesine girdi ve 1906 yılında hukuk alanındaki doktorasını tamamladı.
1909 yılında Viyana Ticaret Odasında, Ticaret, Sanat ve Sanayi bölümünde
işe başladı ve 1934’de İsviçre-Cenevre’deki Uluslararası Çalışmalar İhtisas
Enstitüsündeki tam zamanlı hocalık pozisyonunu kabul edip Viyana’dan
ayrılana kadar, Ticaret Odasında baş ekonomik analist olarak çalıştı. Mises
Ticaret Odasındaki işinin yanında Viyana Üniversitesinde hocalık yaptı,
uluslararası üne sahip özel interdisipliner seminerleri yürüttü ve 1927 yılında, ilk yöneticisi genç Friedrich A. Hayek olan Avusturya Konjonktür
Dalgalanmaları (Austrian Institute for Business Cycle Research) Araştırma
Enstitüsünü kurdu.3
Mises, Cenevre’de bulunduğu 1934-1940 yılları arasında, İngilizcesi ‘Human
Action: A Treatise on Economics’4 olan iktisat alanında en önemli eserini Almanca
olarak kaleme aldı. 1940’ın yazında, Nazi savaş makinesi Batı Avrupa işgallerini sona erdirmek üzereyken Mises ve eşi yollarını İsviçre’den, hayatının geri
kalanını geçirdiği ve 10 Kasım 1973 yılında 92 yaşında hayatını kaybedene
kadar yazmaya ve New York Üniversitesinde hocalık yapmaya devam ettiği
Amerika’ya çevirdiler.
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Ludwig von Mises Institute, 1988) veIsrael M. Kirzner, Ludwig von Mises (Wilmington, Del.:
ISI Books, 2001).
2
Mises’in ailesinin geçmişi ve Yahudiler ve anti-Semitizm bağlamında Viyana ve Avusturya’nın
kültürel atmosferi için bkz. Richard M. Ebeling, “Ludwig von Mises and the Vienna of His
Time,” Parts I and II, The Freeman, March 2005, pp. 24–31, and April 2005, ss. 19–25.
3
Mises’in Avusturya’nın iki savaş arası dönemde siyasi analist ve avukat olarak yaptığı
çalışmalar için bkz. Richard M. Ebeling, “The Economist as the Historian of Decline: Ludwig
von Mises and the Austria Between the Two World Wars”, Globalization: Will Freedom or Global
Government Dominate the International Marketplace? (Ed. Richard M. Ebeling), (Hillsdale, Mich.:
Hillsdale College Press, 2002), ss. 1–68.
4
Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, 3. gözden geçirilmiş baskı. (Irvingtonon-Hudson,N.Y.: Foundation for Economic Education, 1996 [1966]).
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Bunun yanı sıra Mises, hem iki dünya savaşı arası Viyana’da hem de II. Dünya Savaşı sonrası Amerika’da, etrafına entellektüel olarak yaratıcı öğrencileri çekmek gibi eşsiz bir yetenek sergiledi ve bu suretle Avusturya İktisat
Okulunun ﬁkirlerinin devam etmesi için yeni nesil öğrenciler yetiştirdi.
Mises’in özgürlük savunusunun değerini anlayabilmek için 20. yüzyılın
ilk yarısının siyasi ve ideolojik eğilimlerini anlamak gereklidir. 19. yüzyılın
hemen hemen tamamı boyunca “liberalizm”; bireysel özgürlük, anayasal olarak sınırlı devlet ve özel mülkiyetin kutsallığına olduğu kadar, içerde teşebbüs özgürlüğüne, dışarıda dünya uluslararası serbest ticarete karşı ve bağlılık
anlamına geliyordu.
Mamaﬁh, I. Dünya Savaşı’ndan önce bile, kendini liberal olarak tanımlayanlar, gerçekte, birkaç on yıl öncesinin savaş öncesi Alman İmparatorluğunda
“devlet sosyalizmi”nin savunucularıydı. I. Dünya Savaşı’ndan hemen hemen 40
yıl önce, birçok önde gelen Alman iktisatçısı, tarihçisi ve siyaset bilimcisi, daha geniş anlamıyla Alman Tarih Okulunun mensubu olarak bilinenler, serbest
piyasa kapitalizminin eleştirisinde sosyalizmin haklı olduğunu savunuyorlar;
düzenlenmemiş piyasanın işçilerin sömürülmesi ve “milli çıkar”ın ihmali sonucunu doğuracağını söylüyorlardı. Sosyalistlerin yanlış olduğu noktanın,
tüm mevcut sosyal düzenin bir devrimle ortadan kaldırılması konusundaki
radikal talepleri olduğunda ısrar ediyorlardı.
Bunun yerine Almanya’nın ihtiyacının, azgın laisses faire’in sözde “aşırılıklarının” ıslah edilmesini başlatacak sosyal reformları içeren “devlet sosyalizmi” olduğunu ifade ediyorlardı. Alman Tarih Okulu, 1880’ler ve
1890’larda Alman “Demir Başbakanı” Otto von Bismarck tarafından dayatılan
modern refah devletini destekledi ve cesaretlendirdi. Tıbbın devletleştirilmesi,
devlet tarafından yönetilen emekli maaşları, asgari ücret yasaları ve hükümet
tarafından ﬁnanse edilen toplu konutlar ile eğlence tesisleri “işçi sınıfı” için
“beşikten mezara” güvenlik sağlayacak ve bu surette işçi sınıfını daha radikal
Marksist sosyalist planlardan caydıracaktı.5
Aynı zamanda, tarifeler, karteller, teşviklerle olduğu kadar üretim ve ﬁyat
kontrolleri üzerinden de gerçekleştirilen sanayi ve tarımdaki devlet düzenlemeleri, “kapitalist sınıf”ın faaliyetlerinin siyasî otoritelerin “ulusun çıkarı”na
olduğunu düşündükleri şeye yöneltilmesini sağlayacaktı. Tüm ekonomik ve
toplumsal politika kararlarındaki pragmatizm ve icabı hale uygunluk, hükümet müdahalelerinin keyﬁ gücünü sınırlayan “katı” anayasal kısıtlamalar

5

Bismarck bir hayranına anlatır: “Benim düşüncem işçi sınıfına rüşvet vermek ya da daha
doğrusu, onları kendi tarafına çekmek, devleti onların kurtuluşu ve refahı için varolan toplumsal bir kurum olarak göstermekti.” Bkz. William H. Dawson, The Evolution of Modern
Germany, Cilt II (New York: Charles Scribner’s Sons, 1914), s. 349.
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yerine “devlet adamlılığının” ve siyasi bilgeliğin en yüksek biçimleri olarak
alkışlandı.
Alman Tarih Okulu mensupları, eski moda klasik liberalizmin, özgürlüğü
anlamada ve hükümetin rolünün sadece baskı, şiddet ve dolandırıcılığa karşı
vatandaşlarının hayat, hürriyet ve mülkiyetini güvence altına almak olduğunu
savunmada tümüyle “negatif” olduğunu savunuyordu. Onların dediğine göre
hükümet, hayatın belirsizliğine karşı kitlelerin sosyal güvenlik sigortalarını
sağlamada daha aktif ve “pozitif” olmalıydı. Bu sebeple, onlar ve onların İngiltere ve Fransa ve özellikle Birleşik Devletler’deki “ilerlemeci” takipçileri,
çok geçmeden kendi ﬁkirlerini, ihtiyaçtan ve endişeden azade daha doğru ve
eksiksiz bir “özgürlük” yaratan, daha yeni ve daha aydınlanmış bir liberalizm olarak tanımladılar.6
Liberalizm kavramı, özellikle Birleşik Devletlerde, hukuk devleti ve sınırlı devlet çerçevesindeki bireysel özgürlüğün ve serbest teşebbüsün siyasi ve
ekonomik felsefesinden, devletin müyecaviz elinin vatandaşlarına toplumsal
ve ticari alanlarına artan ölçüde girdiği siyasi paternalizm anlayışına doğru
değişmiştir.7

Sosyalizm ve Milliyetçilik
19. yüzyılın son on yılları, aynı zamanda iki çeşit kolektivizmin yükselmesine tanıklık etmiştir: Sosyalizm ve milliyetçilik. Bu ikisinin ortak önermesi, birey ve onun çıkarlarının her zaman bir bütün olarak toplumun en
uygun çıkarlarıyla çatışma içinde olduğudur. Marksistler, işbölümü ve özel
mülkiyetin ayrılmasıyla toplumun, özünde zıt toplumsal “sınıﬂara” bölündüğünü gösteren kaçınılmaz “tarihin yasaları”nı keşfettiklerini öne sürdüler.
Üretim araçlarına sahip olanlar, tarım ve sanayide çalışan üretken mülkiyetin
sahii işçilerin ürettikleri zenginliğin bir kısmıma el koyarak rant ve kâr elde
ettiler.
6

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Alman refah toplumunun ve düzenlenmiş
ekonomisinin gelişimi ve buna ilişkin ﬁkirler için bkz. Richard M. Ebeling, Austrian Economics
and the Political Economy of Freedom, Bölüm 7, “The Political Myths and Economic Realities of the
Welfare State,” ss. 179–202, özellikle, ss. 179–84 ve Richard M. Ebeling, “National Health Care
and the Welfare State,” The Dangers of Socialized Medicine (ed. Jacob G. Hornberger ve Richard
M. Ebeling), Fairfax,Va.: The Future of Freedom Foundation, 1994, s. 25–37; aynı zamanda Mises’in
Alman Tarih Okulunu eleştirisi için bkz. “The Historical Setting of the Austrian School of
Economics” [1969], Bettina Bien Greaves’in editörlüğünde yeniden basılan Austrian Economics:
An Anthology (Irvington-on-Hudson,N.Y.: Foundation for Economic Education, 1996), s. 53–
76, özellikle s. 60–69.
7
Bkz. Richard M. Ebeling, “Free Markets, the Rule of Law, and Classical Liberalism,” The
Freeman, Mayıs 2004, s. 8–15.
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Bu sınıf çatışması, eninde sonunda, tarihsel evrim yoluyla, işçilerin ayaklanıp kapitalistlerin mallarını kamulaştırıldığı radikal devrimci bir değişime yol
açacaktı. Üretim araçları kamulaştırıldıktan sonra, işçilerin bu yeni devleti,
artık mallarına el konmuş olan kapitalistlerin daha önceki ademi merkeziyetçi ve kâr-amaçlı üretim planlarının yerine merkezi planlamayı getirecekti.
Sosyalist merkezi planlamanın, insanlık tarihinin “kapitalist evresi” boyunca
tecrübe edileni son derece aşan belli bir seviyede üretimi ve yükselen hayat
standardını yaratacağı iddia edildi. Bu süreç, bencillik ve açgözlülüğün dünya
üzerinden silinmesiyle kişinin istek ve arzularının tamamının karşılandığı,
“kıtlık sonrası” bir dünyayla doruğa ulaşacaktı.8
Saldırgan milliyetçiliği savunanlar, dünyadaki halklar arasında aslında doğuştan bir çatışma olduğunu savunmuştur.9 Ne var ki, bu çatışma Marksist
sosyalistlerin tanımladığı gibi toplumsal sınıﬂara dayanmamakta, fakat uluslar ve ulusal gruplar arasında gerçekleşmekteydi. Milliyetçi ideologlara göre,
ne yazık ki ulusların içindeki bireyler çoğu kez kendi uluslarının çıkarlarıyla
uyumsuz bir şekilde davranıyorlardı. Onun için, iş adamlarının, işçilerin ve
çeşitli mesleklerin mensuplarının özel çıkarları, ulusun daha büyük çıkarı yararına düzenlenmeli ve kontrol edilmeliydi. Bunun bir sonucu olarak, saldırgan milliyetçilik –sadece orada değilse de özellikle Alman İmparatorluğunda–
devlet sosyalizminin müdahaleci ve refah devletçi politikalarıyla ve yeni
zamanların ilerici “liberalizm”yle uzlaşmıştır.
Bu milliyetçilerin nazarında dünya ulusları arasındaki ticari ve askeri çatışma kaçınılmazdı. Herhangi bir ulusun zenginliği, ancak diğerlerinin pahasına gerçekleşebilirdi. Bu sebeple, tüm milliyetçi devlet adamlarının vazifesi, dünya üzerindeki diğer ulusları yoksullaştırma ve fetih yoluyla kendi
uluslarının gücünü ve üstünlüğünü desteklemekti. Hiçbir ulus, kendisinin
siyaseten ve maddeten imhasını gönüllü olarak kabul etmeyeceğinden, savaş,
insanlık durumunun kaçınılmaz bir özelliğiydi. Militarizm ve askerî ruh, aynı
şekilde, hem zorunlu olduğu hem de ticaretin “bireyci” ve “pasiﬁst” ruhundan daha üstün olduğu gerekçesiyle yüceltildi.10
8

Mises’in Marksist tarih ve sınıf çatışması teorisindeki içsel tasarım hatalarını ve çelişkilerini
gösterdiği eserler; Socialism: An Economic and Sociological Analysis (Indianapolis: Liberty Classics, 1981
[1922; gözden geçirilmiş baskı., 1932, 1951]), ss. 279–320 ve Theory and History: An Interpretation of
Social and Economic Evolution (Indianapolis: Liberty Fund, 2005 [1957]), ss. 102–58.
9
Millet ve milliyetçiliğin evrimi ve anlamları için bkz. Carlton J.H. Hayes, The Historical
Evolution of Modern Nationalism (New York: Richard R. Smith, 1931); Carlton J.H. Hayes,
Essays on Nationalism (New York: Macmillan, 1928);Walter Sulzbach, National Consciousness
(Washington, D.C.: American Council on Public Affairs, 1943) ve Frederick Hertz, Nationality
in History and Politics (New York: Oxford University Press, 1944).
10
Ludwig von Mises, “Autarky and Its Consequences” [1943], Money, Method and the Market
Process: Essays by Ludwig von Mises (Ed.Richard M. Ebeling), (Norwell, Mass.: Kluwer Academic
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Bu kollektivist eğilimlerin sonucunda 1914 yılında I. Dünya Savaşı patlak
verdi, savaşın sebepleri ve sonuçlarının bir analizi Ludwig von Mises’in Ulus,
Devlet ve Ekonomi adlı kitabının 1919 yılındaki cildinde sunuldu.11 Kendisine
verilen ismiyle Büyük Savaş, sadece milliyetçi ruhun zaferini getirmedi; o
aynı zamanda savaş zamanının olağanüstü şartları adına, tüm savaşan ulusların
özel sanayiyi ve tarımı ya kamulaştırarak ya da iyiden iyiye kontrol ederek
ﬁilen sosyalist merkezi planlamanın çeşitli formlarını dayattıklarını tecrübe
etti. Savaş zamanı hükümetleri, güya tüm nüfusun refahı için, topyekün bir
savaşın ihtiyaçları yine top yekün bir devlet sorumluluğu gerektirdiğinden,
tüm tüketici üretiminin refah-devletçi bir tayınlanması ve düzenlemesini tesis
ettiler.
Birinci Dünya Savaşının külleri arasından, yeni totaliter devletler ortaya
çıktı; önce 1917 Bolşevik Devrimi akabinde Rusya’da Lenin liderliğinde
kurulan komünist diktatörlük, sonra 1922’de İtalya’da Mussolini ve onun
Faşist Partisinin gücünün artması. Hem komünistler hem de faşistler klasik
liberalizmin değer ve kurumlarını reddettiler. Anayasal hükümet, hukuk
devleti, sivil özgürlükler ve ekonomik özgürlük, kollektivist temanın her iki
varyasyonu tarafından, Sovyet Rusya’da işçi devletinin ve Faşist İtalya’da ise
ulusal azametin başarısı önündeki gerici engeller olarak ilan edildi. Komünizm ve faşizmin her ikisi de, bireyin “yeniden eğitilmeye” ihtiyacı olduğunda
ve daha geniş çaplı sosyalist ve milliyetçi bir iyiye itaat etmelerinin sağlanması
gerektiğinde ısrar ettiler. Birey, çok güçlü ve çok planlı bir devlet makinesinin bir dişlisi konumuna indirgendi.12

Press, 1990) s. 138: “Saldırgan veya militarist milliyetçlik ordu yoluyla diğer milletleri
fethetmeyi ve onlara boyun eğdirmeyi hedeﬂer İktisadi milliyetçilik, örneğin ticaret ve göç
engelleriyle, yabancı yatırımları kamulaştırma, dış borcu reddetme, paranın devalüasyonu ve
döviz kuru kontrolleri gibi ekonomik önlemler aracılığıyla yabancılara zarar vererek kendi
milletlerinin ya da onun bazı kesimlerinin refahını artırmayı hedeﬂer.”
11
Ludwig von Mises, Nation, State, and Economy: Contributions to the Politics and History of Our Time
(New York: New York University Press, 1983 [1919])
12
Bkz. Richard M. Ebeling, Austrian Economics and the Political Economy of Freedom, Bölüm 6,
“Classical Liberalism and Collectivism in the 20th Century,” ss. 159–78, özellikle ss. 159–63;
komunizm, faşizm ve Nazizim arasındaki siyasi ve ideolojik benzerlikler için bkz. Ludwig
von Mises, Planned Chaos (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education,
1947), ss. 62–79; ayrıca bkz. Richard Overy, The Dictators: Hitler’s Germany., Stalin’s Russia (New
York:W.W. Norton, 2004); A. James Gregor, The Faces of Janus: Marxism and Fascism in the
Twentieth Century (New Haven, Conn.:Yale University Press, 2000); François Furet, The Passing
of an Illusion: The Idea of Communism in the Twentieth Century (Chicago: University of Chicago Press,
1999); and Richard Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime (New York: Alfred A. Knopf, 1993),
s. 240–81.
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Savaşta Almanya’nın yenilgisi, 1920’lerin başında yıkıcı hiper enﬂasyona
sebep olan siyasi ve ekonomik bir keşmekeşle sonuçlandı.13 Alman toplumunun toplumsal ve kültürel dayanak noktalarının çoğu savaş ve enﬂasyon yüzünden çözüldü.14 Gittikçe artan sayıdaki Alman, ekonomik darlık ve siyasi istikrarsızlığın bataklığından kendilerini çıkaracak bir “lider”in özlemini
duyuyordu. 1925 yılında Mises Almanya’daki bu trendi tahlil etti ve Alman
halkının klasik liberalizm ve Markist sosyalizm yerine “nasyonal sosyalizm”e
sürüklenmekte olduğu sonucuna vardı.15 1933 yılında Hitler ve Nasyonel
Sosyalist (Nazi) hareketin zaferi umut edilirken, Misses, 1926 yılında birçok
Almanın “tüm umutlarını kendileri yerine ve kendileri için düşünecek ‘güçlü
bir adam’ın gelmesi üzerine kurdukları” konusundaki uyarısını yapıyordu.
Daha sonraki yıllarda Mises, Sovyetler Birliğindeki Marksistler, çeşitli endoktrinasyon ve düşünce kontrolünün çeşitli yöntemleri yoluyla sosyalist
“yeni insan”ı kültürel olarak yaratmak üzere merkezi planlama aracını kullanırken, Nazi Almanyasındaki nasyonal sosyalistlerin merkezî planlamayı
yeni “üstün ırk”ı yetiştirmek amacıyla kullanmak suretiyle bunu bir adım
daha ileri götürdüklerini vurgulamıştır.17
İki dünya savaşı arasındaki dönemde Mises’in en önemli eserlerini yayınladığı (Sosyalizm, 1922; Liberalizm, 1927; Müdahaleciliğin Eleştirisi, 1929) tarihsel
bağlam buydu.
Sosyalizm (1922), Liberalizm (1927) ve Müdahaleciliğin Eleştirisi (1929) başlıklı kitaplarında Ludwig von Mises’in kendine biçtiği görev, toplumda insanın yerine ilişkin olarak sosyalizm, milliyetçilik ve müdahalecilik tarafından ortaya konan temelden farklı bir görüş ortaya koymaktı. Mises, “toplumsal sınıf”, milliyet, ırk veya dar grup çıkarları bağlamında insanlar arasında kaçınılmaz bir
çatışma olduğu öncülüyle başlamak yerine, akıl ve tecrübenin, tüm insanların

13

Mises’in Büyük Almanya Enﬂasyonu analizi için bkz. (monograﬁ) “Stabilization of the
Monetary Unit—From the Viewpoint of Theory” [1923], Ludwig von Mises, On the Manipulation
of Money and Credit (Ed. Percy L. Greaves, Jr.), (Dobbs Ferry, N.Y.: Free Market Books, 1978),
ss. 1–49, ve Ludwig von Mises, “Business Under German Inﬂation” [1946] Ideas on Liberty,
Kasım 2003, ss. 10–13; ayrıca Richard M. Ebeling, “The Great German Inﬂation,” Ideas on
Liberty, Kasım 2003, ss. 4–5.
14
Bkz. Albrecht Mendelssohn Bartholdy, The War and German Society: The Testament of a Liberal
(New York: Howard Fertig, 1971 [1937]), ve Mortiz J. Bonn, Wandering Scholar (London:
Cohen & West, Ltd., 1949), ss. 273–90.
15
Ludwig von Mises, “Anti-Marxism” [1925], Critique of Interventionism (Irvington-on-Hudson,
N.Y.: Foundation for Economic Education, 1996 [1929]), ss. 71–95.
16
Ludwig von Mises, “Social Liberalism,” [1926] in Critique of Interventionism, s. 67.
17
Mises, Planned Chaos, ss. 77–78.
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maddi ve kültürel durumlarını karşılıklı olarak iyileştirmek için barış içinde
ortaklık kuracaklarını gösterdiği üzerinde ısrarla durmuştur. Bunun anahtarı,
işbölümünün faydalarını anlamak ve takdir etmektir. Uzmanlaşma ve ticaret
sayesinde, insan ırkı kendisini hem fakirlikten hem de savaştan kurtaracak
kapasiteye sahiptir.
İnsanlar, diğerlerine hükmetmeye ve onları yağmalamaya girişen düşmanlar olmak yerine, toplumsal işbirliğinin ortak bir süreci içinde bir araya gelirler. Modern uygarlıktan ve onun insana sunduğu maddî ve kültürel rahatlık
ve fırsatlardan anladığımız her şeyi, işbölümünün mümkün kıldığı son derece yüksek yarar ve avantajlara borçluyuz. İnsanlar rekabetçi piyasa mübadelesinde işbirliği içinde olmuşlardır.
Mises’in işaret ettiği kafa karışıklığı, bu işbirliğine dayalı toplumsal süreci günlük hayatın değişken şartları yerine daha uzun vadeli bir perspektiften
görememektir. Piyasadaki rekabette, arz ve talebin interaktif ve yarışmacı süreçleri içinde kâr elde edenler ve kayıplardan canı yananlar her zaman vardır. Fakat anlaşılması gereken şudur ki, işbölümüne katılanların kısa vadeli
refahlarındaki değişiklikler, ona katılan her bir kişinin bazı şeyleri daha fazla başka bazılarını ise daha az yapma konusunda bilgi edinmelerini sağlayan
bir yöntemdir. Bu süreç, toplumun üretken faaliyetlerinin piyasada kendisini
gösteren tüketici talebine uyacak ve onu yansıtacak şekilde gerekli intibakı
sağlamaktadır.18
Elbette kâr şeklindeki “ödül” ile kayıp şeklindeki “ceza”nın yerine siyasi
güç geçirilebilir. Mamaﬁh, bu ikamenin bedeli, Mises’in savunduğu gibi, fazlasıyla yüksektir. Öncelikle, insanlar kölelik ve baskı kamçısı altında çalışmaya
zorlandıklarında zekâ ve çalışkanlıklarını kullanmada daha az hevesli olurlar
ve böylece toplum, onların serbest çabasıyla ve icat kabiliyetiyle üreteceklerini kaybeder.19 İkinci olarak, insanlar kendilerini kumanda edenlerin değer
ve amaçlarına uymaya zorlanırlar ve bu şekilde (kendilerini yönetenlerin,
hayatlarında kendilerine neyin mutluluk ve anlam kazandıracağını daha iyi
bildikleri konusunda hiç bir kesinlik olmadığı halde) kendi amaçları peşinde
koşma özgürlüklerini kaybederler.
Ve üçüncü olarak, sosyalist merkezi planlama ve piyasaya yapılan siyasi
müdahaleler, sırasıyla, toplumsal işbirliğinin işlemesini ortadan kaldırır veya onu tahrip eder. Karşılıklı ilerleme için uzmanlaşmanın kapsamlı ve sürdürülebilir bir sistemi, sadece tek bir toplumsal ve ekonomik kurumlar man18

Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis (Indianapolis: Liberty
Classics, 1981 [1922; revised eds., 1932, 1951]), s. 256-78; ve Human Action: A Treatise on
Economics, 4. Gözden Geçirilmiş Baskı. (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for
Economic Education, 1996), s. 143-76.
19

Mises, Human Action, s. 628-34.
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zumesi altında mümkün olabilir. Üretim faktörlerinin özel mülkiyeti olmaksızın, işbölümünde yığınla bireysel eylemin eşgüdümü mümkün değildir.
Aslında, Mises’in sosyalist düzenin serbest piyasa ekonomisinin etkinlik ve
verimliliğine ulaşmasının “imkânsızlığı”na ilişkin analizi, onun döneminin en
orijinal iktisatçılarından biri olarak kazandığı uluslararası saygınlık ve ünün
kaynağı ve kitabı Sosyalizm’in temel tezidir.20
Özel mülkiyet ve rekabetçi piyasa mübadelesi ortak bir parasal bir mübadele aracı paydasında ifadesini bulur ve böylece hem tüketim malları
hem de üretim faktörleri için ﬁyatların oluşmasını mümkün kılar. Fiyatların bu parasal temeli üzerinde, girişimciler nispi maliyetleri ve alternatif
üretimlerin kârlılığını belirlemek için iktisadi bir hesaplamaya girişirler. Piyasanın ürettiği bu ﬁyatlar olmaksızın, satın alan halk tarafından yüksek değer
biçilen malların en az maliyetle ve dolayısıyla en ekonomik yoldan üretilmesini
sağlayacak şekilde kaynakları rakip kullanımlar arasında tahsis etmenin hiç bir
rasyonel bir yol olmayacaktır. Mises’in gösterdiği gibi iktisadi hesaplama, eldeki
kıt kaynakların toplumun üyelerine en iyi hizmet etmesini garanti eder.
Amaçları gerçekleştirmek için araçların kullanılmasındaki bu rasyonalite,
kapsamlı bir sosyalist merkezi planlama sisteminde mümkün değildir. Mises,
piyasa ﬁyatları olmadan sosyalist planlamacılarının, merkezi olarak kontrol ettikleri üretim faktörlerinin en iyi hangi yerde kullanılması gerektiğini nasıl bilebileceklerini sormuştur. Üretim araçlarının özel mülkiyeti olmadan, hiç bir şey
(yasal bir şekilde) alınıp satılaz. Alma satma ehliyeti olmadan hiç bir icap ve kabul ve haliyle yarışan alıcı ve satıcılar arasında alışverişin şartları üzerinde hiç bir
pazarlık da söz konusu olmayacaktır. Piyasa rekabetinin sıkı pazarlığı olmadan
da, tabiî ki, mübadelenin şartları üzerinde anlaşma diye bir şey de olmayacaktır.
Mübadelenin şartları üzerinde bir uzlaşma olmadan ise piyasa ﬁyatları olmaz.
Öyleyse piyasa ﬁyatları olmadan, merkezi planlamacılar alternatif maliyetleri ve
dolayısıyla kaynaklardan hangilerinin mümkün olan en değerli kullanımlarını
nasıl bileceklerdir? Özel mülkiyetin ve dolayısıyla piyasa mübadelesi ile piyasa
ﬁyatlarının kaldırılmasıyla, merkezî planlamacılar israfı ve etkinsizliği en aza
indirmek üzere neyin nasıl üretileceğinin belirlenmesi için gerekli kurumsal ve
bilgisel araçlardan yoksun kalacaklardır.

20

Ludwig von Mises, “Economic Calculation in the Socialist Commonwealth”
[1920], F.A. Hayek, Collectivist Economic Planning: Critical Studies on the Possibilities of Socialism içinde
(London: George Routledge & Sons, 1935), s. 87-130, yeni baskısı, Israel M. Kirzner
(ed), Classics in Austrian Economics: A Sampling in the History of a Tradition, vol. 3 (London, William
Pickering, 1994), s. 3-30 ve Mises, Socialism, s. 95-194. Bureaucracy (New Haven, Conn.:
Yale University Press, 1944), s. 20-56; Human Action, s. 689-715; ayrıca Richard M.
Ebeling, “Why Socialism Is ‘Impossible,’” The Freeman, October 2004, s. 8-12.
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Mises Meydan Okudu
Sosyalistlerle birçok sosyalist olmayan iktisatçı yıllarca Mises’in, sosyalizmin
“imkânsız” olduğunu söylemesinin yanlış olduğunu iddia etti. Sovyetler Birliğini örnek gösterdiler ve bu sistemin varolduğunu ve işlediğini söylediler. Ancak, Mises, 1920’lerin başlarından beri, yazılarında sayısız yerde, sosyalist sistemin varolamayacağını söylemediğinde ısrar etti. Elbette, üretim faktörleri millileştirilebilir ve toplumun bütün üretim faaliyetlerini yönetme sorumluluğu merkezî bir planlama örgütüne devredilebilirdi.
Mamaﬁh, Sovyet ekonomisine ve benzeri sosyalist ekonomilere ilişkin çalışmalarda gözlemlenen sözde rasyonalite ve görünüşteki etkinlik dereceleri, dünyada hâlâ işleyen piyasa toplumlarının halihazırda varolduğu gerçeği sayesinde
mümkün olmuştur. Mevcut piyasa ekonomileri, sosyalist planlamacıların kendi
tahsis ve üretim kararlarını değerlendirmek için proksiler ve göstergeler olarak
kullanmaya çalıştıkları çeşitli “gölge ﬁyatlar” sağlamaktaydı. Ne var ki, böyle bir
sosyalist ekonomideki gerçek ekonomik şartlar, komşu piyasa toplumlarındaki
koşulların (mevcut kaynaklar, işgücü becerileri, sermaye araçlarının nitelik ve
niceliği, arazinin verimlilik ve çeşitliliği, tüketici talebi kalıpları) tam bir kopyası olamayacağından, bu proksi ﬁyatlar Sovyetler Birliği gibi yerlerdeki iktisadi
hesaplama problemini hiçbir zaman tamamıyla çözemezlerdi.21
Bu sebeple Mises 1931’de şöyle demiştir: “Hem siyasi hem de tarihi bakıştan
hareketle, (sosyalist planlamanın ‘imkansızlığı’nın) bu kanıtı, iktisat teorisinin
kesinlikle en önemli buluşludur… Tek başına bu, geleceğin tarihçilerinin, sosyalist hareketin zaferinin nasıl olup da toplumun sosyalist düzeninin yaratılmasına
götürmediğini anlamalarını sağlayacaktır”22
Mises, aynı zamanda, piyasa ekonomisine yapılan peyderpey siyasi müdahalelerin içsel tutarsızlıklarını da göstermiştir. Girişimcinin karar sürecindeki ﬁyat kontrolleri ve üretim kısıtlamaları, kaynakların tüketicilerin
hizmetinde en verimli şekilde kullanılması üstündeki kısıtlamalar kadar, arz
ve talep ilişkisinde de dengesizlik ve çarpıtmalara yol açar. Siyasi müdahaleci, ya önceki müdahalelerin yol açtığı dengesizlik ve çarpıtmaları telâﬁ etmek
üzere yeni kontroller ve düzenlemeler getirmeyi tercih etme ya da zaten var
21

Mises, Socialism, s. 102; Liberalism: The Classical Tradition (Irvington-on-Hudson, N.Y.:
Foundation
for Economic
Education, 1996 [1927]), s. 74; Omnipotent Government:
The Rise of the Total Stateand Total War (New Haven, Conn.:Yale University Press, 1944),
s. 55;Bureaucracy, ss. 58-59; Planned Chaos (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for
Economic Education, 1947), s. 84; Human Action, s. 258-59, 702-703.
22
Ludwig von Mises, “On the Development of the Subjective Theory of Value”
[1931] Epistemological Problems of Economics (New York: New York University Press, 1981
[1933]), s. 157.
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olan müdahaleci kontrol ve düzenlemeleri kaldırarak piyasanın tekrar serbest ve rekabetçi olmasına izin verme seçeneğiyle karşı karşıya kalır. Birbirini
izleyen peyderpey müdahaleler yöntemi, sonunda, baştanbaşa ekonominin
devlet kontrolü altına girdmesiyle sonuçlanacak olan bir devletin büyümesi
mantığını getirir. Bundan dolayı, sürekli olarak uygulanan müdahalecilik,
aşamalı olarak sosyalizme götürebilir.23
Hükümet müdahalesinin en zararlı şekli, Mises’e göre, para sisteminin siyasi kontrolü ve manipülasyonuydu. Hem Marksistlerin hem de Keynesyenlerin
aksine, Mises konjonktür dalgalanmasında meydana gelen iniş ve çıkışları, serbest
piyasa ekonomisinin kaçınılmaz ve özsel bir parçası olarak görmemiştir. Enﬂasyon ve durgunluk dalgaları, para ve bankacılığa yapılan siyasi müdahalenin sonucuydu ve Mises’e göre, 1930’ların Büyük Bunalımı da buna dahildi.

Finansal Manüplasyon
Çeşitli siyasi ve ideolojik baskılar altındaki hükümetler ﬁnansal sistem üzerindeki kontrolü tekelleştirmişlerdir. Baskı makineleriyle havadan para yaratmak
veya bankaların defteri kebirleri üzerinden hükümet borçlarını karşılamak ve
yapay düşük faiz oranlarıyla sürdürülemeyen yatırım hamlelerini teşvik etmek
için iktidarlarını kullanmışlardır. Bu tür ﬁnansal genişlemeler, her zaman, işgücü
ve yanlış sermaye yatırımlarını da içeren kaynakların yanlış yönlendirilmesiyle
sonuçlanacak şekilde piyasa ﬁyatlarını bozma eğilimindedir. Paranın ve banka
kredilerinin yapay genişlemesinin neden olduğu enﬂasyonist artış, er ya da geç,
ekonomik düşüşün sahnesini kurar. Finansal otorite, düzeltmeye duyduğu kaçınılmaz ihtiyaçla, faiz oranları ile borçlanma ve borç vermenin piyasa ﬁyatlarını
bozarak yatırım ve tasarruﬂarı denge dışına atar. Konjonktür dalgalanmalarının
“depresyon” veya “resesyon” (durgunluk) dönemleri, ﬁnansal otoritenin para
arzını düşürdüğü ya da daha fazla artmasını durdurduğu zamanlarda ortaya çıkar.
Kayıp olarak kaydedilen bazı yatırım projeleriyle, emeğin ve başka kaynakların daha kârlı alternatif istihdama yeniden tahsisiyle ve bazen arz ve talebi daha
uygun bir düzene sokacak ücret ve ﬁyatlardaki hayati uyarlamalarla, dengesizlik
ve bozulmalar görünür hale gelmiştir.24
23

Mises, Critique of Interventionism (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic
Education, 1996 [1929]), s. 1-31, 97-106; Interventionism: An Economic Analysis (Irvington-onHudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1996 [1941]); Human Action, s. 716-79;
Planning for Freedom (South Holland, Ill: Libertarian Press, 4. baskı 1980 [1952]), s. 1-49.
24
Ludwig von Mises,The Theory of Money and Credit (Indianapolis: Liberty Classics, 1981 [1912;
gözden geçirilmiş baskılar., 1934, 1953]); “Monetary Stabilization and Cyclical Policy” [1928]
Kirzner (ed.), Classics in Austrian Economics, vol. 3’te yeniden basılan, s. 33-111; Human Action, s.
398–478, 538–86, 780–803.
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1930’lardaki Keynesyen devrimin, II. Dünya Savaşı sonrası yıllarda süren iktisat politikası tartışmalarına hâkim olması, Mises’e göre, piyasa ekonomisinin
nasıl çalıştığı üzerine çok temel bir yanlış anlamaya dayanıyordu. Keynes’in yüksek ve uzun süreli işsizliğin sebeplerini açıklamak için kullandığı “toplam talep
başarısızlıkları” dikkatleri düşük istihdamın gerçek kaynağından uzaklaştırdı: “piyasanın arz yanı”ndaki üreticiler ve işçilerin ürünlerine ve emeklerine potansiyel
alıcıların ödemeye hazır oldukları düzeyde ﬁyat belirlemedeki başarısızlıkları. İşsizlik ve atıl kaynaklar talep yönetimi problemi değil, bir ﬁyatlandırma
problemi doğurur. Mises, Keynesyen iktisadın, esas olarak, arz ve talep gerçeğine
ve piyasanın onlara verdiği değere uyum sağlamak istemeyen sendikalar gibi bazı
özel çıkar grupları için bir gerekçeden başka bir şey olmadığını düşünüyordu.25
Mises’in sosyalizm ve ﬁnansal manipülasyonu da içeren müdahalecilik analizinden çıkardığı sonuç, altın standardı gibi piyasaya dayalı bir para sistemi ile
birlikte, tam olarak engelsiz bir serbest piyasa ekonomisinin hiç bir alternatiﬁ
olmadığıdır.26 Sosyalizm ve müdahaleciliğin her ikisi de kapitalizmin işlemeyen
ve istikrarsız ikameleridir. Klasik liberalizm, mülkiyet haklarını ve serbest piyasa ekonomisini savunur ve bunlar üzerinde ısrar eder. Çünkü bunlar, toplumun
bütün üyelerine özgürlük ve bireysel tercih için geniş bir alan sağlayan ve milyarlarca insanın eyleminin koordinasyonunu iktisadi olarak en rasyonel yoldan
gerçekleştirecek kurumsal araçları yaratan yegâne toplumsal işbirliği sistemidir.

Klasik Liberalizm, Özgürlük ve Demokrasi
Mamaﬁh, Mises’in liberalizmi kollektivizmin çeşitli şekillerine karşı savunması, sadece özel mülkiyetin sağladığı ekonomik faydalarla sınırlı değildir. Mülkiyet, aynı zamanda, insana en değerli ve önemli nesneyi sağlar: Özgürlük. Mülkiyet bireye, kendi iyi ve anlamlı hayat kavrayışını yaşayıp geliştirebileceği özerk
bir alan tanır. Ayrıca bireyi, kendi varlığını idame ettirmek için devlete bağımlı
olmaktan korur; kendi çabasıyla ve diğer özgür insanlarla birlikte gerçekleştirdiği gönüllü mübadele sayesinde, kendi hayatının şartlarını dikte edecek herhangi
25

Mises’in Büyük Bunalım’ın sebepleri ve çözümleri hakkındaki analizi için bkz. Ludwig
von Mises, “The Causes of the Economic Crisis” [1931] Greaves (ed.), Ludwig von Mises, On the
Manipulation of Money and Credit içinde, s 173-203; ve Keynesyen iktisat için bkz. Mises,“Stones
into Bread,The Keynesian Miracle”[1948] ve “Lord Keynes and Say’s Law” [1950], in Planning
for Freedom, s. 50–71; Büyük Bunalım’ın Avusturyan ve Keynesyen analizinin derinlemesine
karşılaştırması için bkz. Richard M. Ebeling, “The Austrian Economists and the Keynesian
Revolution:The Great Depression and the Economics of the Short-Run”, Richard M. Ebeling
(ed.), Human Action: A 50-Year Tribute (Hillsdale, Mich.: Hillsdale College Press, 2000), s. 15–
110.
26
Bkz. Ebeling, Austrian Economics and the Political Economy of Freedom (Northampton, Mass.:
Edward Elgar, 2003), Bölüm 5,“Ludwig von Mises and the Gold Standard,” s. 136-58.
Kış-Bahar 2007

Özgürlüğün Ekonomi Politikçisi 

127

bir mutlak bir siyasi otoriteye minnettar olmaz. Özgürlük ve mülkiyet güvence altında olacaksa, barış ortamına ihtiyaç duyar. Eğer her bir kişi, kendi çıkar
ve yeteneklerinin gerektirdiği, başkalarıyla rızaya dayalı beraberlik içinde kendi
amaçlarını gerçekleştirecek en yararlı yollardan tam olarak istifade edecekse, şiddet ve sahtekârlık yasadışı olmalıdır.
Mises, klasik liberal idealin, aynı zamanda kanun önünde eşitlik ilkesinin önemini vurguladığını belirtmektedir. Her bir insan, kendi bilgi ve becerilerini
kendisine fayda sağlayacak ve aynı zamanda gönüllü piyasa mübadeleleri yoluyla toplumun genelinin de iyiliğine olacak şekilde kullanmak serbestliğine ancak
siyasi ayrıcalık ve kayırmacılık ortadan kaldırıldığında sahip olabilir. Bu, aynı
zamanda, liberal toplumun, gelir ve refah eşitsizliğinin bireysel özgürlükten ayrılamaz olduğunun kabul edildiği bir toplum olduğu anlamına gelmektedir. İnsanların doğal ve sonradan kazanılmış becerileri ve iradi eğilimlerinin çeşitliliği
göz önüne alındığında, onların piyasada kazandıkları ödüller kaçınılmaz olarak
farklı olacaktır. Kişiyi yaratıcı ve verimli yollara götüren teşvikleri azaltmaz ve
kesmezsek başkası türlüsü olamaz.
Dolayısıyla, klasik liberal toplumda devletin rolü, her bir bireyin hayat, hürriyet ve mülkiyet haklarına saygı duymak ve onları korumaktır. Demokrasinin
önemi, Mises’e göre, çoğunlukların her zaman haklı oldukları ya da onların siyasi
gücü kullanarak azınlıklara istedikleri gibi davranabilmeleri değildir. Seçilmiş ve
temsili hükümet, siyasi güce sahip olanların, devrime ya da iç savaşa başvurmadan değiştirmenin bir aracıdır. Bu, toplumsal barışın korunmasının kurumsal aracıdır. Mises için, geçmişin pek çok istibdadından olduğu kadar komünizm ve
faşizm tecrübesinden de açıkça belliydi ki, demokrasi olmazsa, kimin ne kadar
süreyle ve hangi amaçla yöneteceği sorularının akıbeti kaba güce ve diktatöryal
iktidara bağlı kalır. Hem piyasa ortamında hem de sosyal ve siyasi alanda insa-nın
diğerleriyle ilişkilerinde kullanacağı yöntemler kurşun ve süngü değil akıl ve ikna
olmalıdır.27
Klasik liberalizm üzerine olan kitabında Mises, diğer insanların kendi “iyi”,
“erdemli” ve “doğru” anlayışlarından ayrıldıkları her durumda, insanların kişisel
davranışa ve ahlâka ilişkin kendi görüşlerini dayatmak üzere devlet gücüne başvurmakta çok istekli olduklarından şikâyet ediyordu. “Çağdaşlarımızın, hoşlanmadıkları bir şey olduğunda hemen otoriter yasaklamaları talep etmeye olan
eğiliminin, kölelik ruhunun onların içlerinde hâlâ nasıl derinlere nüfuz ettiğini göstermektedir… Hemcinsleri kendisinin uygun bulmadığı şekilde davranıyor ve yaşıyorsa da özgür bir insan buna dayanabilmelidir. İnsanın, hoşlanmadığı bir şeyle karşılaşır karşılaşmaz hemen polisi çağırma alışkanlığından kendisini
kurtarması gerekir.”28
27

Socialism, s. 58–73; Liberalism, s. 18-42; Human Action, s. 150-53, 264-89.
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Mises, Liberalism, s. 55.
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Öyle ise, devlet faaliyetinin sınırlarının belirlenmesinde sosyal politikaya
neyin yol göstermesi gerekir? Mises, yasa ve kurumların, barışçıl toplumsal
işbirliği amacına katkıda bulup bulunmadığı, bulunuyorsa ne ölçüde katkıda
bulunduğuna göre değerlendirilmesini savunan bir faydacıydı. Toplum, insanların hayatlarına anlam veren amaçların peşinden gidebilmesine imkân
veren en önemli araçtır. Fakat Mises, bir faaliyetin ve siyasetin seyrinin her bir
durum için ayrı ayrı belirlenmesi gerektiğine inanan -felsefî tartışmadaki adıylabir eylem-faydacısı değildi. Bunu yerine o, belli bir davranış tarzının, kişisel
ve toplumsal davranışın (akıl ve tecrübe birikimini yansıtan) genel kurallarıyla uyum içinde olup olmamalarına göre değerlendirilmesi gerektiğine inanan
bir kural-faydacısı idi. Herhangi bir eylemin uzun vadeli sonuçları başarılı bir
toplumsal etkileşim için hayatî olan kurumların korunması ve onlarla uyum
içinde olunması açısından değerlendirilmelidir.29 Bu, Mises’in sıklıkla kullandığı şu ifadenin anlamıdır: toplumun üyelerinin “doğru anlaşılan uzun vadeli
çıkarları”30
Dolayısıyla, Mises’in demokrasiyi ve devletin güçleri üzerindeki anayasal
sınırları savunması, tarihin defalarca şu gerçeği gösterdiğine ilişkin gerekçeli bir
yargıya dayanıyordu: Demokratik olmayan ve anayasacılığı gözetmeyen araçlar
şiddete, baskıya ve sivil ve ekonomik özgürlüklerin kaldırılmasına ve toplumun
uzun dönemli istikrarını bozacak şekilde hukuka ve hukuk düzenine saygının
tahribine yol açmıştır. “Güçlü adamlar”dan ve görünüşteki kriz dönemlerinin
“olağanüstü tedbirleri”nden gelecek kazanç ve faydalar uzun vadede, daima, bu
yöntemlerce söz verilen kısa vadeli istikrar, düzen ve güvenlikten daha fazla,
özgürlük ve zenginlikle ilgili maliyet ve kayıplar üretme eğiliminde olacaktır.

Klasik Liberalizm ve Uluslararası Barış
Piyasa temelli işbölümü sayesinde ortaya çıkan toplumsal işbirliğinin faydaları, Mises’e göre, bir ülke hudutlarıyla sınırlı değildir. Uzmanlaşma sayesindeki ticaretin kazanımları dünyanın her köşesine kadar genişlemektedir.
Bu yüzden, klasik liberal ideal, içsel olarak kozmopolitandır. Mises’in görüşüne göre saldırgan milliyetçilik, sadece savaş ve işgal yoluyla ölüm ve
yıkım getirmez, aynı zamanda bir ülkeden diğerine malların, sermayenin
ve insanların özgür dolaşımı üzerinde ticaret engelleri ve çeşitli kısıtlamalar
koyarak, insanların verimli münasebetlerden fayda elde etme imkânlarını
29

Mises, Human Action, s. 664–88; Theory and History, pp. 44–61; ve Henry Hazlitt, The Foundations
of Morality (Irvington-on-Hudson, N.Y., Foundation for Economic Education, 1998 [1964]), s.
55–61. Ayrıca bkz. Leland B.Yeager, Ethics as Social Science:The Moral Philosophy of Social Cooperation
(Northampton, Mass.: Edward Elgar, 2001), s. 81-97.
30
Mises, Human Action, s. 664-88.
Kış-Bahar 2007

Özgürlüğün Ekonomi Politikçisi 

129

da reddeder. Zenginlik ve ilerleme, ulusal sınırlar içinde suni olarak sıkıştırılmıştır. Tersine, bu, bazı milletlerin, diğer ülkelerde bulunan mal ve
kaynaklara sahip olmanın tek yolunun işgal ve şiddetten geçtiği sonucunu
çıkarmalarıyla, savaş ve işgal şartları yaratır. Malların, sermayenin ve insanların üzerindeki bütün engelleri ve sınırlamaları kaldırmak, devleti, her
bireyin hayat, hürriyet ve mülkiyetini korumakla sınırlandırmak, savaşa
neden olan dürtü ve gerilimlerin çoğunu ortadan kaldıracaktır.
Mises, aynı zamanda, ülkeler arasındaki sınırların belirlenmesinde kendi
kaderini tayin hakkı tanınırsa iç savaşların ve etnik şiddetin çoğu temelinin
ortadan kalkacağını düşünüyordu. Mises “self determinasyon” ile, belirli bir
ırksal, etnik, dilsel veya dinî gruba ait olan herkesin aynı ulus-devlet içinde olmaya zorlanmalarını kastetmediğini anlatmaya büyük ihtimam göstermiştir.
Bununla, plebisit yoluyla bireysel self determinasyonu kastettiğini açıkça ortaya koymuştur. Bunun anlamı, bir şehir veya bölgedeki bireylerin başka bir
ulusa katılmaya veya kendi bağımsız ülkelerini oluşturmaya karar verdikleri
takdirde, bunu yapma özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğidir.
Bu şehir veya bölgelerde hâlâ ait oldukları ülkenin bir parçası olarak kalmayı ya da başka bir ülkeye katılmayı tercih eden azınlıklar elbette bulunabilir. Her ne kadar bu self determinasyon mükemmel olmasa da, bu, en azından,
etnik, dinî veya dilsel gerilimleri önemli ölçüde azaltır. Yegâne kalıcı çözüm,
Mises’e göre, devletin alanının, sınırlı klasik liberal görevlerine indirgenmesidir;
böylelikle devlet başkalarının yararı için toplumdaki herhangi bir birey veya gruba
zarar vermek veya onu dezavantajlı kılmak üzere kötüye kullanılamayacaktır.31

Liberalizm ve Toplumsal İyi
Son olarak Mises, klasik liberallerin toplumdaki kimin faydasına konuştukları
sorusunu da tartışmıştır. Hemen hemen bütün diğer siyasi ve ideolojik hareketlerden farklı olarak, liberalizm ortak iyinin toplumsal felsefesidir. Hem Mises’in
kitaplarını yazdığı zamanda hem de bugün, siyasi hareketler ve partiler, sık sık ortak iyi ve genel refah retoriğine müracaat etmişlerdir, fakat gerçekte amaçları, devlet gücünü başkalarının pahasına bazı gruplara fayda sağlamak için kullanmaktır.
Hükümet düzenlemeleri, yeniden dağıtımcı refah programları, ticaret kısıtlamaları ve teşvikleri, vergi politikaları ve ﬁnansal manipulasyonların hepsi, toplumda, açık ve yarışmacı bir piyasada elde edemeyecekleri pozisyonlar peşindeki
özel çıkar gruplarına kâr ve istihdam ayrıcalıkları sağlamak üzere kullanılır. Bunu
31

Mises, Nation, State, and Economy: Contributions to the Politics and History of Our Time (New York:
New York University Press,1983 [1919]), s. 31–56; Liberalism, s. 105-21; Omnipotent Government,
s. 79-93.
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doğal olarak, başkalarının özgürlüğünü kısaltma kadar, yozlaşma, ikiyüzlülük
ve hukuka saygısızlık da takip etmektedir.
Mises’e göre, liberalizm hem bir bir ideal olarak hem de kamu politikasının bir
amacı olarak, kimseye ayrıcalık tanınmayacak ve kimseyi kayırmayacak şekilde,
hukuk devleti altında bütün insanların bireysel haklarının eşitliğini savunur. O
her bireyin özgürlüğü adına konuşur ve onu savunur; dolayısıyla da herkes için
özgürlüğün sesidir. Liberalizm, herkesin kendi amaç ve hedeﬂerini izlemede özgür
özgür olmasını ister. Böylece, kişinin kendisi ve diğerleri, barışçı piyasa işlemleri
yoluyla onun yetenek ve güçlerinden fayda sağlayabilir. Klasik liberalizm beşerî
meselelerde devlet müdahalesinin ortadan kaldırılmasını arzu eder, böylece siyasi
güç toplumdaki hiç kimsenin aleyhine olacak şekilde kötüye kullanılmaz.32
Mises özel çıkar gruplarının gücünün ve bu tür grupların siyasi güç koridorlarında yoğunlaşan etkisine karşı durmanın zorluğunun farkındaydı.33 Fakat toplumdaki nihai gücün, ﬁkirlerin gücünde yattığında ısrarlıydı. İnsanları
harekete geçiren, onları engellere karşı göğüs gerdiren, yanlış yönetilen politikalara karşı durmaya onları cesaretlendiren ve yerleşik çıkarların en güçlüsüne karşı bile direnmelerini sağlayan ﬁkirlerdi. Yüzyıllar boyunca özgürlük tarafından kazanılan tüm zaferleri mümkün kılmış olan ﬁkirlerdir.
Ne siyasi aldatmaca ne ideolojik uzlaşma 21. yüzyılda özgürlüğü yenebilir.
Ancak, açıkça ortaya konan ve dosdoğru sunulan ﬁkirlerin gücü bunu yapabilir. Mises’in kitaplarında ifadesini bulan ve onları özgürlük davasının en
dayanaklı kaynaklarından bir yapan işte budur.
Mises’in kitaplarının çoğunu yazdığı 1920, 1930 ve 1940’lı yıllarda, komünizm
ve faşizm dünyadaki karşı konulmaz güçler olarak görünüyordu. O zamandan
beri bu ideolojilerin ateşi, kendilerinin yarattığı gerçeklikte ve boyundurukları
altındaki on milyonlarca insanın isteksizliğinde söndü. Ne var ki, onların serbest
piyasa eleştirilerinin çoğu, müdahaleci refah devletinin toplumun her köşesini işgal
etmesinin gerekçeleri olarak hizmet etmeye devam ediyor.34 Ve “küreselleşme”ye
karşı çağdaş argümanlarıın çoğu, genellikle, yüzyıl önce Avrupa milliyetçileri ve sosyalistleri tarafından dile getirilen serbest piyasa ve serbest ticaret karşıtı
eleştirilere benzemektedir.35
32

Mises, Liberalism, s. 155–87.
Bkz. örneğin “The Clash of Group Interests” [1945] Ebeling (ed), Money, Method and the Market
Process: Essays by Ludwig von Mises (Norwell, Mass.: Kluwer Academic Press, 1990), s. 202-14.
34
Richard M. Ebeling, “Is the ‘Specter of Communism’ Still Haunting the World?” Notes from
FEE, Mart 2006.
35
bkz. Jerry Z. Muller, The Mind and the Market: Capitalism in Modern European Thought (New York:
Alfred A.Knopf,2002) ve Ian Buruma and Avishai Margalit, Occidentalism:The West in the Eyes of
Its Enemies (New York:Penguin Press,2004).
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Mises’in Socialism, Liberalism, Critique of Interventionism, Omnipotent Government, Bureaucracy, Planned Chaos, Human Action ve diğer birçoğunun sayfalarındaki bireysel özgürlük ve piyasa ekonomisi lehindeki argümanlar, gerçeğin sesini olmaya devam
etmekte ve günümüzle ilgisini korumaktadır. Onun eserlerini 20. yüzyılın on
yıllarında onları yazıldığı zamanki gibi bugün de hâlâ önemli kılan budur.
Çeviren: Seval Yaman
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Ben ilkokuldayken (yaklaşık 30 yıl önce) okullarda Hayat Bilgisi dersi vardı. Harladığım
kadarıyla bize hayat bilgisi diye anlalan, “vali kimdir”, “kaymakam kimdir”, “ihyar
heye ne iş yapar”, gibi haya değil, devle ve devlete karşı vazifelerimizi öğreten
bir ders. “Para nasıl kazanılır”, “insan âşık olunca neler hisseder”, “arkadaşlarımızla
ilişkilerimizi nasıl değerlendirmeliyiz”, “okul birmek ne işe yarar”, “insanın evlilikte
karşılaşabileceği sorunlar nelerdir”, gibi hayata dair konularda hiçbir şey öğreldiğini
harlamıyorum.
Bu derleme, büyük ölçüde, hayata ilişkin sorulara iksat disiplinin araçlarını kullanarakbir cevap arama çabasıdır. Ya da bir iksatçı tarandan kaleme alınmış Hayat Bilgisi
kitabı denemesi. Hayata dair en azından birkaç sorunuzu cevaplaması umuduyla…..
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David Schmidtz°

I. Individual versus Collective Responsibility:
Not the Real Issue

P

eople have accidents. They get old. They eat too much. They have
bad luck. And sooner or later, something will be fatal. It would be a
better world if such things did not happen, but they do. There is no
use arguing about it. What is worth arguing about is whether it makes
for a better world when people have to pay for other people’s misfortunes and
mistakes rather than (or as well as) their own.
Misfortune and mistakes aside, it is sometimes said that, even in the ordinary course of events, people should not have to pay for basic human needs.
There is no use arguing about that, either. Someone, after all, has to pay. The
question is who. Edwin Baker claims that,
If the practices of the society indicate that certain things are necessary in
order to be a full member, then the community must assure the provi-

* This article first appeared as “Guarantees,” Social Philosophy & Policy 14, #2 (1997) 1-19 and
is reprinted here with the permission of Cambridge University Press.
I also want to thank Robert Goodin, along with series editor Ray Frey and Cambridge
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David Schmidtz and Robert Goodin, Social Welfare and Individual Responsibility, New
York: Cambridge University Press (1998).
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Liberal Düşünce, Cilt: 12, No: 45, Kış-Bahar 2007, s. 133-152.

134  David Schmidtz

sion of these things to all who are expected to be part of the community.
Anything less would not be a convincing basis from which to argue that
he ought to join, that he ought to accept the request to be obligated. Or
to put it in different terms, it would be an insult for a person to have to
do without those things.1
Is that true? Baker leaps straight from the premise that certain things are
necessary to the conclusion that the community must assure their provision.
However, doing without “those things” is not the same as doing without guaranteed provision of those things. Even if the value of the goods themselves
is beyond question, the value of the guarantee is not. After all, the guarantee
does not mean the goods are free. What it means is that someone else has to
pay.
This essay is about guarantees. It is about trying to ensure that no one ever
loses. It is about trying too hard. This essay is also about what actually happens in the absence of guarantees. How do people respond when left to fend
for themselves, with no guarantee that their needs will be satisfied at someone
else’s expense? Do they roll over and die? Do they thrive in the manner of
Robinson Crusoe? Do they pour out of the country in order to avoid such
responsibility, and the prosperity that comes with it, or do they pour into the
country in search of it?
Do they cooperate, voluntarily coming together to pool resources, share
risks, and help each other in times of trouble? If they do, then to that extent
they are accepting responsibility for their welfare as a group rather than as individuals. Are they making a big mistake? It depends. Collective responsibility
is not a problem in and of itself, and individual versus collective responsibility
is not the crucial distinction. More crucial is the distinction between internalized
and externalized responsibility. In general, we say a decision has a (negative) external or spillover effect when someone other than the decision-maker ends up
bearing some of the decision’s costs. A factory deciding to dump wastes into a
river, leaving them to be dealt with by people who live downstream, is a classic example. When I speak of responsibility being externalized, I have something similar in mind. Responsibility is externalized when agents are able to
foist responsibility on someone else –responsibility for cleaning up the messes
they find themselves in, whether the mess results from mistake, misfortune,
or (in the case of the factory) from business as usual.
This contrast between internalized and externalized responsibility –taking
responsibility for meeting one’s own needs versus foisting such responsibility
1

Edwin Baker, “Utility and Rights: Two Justifications for State Action Increasing Equality,”
Yale Law Journal, vol. 84 (1974) 39-59, here p. 52.
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on others— does not neatly track the contrast between individual and collective responsibility. Some forms of collective responsibility help to internalize
responsibility. They have a history of enabling people to take responsibility
for themselves as a group and consequently have been important contributors
to human welfare. My thesis is that a society is trying too hard when, to avoid
the prospect of leaving individuals to “sink or swim,” it issues guarantees that
not only collectivize responsibility but externalize it at the same time—that
not only help decision-makers spread costs amongst themselves but also help
them pass costs onto third parties without consent.

II. A Cooperative Venture
When people take responsibility for their own welfare, this tends to put
both them and the people around them in a better position to lead peaceful
and productive lives and thereby turn their society into a “cooperative venture
for mutual advantage.”2 In contrast, when people are taught that someone else
owes them a living—when they consider it only fitting that they have guaranteed free access to the fruits of other people’s labor—both their lives and the
lives of people around them almost inevitably are rendered less productive and
also less peaceful.3 To let people tap the fruits of other people’s labor without
consent is to convert society into something less than a cooperative venture
for mutual advantage.
We want to know which economic, political, and cultural institutions enable people to make meaningful, satisfying, and rewarding contributions to
society as a cooperative venture for mutual advantage. We also want to know
what such can institutions do to minimize the suffering caused by some people’s inability to contribute. To the first question, I would say social structures
enable people to contribute to society as a cooperative venture by encouraging
them to take responsibility for their own welfare. To the second question, I
would say that if we truly want to minimize suffering, we have to tackle that
problem within the context of the overarching goal of encouraging people to
take responsibility. We have to do it that way because if we fail to pay enough
attention to the overarching goal, we will not minimize suffering either.
We think of famine as a shocking aberration, yet being on the edge of famine is and always has been more or less normal in nonmarket societies. We
should pause to reflect on how amazing it is that anyone ever could afford
2

I borrow the phrase from Rawls. I do not claim to be interpreting the phrase in a Rawlsian
way.
3
My reference to the welfare of “the people around them” is not a throwaway line. Whether
a person learns to be self-supporting or learns to expect free access to the fruits of other
people’s labor will affect the whole community.
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what the average person in a market society today can afford. None of us
wants to let people starve, but if we genuinely want to help our fellow citizens, then we should stop to remind ourselves that most of them do not need
our help, and we should above all make sure we do not change that. Above
all we should avoid disrupting the processes in virtue of which most people do
not need our help.4

III. Leaving the Poor Behind
Welfare states themselves, though, seem to be highly disruptive. Hardly
anyone thinks that currently existing welfare programs minimize suffering.
No one thinks they encourage people to take responsibility for their own
lives. Some people think the average welfare recipient’s biggest problem is
simply that he or she does not bother to work, and some people think the
programs themselves are at fault for encouraging people not to work.5 Is it
true? Do welfare payments induce people to drop out of the work force?
Robert Goodin concludes that they do not, at least not in a major way. He
says, “Labor supply of welfare recipients is reduced, but only by about 4.8 percent.”6 On Goodin’s own account, though, this greatly understates the true
effect. Two pages earlier, Goodin had said, “the major U.S. income transfer
programs, all taken together, are probably responsible for a total reduction of
work hours by recipients amounting to 4.8 percent of total work hours for all
workers in the U.S.”7 That is hardly the same thing. For the sake of illustration, if welfare recipients comprised ten percent of the (potential) labor force,
then they would have to be reducing their labor supply by something in the
4

Part of this thought is that even people who do need help (children, for example) get the help
they need from their families, friends, and neighbors. That is part of the social structure and
social process that we should try not to disrupt.
5
The United States seems poised to attempt to reconstruct welfare programs as a revocable
privilege rather than as an entitlement. Several states are experimenting with time-limited
eligibility and work requirements for the able-bodied. On the inside cover of Lawrence Mead,
“The Decline of Welfare In Wisconsin,” Wisconsin Policy Research Institute Report, vol. 9, no. 3 (1996)
1-44, James H. Miller says, “In the end, almost everyone will win because of the upcoming
changes in welfare. Poor people will in fact get jobs and be taught personal responsibility;
taxpayers will eventually pay less and have the satisfaction of knowing that their social dollars
are producing workers, not malingerers.” Against this trend, Philippe Van Parijs argues that
everyone has a right to an unconditional basic income. In effect, he proposes that the age
when one can retire and collect social security benefits be lowered to eighteen. See “Why
Surfers Should Be Fed: The Liberal Case For an Unconditional Basic Income,” Philosophy and
Public Affairs, 20 (1991) 101-31.
6
Robert E. Goodin, Reasons For Welfare, Princeton: Princeton University Press (1988) p. 235.
7
ibid., p. 233. Emphasis added.
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neighborhood of 48 percent to account for a 4.8 percent drop in total work
hours for all workers. If, as Goodin claims, this reduction in the propensity of
recipients to work is documented, then the system is indeed inducing people
to drop out.
When adults drop out, they are no longer able, and perhaps no longer willing, to send their children a signal that taking responsibility for their own
welfare is part of growing up. If their parents do not send them that signal
—if they instead grow up without first-hand experience of what it would be
like to be productive— what will become of them? The answer, I fear, is that
the financial gap between people who accept responsibility for themselves and
people who do not cannot help but grow over time. The only way to fully
share in society’s growing wealth is to fully participate in the process that
makes wealth grow. If we wanted to guarantee that the poor would be left
behind, the way to do it would be to teach them that their welfare is someone
else’s responsibility.

IV. Static and Dynamic Perspectives
When evaluating the welfare state’s performance, what should we be hoping
for? Robert Goodin proposes that, “Preventing the exploitation of dependencies by making assistance to needy, dependent people largely nondiscretionary
is the hallmark of the welfare state.”8 In the hands of public officials, power of
discretion is power to exploit. Exploitation is objectionable when it consists
of “laying down conditions in circumstances wherein the other party has no
reasonable choice but to comply. The same thing that makes the other person
have no other choice—his vulnerability to and dependence upon us for the
needed resource—gives rise to a strong obligation on our part to provide him
with that needed resource.”9 Goodin concludes that his arguments “dictate
aiding the needy through rule-bound systems of welfare entitlements, wherein
those dispensing the benefits have minimal discretion to withhold or lay down
conditions for receipt of benefits by those entitled to them.”10
What about people who are vulnerable through their own improvidence?
If officials lack discretion, how will such people be excluded? Goodin proposes not to exclude them. He says, “causal histories—how they ended up
in their weak position or you in your strong position—are irrelevant to the
8

Goodin, p. 177.
ibid., 196. This characterization will suffice for my purposes, but Goodin himself offers
several others (124, 147). See also his discussion of when dependents are exploitable (17576).
10
ibid., p. 19.
9
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strength of this moral duty. The fact that they got into this position through
their own improvidence does not relieve you of your duty”11
When I first read this, I was puzzled. Why would anyone say that who
caused a mess (through their own improvidence!) is not even relevant to the
question of who should clean it up? I now see that there are two fundamentally different ways to look at it, each legitimate in its own way. From a static
perspective, we see society as a snapshot, and what is wrong with the picture
is that some people have unmet needs for food, clothing, and shelter, while
others have plenty. From that perspective, causal histories do seem irrelevant.
The only issue is how to get needed resources to needy people. We might worry that if resources keep getting diverted to purposes other than the purposes
for which producers are producing them, production will stop or go underground. If we do worry about that, we will appear from a static perspective
to be willfully out of touch. We will be talking about history or economics,
perhaps, but not about the real world. The real world is the snapshot.
From a more historical or dynamic perspective, though, society is a process
by which one snapshot evolves into another. People who take a dynamic perspective worry that when we focus on the snapshots, we can lose sight of the
process that links the frames together, and that if we look at the process rather
than the frames, we will come to radically different conclusions about what
ought to be done. From a static perspective, the issue is how to rearrange the
resources visible in the snapshot, on a frame by frame basis. In contrast, from
a dynamic perspective, the issue is how to nurture processes that produce
those resources, and thereby produce better snapshots in the future.
From a dynamic perspective, opportunity cost is crucial, whereas from a
static perspective, opportunity cost is a nonissue. Opportunity cost becomes
visible (if at all) only in a later frame, as those from whom the resources were
transferred fail to do whatever they would have done (feed their families, hire
workers, etc.) if the resources had been left in their hands. Thus, in 1992,
newly elected American President Bill Clinton tried to appropriate seventeen
billion dollars for a program that he predicted would create five hundred thousand jobs. To my knowledge, no one asked how the overall process of job creation would be affected; no one pointed out that even if Clinton’s prediction
had been correct, that would amount to thirty-four thousand dollars per job
created. Presumably, at least five hundred thousand real jobs—and not mere
make-work government program jobs, either—would have been destroyed by
sucking that much money out of the private sector.12
11

ibid., p. 165n.
Since I first wrote this, I have come across the same idea, brilliantly expressed, in Frederic
Bastiat’s 1848 essay on the “seen and unseen” republished in Selected Essays on Political
Economy, New York: Foundation for Economic Education (1995).
12
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When I refer to the static perspective as static, I do not mean the adjective
to be taken as pejorative. What we see from a static perspective is, after all,
really there. But there are things we do not see from a static perspective that
are more abstract, but no less real. From a static perspective, it may seem that
caring about causal histories—how a needy person came to need—is a sign of
vindictiveness. We want to know whom to blame. (Some people look for excuses to blame the individual; others look for excuses to blame the “system.”)
But unless we are preoccupied by a desire to blame someone for our current
problems, history is irrelevant. Or so it may seem.
From a dynamic perspective, though, causal histories are crucial in the
analysis of manipulation and exploitation. If Jane comes to be in need by
virtue of knowingly building (and then not insuring) a house on a flood plain,
for example, that bit of history is highly relevant to the question of whether
those who are given no choice in the matter of paying to rebuild Jane’s house
are being exploited. If we guarantee Jane that, when in need, she will have
access to other people’s income no matter how she comes to be in need, then
we are giving Jane a guaranteed right to exploit in an attempt to prevent Jane
from being vulnerable to exploitation. I would agree with Goodin that, even
if Jane is to blame, that does not entail that she ought to be left to fend for
herself. By the same token, if the “system” is to blame, that does not entail
that other individuals have a duty to help. Who is to blame for her plight and
who ought to take responsibility for her welfare are distinct questions. They
are not unrelated questions, though. Even if the only thing we care about is
how to help Jane escape her current predicament, the fact remains that before
we can know what it will take to get her out of her predicament, we have to
know what it took to get her into it. If she is in need because an insurance
agent pocketed her premium while fraudulently leading her to believe that
she was paying for flood insurance, that is not the same problem as need that
results from a prior calculation by Jane that the government would lack the
stomach to deny her aid in the event of a flood. An approach that ameliorates
one problem might exacerbate the other.
From a static perspective, what would solve the discretion/exploitation
problem? Goodin says, “it is necessary both (a) that adequate resources be
transferred to guarantee that people’s basic needs will be met and (b) that that
transfer occur in ways that are substantially independent of any discretionary power on the part of those responsible for effecting the transfer.”13 Is it
possible to meet both of these conditions at once? There certainly is a financial obstacle. Meeting the first condition would be expensive, but the second
condition, minimal discretion, ultimately translates into minimal ability to
13

ibid., p. 177.
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contain costs by limiting access. Goodin’s solution, in any case, is to overfund
the system, “systematically erring on the side of generosity.”14
Goodin calls this the rule of generosity, and concludes, “The only real objection to my rule of generosity is the economic one.”15 This seems unlikely.
For example, we might wonder what gives anyone the right to be so generous
with other people’s money, knowingly giving recipients more than most of
them need? In arguing against letting public officials dictate how recipients
use the money, Goodin argues that when we impose paternalistic restrictions
on welfare recipients, “the upshot is that a higher standard of conduct is imposed upon welfare recipients than upon the public at large.”16 Goodin says,
“If society wants to discourage drinking and smoking, however, it should do
so across the board. It should not take advantage of needy people’s plights to
enforce standards upon them that are not enforced upon the rest of society.”17
But surely it is one thing to look the other way when people buy harmful
drugs with their own money, and another thing to use other people’s money
to facilitate substance abuse.18
Moreover, the economic problem is by no means trivial. Arthur Okun says
we can fund a more generous welfare state by “twisting some other dials” so as
to produce budget surpluses.19 Goodin quotes this approvingly.20 Okun published his remark in 1975; Goodin quoted it in 1988. I do not know whether
Goodin feels the same way today. Oddly, Goodin allows that under conditions of scarcity, different rules apply, rules other than the rule of generosity.21
14

ibid., p. 221ff.
ibid., p. 223.
16
ibid., p. 197.
17
ibid., p. 197.
18
For a critique of the permissiveness of welfare entitlement programs, see Lawrence M.
Mead, Beyond Entitlement: The Social Obligations of Citizenship, New York: Free Press
(1986).
19
Presumably, one of the dials Okun had in mind was the tax rate. When contemplating tax
hikes, even people who know better routinely make budget projections on the assumption
that raising tax rates by twenty percent will raise tax revenues by twenty percent as well. But
twisting the revenue dial is not so easy. While some people deny that tax rates affect investment decisions, others question whether raising tax rates has much effect on government
revenues. W. Kurt Hauser, “The Tax and Revenue Equation,” Wall Street Journal (March 25,
1993), says that between 1949 and 1993, top marginal personal income tax rates were as high
as 92 percent and as low as 28 percent, but federal tax receipts never went higher than 21.5
percent of GDP (in 1981 when the top tax rate was 50 percent) and never went lower than
17.9 percent of GDP (in 1964 and 1965 when the top tax rate was 77 percent).
20
Goodin, p. 234.
21
ibid., p. 223n.
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It is hard to know what to make of this concession. Goodin does not say what
the other rules are. On its face, the concession amounts to an admission that
different rules always apply, since scarcity as the term is normally used is ubiquitous. On its face, then, we should conclude that the rule of generosity is of
no consequence. Surely this is not what Goodin intends. Since he makes the
concession in passing, as if it had no great significance, he may be supposing
that so long as rich people are out there, there is no genuine scarcity. We could
tap them at will, if only we had the courage. It is not true, though, that we can
force the stream of wealth produced by other people’s labor to flow wherever
we choose without affecting the volume of wealth flowing down the stream.
We have experience with large-scale systems that ask people to take according
to need and give according to ability. The experience is all bad. While needs
proliferate, the ability to produce goes underground, or dries up entirely. It is
time to ask, what are our real options?

V. Need-Based Distribution
The first thing to consider is that, upon reflection, asking the welfare state
to guarantee that rich people will never be able to exploit poor people is asking both too much and too little. Too little, because if people starve when
minimum wage laws cut them off from jobs that would have paid them four
dollars an hour, it is no comfort that the laws also prevent them from being
exploited. Too much, because to eliminate exploitation, we would have to do
something other than give people who do not work a license to exploit people
who do; the only guaranteed way to eliminate opportunities to exploit poor
people is to eliminate contact with poor people, thereby eliminating opportunities to help them too.22 A more plausible general goal would be to enable
poor people to prosper, or more concretely, to enable them to support themselves.23 Ending exploitation sometimes would help, but it is neither necessary
nor sufficient as a means to that end.

22

For those concerned about rich people exploiting poor people, though, one obvious
remedy would be to eliminate a program like Social Security. Retired people in the United
States today are as a group far wealthier than young workers, yet the pay-as-you-go system
employed in the United States transferred $334 billion from the latter to the former in 1995
alone, amounting to twenty-two percent of the entire federal budget. The cost of the system
as currently constituted is projected to increase to $566 billion (in constant dollars) by the year
2005, according to the Congressional Budget Office, “Baseline Projections For Mandatory
Spending,” April 1995.
23
Supporting oneself is not to be equated with living like Robinson Crusoe. What people
mean when they speak of supporting oneself is living on one’s earnings, however cooperative
and interdependent the enterprises may be from which those earnings derive.
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If we suppose that the point of the welfare state is to help poor people
prosper, what role does that suggest for need-based distribution? From a static
perspective, the answer is obvious. Need-based distribution meets needs. Or
is that not as obvious as it sounds? Need-based distribution is meant to meet
needs, but how well does intent match reality? Can we safely assume that
distributing according to need is the most reliable way of meeting needs? The
record of the twentieth century’s attempts to distribute according to need is
not encouraging. Although there surely is a place in social life for need-based
distribution, we should neither exaggerate this place nor jump to any conclusions about how centralized or how bureaucratic the administration of such
distribution ought to be. It would be a fallacy to assume that those who object
to need-based distribution by a central bureaucracy do not care about need.
Some of them think that need-based distribution (especially by a central bureaucracy) is not what people need.
Goodin knows that need-based distribution is not the only way to meet
needs, but he thinks state-administered, tax-financed redistribution is superior
to the market when it comes to meeting the needs of the poor. He observes,
“What a straightforward redistribution would accomplish in an instant, supply-side policies would accomplish only in due course.”24 Goodin has a point.
To put it in terms of a proverbial metaphor, giving someone a fish accomplishes in an instant what teaching the person to fish accomplishes only in
due course. The problem is that, in general, giving someone a fish helps for
only an instant too. The nice thing about supply-side policies is that what
they accomplish tends to stay accomplished. We certainly want to know what
constitutes “due course.” However, it misconceives the nature of free society
to think that, within it, poor people have no choice but to patiently wait for
wealth to “trickle down.”25 As the following section explains, there was a time
in the nineteenth century when poor people found it hard to afford the price
of health care. They did not passively wait for the “long term.” They got together and solved the problem.

VI. Friendly Societies In a Sometimes Hostile World
If we honestly sought to identify social arrangements with a history of helping people to become self-supporting, would we find that collective responsibility has a history of failure, while individual responsibility has a history of
success? Not exactly. Certainly, the prosperity of any society depends substantially on the ability of its culture and institutions to inculcate expectations
24
25

Goodin, p. 271.
I thank Dan Russell for discussions of this point.
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of individual responsibility. Just as certainly, though, some ways of collectivizing responsibility can be and have been important contributors to economic
and cultural development. Certain kinds of collective responsibility, it turns
out, are compatible with a culture of personal initiative and accountability.
Francis Fukuyama says, “the United States has never been the individualistic society that most Americans believe it to be; rather, it has always possessed
a rich network of voluntary associations and community structures to which
individuals have subordinated their narrow interests.”26 Fukuyama is right.
Institutions of collective responsibility per se are nothing new.
They seem to have taken a new shape, though. Collective responsibility
once manifested itself primarily in family-based and community-based norms
that sustained neighborhoods and a rich network of mutual aid and thus made
crucial contributions to social welfare. Today, collective responsibility is a
concept we associate with a distant bureaucracy. It has been externalized.
People we never meet decide what to deduct from our paychecks and how to
spend it. It has become commonplace to accuse the welfare state of eroding
norms of individual responsibility by encouraging dependence, but that may
not be the worst of it; in some ways the welfare state seems also to undermine
people’s sense of collective responsibility. David Green says that, in recent
times, “socialists have not seen the good person as someone who gave his own
time and energy in the service of others, but as the individual who demanded
action by the state at the expense of other taxpayers.”27
In his 1996 “state of the union” address, American President Bill Clinton
said we cannot go back to the time when people were left to fend for themselves. But what time was that? Mr. Clinton did not say, but we can suppose
he had in mind the time before Franklin Roosevelt’s New Deal, or perhaps
the time before the Lyndon Johnson’s War On Poverty. Were people in fact
left to fend for themselves? If so, what actually happened? Did people roll
over and die? Did they thrive as hermits, in the manner of Robinson Crusoe?
Or did they get together with neighbors and figure out how to solve their
problems? Perhaps Mr. Clinton is right: it may be impossible to go back to
such a time. I suppose no one knows for sure. What I do know is that it is a
false dichotomy to suppose the only alternative to the welfare state is everyone having to fend for themselves.
As in many other countries, the United States included, there once flourished in England organizations known as friendly societies that, according to
26

Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York:
Free Press (1995) p. 29.
27
David G. Green, Reinventing Civil Society: The Rediscovery of Welfare Without Politics,
London: IEA Health and Welfare Unit (1993) p. 3.
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Green, historically share with trade unions an older kind, a self-help kind, of
collectivist philosophical underpinning.28
Through the trade unions workers would win the wages necessary to
sustain a decent existence, and through the friendly societies they would
organize their own welfare services—social insurance, medical care, even
housing loans. The profit motive, too, was to be supplanted: in the factory by the mutuality of the workers’ co-op; and in retailing by the
co-op store. Not all of these working-class hopes were realized, but the
friendly societies, the trade unions, and the co-op stores were successful
and offered a fraternal alternative to the sometimes cold world of commercial calculation. Particularly striking is the success of the friendly
societies, whose social insurance and primary medical care schemes had
attracted at least three-quarters of manual workers well before the end
of the nineteenth century. Until the 1911 National Insurance Act every
neighborhood of every town was dotted with friendly society branches,
each with their own doctor, who had usually been elected by a vote of
all the members assembled in the branch meeting.29
How expensive was participation in such societies? Access to club medical
care was inexpensive to the point of being an outrage to the organized medical profession. David Beito writes that, in America in 1900, a lodge member
“could acquire a physician’s care for about two dollars a year; approximately
a day’s wage for a laborer at the time.”30 Green and Cromwell report that, in
Australia in the 1830s and 1840s, fees charged by private doctors were sometimes over ten shillings per visit—well beyond the means of most people. By
1869, friendly societies had emerged, providing medical service at a rate of ten
shillings per year for members, plus an additional ten shillings per year for a
member’s wife and children. To win election to a post as club doctor, candidates offered competitive rates, submitted to questioning by the assembled
members regarding their training and experience, and offered perks such as
free house visits within three or four miles of the lodge.31
How widespread was participation in such societies? Green estimates that
“at least 9 million of the 12 million originally included in the National Insurance scheme were already members of friendly societies offering medical
28

David G. Green, Working Class Patients and the Medical Establishment: Self-Help In Britain from the
Mid-Nineteenth Century to 1948, Aldershot: Gower Publishing Co. (1985) pp. 1, 4-5.
29
ibid., p. 1.
30
David T. Beito, “The ‘Lodge Practice Evil’ Reconsidered: Medical Care Through Fraternal
Societies, 1900-1930,” Journal of Urban History, 23 (1997) 569-600.
31
David G. Green and Lawrence G. Cromwell, Mutual Aid or Welfare State: Australia’s
Friendly Societies, Sydney: George Allen & Unwin (1984) p. 76-80.
Kış-Bahar 2007

Guarantees 

145

care.”32 Moreover, between friendly societies, provident dispensaries,33 private
charity, regular insurance, fees for service (which competition from friendly
societies eventually forced down to levels that average workers could afford),
and, as a last resort, the Poor Law,34 universal coverage had, for all practical
purposes, been achieved. “No one, therefore, went without some sort of primary medical care.”35
How adequate was the care provided by such societies? Green reports disputes between the societies and the organized medical profession over the societies’ refusal to exclude wealthy members; means-testing would have been
contrary to the principle that all joined on equal terms.36 The fact that there
was an issue over wealthy members using the service suggests that the quality
of service must have been reasonably good—good enough that rich people in
significant numbers wanted access to it.
For what it is worth, the friendly societies were a remedy for exploitation as well. When there are multiple providers of relevantly similar services,
people who dislike terms offered by one provider can look elsewhere, which
minimizes their dependence on and consequent vulnerability to any particular
provider. No provider, nor any coalition of providers, was in a position to
dictate terms to clients. The friendly societies, together with provident dispensaries, voluntary hospitals, and so on, decentralized collective responsibility for medical care without turning it into a strictly individual responsibility.
Individually and collectively, they gave people a range of choices at prices that
almost anyone, even then, could afford.37
32

Green, 1985, p. 95.
Voluntary hospitals provided free care. Provident dispensaries charged nominal fees. “[T]he
provident dispensaries aimed to enable the poor to make as much of a contribution as they
could afford to the cost of their health care. It was felt that the beneficiaries would feel greater
self-respect if they were able to pay at least something towards their own health care. They
therefore paid a low annual contribution, felt to be within the means of the very poor, and the
balance was supplied by the honourary members.” See David G. Green, Reinventing Civil Society:
The Rediscovery of Welfare Without Politics, London: IEA Health and Welfare Unit (1993) p. 73.
34
England’s Poor Law Amendment Act of 1834 sought to limit access to (and desirability of)
government poor relief, so as to ensure that it would indeed be treated as a last resort. The
general idea was that the standard of living made possible by public assistance ought to be less
desirable than that available to the humblest of self-supporting laborers. See Chapter 4 of
Gertrude Himmelfarb, The De-Moralization of Society, New York: Alfred A. Knopf (1994).
35
Green, 1985, p. 179.
36
ibid., pp. 19-21.
37
A Royal Commission assigned to investigate whether the poor were systematically deterred
from joining friendly societies found that, in 1901-02, “registered friendly society membership
was highest in rural areas where wages were lowest” (Green, 1993, p. 68).
33
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Unfortunately, as Fukuyama says, “the growth of the welfare state accelerated the decline of those very communal institutions it was designed to
supplement. Welfare dependency in the United States is the most prominent
example: Aid to Families with Dependent Children, the depression-era [1935]
legislation that was designed to help widows and single mothers over the transition as they reestablished their lives and families, became the mechanism that
permitted entire inner-city populations to raise children without the benefit
of fathers.”38 That is hardly the whole story of the decline of spontaneous
community, as Fukuyama acknowledges, but it is a part of it. Also helping
to make friendly society medical services redundant were benefit packages
provided by employers. Meanwhile, physicians’ guilds hated the friendly societies, correctly believing that friendly societies gave medical consumers the
bargaining power they needed to prevent effective price collusion by doctors.
By the early 1900’s, though, such guilds had become a powerful political force,
especially when they joined forces with for-profit insurance companies (who
also recognized friendly societies as an obstacle to higher profits). Together,
they played an active and highly visible role in the friendly societies’ decline.
In England, they were a major influence on the process of amending early
drafts of the 1911 National Insurance Act so as to make the final legislation as
prejudicial as possible to the friendly societies.39
Similarly forces were at work in the United States. David Beito reports that
doctors who worked for lodges
faced forfeiture of membership or, just as seriously, a boycott. In 1913,
for example, members of the medical society in Port Jervis, New York
vowed that if any physician took a lodge contract they would “refuse to
consult with him or assist him in any way or in any emergency whatever.”
In this instance, and many others, boycotts extended to patients as well.
One method of enforcement was to pressure hospitals to close their doors
to members of the guilty lodge.40
38

Fukuyama, p. 313-14.
The Act made it compulsory for male workers earning less than a certain income to purchase
government medical insurance. Panels and committees staffed by representatives of doctors’
guilds and insurance companies were established to regulate the benefits provided by local
friendly societies. The fees of local doctors were subsequently established by the committees
rather than by the societies, and as a result more than doubled within two years of the Act’s
passage (Green, 1985, p. 113). It is also interesting that, in some respects, the Act hardly even
pretended to be providing national insurance. For example, the Act made no provision for
the care of widows and orphans because the insurance companies felt that such provision
would make it harder to sell life insurance (Green, 1993, p. 99).
40
Beito, “The Lodge Practice Evil,” p. 30.
39

Kış-Bahar 2007

Guarantees 

147

Their demise notwithstanding, friendly societies seem to have had many of
the features that we wish our health care system had today. They also provided services like old-age pensions, unemployment insurance, life insurance,
workmen’s compensation, day care, and so on, at the same time serving as a
form of community association. Is it realistic to suppose that friendly societies
in the twenty-first century could emulate their earlier success?41 Realistically,
they could never be like they were, simply because they would be responding
to needs that are not the same as the needs of nineteenth century lodge members. Times change. Conditions that contributed to an institution’s history
of success may no longer be operative, and we may not realize that until after
we try and fail to replicate its success in another time and place.42 But all that
says is that policy makers have to live without guarantees. It is no reason not
to explore alternatives, especially when those alternatives have been tried with
success.
I do not know exactly how such a system would work, any more than I
know exactly how a toaster works. But that is no reason to forbid people to
make toasters, or to invent better ones. Nor is it a reason to ignore alternatives to government-provided health care and social security.
In any case, friendly societies comprise a class of examples of how institutions can collectivize responsibility and still succeed. Medical savings accounts
and privatized pension plans can help people to internalize and at the same
time individualize responsibility for their health care and their retirement.
Friendly societies comprise a distinct alternative. They allow people to internalize responsibility in a collective form.43

41

Given the lack of modern actuarial and accounting techniques, it is easy to imagine how
nineteenth century friendly societies could have run into financial difficulties. Yet, none of
them, to my knowledge, ever appealed to financial hardship as a reason for refusing to provide
promised benefits.
42
As recently as the 1960’s, though, the Taborian Hospital of Mound Bayou, Mississippi
provided basic medical coverage for as little as thirty dollars per year, according to David T.
Beito in “Black Fraternal Hospitals In the Mississippi Delta, 1942-1967,” Journal of Southern History, 65 (1999) 109-140.
43
Lawrence Mead (in conversation) acknowledges that friendly societies were once effective
providers of health care to the poor, but questions whether welfare recipients today have the
competence to do for themselves what poor people did a century ago. If Mead is right, then
we are left with a question of how to instill competence. One might begin by observing that
we acquire competence in any particular activity through practice. We are not born with it.
One of the ways in which our social environment contributes to our developing competence
is by making it clear that we are expected to become competent. An environment that does
not present us with such expectations is likely to hold us back.
44
There is some evidence, though, that the advantages of communal management as a form
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VII. The Possibility of Political Disarmament
There are reasons why people voluntarily seek to join groups that collectivize responsibility. Certain forms of collective responsibility help to spread
risk, for example.44 For some people, sharing is intrinsically desirable, and
understandably so. It is intrinsically a form of community. Theda Skocpol45
defends the welfare state and is skeptical about mutual aid societies on the
grounds that the former institution has woven into it a pattern of sharing
(to use Skocpol’s apt phrase) while the latter does not. I think exactly the opposite. What is woven into the welfare state is literally a pattern of transfer,
not a pattern of sharing. It is mutual aid societies, not welfare programs, that
are knit together by a pattern of sharing. It is not true that where the welfare
state goes, community spirit flourishes. Nor is it true that authentic community spirit was dead before fifty years of expanding federal programs gradually
brought it back to life.
According to Robert Goodin, the welfare state is a form of institutionalized altruism. “Fraternal feelings and generalized altruism thus constitute at
least the historical core of the communitarian case for the welfare state.”46
Goodin is right to say some communitarians have appealed to this sort of argument. Anti-communitarians could argue, alternatively, that the welfare state
obliterates fraternal feelings, and that this is a good thing. It enables people to
move to the anonymous big city rather than remain financially tied to a thick
community of small-town relatives. Or one could argue that fraternal feeling
is grand in theory but is, after all, merely a theory. What justifies the welfare
state is that human nature is corrupt. People do not care about each other and
cannot be trusted to help each other in times of trouble. People deserve food,
not respect.
Perhaps Goodin and I simply have different impressions of the matter, but
for what it is worth, my impression is that the usual rationale for the welfare
state rests less on an affirmation of fraternal feelings and more on skepticism
about their reliability and even their value. In any case, fraternal feeling is
possible in a small group, but when we institutionalize altruism on a national
scale, the possibility of genuine community is precisely what we give up.47 At
of collective responsibility tend to decrease as an economy matures. See Robert C. Ellickson,
“Property in Land,” Yale Law Journal, vol. 102 (1993), 1315-1400, especially pp. 1342ff. See also
my chapter on property rights in David Schmidtz and Robert E. Goodin, Social Welfare and
Individual Responsibility, New York: Cambridge University Press (1998).
45
In conversation.
46
Goodin, p. 78.
47
I thank James Buchanan for this point.
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present, the welfare state’s actual operation plainly provides more occasion
for mutual resentment than for fraternal feeling. By giving people the right
to extract benefits from productive ventures without making contributions to
them, the welfare state turns individual productivity into a commons problem, and commons problems have a robust history of turning people against
each other, turning them into what communitarians call “social atoms.” Commons problems isolate and alienate people because they leave people feeling
too vulnerable to each other—too easily, pervasively, and uncontrollably liable for costs of other people’s overconsumption and underproduction.
A peaceful community is one in which people have no reason to fear each
other. A community in which people hold blank checks on each other’s incomes is a community in which that condition is not met. If we want a system
that nurtures fraternal feeling, we have to start by acknowledging that compulsory deductions from paychecks do nothing of the kind. Rightly or wrongly,
taxpayers often feel victimized by the welfare state. Rightly or wrongly, beneficiaries often feel the same way. (Taking it as given that they are entitled
to be given whatever they need, some beneficiaries consider it an insult that
they could be viewed as needing so little.) The upshot is that the welfare state
balkanizes people. It externalizes responsibility, and in the process does the
opposite of engendering a sense of community. What we need are ways of
bringing people together that are (in their own eyes) in their common interest,
so that they may come together willingly.48 We have to look for ways that enable people to live peaceful and productive lives, pursuing their own projects
in such a way as to make themselves better off by making the people around
them better off.
When an activist government takes itself to be a player with a license to
do whatever it takes to win, people do not know what to expect from it. Or,
to the extent that they do know, their own interests lie in trying to get the
government to play for them rather than against them, which results in a
channeling of resources into the negative-sum game of maximizing the extent
to which government plays for their side. In contrast, voluntarily assumed
responsibility, whether individual or collective, reduces the extent to which
people constitute threats to each other. It is a form of political disarmament.

VIII. Making Progress
Within a nation’s population, Goodin observes, there is “much productive
48

The proposal is not to appeal exclusively to self-interest so much as to appeal to interests
that people actually have. There sometimes also is a place for appealing to latent interests (in
their community, say) that people could have reason to develop and pursue under the right
conditions.
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potential; but to bring out that productive potential, people must be healthy,
educated, well fed, etc. The welfare state guarantees that such basic needs are
met. . . . That the welfare state contributes in this way to economic efficiency
is pretty well indisputable.”49 I only wish it actually were true that children
of welfare recipients are guaranteed, or even tend, to be healthy, educated,
and well fed. Nevertheless, in western market society more generally, children today are healthier, better educated, and even better fed than children
were a century ago. Someone must be doing something right. Looking at
the long run, it is obvious the poor have not been getting poorer.50 American
graduate students, for example, are pretty poor. Their incomes place most of
them squarely in America’s bottom quintile.51 (18-24 year olds comprise the
country’s poorest adult age bracket, for obvious reasons. Many of them are
in school. Most of the rest are in entry-level jobs.) Yet many of them own a
telephone, a microwave oven, a radio, a toothbrush, a closet-full of factorymade clothing, even an automobile. All have access to flush toilets and hot
running water, not to mention computers. As recently as a century ago, these

49

ibid., p. 237.
Short-run trends are harder to discern. It is often claimed that wages for the poor and middle
classes have stagnated since 1980, but data for the United States do not support this claim.
The Census Bureau keeps statistics separately for ‘families’ and ‘unrelated individuals.’
Census Bureau figures show that between 1980 and 1989, real income for the middle
quintile of families increased by 8.3 per cent, while real income for the middle quintile
of unrelated individuals increased by 16.3 per cent. The CBO [Congressional Budget
Office] manipulated this Census Bureau data by combining ‘families’ and ‘unrelated
individuals’ into the single category of ‘families.’ Since demographic trends produced
more rapid growth in the number of unrelated individuals in the 1980s, and since families headed by two adults on average have far higher incomes than unrelated individuals, combining these groups into a single category greatly depressed average ‘family’
incomes. Thus, even though the incomes of middle-quintile families increased by 8.3
per cent and the incomes of middle-quintile individuals increased by 16.3 per cent,
middle-quintile ‘families’ in the CBO’s sense saw their total incomes decline by 0.8 per
cent over the same period.”
John H. Hinderaker and Scott W. Johnson, “Wage Wars,” National Review (April 22, 1996) 3438, here p. 35.
51
Only about nine percent of U. S. families earn under $11,000 in 1996 dollars. Graduate
students’ incomes typically put them at the upper edge of this category. (These are Congressional Budget Office numbers. Accordingly, a graduate student counts as a family. For further
explanation, see the previous note.) A household that brings in two graduate student salaries is
still (just barely) in the bottom quintile. Given that a graduate student’s typical benefits package is virtually nonexistent, graduate students would rank lower if we factored in the value
of fringe benefits. Source: Don L. Boroughs, “Workers Take It On the Chin,” U.S. News and
World Report (January 22, 1996) 44-54, here p. 50. Boroughs cites the Congressional Budget Office, U.S. Department of Commerce, and others.
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amenities and thousands of others would have been rare if not inconceivable
for people in the bottom quintile. In 1900, the average life expectancy was 47.3
years in the United States. By 1990, it had risen to 75.4 years.52 I suspect the
increase in life expectancy would be even more dramatic if we compared only
people in the bottom quintile for income. I am not suggesting that everyone in
the bottom quintile has a lifestyle as comfortable as that of graduate students,
of course. The point, rather, is that people in the middle of the bottom quintile are spectacularly wealthy compared to people in the same relative position
a hundred years ago. We could show that by comparing today’s graduate students to nineteenth century graduate students, or by comparing representative
manual laborers, and so on.
There are people, though, who find it offensive to compare the snapshots
of today to the snapshots of a century ago. The comparison will seem complacent to those who think that the only things that really matter are the
problems they see in the snapshots of today. To them, the fact that things are
a lot better than they were a century ago does not matter. I tried to explain
the vitriolic nature of debates concerning the welfare state by positing two
kinds of perspectives, static and dynamic. One of this essay’s themes is that the
world and what we should do about it look very different from the two perspectives. People who take the static perspective sometimes think that those
who see things differently are indifferent to suffering, and in some cases they
are probably right. People who take a dynamic perspective sometimes think
that those who see things differently must simply hate it when a society’s institutions enable people to prosper, and in some cases they too are probably
right.
Another theme is that the extent to which a society is peaceful and prosperous depends on the extent to which responsibility is internalized, that is, on the
extent to which people bear the cost of their own mistakes and misfortunes,
and are not made to bear the cost of other people’s mistakes and misfortunes
without consent. At the same time, certain social arrangements for collectivizing responsibility have a history of making people better off —specifically,
those that avoid externalizing responsibility in the process of collectivizing it.
Internalizing responsibility is a form of political disarmament. As with literal
disarmament, it is a recipe for peace and prosperity.
A third theme is that, although we all want guarantees, the cost of trying
to purchase them is high. Systematically rewarding productive effort helps
Ann Hardie, “Why We’re Living Longer,” Atlanta Journal/Constitution, (August 28, 1995) p.
A3. Hardie does not list original sources, but Robert J. Samuelson, “Great Expectations,” p.
27, says that, according to the U.S. Census Bureau, average life expectancy increased from 65.9
years in 1945 to 75.7 years in 1994.
52
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people internalize responsibility and thus helps make for a peaceful and productive society.53 Trying to guarantee that productive effort will be unnecessary helps make for the opposite. It is in response to a lack of guarantees that
people take responsibility for their own welfare and for the welfare of those
they care about. Like it or not, a lack of guarantees has been one of the great
engines of human progress.
A fourth theme is that although the direct approach to meeting needs is the
most obvious, it is not always the best. Could a welfare safety net be packaged
in such a way that people would willingly pay for it? It would have to avoid
treating those who work for a living as mere means to the ends of those who
do not. It would have to serve the ends of both those who support it and those
supported by it. It would have to institutionalize reciprocity rather than free
riding. Is that possible?
The answer is that such schemes are not only possible; they have a long
history. The history of friendly societies is a history of people producing and
paying for their own guarantees. Friendly societies never were perfect, and
never would be, but in many countries they have a history of doing what a
welfare safety net is supposed to do, and doing it increasingly well over time
as they evolved in response to consumer demand.
I conclude that there are reasons for endorsing certain forms of group responsibility but that the best arguments for group responsibility are bad arguments for the welfare state as a set of institutions for administering that
responsibility. The welfare state undertakes to offer people the wrong kind
of guarantee, namely a guarantee that externalizes responsibility. It is a better
world when people come together of their own free will to share each other’s
burdens. It is a worse world when people can foist the cost of their misfortunes and misadventures on others without consent.

53

Alan Wolfe suggests (in conversation) that we could distinguish between positive and negative guarantees. An adequately enforced system of property rights, for example, provides a
negative guarantee to the extent that it secures people against interference with their productive efforts. Positive guarantees secure access to the fruits of other people’s productive efforts.
Negative guarantees help make for a peaceful and productive society; positive guarantees help
make for the opposite.
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asyonel bir İktisadî düzen kurmaya çalıştığımızda çözmeyi amaçladığımız problem nedir? Bilinen bazı varsayımlar altında yanıt
ol-dukça basittir. Eğer tüm ilgili bilgiye sahipsek, eğer veri tercihler
sisteminden başlayabilirsek ve eğer varolan araçlarla ilgili tüm bilgiye hâkimsek, sorun tamamen mantıksal boyutludur. Varolan araçların en
iyi kullanımı sorusunun yanıtı, varsayımlarımızda gizlidir. Bu optimizasyon probleminin çözümünü sağlayan şartlar, en iyi matematiksel olarak ifade
edilebilir: Kısaca, iki mal ya da faktör arasındaki marjinal ikame oranları, tüm
farklı kullanımlarda birbirinin aynı olmalıdır.
Ancak toplumun karşı karşıya olduğu problem bu değildir. Ve bu mantıksal problemi çözmek için geliştirdiğimiz iktisadî hesap, toplumun İktisadî
probleminin çözümüne yönelik önemli bir adım olsa da, soruya bir yanıt
oluşturmaktan uzaktır. Bunun nedeni, iktisadî hesabın başlatıldığı ve çıkarsamalarının yapılacağı tüm topluma İlişkin “veriler”in (datum) tek bir kişiye
“verili” olmaması, olamayacağıdır.
Rasyonel İktisadî düzen probleminin bu özel niteliği, kullandığımız şartlara ilişkin bilginin asla toplu ya da bileşik olarak bulunmaması, aksine yalnızca
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rı olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Toplumun iktisadî problemi, bu
nedenle, yalnızca “verili” kaynakların nasıl dağıtılacağı problemi değildir
–eğer “verili” kavramıyla, bu “veriler”le, problem kümesini dikkatli bir şekilde çözecek tekil bireye verildiğini kastediyorsak. O daha çok, toplumun bireylerinden biri tarafından bilinen, kaynakların, nispî önemi, yine yalnızca bu
bireylerce bilinen amaçlar için en iyi kullanımının nasıl sağlanacağı problemidir. Veya daha kısa ifade edersek, toplam olarak hiç kimseye verilmeyen bilginin kullanımı problemidir.
Temel problemin bu niteliği, korkarım ki, son zamanlardaki özellikle matematik kullanımı ile İktisat teorisinin raﬁneleştirilme girişimlerince, açıklanmaktan çok, gizlenmiştir. Bu çalışmada, birincil olarak ilgilenmek istediğim
problem bir rasyonel iktisadî organizasyon problemi olsa da, bununla yakından ilgili metodolojik sorulara da tekrar tekrar işaret edeceğim. İşaret etmek
istediğim noktalardan çoğu, aslında farklı uslamlama patikalarının, beklenmeyen bir şekilde, bir noktada birleştiği sonuçlardır. Fakat gördüğüm kadarı ile
bu problemler, bir kaza değildir. Bana öyle geliyor ki, iktisat teorisi ve iktisat
politikasına ilişkin şimdiki tartışmaların bir çoğunun kökeni, toplumun iktisadî probleminin yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır. Bu yanlış anlamanın
nedeni ise, doğa olgusuna yönelik geliştirdiğimiz düşünce alışkanlıklarının hatalı bir şekilde sosyal olguya aktarılmasıdır.

2
Günlük dilde “plânlama” sözcüğü ile varolan kaynakların dağılımına ilişkin kararlar kompleksini ifade ediyoruz. Bu anlamda, tüm iktisadî faaliyetler
plânlamadır; ve birçok insanın işbirliği içinde olduğu bir toplumda plânlama,
kim yaparsa yapsın, ilkin plânlamacıya değil de başka birisine verilse de, sonunda plânlamacıya ulaştırılması gereken bilgiye dayanmak zorundadır. İnsanların plânlarını dayandırdıkları bilginin iletildiği çeşitli yollar, iktisadî süreci açıklamaya çalışan bir teorinin temel problemidir ve tüm toplum arasında
dağılmış bilginin en iyi kullanım yolu problemi de iktisat politikasının (ya da
etkin bir iktisadî sistem tasarlamanın) başlıca problemlerinden biridir.
Bu soruya verilecek yanıt burada ortaya çıkan bir başka soruyla, plânlamayı kim yapacak sorusuyla yakından ilişkilidir. “İktisadî plânlama”ya ilişkin
yapılan tartışmaların tümü bu soruyla ilişkilidir. Bu, plânlamanın yapılıp
yapılmaması ile ilgili bir tartışma değildir. Tartışma, plânlamanın, tüm iktisadî
sistem için merkezî olarak bir otorite tarafından mı yapılacağı, yoksa birçok
birey arasında mı dağılacağı problemidir. Çağdaş tartışmalarda kullanıldığı
anlamda plânlama, merkezî plânlamadır -tüm iktisadî sistemin bütün bir plânla
kontrolüdür. Öte yandan rekabet, çok sayıda kişi tarafından gerçekleştirilen
ademi-merkezî plânlama demektir. İkisinin ortası ise, aslında bir çok insanın
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üzerinde konuştuğu, fakat gördüklerinde çok az kişinin beğendiği seçenek,
plânlama için, örgütlenmiş sektörlerin, bir başka ifade ile tekellerin yetkilendirilmesidir.
Bu sistemlerden hangisinin daha etkin olacağı, varolan bilginin hangi sistemde tam olarak kullanılacağına ilişkin bekleyişlerimize bağlıdır. Bu, kısaca,
kullanmamız gereken, ama başlangıçta çok sayıda farklı bireyler arasında
dağılmış bulunan tüm bilginin, tek bir merkezî otoritenin kontrolüne verilmesi durumunda mı, yoksa diğerleri ile plânlarını uyuşturmak için ihtiyaç
duyulduğunda (kullanılmak üzere) ilâve bilginin bireylerce taşınması durumunda mı, daha başarılı olacağımıza bağlıdır.

3
Bu noktada durumun, bilginin türüne göre farklı olacağı açıktır. Bu nedenle de
sorumuzun yanıtı, büyük ölçüde, farklı türdeki bilginin nispî önemiyle ilişkilidir: Özel bireylerin kontrolünde olan bilgilerle, büyük bir güvenle bulmayı
umduğumuz seçilmiş uzmanların oluşturduğu bir otoritenin denetiminde olan
bilgiler. Eğer bugün yaygın bir şekilde varsayıldığı gibi ikincisi daha iyi bir
durumsa, bu, bilgi türünün, yani bilimsel bilginin, kamu muhayyilesinde
şimdilerde seçkin bir yer işgal etmesi ve konuya ilişkin bilginin bundan ibaret
olmadığının unutulması nedeniyledir. Bilimsel bilgi sözkonusu olduğunda, doğru kişilerin seçilmesi ile oluşturulmuş bir uzmanlar heyetinin, varolan en fazla
bilginin en iyi şekilde komuta edilebileceği bir durum olarak kabul edilebilir
-şüphesiz bu, problemin zorluğunu yalnızca uzmanların seçimi problemine
kaydırırsa da. Vurgulamak istediğim, bu problemin kolayca çözülebileceğini
varsaysak bile, o, daha büyük problemin sadece küçük bir parçasıdır.
Bugün bilimsel bilginin tüm bilginin toplamı olmadığını ileri sürmek, neredeyse toplumsal değerlere karşı çıkmak anlamına gelmektedir. Fakat biraz
üzerinde düşünüldüğünde görülecektir ki, genel ilkelerin bilgisi anlamında,
bilimsel olarak adlandırılamayacak, çok önemli fakat organize olmamış bilgi
kümesinin varolduğuna kuşku yoktur: Zaman ve mekâna ilişkin özel şartların
bilgisi. Bu bağlamda ﬁilen her birey, diğer bireylere göre bazı avantajlara sahiptir.
Çünkü o, faydalı olarak kullanılabilecek, ancak karar kendisine bırakıldığında ve onun aktif katılımı ile gerçekleştirildiğinde kullanılması mümkün olan,
eşsiz-biricik bilgiye (unique knowledge) sahiptir. Yapmamız gereken, teorik
eğitimimizi (training) tamamladıktan sonra bir işte ne kadar öğrenmemiz gerektiğini, çalışma yaşamımızın ne kadar büyük kısmını özel işleri öğrenmek
için harcadığımızı, yerel ve belirli şartlara ilişkin kişi bilgisinin yaşamımızda
ne kadar önemli olduğunu anımsamaktan ibarettir. Yeterince kullanılmayan
bir makinenin ya da vasıﬂarından çok daha iyi yararlanılabilecek bir kişinin
varlığını bilmenin ve bunu kullanmanın ya da arzın kesintiye uğradığı bir
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dönemde yaratılabilecek bir mal stokunun farkında olmanın, en az daha iyi
alternatif tekniklerin bilgisi kadar sosyal yararı vardır. Yaşamını boş, avare-vapurlar gibi harcamaktansa çalışarak kazanan bir nakliyeci olsun, tüm bilgisi
büyük ölçüde geçici fırsatlardan ibaret olan bir emlak komisyoncusu olsun ya
da mal ﬁyatlarının bölgesel farklılıklarından kazanç sağlayan bir arbitraj yapan
kişi olsun, başkalarının bilmediği anlık şartların özel bilgisine dayalı olarak çok
faydalı işlevler görürler.
Günümüzde tuhaf olan bir gerçek, bu çeşit bilginin genellikle aşağılanması ve bu nitelikteki bilgisiyle, teorik ve teknik bilgi donanımı olan kişiye göre
avantaj sağlayan kişinin ününün kötüye çıkarılmasıdır. Her ne kadar en iyi
alternatiﬁn kullanılması, toplum için, en son bilimsel keşiﬂer kadar önemli olsa
da, iletişim ve taşıma işlerine ilişkin daha fazla bilgiden avantaj sağlamak, bazen
sahtekârlık olarak algılanır. Bu ön yargı, genellikle, üretimle karşılaştırıldığında ticarete karşı olan davranışı büyük ölçüde etkiler. Kendini geçmişin kaba
saba materyalist saçmalıklarından arındırmış olduğunu düşünen iktisatçılar bile, bu tür bilgiler onlara göre “veri” varsayıldığından dolayı, pratik bilginin elde
edilmesine yönelik faaliyetler sözkonusu olduğunda aynı hataya düşerler. Bu
çeşit bilgilerin herkes tarafından kolayca edinilebileceğini savunan ve varolan,
iktisadî düzene karşın onu irrasyonellikle suçlayan günümüzün yaygın kanısı,
[bu çeşit bilginin] olmadığı gerçeğine dayanır. Bu görüş, bu nitelikteki bilginin
mümkün olduğu kadar çok elde edilme yönteminin, asıl yanıt bulmamız gereken problem olduğunu görmezden gelir.

4
Günümüzün, belirli zaman ve mekânın şartlarına ilişkin bilginin önemini
küçümseme modası, değişime daha az önem atfedilmesiyle yakından ilişkilidir.
Gerçekten de, üretim plânlarını önemli ölçüde değiştirmeyi gerekli kılacak
değişikliklerin önemi ve sıklığı konusunda olduğu kadar, “plânlamacılar”ın
(genellikle gizil olarak) plânlarını dayandırdıkları varsayımlarla ilgili çok az
nokta, plânlama karşıtlarından farklıdır. Şüphesiz başlangıçta oldukça uzun
bir dönemi kapsayan ayrıntılı plânlar yapılır ve ona sıkıca bağlı kalınırsa, artık
önemli iktisadî kararlara gerek kalmayacağından, İktisadî faaliyetin tümünü
yönlendirecek kapsamlı bir plân yapma işi çok daha kolay olacaktır.
Belki de iktisadî problemlerin daima ve yalnızca değişmenin bir sonucu olduğunu vurgulamak gerekir. Şeyler önceki gibi ya da hiç olmazsa beklendiği
gibi varlığını sürdürürse, bir karar gerektirecek ne bir problem doğar ne de yeni
bir plâna gerek kalır. Değişimin ya da günlük ayarlamaların, çağdaş dünyada
gide-rek önemini yitirdiği inancı, iktisadî problemlerin de önemsizleştiği anlamına gelir. Bu nedenledir ki, değişimin öneminin azaldığı görüşünü savunanlar-
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la, teknolojik bilginin artan önemi ile birlikte iktisadî koşulların önemini yitirdiğini öne sürenler aynı kişilerdir.
Modern üretimin gelişmiş araçları ile yeni bir fabrika kurulması ya da yeni
bir yönteme geçilmesi gibi durumlarda, uzun aralıklarla iktisadî kararların
alınması gerektiği görüşü ne derece doğrudur? Gerçekten de bir kere fabrika
inşa edildiğinde, geriye sadece fabrikanın niteliğine bağlı olarak birtakım mühendislik işlerinin kalması ve anlık koşullardaki değişmeye uyum için yapılacak pek bir şeyin kalmaması mıdır?
Bildiğim kadarı ile bu soruya olumlu yanıt vermeyen oldukça yaygın bir
görüş, işadamlarının pratik tecrübelerinden kaynaklanmaktadır. Rekabetçi bîr
endüstride, bir ölçüde -yalnızca böyle bir endüstri teste uygundur- maliyetlerin
yükselmesini önleme işi, yöneticilerin enerjilerinin büyük kısmını harcadıkları sürekli mücadeleyle mümkündür. Kötü bir yöneticinin farklılıklardan
kaynaklanan kârları nasıl ortadan kaldıracağı ve bunun aynı teknik işlerin farklı maliyetlerle üretilmesi ile mümkün olduğu, iş adamları için bilinen sıradan
şeyler olsa da, iktisatçının çalışmasında pek bilinmez. Üretici ve mühendislerin
sürekli dile getirdikleri, parasal maliyet koşullarına rağmen üretimi sürdürme
arzuları, günlük işlere yansıdığı ölçüde anlam kazanır.
İktisatçıların, iktisadî görüntünün bütününü oluşturan sürekli ve küçük
küçük değişiklikleri giderek unutma eğiliminde olmalarının bir nedeni, muhtemelen, onların, ayrıntılardaki değişmelerden çok daha fazla istikrarlı olan
istatistikî/sosyal bütünlüklerle daha fazla uğraşmalarıdır. Bununla birlikte
sayısal büyüklüklerin karşılaştırmalı olarak istikrarlılığı –istatistikçilerin bazen yapmaya eğilimli oldukları– “büyük sayılar kanunu” ile ya da tesadüﬁ
değişikliklerin birbirini götürmesi ile tanımlanamaz. Uğraşmak zorunda olduğumuz değişken sayısı, tesadüﬁ etkilerin istikrarlı sonuç yaratmasını sağlayacak kadar çok değildir. Sürekli mal ve hizmet akımları, devamlı bilinçli
ayarlamalarla, bir gün önce bilinmeyen şartların ışığında her gün yapılan yeni
düzenlemelerle, A’nın gerçekleşmesi başarısız olduğunda hemen B adımını
atarak, sürdürülür. Hatta büyük ve oldukça makineleşmiş bir fabrika, büyük
ölçüde, her türlü beklenmeyen ihtiyaçların doğduğu çevre nedeniyle varlığını
sürdürür: Çatı için standart ya da değişik kiremitler, yanında başka şeyler de
gerektiren binbir çeşit gereçler ve bunların piyasada bulunabilmesi, fabrikanın
işlemesini sağlayacak plânları gerekli kılar.
Burada ayrıca üzerinde kısaca durmam gereken nokta, ilgilendiğim bilgi türünün doğası gereği istatistiklere giremeyeceği, dolayısıyla istatistikî olarak merkezî otoriteye aktarılamayacağı gerçeğidir. Bir merkezî otoritenin kullanacağı
ve ona ulaştırılması gereken istatistik, şeyler arasındaki küçük farklılıklardan
soyutlanmış, spesiﬁk bir karar için çok önemli olabilecek bir kaynağın, farklı
bölge, kalite ve diğer özellikleri ile çeşitlilik arzeden parçalarının birleştirilmiş
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hâli olacaktır. Bu demektir ki, istatistikî bilgiye dayanan merkezî plânlama,
doğası gereği, zaman ve mekân şartlarını doğrudan hesaplayamaz ve merkezî
plânlamacı, bu bilgilerden hareketle kararların bir kişi tarafından alındığı öyle
ya da böyle bir yöntem bulmak zorundadır.

5
Eğer toplumun iktisadî probleminin, temelde, zaman ve mekânın özel
şartlarındaki değişmelere hızla uyum sağladığında anlaşabilirsek, nihaî kararların,
bu şartlara aşina, ilgili değişiklikleri ve onları hemen karşılayacak kaynakları
doğrudan bilen kişilere bırakılması gerektiği anlaşılacaktır. Bu problemin, tüm
bilgi, sorun ve siparişler birleştirildikten sonra merkezî bir kurula iletilmesi ile
çözülebileceğini umamayız. Problemi ademi-merkezî bir biçimde çözmeliyiz.
Ancak bu yanıtlar, problemin sadece bir kısmıdır. Ademi-merkeziyetçiliğe,
zaman ve mekânın özel şartlarına ilişkin bilginin en iyi şekilde kullanılmasını
garanti edebileceğimiz yegâne sistem olduğu için ihtiyaç duyarız. Fakat “karar alacak kişi” (“man on the spot”), yalnızca yakın çevresindeki gerçeklerin
sınırlı ve acil bilgisine dayanarak karar veremez. Ayrıca ona, kararlarını, iktisadî sistemde gerçekleşen tüm değişikliklere uydurmak için ihtiyaç duyacağı ilâve
bilgilerin iletilmesi problemi de vardır.
“Karar alacak kişi” başarılı olmak için ne kadar bilgiye ihtiyaç duyar? Onun yakın bilgi ufkunun ötesinde, kararı ile yakından ilişkili, hangi olayların
olacağını ve onların ne kadarını bilmek zorundadır?
Dünyanın herhangi bir yerinde olan çok az şey vardır ki onun alması
gereken kararı etkilemesin. Fakat o, ne bu olayları ne de bu olayların tüm
etkilerini bilmeye ihtiyaç duyar. Zamanın belli bir anında niçin o değil de bu
büyüklükte bir vidanın istendiği, niçin kağıt torbaların bez torbalara göre daha
kolay bulunduğu, niçin o an için vasıﬂı işçinin ya da özel bir üretim aletinin elde
edilmesinin daha zor olduğu, onun için sorun değildir. Ona gerekli olan, sahip
olduğu şeyleri, diğer ilgili şeylerle karşılaştırıldığında bunların ne kadar zor ya
da kolay elde edildiği ya da onun ürettiği ya da kullandığı alternatif şeylerin ne
kadar acil istendiğidir. Onun için önemli olan, özel şeylerin nispî önemidir ve
onların nispî önemini değiştirecek nedenlerin, onun kendi çevresindeki somut
şeyler üzerindeki etkisinin dışında, hiçbir önemi yoktur.
Bu bağlamda “iktisadî hesaplama” (economic calculation) (ya da Tercihin
Saf Mantığı - the Pure Logic of Choice) olarak adlandırdığım şey, bu problemin
ﬁyat sistemi ile nasıl çözülebileceğini ve ﬁilen çözüldüğünü anlamamıza yardımcı olacak bir örneği içerir. Küçük bir iktisadî sistemin ihtiva ettiği tüm verilere
sahip olsa bile tek bir hâkim/egemen akıl -her zaman kaynak dağılımında bazı
küçük ayarlamalar yapılmak zorunda kalınmıştır- amaçlar ve araçlar arasındaki tüm olası etkileşimi açıkça takip edemez. Gerçekten de Saf Tercih Mantığının
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büyük katkısı, böyle tek bir aklın bile bu çeşit bir problemi yalnızca bir takım
oransal eşitlikler (“değerler”, ya da “marjinal ikame oranları”) kurarak ve bunları
kullanarak, kıt kaynakların her bir türüne, onun niteliğinden çıkarılamayacak ama tüm amaçlar-araçlar yapısı içindeki önemini yansıtan ve ifade eden bir
sayısal indeks atfederek, çözebileceğini göstermesidir. Küçük bir değişiklikte,
o yalnızca, ilgili tüm bilgiyi içeren bu sayısal göstergeleri (ya da “değerleri”)
dikkate almak zorunda kalacak; sayıları bire bir ayarlayarak, tüm bilmeceyi
(puzzle) ab inito çözmeksizin, ya da herhangi bir aşamada onun tüm sonuçlarını
incelemeye gerek olmaksızın, durumunu gerektiği gibi ayarlayabilecektir.
Esasında, ilgili olaylar hakkındaki bilginin bir çok insan arasında dağıldığı
bir sistemde, tıpkı sübjektif değerlerin bireyin kendi plânının parçaları arasında koordinasyona yardımcı olması gibi, ﬁyatlar da, farklı insanların birbirinden
ayrı faaliyetlerini koordine etme işlevi görürler. Fiyat sisteminin gerçekte neyi
başardığını görebilmek için, bir an için basit ve alalade bir ﬁyat sisteminin işleyişi
üzerinde durmak yararlıdır. Varsayalım ki dünyanın bir yerinde bir hammadde,
diyelim teneke, kullanımı fırsatı doğmuştur, ya da teneke arz kaynaklarından
biri ortadan kalkmıştır. Bizim amacımız için, bu iki nedenden hangisinin teneke kıtlığına yol açtığı bir sorun teşkil etmez –ve burada önemli olan sorun teşkil
etmemesidir. Teneke kullanıcılarının bilmesi gereken şey, yalnızca, kullanmaya alışık oldukları tenekenin bir kısmının artık başka bir yerde daha kârlı olarak kullanılmakta olduğu ve bu nedenle tenekeyi daha tasarruﬂu kullanmak,
zorunda olmalarından ibarettir. Onların büyük çoğunluğunun, nerede daha acil
bir ihtiyaç doğduğunu ya da hangi diğer yeğlenen ihtiyaçlarla arzın eşleştirilmesi gerektiğini bilmelerine gerek yoktur. Onlardan yalnızca bir kısmı yeni talebi
doğrudan bilirler ve kaynaklan oraya yönlendirirler ve eğer bu şekilde doğan
yeni açığı farkeden insanlar bunu diğer kaynaklarla telaﬁ ederlerse, etki, tüm
iktisadî sisteme hızlı bir şeklide yayılacak ve yalnızca tüm teneke kullanımını
değil, tenekenin ikame mallarını, ikame mallarının ikame edilebileceği malları vs. etkileyecektir; tüm bunlar, bu değişikliklere yol açan orijinal neden büyük çoğunlukça bilinmeksizin gerçekleşecektir. Bütün herkes, bir piyasa gibi
hareket eder; bunun nedeni, herhangi bir üyenin tüm alanı incelemesi değil,
çok sayıda aracının ilgili bilgiyi herkese iletmesi sonucunda sınırlı bireysel görüş alanlarının/ufuklarının çakışmasıdır. Her mal için tek bir ﬁyat olması –ya
da bölgesel ﬁyatların taşımacılık maliyetleri vs. ile ilişkilendirilebileceği– basit
gerçeği, (aslında yalnızca kavramsal olarak mümkün olabilecek) ﬁilen süreçte
yer alan insanlar arasında dağılmış bulunan bütün bilgiye tek bir aklım sahip
olması ile ulaşılabilecek çözüme yol açar.
6
Eğer gerçek işlevini –şüphesiz ﬁyatların rijitliği arttıkça bu işlev mükemmellikten uzaklaşacaktır– anlamak istiyorsak, ﬁyat sistemine bir bilgi iletişim
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mekanizması olarak bakmalıyız (anılan ﬁyatların oldukça rijit olduğu durumda bile, ﬁyatlardaki değişmeler aracılığıyla işleyecek güçler, sözleşmenin diğer
unsurlarındaki değişmelerle büyük ölçüde işlemesini sürdürecektir.) Bu sistemle ilgili en önemli gerçek, sistemin bilgi ekonomisi ile işlemesi ya da bireysel
katılımcının doğru faaliyette bulunabilmesi için ne kadar az bilmeye ihtiyacı
olmasıdır. Kısaca, bir simge (sinyal) olarak, yalnızca en gerekli bilgi ve yalnızca
ilgili kişilere aktarılır. Bu, ﬁyat sisteminin; bir değişmeleri kaydetme makinesine
benzetilmesinin, ya da tıpkı bir mühendisin göstergelerin ibresini izleyebilmesi gibi, bireysel üreticilerin sadece birkaç göstergeyi izlemesini sağlayacak bir
iletişim sistemi olarak algılanmasının ötesinde bir şey olduğu anlamına gelir.
Fiyat sistemi, bireysel üreticilerin, ﬁyat hareketlerinin yansıttığından daha
fazlasının bilinemeyeceği değişmelere göre faaliyetlerini ayarlayabilmelerini
sağlar.
Şüphesiz bu ayarlamalar, iktisatçının denge analizinde anladığı anlamda
muhtemelen “mükemmel” olmayacaktır. Fakat korkarım ki soruna, hemen hepimizin az ya da çok mükemmel bilgiye sahip olduğu varsayımı ile
yaklaşma teorik alışkanlığımız, ﬁyat mekanizmasının gerçek işlevini görmemizi engelleyecek ve piyasanın etkinliğini değerlendirmede yanıltıcı standartlara başvurmamıza yol açacaktır. Mucize olan odur ki, bir hammadde
kıtlığı durumunda, piyasada bir sipariş yokken ve muhtemelen asıl nedeni
bîr avuç insandan başkası bilmezken, kimliklerini aylarca araştırmayla tespit
edemeyeceğimiz onbinlerce insanın, sözkonusu materyali ve onun ürünlerini
daha tasarruﬂu kullanmaya başlaması, onların doğru yönde hareket etmesidir.
Bu yeterince mucizevi olsa bile, sürekli değişim içine olan bir dünyada, yine
de herkes kâr oranlarının aynı ya da normal seviyede sürmesini sağlayacak
mükemmellikte hedeﬁ vuramayacaktır.
“Mucize” sözcüğünü, okuyucuyu, bu mekanizmayı kabul edile geldiği biçimde benimseme hoşnutluğundan kurtarmak ve bilinçli olarak sarsmak için
kullandım. İnanıyorum ki, onun sonucu, bilinçli insan tasarımının sonucu
olsaydı, eğer ﬁyat değişmelerinin yönlendirdiği insanlar, kendi kararlarının
onların acil amaçlarının ötesinde önemi olduğunu anlasalardı, bu mekanizma
insan aklının en büyük zaferlerinden biri olarak alkışlanabilirdi. Fiyat mekanizmasının insan tasarımının ürünü olmaması ve onun yönlendirdiği insanların genellikle niçin yaptıklarını ve ne yaptıklarını bilmemeleri ise çifte talihsizliktir. Fakat “bilinçli kontrol” yaygarası koparanlar –ve tasarlanmaksızın
(ve hatta biz anlamaksızın) bir şeyin gelişebileceğini inanmayanlar bilinçli olarak
çözemeyeceğimiz problemleri çözmeleri gerekir– şunu hatırlamalılar: Problem
açıkça, bizim kaynak kullanma alanımızı, tek bir aklın kontrol alanının ötesine nasıl genişletebileceğimiz, ve bundan dolayı bilinçli kontrol ihtiyacının nasıl dağıtılacağı ve kendilerine ne yapılacağı söylenmeksizin bireyleri arzulanan
şeyleri yapmaya yöneltecek teşviklerin nasıl sağlanacağıdır.
Kış-Bahar 2007

Bilginin Toplumda Kullanımı 

161

Burada karşılaştığımız problem yalnızca iktisada özgü değildir, neredeyse
tüm sosyal olguyla, dil ve kültürel mirasımızla bağlantılıdır ve gerçekten de tüm
sosyal bilimlerin temel teorik problemini oluşturur. Alfred Whitehead’in farklı
bir bağlamda belirttiği gibi, “Gazetelerde ve seçkin kişilerin konuşmalarında tekrarlana gelen, herkesçe bilinen ama çok hatalı olan görüş, yaptığımız şeyin düşünce alışkanlığını geliştirmemiz
gerektiğidir. Oysa gerçek tam tersidir. Uygarlık, üzerinde düşünmeksizin gerçekleştirdiğimiz önemli
işlerin sayısındaki artışla gelişir.” Bu toplumsal yaşamda çok daha önemlidir. Sürekli olarak, anlamını bilmediğimiz formüller, semboller ve kurallar kullanırız ve
bunlarla bireysel olarak sahip olmadığımız bilginin avantajlarından yararlanırız. Toplumsal yaşamdaki bu çeşit uygulama ve kurumları, kendi alanlarında
başarısını kanıtlamış alışkanlıklara ve kurumlara dayanarak geliştirdik ve bunlar kurduğumuz uygarlığın temelini oluşturmaktadır.
Fiyat sistemi, (henüz onun en iyi şekilde kullanılmasını öğrenmekten uzak
olunsa da) insanoğlunun, anlamaksızın, deneme-yanılma ile kullanmayı öğrendiği tam bu çeşit yapılardan biridir. Fiyat sistemi sayesindedir ki, aynı
şekilde dağılmış bilgiden hareketle, yalnızca işbölümü değil kaynakların koordineli kullanımı da mümkün olmaktadır. Bu tür sistemin bir mucize ile
kendiliğinden geliştiği ve modern toplum için en uygun sistem olduğu tezi,
genellikle, önerilerle dalga geçmeyi seven kişilerce çarpıtılabilir. Bu şu anlama
gelir: İnsanoğlu uygarlığımızın dayandığı işbölümünü, deneme yanılma yolu ile
bulunan bir metotla geliştirebilmiştir. Bu şekilde olmasaydı, değişik, tamamen
faklı, beyaz karınca “devleti” gibi ya da tamamen tasavvur edilemeyecek şekilde bir uygarlık geliştirilebilirdi. Bütün söyleyebileceğimiz, henüz hiç kimse, en
şiddetli saldıranlar için bile değerli olan, varolan sistemin belirli özelliklerinin
korunduğu –özellikle bireyin kendi uğraşını seçebileceği ve dolayısıyla kendi
bilgi ve hünerini özgürce kullanabileceği– alternatif bir sistem tasarlamayı
başaramamıştır.
7
Karmaşık (complex) bir toplumda rasyonel hesaplama için ﬁyat sisteminin
kaçınılmaz olmasına ilişkin tartışmanın, artık tamamen farklı politik görüşlere
sahip kamplar arasında geçmemesi bir şans sayılmalıdır. Fiyat sistemi olmaksızın
bizimki gibi yoğun işbölümüne dayanan bir toplumu koruyamayacağımız tezi,
von Mises tarafından yirmibeş yıl Önce ilk defa öne sürüldüğünde alaycı seslerle
karşılanmıştı. Bugünlerde bazıları bu tezi kabul etmekte hâlen zorluk çekseler
de, bu politik gerekçelere dayanmamaktadır ve bu, makul tartışmaya yardımcı
olacak bir atmosfer yaratmaktadır. Leon Trotsky’nin “iktisadî hesap, piyasa ilişkileri olmaksızın düşünülemez” görüşünü savunduğunu gördüğümüzde, Profesör Oscar
Lange, Profesör von Mİses’e geleceğin Merkezî Planlama Kurulu’nda bir statü
vaad ettiğinde; ve Profesör Abba P. Lerner Adam Smith’i yeniden keşfedip,
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ﬁyat sisteminin en önemli faydasının, bireyi, kendi çıkarı peşinde koşarken,
genel çıkara uygun şeyler yapmaya teşvik ettiğini vurguladığında, farklılıklar
gerçekten de artık politik Önyargılara atfedilemez. Geriye kalan anlaşmazlıkların tamamen entellektüel ve daha özelde metodolojik farklılıklardan ibaret
olduğu anlaşılmaktadır.
Joseph Schumpeter’in Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi adlı yeni kitabındaki
bir ifadesi, benim kafamdaki metodolojik farklılıklardan birine iyi bir örnek
teşkil etmektedir. Yazar, iktisadî olguya belirli bir tip bir pozitivizmin ışığında yaklaşan iktisatçıların en seçkinlerinden biridir. Ona göre iktisadî olgular, insan aklının müdahalesi olmaksızın birbirini doğrudan etkileyen nesnel
veri mal miktarları olarak algılanır. Bu yaklaşımla İlgili olarak yalnızca (beni
ürküten) şu ifadeyi değerlendirebilirim. Profesör Schumpeter, üretim faktörleri piyasasının yokluğunda, rasyonel hesaplama olasılığının, “tüketiciler tüketim
mallarını değerlendirirken (talep ederken) ipso facto bu malların üretimine giren üretim araçlarını da
değerlendirirler basit gerçeğinin”1 sonucu olduğunu ileri sürer.
Kelimesi kelimesine alındığında, bu ifade açıkça doğru değildir. Profesör
Schumpeter’in “ipso facto” varsaydığı şey, üretim faktörlerinin değerlendirilmesinin (valuation), tüketim mallarının değerlendirilmesini kapsandığı ya da
onun zorunlu sonucu olduğu anlamına gelir. Fakat bu da doğru değildir. Sonuç (çıkarım-implication), yalnızca önermeler tek ve aynı akılla eşanlı olarak sunulduğunda anlamlı olarak ileri sürülebilecek mantıksal bir ilişkidir.
Ancak, açıktır ki, üretim faktörlerinin değeri yalnızca tüketim mallarının değerlendirilmesine değil, aynı zamanda çeşitli üretim faktörlerinin arz koşullarına da bağlıdır. Yalnızca tüm bilgiler eşanlı olarak tek bir akıl tarafından
bilindiğinde, yanıt, O’na verilen bilgilerin zorunlu sonucu olacaktır. Ancak
uygulamada sorun, bu olguların tek bir akla asla verilmemesinden doğar ve
bu nedenle, sonuçta, problemin çözümünde bir çok insan arasında dağılmış
bulunan bilginin kullanılması gerekir.
Olaylara ilişkin tüm bilginin, tek bir akıl tarafından bilinebileceğini (tıpkı tüm
verilerin inceleme yapan iktisatçıya verildiğini varsaymamız gibi) gösterebilsek
1

Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi (New York:Harpcr & Bros., 1942), s. 175. Bana göre, Profesör
Schumpeter, Pareto ve Baronc’nin sosyalist hesaplama problemini çözdüğü görüşünü de
ortaya atan ilk yazardır. Onların ve bir çok diğerlerinin yaptığı, sadece kaynakların rasyonel
dağılım şartlarını belirtmek ve bu şartların rekabetçi piyasa şartları ile aynı olduğuna işaret
etmektir. Ancak bu, sözkonusu şartları sağlayan kaynak dağılımının pratikte nasıl bulunacağını göstermekten tamamen farklı bir şeydir. Pareto’nun kendisi (ki Baronc söylediği her
şeyi O’ndan almıştır) pratikte problemin çözülmüş olduğunu değil savunmak, gerçekte açıkça
piyasanın yardımı olmaksızın çözülebileceğini de kabul etmez. Bkz. O’nun Manuel d’economic
pure (2. Baskı,1927), s.233-34. Sözkonusu paragraf benim “Sosyalist Hesaplama: Rekabetçi
Çözüm” adlı makalemin İngilizce çevirisinin başında yer almaktadır Economica, VI1I, No:26
(yeni seri, 1940). Ayrıca Individualism and Econmic Order, BL.viii’dc yeniden basılmıştır.
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bile, yine de, çözülemeyecek problem, yegâne çözümü de belirleyecektir; yapmamız gereken, herbirinin yalnızca kısmî bilgiye sahip olduğu insanların karşılıklı ilişkilerinin çözümü nasıl üretebileceğini göstermektir. Tıpkı uğraşı açıklama getirmek olan iktisatçılar olarak bize verili olduğunu varsaymamız gibi,
tek bir kişiye tüm bilginin verilebileceğini varsaymak, problemden uzaklaşmayı,
reel yaşamda önemli ve anlamlı hiçbir şeyin dikkate alınmamasını varsaymak
demektir.
Profesör Schumpeter’in mevkiindeki bir iktisatçının “veriler” (datum) sözcüğünün belirsizliğinden kaynaklanan böyle bir tuzağa düşmesi basit bir hata
olarak açıklanamaz. Aksine, ilgilenmek zorunda olduğumuz olgu dünyasının
en önemli kısmını dikkate almamayı alışkanlık haline getiren yaklaşımın temel bir yanlışlığını ifade eder: İnsanın bilgisinin önlenemeyecek şekilde eksik
olması ve bu nedenle bilginin sürekli olarak iletilme ve elde edilmesi sürecine
olan ihtiyaç. Gerçekte, insanların bilgisinin (knowledge), nesnel olaylara-verilere
(facts) karşılık geldiği varsayımı ile başlayan, denklemlere dayanan matematiksel iktisat gibi bir yaklaşım, sistematik olarak açıklamamız gereken asıl işimizden uzaklaşır. Bizim sistemimizde denge analizinin yararlı bir işlev gördüğünü inkâr edecek değilim. Ancak bu, bizim seçkin düşünürlerimizi bile
denge analizinin tanımladığı durumun pratik problemlerimizin çözümü ile
doğrudan ilgili olduğuna inanma yanılgısına düşürecek noktaya varırsa, analizin sosyal süreçle hiç alakalı olmadığını ve asıl problemin incelenmesi için yararlı bir başlangıçtan başka bir şey olmadığını hatırlamamızın tam zamanıdır.
Çeviren: Turan Yay
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Hayekçi Siyasal İktisat ve
Müzakareci Demokrasinin Sınırları*
Mark Pennington°

S

osyal demokrat solun liberalizme yönelttiği eleştirilerin başında, liberalizmin bireyleri birbirinden izole “atomlar” olarak görmek suretiyle
bireyselliğin içinde oluştuğu ve yaşadığı sosyal şartların iletişimsel
önemini göz ardı ettiği şeklindeki eleştiri gelir. Buna göre, toplum sözleşmeci rasyonel egoistlerden yararcı modern neo-klasik iktisatçılara, liberal
siyasi iktisat rasyonel çıkar arayışının örgütlenme sorununu ön plana çıkarırken “rasyonel birey”in hangi toplumsal şartlarda ortaya çıktığı sorununu ihmal etmektedir. Political Studies’in son sayılarında örneklerine rastladığımız bu
eleştirel görüşün önde gelen savunucularından biri, “müzakereci demokrasi”
teorisiyle, Habermas’tır (bkz. meselâ, Smith and Wales, 2000).
Bu makalede Habermas’ın normatif iddialarını tartışarak liberal kurumlara ve piyasa ekonomisine yönelttiği eleştirilerin yanlış temellere dayandığını
ortaya koymaya çalışacağım. Müzakereci demokratların temel görüşlerini kısaca özetledikten sonra, toplumsal kurumların iletişimsel işlevi konusunun
liberal siyasi iktisat tarafından göz ardı edilen bir konu olmadığını; aksine,
F. A. Hayek’in eserlerinde de görüleceği gibi, epistemolojik liberalizmin çekirdeği olduğunu ortaya koyacağım. Hayekçi liberalizmi Habermasçı sosyal
demokrasiden ayıran husus, Hayek’in “dil-dışı” iletişim şekillerine atfettiği
önemdir. Hayek’e göre, iletişimsel rasyonaliteyi sözlü iletişimin ötesine taşıyabilme konusunda piyasa kurumları sosyal demokrat devlete göre daha
° Mark Pennington Londra Üniversitesi’nde siyaset profesörüdür.
*“Hayekian Political Economy and the Limits of Deliberative Democracy”, Political Studies,
2003, Vol. 51, s. 722-739.
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elverişli konumdadır ve piyasanın tercih edilme nedeni de budur. Hatta
Habermas’ın önem atfettiği kurumsal düzenlemeler, sözlü iletişimi “dil-dışı”
iletişim şekillerinin ve açık müzakereyi diğer sosyal bilgi aktarım şekillerinin önüne geçirmek suretiyle aslında sosyal iletişim açısından olumsuz etki
yapabilir. Makalemizin sonunda, liberal sosyal düzende iletişimsel rasyonalite
açısından gerekli kurumsal şartlar üzerinde de durulacaktır.

Toplumsal Birey, İletişimsel Rasyonalite ve
Müzakereci Demokrasi
Toplum Sözleşme teorisi, Rasyonel Tercih teorisi ve neo-klasik iktisatta
ifadesini bulan “modernist” liberalizmde siyasal iktisatın temel kaygısı, bireysel
tercihlerin etkili biçimde tatminini sağlayacak toplumsal düzenlemelerin belirlenmesidir. Liberal siyasi iktisatta bireylerin, (örneğin, Rawls’un toplum
sözleşmesi teorisinde olduğu gibi) kendi belirleyecekleri hedeﬂerine ulaşmalarını sağlayacak bir toplumsal sistemi kurgulama ve (örneğin, neo-klasik
iktisatta olduğu gibi) serbest bırakılmaları halinde bu hedeﬂere ulaşmak için
gerekli şekilde hareket etme konusunda doğru kararlar verecek rasyonel varlıklar olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, piyasa ekonomisi ve benzeri
kurumlar bireysel özgürlüğü güvence altına almak ve bireylerin kendi belirledikleri hedeﬂere ulaşmalarını sağlamak konusunda tercih edilmiş bir rasyonel uygulamalar manzumesi olarak görülmektedir.
Ancak, sosyal demokrat eleştirilerin de işaret ettiği gibi, bu modellerin
merkezindeki bireysel rasyonalitenin bireylerin içinde bulunduğu toplumsal kurumlardan önce var olduğu kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, toplum bireylerin toplamından başka bir şey değildir. Taylor (1985) gibi
teorisyenlere göre, liberalizm aklın ve insanın esasen toplumsal olan doğasını
göz ardı etmektedir. Oysa, akıl birbirinden izole “atomlar” şeklinde tasavvur
edilen bireylere mahsus bir kavram değildir; aksine, büyük ölçüde bireylerin
tarihsel bir toplum içindeki varlıklarının ürünüdür. Aklın kapasitesini esasen
bireysel/sübjektif bir fenomen olan tecrübelerin ötesine taşıyan, toplumsal hayattaki dil ve benzeri bireyler arası/inter-sübjektif kurumlardır.
Sosyal demokratlara göre, insan aklını toplumsal çerçevesi dışında izah etmek mümkün değildir; bireysel tercihler de bu tercihleri ifadeye yarayan kurumsal şartlardan bağımsız değildir; aksine, bu kurumların ürünüdür (Taylor,
1985). Bu nedenle, siyasal iktisat bireysel tercihlerin tatmini için gerekli mekanizmalardan önce bu tercihlerin şekillendiği ve ifade bulduğu kurumsal
süreçle ilgilenmelidir. Bu açıdan bakıldığında, kurumların değeri bireysel düşünceleri iyi yönde değiştirme kapasitesine göre belirlenecektir.
Liberalizmin en tutarlı sosyal demokrat eleştirisi Jurgen Habermas’ın izindeki “Yeni Sol” tarafından ortaya konmuştur. Habermas’a (1984, 1990) ve
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Horkheimer ve Adorno gibi Frankfurt Okulu’nun ilk üyelerine göre, rasyonel
tercih ve yarar maksimizasyonu gibi liberal kavramlarda ifadesini bulan araçsal
rasyonalite -belli hedeﬂer için gerekli araçların mekanik biçimde uygulanmasıdüşüncesi aklı indirgemeci bir şekilde ele almaktadır. Bu kabulden yola çıkan
kurumsal düzenlemeler, bireysel aktörlerin toplumdan bağımsız tercihlerini
öne çıkarmak suretiyle, akıl yürütmek için gerekli toplumsal şartları göz ardı
etmekte ve “kamusal alan”ın fakirleşmesine/gerilemesine neden olmaktadır
(Smith ve Wales, 2000).
Habermasçı yazarlar, açık toplumsal iletişim arayışında bireysel haklar
ve benzeri liberal kavramların iletişimsel siyasetin gelişmesine yapabileceği
katkıyı kabullenmekle birlikte piyasa ekonomisi için aynı hoşgörüyü göstermemektedirler. Örneğin, Mouffe’a göre, “liberalizmin bireysel özgürlük ve
kişisel otonomi gibi ideallerinin tam olarak gerçekleşmesi için bu kavramların
liberalizmin diğer kavramlarından ayrılması ve siyasal liberalizmin ekonomik
liberalizmle özdeşleştirilmesine son verilmesi gerekir.” (1993, s. 7).
Mouffe ve benzeri, “sosyalizm-sonrası” yazarlar, özellikle sosyalist projenin
Doğu Avrupa’da iﬂasından sonraki dönemde piyasa ekonomisini kabullenmekle birlikte, piyasanın bireyselcilikten uzak mekanizmalarla dengelenmesini istemektedirler. Bu yazarlara göre, parasal değişime odaklanan liberal piyasa sistemi araçsal akılcılık anlayışının zirvesini oluşturmaktadır. Örneğin,
neo-klasik iktisat için merkezi öneme sahip olan tam rekabetçi piyasada, üreticiler tüketicilerin taleplerine mekanik bir şekilde cevap vermekte ve pazar
payını kaptırmak korkusuyla bu taleplerin içeriğini sorgulayamamaktadırlar.
Ekonomik liberalizmdeki atomize birey anlayışı sivil toplumun yozlaşması
ve seçimlere katılım oranlarındaki düşüşün de gösterdiği gibi bireylerin iletişimsel siyasetten çekilmesiyle sonuçlanmaktadır (Habermas, 1984, 1990).
Habermasçı açıdan bakıldığında, rasyonel tercih teorisinde karşımıza çıkan toplumsal güven eksikliğinin, hodgamlığın ve sorumsuzluğun temelinde
piyasa kapitalizminde ifadesini bulan araçsal akılcılık yatmaktadır. Ayrıca,
zenginlik ve statü farklılıklarından kaynaklanan eşitsizliklerin gözardı edilmesi sonucu para ve güç toplumsal ilişkilerin ana aracı haline gelmekte, vatandaşlar yekdiğerinin amaçları uğrunda kullanılan birer araç olarak görülmektedir.
Habermas’ın takipçileri, bu eleştirilerden hareketle müzakereci demokrasi
kavramı etrafında alternatif bir karar alma mekanizması önermektedirler
(Barber, 1984; Dryzek, 1990; Young, 1990). Bu mekanizmada üç konu özel
bir öneme sahiptir.
İlk olarak, Marksçı yabancılaşma teorilerini hatırlatır şekilde, karar alma
mekanizmalarının bilinçsiz/doğal piyasa işleyişi yerine bilinçli bir örgütlenmeyi temel alması istenmektedir. Habermasçı açıdan bakıldığında, toplumsal hayatın piyasa gibi “soyut” bir düzenin ilkelerine tabi olması, esasen bireyleri
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güçsüzleştirir. Piyasalardaki “anarşik” karar süreci, bireyleri ne anlayabildikleri ne de kontrol edebildikleri bir takım güçlerin insafına bırakmaktadır. Fiyat sistemi nedeniyle, bireyler kendi davranışlarının başkalarının hayatını nasıl
etkilediği hakkında bir ﬁkir sahibi olamamakta ve bir bütün olarak toplumun
çıkarlarına hizmet etme konusunda işbirliği yapmayı akıl edememektedir. Buna karşılık, toplumsal konuların demokratik müzakere usulleriyle ele alınması, daha bütüncül karar alma mekanizmalarını geliştirecek ve insanların bilinçli kolektif eylemler aracılığıyla toplumsal ve ekonomik yaşamın yönetimini/sorumluluğunu aktif bir şekilde üstlenmelerini sağlayacaktır (Adaman ve
Devine, 1997).
İkinci olarak, bireylerin içinde yaşadıkları toplumla “ilişkisini yeniden
kurmak” amacıyla, siyasi ve ekonomik kurumlar bireysel tercihlerin temelindeki gerekçelerin tartışılması suretiyle insanların sahip olduğu değerlerin
aktif olarak eğitilmesine imkan verecek sözlü mekanizmalara dayandırılması istenmektedir. Kamusal alandaki demokratik müzakere, bireyler arası/intersübjektif bir öğrenme süreci sayesinde bireylerin ufkunu açacak, normalde
dikkatlerden kaçabilecek yeni analizlerden ve çözüm önerilerinden haberdar
olmalarını sağlayacaktır (Smith ve Wales, 2000). Bu durumda, tüketici kavramı yerine vatandaş kavramı öne çıkacak ve piyasa kurumları da müzakereci
demokrasinin kontrolüne girecektir (Barber, 1984).
Son olarak, kararların daha şeffaf ve eşitlikçi biçimde alınmasını sağlamak
amacıyla, bütün vatandaşlara aktif katılım hakkı tanınmalı ve bütün taraﬂara
karar alma sürecinde eşit statü sağlanmalıdır. Bunun için de, hakların dağıtımına/paylaşımına ilişkin kararlardan önce, sürece katılacaklar arasındaki
eşitsizlikler giderilmelidir (Young, 1990). Müzakereye katılanlar arasındaki
eşitsizlikler sağlıklı bir iletişimi engeller; çünkü bu durumda ekonomik açıdan
üstün konumdakiler “daha iyi bir gerekçeye sahip oldukları için” değil ama,
“daha fazla paraya sahip oldukları” için karar alma sürecini etkileme şansına
sahip olacaklardır.
Habermasçı teorinin radikal yansımaları, şirketlerin çalışanlar ve vatandaşlar tarafından yönetilmesini isteyen “katılımcı sosyalizm” ya da “iktisadi
hayatın demokratikleşmesi” çağrılarında karşımıza çıkmaktadır (Adaman ve
Devine, 1997). Planlı ekonomi ve sınırsız piyasa ekonomisi arasında bir “üçüncü yol” olarak vatandaşların karar süreçlerine katılımını savunan “katılımcı/aktif toplum” kavramı ise aynı noktadan hareket etmekle birlikte daha
ılımlı bir kavramdır (Giddens, 1998; Gray, 1993). “New Labour” yönetimi,
neoliberal sağın özelleştirme politikasına karşı bir alternatif olarak kamu hizmetlerinin şeffaﬂığını ve kalitesini arttırmak amacıyla vatandaş jürileri ve
kamuoyu yoklamaları aracılığıyla katılma mekanizmalarını geliştirirken bu
kavramdan esinlenmiştir.

Kış-Bahar 2007

Muzakereci Demokrasinin Sınırları 

171

Hayekçi Liberalizm, Kendiliğinden Düzen ve İletişimsel
Rasyonalite
Araçsal akılcılıktan tamamıyla vazgeçmek mümkün olmadığına göre, hedeﬂerin ve araçların belirlenmesi için akıl yürütmeyi kolaylaştıran kurumların en azından minimal bir meşruiyete sahip olduğunu kabul etmek gerekir.
Araçsal akılcılığın sınırları konusunda Frankfurt Okulu’nun karamsar yaklaşımına katılmak zorunda da değiliz. Ancak, liberal kurumların salt araçsal
yönden savunulmasına karşı müzakereci demokratların dile getirdiği eleştirileri göz ardı etmemek gerekir. Bununla birlikte, bu eleştirilerde ekonomik
liberalizmin esasen araçsal bir akılcılık anlayışına değil, piyasa ekonomisinin
iletişimsel işlevlerine odaklandığı dikkatten kaçmaktadır. Habermasçı teori
piyasacı anlayışı neo-klasik iktisatla özdeşleştirmektedir. Oysa, piyasa rekabetinin en etkili savunusu rasyonalist neo-klasik iktisata karşı çıkan bir gelenekten gelmektedir. Hayek ve “Avusturya okulu”nun temsil ettiği bu gelenek, bireyleri sadece kendi çıkarıyla ilgili, bencil birer çıkarcı olarak görmemekte; aksine, Hayek’in ifadesiyle, gelişme kavramını “değerlerimizin ve isteklerimizin sürekli değişmesine neden olan, insan aklının oluşum ve değişim
süreci” (Hayek, 1960, s. 40) olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle, Habermas’ın
ve takipçilerinin Hayek’in eserlerini yeterince dikkate almamaları şaşırtıcıdır. Oysa, bu makalede gösterileceği gibi, Hayek’in sosyalistlerin ortodoks
planlama modellerine karşı dile getirdiği eleştiriler müzakereci demokratlara
karşı da yöneltilebilir.
Neo-klasik iktisatta ifadesini bulan indirgemeci metodolojik bireyciliğin
aksine, Hayekçi siyasal iktisat, toplumdan bağımsız ya da toplum öncesi bir
akıl anlayışını savunmamakta; bireysel aklı toplumsal çerçevesi içinde ele
almaktadır. Hayek’e göre, toplumsal olguları rasyonel bir tercihin sonucu
olarak izah eden teoriler, “yanlış” bir Kartezyen bireyciliğin yanılgısına
kapılmaktadır (Hayek, 1948a). “Doğru” bir bireyci yaklaşıma düşen, “bireysel” olanla “toplumsal” olan arasındaki karmaşık ilişkiyi ve bu ilişkinin
epistemolojik anlamını kavramaya çalışmaktır (Madison, 1990, s. 40):
Epistemolojik bireycilik, bireyin toplumdan önce var olabileceğini ya
da “toplumsal” olanın “bireysel” olana indirgenebileceğini savunmak değil;
toplumsal kurumların ancak çok sayıda bireyin faaliyetleri ışığında anlaşılabileceğini savunmaktır ki bireylerin birer birey olarak varlıklarını sürdürmesine imkan veren de bu faaliyetlerdir.
Hayek’e göre, burada sözü edilen dil, para ve piyasa gibi sosyal düzenler,
“beşeri faaliyetlerin sonucu olmakla birlikte, beşeri kurgunun sonucu olmayan” birer kendiliğinden düzendir (Horwitz, 2001). Dil, para ya da piyasa
belli bir birey veya grup tarafından “icat edilmiş” değildir. Aksine, söz konusu kurumlar taklit ve benzeşme yoluyla zaman içinde gelişmiş kurumlardır.
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Kendiliğinden düzen kavramı epistemolojik açıdan, insan aklının karmaşık
yapısı ve sınırları nedeniyle, bireylerin bilinçli bir şekilde “yaratmadıkları”
kurumlar içinde yaşam sürmek zorunda olmaları anlamına gelmektedir
(Hayek, 1948a, 1982). Birey, toplum içinde faliyette bulunabilmek için, örneğin gramer kuralları gibi belli kuralları sorgulamadan kabullenmek zorundadır. Spontane düzenin parçası olan bu kurallar ve kategoriler bilinçli bir
şekilde kurgulanmış değildir; ancak, dil örneğinde olduğu gibi, makul insan
eylemini kolaylaştırırlar.
Hayek’e göre, sosyal teorinin amacı bireysel planların seyrini incelemek ve
etkileşim içindeki bireysel planların kurgulanmamış birer sonucu olarak ortaya çıkan sosyal kurumları/anlamları açıklamaya çalışmak olmalıdır. Dil ve
benzeri sosyal kurumlar ne tabiidir ne sun’idir. Bu kurumlar bireysel planlara
indirgenemez ve zaten ortaya çıkışı itibariyle hiç kimsenin eseri olmadıkları için bunlar birer sosyal kurumdur (Horwitz, 2001). Bireylerin içinde yer
aldığı toplumsal bütünler öylesine girift bir yapıya sahiptir ki hiçbir birey
ya da grup bu yapının tamamı hakkında kapsayıcı bir bilgiye sahip olamaz.
Zaten, toplumsal kurumları “yeniden kurma” girişimlerini başarısızlığa
mahkum eden de bu iş için gerekli bilgiye kimsenin sahip olmamasıdır. Sosyalizmin ve “kurucu rasyonalizm”in diğer türlerinin (yapısalcılık sonrası akımların savunduğu “deconstruction” düşüncesi de buraya dahil edilebilir)
hayata geçirilebilmesi için örgütlü bir grup aklın toplumun işleyişini anlamak
ve toplumu bir bütün halinde yeniden inşa etmek için gerekli bütün bilgiye
sahip olması gerekir. Ancak, girift toplumsal yapıların gerisindeki ilişkilerin
çeşitliliği ve ulaşılması mümkün olan bilginin yetersizliği birtakım bireylerin
bu tür bir bütüncül bilgiye ulaşmasını engellemektedir (Hayek, 1948a, 1982).
Hayek’e göre, piyasa ve benzeri kendiliğinden düzenlere güven duyulmasını gerekli kılan, bireysel aklın sınırlı olmasıdır. Amaçlar ve araçlar konusunda sabit ve mükemmel bir bilgi olsaydı ihatalı bir aklın eseri olarak planlı
ekonomilerdeki planlamacılara da güvenmek mümkün olabilirdi. Oysa,
Hayek’e göre, insani değerler sürekli değiştiği, bütüncül ve tam bilgiye sahip
olunamadığı için planlı ekonominin başarılı olması mümkün değildir. Eksik
bilginin değişmez bir gerçek olduğu bir dünyada piyasanın ve ﬁyat sisteminin üstünlüğü bireysel aktörlerin akılcılığından değil, piyasadaki “birey üstü”
mekanizmadan kaynaklanmaktadır. Bireyler bu mekanizma sayesinde, belki de hiç tanımadıkları ve tanışmayacakları çok sayıda bireyin zihninden ve
uygulamalarından yararlanma/öğrenme şansı bulmaktadırlar. Hayek’e göre,
bu, epistemolojik olarak klasik sosyalizmin asla ulaşamayacağı bir noktadır
(Hayek, 1948).
Hayek’e göre, piyasa ekonomisi planlı ekonomiden farklı olarak çok
önemli iki işlevi yerine getirmektedir. İlk olarak, piyasa kendiliğinden bir
eşgüdüm mekanizmasıdır. Mübadele ilişkileriyle ortaya çıkan nisbi ﬁyat
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yapısı insanların üzerinde pek de düşünmeden piyasanın değişen verilerine
(örneğin, malların değişen arz miktarına) uygun tepkiler geliştirmesini sağlar.
Oysa, planlı ekonominin benzeri bir uyumu sağlaması için örgütlü bir grubun
girift ekonomik sistemin çeşitli unsurları arasında eşgüdümü sağlamak için
gerekli bütün bilgi ve bulgulara sahip olması gerekecektir. Herhangi bir grup
insanın bu tür bir bilgiye ulaşması mümkün olmadığı için planlı ekonomilerde hedeﬂenen bilinçli bir eşgüdümü hayata geçirmek mümkün değildir.
İkinci olarak, rekabetçi piyasa aynı zamanda bir intersübjektif/bireylerarası öğrenme sürecidir. Bu süreçte, farklı ya da çelişen düşünceler test edilir, yeni değerler fark edilir ya da elenir. Müteşebbisler, ne üreteceklerini, ne
kadar üreteceklerini ve hangi ﬁyata satacaklarını zaman içinde öğrenirler; işe
başlarken bu bilgilere sahip değildirler. Tüketiciler de ürün tercihlerini zaman içinde, bir yandan tecrübeleri diğer yandan rekabet içindeki üreticilerin sundukları yeni tekliﬂer ışığında geliştirirler. Öğrenme süreci, piyasanın
her iki tarafında da yaşanır. Arz tarafında, her yeni teşebbüs (örneğin, yeni
bir ürün ya da ﬁyat veya üretim şeklinde değişiklik) yeni bir bilgi anlamına
gelmektedir. Bu teşebbüsün sonuçları (kazanç ya da kayıp) başarılı örnekleri
taklit etmek ve başarısız örneklerden kaçınmak isteyen diğer müteşebbisler
için de öğretici olmaktadır. Talep cephesinde de, yeni ﬁyatlar ve tüketim
maddeleri hakkındaki bilgi komşular, reklamlar ya da kataloglar aracılığıyla
yayılmaktadır.
Hayekçi açıdan bakıldığında, ister demokratik seçimle ister atamayla belirlensin, planlamacıların çok sayıdaki karar verici aktörün zihinlerindeki
ﬁkirleri/istekleri bilmesi ya da bunlara tatminkar bir cevap verebilmesi mümkün değildir. Bu denli çeşitli bireysel yorumları yansıtan ve farklı beklentileri tatmin eden bir çözüm ancak özel mülkiyet ve serbest piyasa sisteminde
bulunabilir (Hayek, 1948b,1976; Lavoie, 1985). Bu nedenle, rekabetçi piyasa,
bilginin öğrenilmesinde ve aktarılmasında sosyal bir araçtır. Hatta, Buchanan
ve Vanberg’in işaret ettiği gibi (1991), rekabetçi piyasa yaratıcı bir öğrenme
prosedürüdür. Yeni değerlere ve mekanizmalara dair bilginin, müzakereci bir
arayışla keşfedilmek için “orada” objektif bir şekilde beklediğini düşünmek
yanlıştır; bu bilgi de piyasa rekabeti içinde ortaya çıkmaktadır.

Hayekçi Siyasal İktisat ve Müzakereci Demokrasinin Sınırları
Hayekçi liberalizm, bilginin intersübjektif/bireylerarası doğasına ve bireyin toplumsallığına yaptığı vurguyla, Habermasçılarla aynı epistemolojik
anlayışı paylaşmaktadır. Hayekçilerin Habermasçılardan ayrıldığı nokta ise
bu epistemolojik temellere uygun düşen kurumsal mekanizmalar konusudur.
Müzakereci demokrasi yanlıları toplumdaki iletişimsel süreçlerin işlemesi için
yüz yüze siyasi ilişkileri ve kamusal tartışmaları gerekli görmektedir. Oysa,
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Hayekçilere göre, sözlü siyasal süreçler ulaşılmak istenen iletişimin kapsamını ve kalitesini düşürme riski taşımaktadır ve müzakereci demokrasi araçları yerine piyasa kurumlarına duyulan güvenin nedeni de budur. Müzakereci demokrasinin Hayekçi eleştirisi esasen üç kouda yoğunlaşmaktadır:
1) Toplumsal eşgüdüm için mutlaka bilinçli bir teşkilatlanmanın gerekli
olduğu yönündeki görüşün reddi, 2) Toplumsal değerlerin aktarılmasında
sözlü iletişime verilen ayrıcalıklı konumun reddi, 3) İletişimsel akılcılık için
demokratik eşitlikçiliğin gerekli olduğu yönündeki görüşün reddi.

Bilinçli Koordinasyonun Sınırları
Müzakereci demokrasi yanlıları Marx’taki “insanın gerçek özünün ancak
insanların toplumsal işleri özgür bir şekilde ve hep birlikte planlayabilmeleri halinde gerçekleşeceği” düşüncesinden hareketle gayrışahsi bir yapı taşıyan
piyasadan bilinçli toplumsal faaliyetlere geçilmesini savunmaktadırlar. Hayekçi açıdan bakıldığında, bu talep toplumun girift doğası konusundaki yanlış
kabullerden kaynaklanmaktadır. Girift bir toplumun bütün unsurlarının
bilinçli bir şekilde koordine edilebilmesi için bütün bu unsurlar arasındaki
ilişkileri kapsayacak ihatalı bir bilgiye ihtiyaç vardır. Müzakereci demokrasi
yanlıları, toplumsal ilişkilerin içinde yer alan aktörlerin bir müzakere platformuna katılmasıyla, ki böylesi bir platformun toplanması her şeyden önce
ﬁziki şartlar açısından imkansızdır, bu epistemolojik sorunun giderileceğini düşünmektedirler. Oysa, girift bir bütünün unsurları arasındaki ilişkilerin
çeşitliliği, bu tür bir müzakereye katılan zihinlerin bütün toplumsal ilişkileri
ihata edecek bilgiye ulaşmasına imkan vermemektedir (Hayek, 1982, s. 3554).
Hayek’in toplumun girift yapısı karşısında bilinçli teşkilatlanmanın sınırları konusundaki görüşleri “sosyalizm sonrası” yazarların Marx’tan esinlenerek gündeme getirdikleri müzakereci demokrasi taleplerini kalbinden
vurmaktadır. Toplumun kontrolü epistemolojik olarak mümkün değilse,
bu tür mekanizmaların “özgürleştirici” potansiyeline duyulan güven de bir
yanılsamadan ibarettir; bu şartlarda yabancılaşma kavramı da, en azından
Marx’taki şekliyle, anlamını yitirir (Prychitko, 1994). Ekonomide merkezi
planlama aracılığıyla özgürleşme düşüncesi epistemolojik açıdan mümkün
olmadığı gibi, merkezi planlamanın müzakereyle yapılmasından başka bir anlam taşımayan müzakereci demokrasi de özgürleştirici etki yapmayacaktır.
Hayek’e göre, insanların kavramakta ve yönlendirmekte güçlük çektikleri
eşgüdüm süreçlerinde kendiliğinden düzenlere ve özelikle ﬁyat sistemine güvenmek gerekir.
Sosyalist planlama kavramıyla müzakereci demokrasinin epistemolojik
problemleri arasındaki benzerlikler bu gelenekteki yazarların çoğu tarafından
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yeterince dikkate alınmamış görünmektedir. Örneğin, “ekonomide demokrasi” talebiyle karşımıza çıkan Young, işbölümünün müzakereci demokrasi yöntemleriyle denetlenmesini önermektedir (Young, 1990). Daha radikal
bir çizgiyi savunan Adaman ve Devine ise bütün iktisadi kararların (yatırım
kararları, yeni üretim merkezlerinin yerlerinin belirlenmesi, üretim ölçeği, yeni ürünler, kazancın paylaşımı, vb.) müzakereci planlama komiteleri
tarafından “bütüncül” bir “müzakereci koordinasyon” sonucu alınmasını
önermektedirler. Milyonlarca ürünün yer aldığı ve her an çok sayıda kararın alınması gereken girift bir ekonomide bu tür mekanizmaların insanları
sonu gelmeyen komite toplantılarına mahkum edeceği açıktır. Oscar Wilde’ın
dediği gibi, “sosyalizm için çok akşamlar (akşam toplantıları, B.C.) gerekir.”
Bu toplantıları düzenlemek mümkün olsa bile, bunların beklenen işlevi yerine getirmesi mümkün olmayacaktır. Milyonlarca bireysel kararın koordine
edilmesini gerektiren böylesine girift bir yapıda, müzakere komitelerinin
bütün aktörler arasındaki ilişkileri kavraması mümkün değildir. Oysa, piyasa ekonomisi nisbi ﬁyat sistemi sayesinde, birbirini hiç tanımayan insanlar
arasında kendiliğinden uyarlama ve karşılıklı uyum mekanizmasının işlemesine imkan vermektedir. Fiyat sistemi, tam anlamıyla mükemmel olmamakla
birlikte, çok sayıda aktörün verdiği farklı kararlara dair kapsamlı bir bilginin
aktarılmasına hizmet eder.
Bu hususun Habermas tarafından da kabul edildiğini söyleyebiliriz.
Habermas, girift bir ekonomide müzakereci demokrasinin her seviyedeki kararlar için uygun olmadığını kabul etmekte ve sosyal demokratları müzakere mekanizmalarını sadece merkezi kararlarla sınırlandırmaya çağırmaktadır
(Habermas, 1992, s. 443-444). Habermas bu şekilde, piyasa kurumlarının girift
yapılarda toplumsal koordinasyonu sağlamak hususunda daha etkili olduğunu kabullenmektedir.
Hayekçilerin “bilinçli” kontrol ya da “planlama” kavramlarına karşı çıkmalarının nedeni, onların bu tür bir denetimin sınırları konusundaki kabulleridir. Coase’un (1937) izinden giden ders kitaplarında “piyasa” kavramı ile “işletme” kavramı arasındaki ayrım konusunda ifade edildiği gibi,
şirketler, ﬁyat sisteminin kendiliğinden düzeninin yerine bilinçli bir yönetim
hiyerarşisinin konmasından kazançlar elde edilebilecek olan yerlerde gelişen,
bilinçli bir şekilde yönetilen kurumlardır. Ancak, belli bir noktadan sonra
şirketlerin bilme sınırı aşılır ve daha küçük ve daha esnek rakipler piyasaya
girer. Bu nedenle farklı sektörlerdeki şirket sayısı ve büyüklükleri zaman
içinde çok büyük farklılıklar gösterebilmektedir ve bu nedenle Marksist doktrindeki “sınai yoğunlaşma” kavramını kabul etmek mümkün değildir (Steele,
1992). Piyasa ekonomisinde de devletteki merkezi planlamaya benzer şekilde,
üretimi denetlemeye ve standartlara uydurmaya yönelik hiyerarşik yapıların
ortaya çıkabileceği şeklindeki iddia ise ikna edici olmaktan uzaktır. PiyasadaLiberal Düşünce
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ki rekabet, ihtiyaç duyulan bilinçli koordinasyon düzeyini sürekli olarak
değerlendirmeye imkan veren çok amaçlı bir enstrümandır.

Müzakere Yoluyla Öğrenmenin Sınırları
Hayekçi açıdan müzakereci demokrasinin sınırları, bilinçli koordinasyonda yaşanan sorunlarla sınırlı değildir. İkinci bir epistemolojik problem, müzakereci demokrasinin sosyal değerlerin test edilmesinde ve aktarılmasında
sözlü/açık tartışmaya tanınan ayrıcalıklı konumdan kaynaklanmaktadır.
Oysa, Hayekçilere göre, sosyal öğrenme sürecindeki en önemli bilgilerin çoğu bireysel zihinlerde mevcut olan dil-dışı/örtük bilgilerdir.
Sözsüz/örtük bilgi, belli bir piyasada uzmanlaşma sonucu tecrübeyle elde
edilen “pratik bilgi” ya da “mesleki bilgi” türünden bilgilerdir (Hayek, 1948b;
Polanyi, 1951). Bireylerin, çeşitli emtiaya atfettikleri değere dair bilgi de bu
kapsamdadır. Bu tür bilgi, dille/sözle ifade edilmez. Bir sepetteki malları
değerlendirmesi istenen birey belki bu mallara verdiği değeri sözlü olarak
açıklayamaz, ancak bu mallar arasında yapacağı tercihle aslında cevap vermiş
olur. Bu tür bilgi, ancak eylemli olarak açığa vurulabilir (Buchanan, 1969).
Zihinlerdeki düşünceler de, kimsenin vakıf olamayacağı örtük bilgiye bir
örnek teşkil eder. Hayek ve Avusturya Okulu için, yaratıcı girişimciliğin
esasını tam da bu tür düşünceler oluşturur.
Hayekçi analiz, yukarıda örneklendirilen türden bilgilerin sözlü olarak
ifade edilemeyeceği üzerinde durur. Buna göre, sözlü iletişim ya da yazılı bir
metni okuma yoluyla öğrenme ile gözlem ve taklit yoluyla öğrenme arasında önemli bir fark vardır. Gözlem ve taklit yoluyla öğrenmede, sonuçlardan
giderek öğrenme esastır: İnsanlar başkalarının başarılı eylemlerine özenirler ve başarısız eylemlerden de kaçınmak isterler. Burada, başarının ya da
başarısızlığın arkasındaki nedenlerin her zaman sözlü olarak ifade edilmesi
mümkün olmayabilir. Dolayısıyla, sadece sosyal faaliyetler aracılığıyla ifade
bulan ve taklit mekanizmasıyla başkalarına aktarılan bir tür örtük bilginin
varlığından söz etmek yanlış olmayacaktır (Horwitz, 1992).
Hayek’e göre, piyasanın fazileti, bu tür örtük bilginin aktarılmasındaki
üstünlüğünden kaynaklanmaktadır. Alım-satım kararlarının kastedilmemiş
bir sonucu olarak ortaya çıkan ﬁyatlar kelimelerle ifadesi mümkün olmayan
bir takım bilgilerin aktarılmasına hizmet eder. İnsanlar üretici olarak (hangi malları ve nasıl üreteceklerine dair) ve tüketici olarak (farklı alternatiﬂer
arasından yaptıkları tercihlerle) kararlar alırken bir yandan da sahip oldukları
bilgi hakkında “mesajlar” vermektedirler. Alıcılar ve satıcılar sahip oldukları
bilginin farkında olmayabilir ya da neden belli bir şekilde hareket ettikleri konusunda bir izahtan yoksun olabilir (Horwitz, 1992). Ancak burada
önemli olan, bireylerin zihinlerindeki bilgiye dayanarak hareket etmeleri
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ve söz konusu bilginin ﬁyat sistemi aracılığıyla aktarılmasıdır. Kâr-zarar
mekanizması, insanların ödemeye razı oldukları ya da ödemekten kaçındıkları ﬁyatların ortaya çıkması suretiyle, “sonuçlardan hareketle öğrenme” sürecini kolaylaştırmaktadır.
Buraya kadar yapılan açıklamalar, müzakereci demokrasinin sınırlarını
da ortaya koymaktadır. Sözlü iletişimi öne çıkaran müzakereci demokrasi
mekanizmaları sözlü olarak ifadesi mümkün olmayan sosyal bilgiyi dikkate
alamayacaktır. Ayrıca, ﬁziki imkânsızlıklar nedeniyle müzakere platformuna
(örneğin, vatandaş jürileri) katılmayan kişiler de müzakere esnasında aktarılacak bilgiden mahrum kalacaktır. Milyonlarca vatandaşın bir araya gelmesi
mümkün olmadığına göre, bütün vatandaşların kendileriyle ilgili kararların
müzakere sürecine katılmaları zaten beklenmemektedir (Smith ve Wales,
2000). Bu nedenle, Hayekçi açıdan, piyasanın daha kapsamlı ve yaygın bir
toplumsal bilgiye dayandığı söylenebilir. Bireylerin ürün ya da kariyer tercihleri, ﬁyat sistemine yeni bilgiler ekler. Dolayısıyla, milyonlarca insanın
zihinlerindeki örtük bilgilerin aktarılmasına imkan sağlayan piyasa, bireylerin yaptığı tercihlerle sürekli olarak güncellenir; müzakere platformlarında
karşılaşılan ﬁziki yetersizliklerin piyasa için söz konusu olmaması da bir başka avantajdır.
Örtük bilginin ﬁyat sistemi aracılığıyla aktarılmasına ek olarak, piyasa
ekonomisi özendirme mekanizmasıyla da bu tür bilginin yayılmasına hizmet
eder. Fiyat sistemine alternatif oluşturan bu mekanizma gönüllü topluluklar
ve hayır kurumları gibi piyasa dışı ortamlarda da işe yarayabilir. Ancak bizim için önemli olan, piyasa kurumlarının ve özellikle özel mülkiyetin gerek
gönüllü organizasyonlara gerek müteşebbislere gerekse tüketicilere çok farklı
ufuklar açmasıdır. Bu noktada, piyasanın müzakereci demokrasi karşısındaki
bir başka üstünlüğü de çok merkezli olmasıdır. Habermasçıların toplumsal
dayanışmayı korumak amacıyla “uzlaşmacı kararlara” ulaşma arzusu, alınacak kararların toplam sayısını azaltmakta ve insanların tercih opsiyonlarını
daraltmaktadır. Üretime ve tüketime ilişkin her kararda belli sayıda insanı
ikna etmek gerekecekse yeni değerlerin ya da teknolojilerin ortaya çıkması çok güçleşecektir. Oysa, özel mülkiyet sistemi çok sayıda azınlığa farklı
düşünceleri deneme imkânı verir. Çoğunluğun yapacağı, yeni düşüncelerin
iyiliğine da kötülüğüne işin başında karar vermek değil, yapılacak denemenin
sonuçlarına bakarak değerlendirme yapmaktır.
Hayek’e göre, örtük bilgilerin toplumun hizmetine sunulması için özel
mülkiyetle güvence altına alınacak bir özel alana ihtiyaç vardır. Bireyler bu
özel alanda, kendi yargılarına dayanarak ve her tür sonucuna (başarı ya da başarısızlık) katlanmak üzere kararlar alabilirler. Zihinlerdeki bilgiler, ancak
bu tür projelerin hayata geçirilmesiyle dışa vurulur. Böyle bir uygulama olmaksızın bilinmesi mümkün olmayan başarıların taklidi ve hatalardan kaLiberal Düşünce
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çınılması yoluyla da bir tür öğrenme süreci işlemeye başlar. Açık müzakere ve “en iyi izahın gücü” kavramlarını öne çıkaran Habermasçı müzakereci
demokraside, açık/sözlü bir şekilde ifade edilmesi mümkün olmayan bu tür
bilgiler ve değerler aktarılamayacaktır. Piyasalar ise hem -yeni ürünlerin ya
da ﬁyatların reklamı ve benzer yollarla- açık bilgilerin hem de -özel teşebbüs
yoluyla- örtük bilgilerin aktarılmasına imkân verir. Kolektif demokratik
usuller ve çoğunluğun diktatörlüğü toplumsal öğrenme için de bir tehdit
unsurudur. Unutmamalıdır ki, “çoğunluk için en öğretici faaliyetler her zaman için çoğunluğun ﬁkri sorulsa izin verilmeyecek olan azınlık girişimleri
olagelmiştir.” (Hayek, 1960, s. 110).

Demokratik Eşitlikçiliğin Sınırları
Habermasçıların piyasaya yönelttiği eleştirilerin son ayağı piyasadaki eşitsizlikleri hedef almaktadır. Habermasçılara göre, iletişimsel rasyonalite eşitlikçi bir toplumu gerekli kılar. Müzakereci demokrasi yanlıları, gelir ve statü
eşitsizliklerine neden olan piyasa kurumlarını toplumsal bütünleşme önünde
bir engel olarak görmektedirler (Young, 1990). Piyasadaki adaletsizliğin nedeni emek-değer teorisinde değil, kapitalizmin geniş halk kesimlerini girişimci faaliyetlerin dışında bırakmasında aranmalıdır. Neo-klasik iktisatın denge
modelleri piyasadaki kârlı yatırım fırsatlarının mülkiyet sahipleri tarafından
kullanılması sonucunu doğurarak, fakirlerin mülkiyet elde etme ve toplum
hayatına katılma şansını daraltmaktadır.
Hayekçi açıdan bakıldığında, piyasa bütün fırsatların sahibini bulduğu
statik bir yer değildir. Aksine, piyasa, her zaman için keşfedilmemiş bir çok
fırsata ev sahipliği yapar; piyasada yeni ﬁkirler ve buluşlara her zaman için
yer vardır. Öte yandan girişimcilik, bir takım idari yetkilerin kullanılmasından ibaret değildir; işçilerin ve tüketicilerin de piyasaların hassasiyetleri konusunda etkileri olabilir. Ayrıca, çalışanların yükselmesinde sadece formel bir
eğitimin değil, girişimcilik ruhunu destekleyen bir kurumsal atmosferin de
gerekli olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin, ticarette özel bir mesleki eğitim
aranmaz (Choi, 1999).
Piyasalarda eşitsiz bir güç dağılımı olduğu doğrudur, ancak bu dinamik bir
eşitsizliktir. Pek bir şeyi olmadan piyasaya girip de öngörülmeyen fırsatları
yakalamadaki başarısıyla yükselenler olduğu gibi, büyük imkânlarla işe başladığı halde aynı uyanıklığı gösteremeyip düşenler de vardır.1 Bu noktada,
her kesimden insanın -özellikle dar gelirlilerin- piyasaya girmesini engelleyen
1

Piyasa ekonomilerindeki eşitsizliğin dinamik bir eşitsizlik olduğunu gösteren çok sayıda veri
mevcuttur. Örneğin, ABD’de 1988 tarihi itibariyle en zengin % 40 içindeki % 40’lık kesim,
1979 tarihi itibariyle en fakir % 20’nin içinde yer alan % 85.8’lik kesimi oluşturuyordu.
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politikaların “toplumsal dışlanma”ya neden olduğunu ifade etmek gerekir.
Örneğin, gelişmiş ülkelerde yüksek vergi oranları ve işgücü piyasasındaki
düzenlemeler bireylerin sermaye biriktirerek önlerine çıkan fırsatları değerlendirmelerine engel olmakta (Choi, 1999); gelişmekte olan ülkelerde ise devlet fakirlerin özel mülkiyet haklarını korumakta yetersiz kalmaktadır (De
Soto, 2001).
Hayek’e göre, eşitsizlik toplumsal öğrenme sürecinde merkezi öneme sahiptir. Habermasçılar bir yandan araçsal rasyonaliteyi eleştirirken, sonuçlarda
eşitliğin ancak araçsal bir örgütlenmede mümkün olabileceğini göz ardı etmektedirler. Böylesi bir yapıda, amaçlar arsında bir hiyerarşi gözetilecek ve
imkânların paylaşımı önceden belirlenmiş liyakat kriterlerine göre yapılacaktır. Oysa, böyle nihai amaçlar, insanların sürekli olarak yeni tercihler yaptığı ve
hiç kimsenin “en iyi” hakkında bir bilgi sahibi olmadığı açık uçlu bir toplumda kabul edilemez (Hayek, 1982). Piyasa ekonomisi, kaynakları/zenginliği
önceden belirlenmiş bir liyakat anlayışına göre dağıtmaz; bu paylaşımda bireyler-arası/intersübjektif bir değer anlayışı etkili olur. Kuşkusuz, piyasada
ortaya çıkan sonuçlar farklı başlama noktalarının eseridir. Fakat, farklı insanların hayat tecrübelerinin ve kaynaklarının kullanılması sosyal öğrenme
sürecini güçlendirir. İnsanların farklı gelir düzeyindeki işler arasında seçim
yapma imkanına sahip olduğu ve gelir düzeyinin çok sayıdaki faktör ışığında
belirlendiği bir toplumda, liyakat gelir dağılımı için uygun bir kriter olmaktan çıkar (Hayek, 1960, s. 97).
Eşitsizlik, iletişimsel rasyonaliteyle uyumsuz bir kavram değildir; piyasa
için ise bilgi aktarımında merkezî öneme sahiptir. Şans ya da yetenekler sonucu
kazanç fırsatlarının keşfedilmesi, başarıların taklidi yöntemiyle bir tür öğrenme
sürecini kolaylaştırır. Bu açıdan bakıldığında, Habermasçıların “müzakereye
katılanların tamamının eşit olması” talebi, bilginin bütün aktörler arasında eşit
olarak dağıtılmasının mümkün olmadığı gerçeğini göz ardı etmektedir. Bilim
dünyasındaki yeni buluşların ve teorilerin belli bir zaman sonra sorgulanmaya başlanması gibi, piyasadaki teşebbüsler ve kazançlar da sürekli olarak yeni
aktörlerin rekabetiyle karşı karşıya kalır (Polanyi, 1951). Bu şartlar altında,
kurumsal performansı salt eşit etkileşim kriterine göre değerlendirmek doğru
olmayacaktır (Di Zerega, 1991).
Hayekçi açıdan bakıldığında, iktisadi güçten kaynaklanan hiyerarşik ilişkilere son vermek isteyen müzakereci demokrasi araçlarının bireylerin ikna kabiliyetine dayanan yeni güç ilişkilerine yol açması kuvvetle muhtemeldir. “En
iyi gerekçe/izah” sayesinde belli bir güce erişenlerin, müzakere platformuna
daha yüksek bir sosyal statü ile gelmesiyle, başarılı müteşebbislerin piyasaya daha fazla alım gücü ile girmesi arasında bir fark yoktur. Bu nedenle,
müzakereci demokrasinin piyasaya göre daha kapsayıcı ya da daha eşitlikçi
olacağının garantisi yoktur. Aksine, sözlü müzakereyi öne çıkaran usuller,
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girişimci ruha ya da pratik bazı yeteneklere sahip olmakla birlikte müzakereye katılma ve ikna yeteneğinden mahrum olan bireyleri sistematik olarak
karar mekanizmasından dışlayacaktır. Zenginin olduğu kadar fakirin de, ikna kabiliyeti olanın kadar olmayanın da bilgi aktarımını kolaylaştıran ﬁyat
sisteminin aksine, müzakere kurumları açık ikna kabiliyetine sahip olanları
ayrıcalıklı bir konuma taşıyacaktır.

Hayekçi Siyasal İktisat ve İletişimsel Rasyonalitenin
Kurumsal Şartları
Buraya kadar, müzakereci demokrasi kurumlarının epistemolojik kapasitesini Hayekçi liberalizm açısından sorguladık. Son bölümde, Hayekçi liberalizmin savunduğu iletişimsel rasyonalitenin kurumsal şartları üzerinde duracağız. Yukarıdaki açıklamalarımız, kendiliğinden düzen ve piyasanın merkezi öneme sahip olduğunu ortaya koydu. Hayek’e göre, özel mülkiyet ve benzeri liberal kurumlar geniş anlamda rasyonalitenin ve bilinçli kolektif eylemlerle ulaşılamayacak karmaşık bir yapının ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır.
Kendiliğinden düzen kavramı ise bu düzeni korumak için gerekli toplumsal
kurumları yönlendirmekten ve devletin meşru müdahale alanının sınırları
konusunda bilgi vermekten uzaktır. Bu çerçevede, Hayek’in Hume’daki “içsel eleştiri” kavramına getirdiği yorum dikkat çekmektedir.
Aklın sınırları konusu, Hayek’in sosyal teorisinde merkezi öneme sahiptir. Hume’da olduğu gibi, Hayek için de akıl, -dilbilgisi kuralları ve benzerikendiliğinden kuralların evrimi aracılığıyla gelişir. Toplumsal kuralların ve
teamüllerin ürünü olan aklın bu kuralları ve teamülleri şekillendirme konusundaki kapasitesi sınırlıdır. Girift toplumsal düzenler hakkında, en iyi
şekilde ancak bu düzenlerin arka planında yer alan kuralları bilebiliriz. Örneğin bir dili konuşan bütün insanlar konuştukları dil hakkında bazı genel
nosyonlara sahiptirler (Livingston,1990). Bireylerin bu kurallar hakkındaki
bilgisi zaman içinde kısmen düzeltilebilir ya da geliştirilebilir. Ancak, insanın
toplumdaki düzen hakkında ihatalı bilgiye ulaşması mümkün değildir, çünkü
insan aklının sınırları nedeniyle, cehalet insanın temel özelliğidir. Bu nedenle,
“tamamen kavramamız mümkün olmayan bu düzenleri baştan yaratmamız
mümkün olmamakla birlikte, kısmen ileri götürebiliriz.” (Hayek, 1982, s.
166).
Sosyal teorinin ve eleştirinin amacı toplumsal kurumları bir bütün olarak
“yeniden inşa” etmek değil; bu kurumların arka planını ve işleyişini anlamak,
kurallardaki ve teamüllerdeki standartlar aracılığıyla bu kurumları geliştirmeye çalışmaktır. Liberal bir toplum düzeninde, bireyler kurallar içinde yaşamakla birlikte, bu kuralları eleştirme ve “bir ölçüde” değiştirme özgürlüğüne
sahiptir. Nasıl ki dil yeni kelimelerle, toplum da yeni buluşlarla zenginleşiyorsa, toplumsal düzen de yeni kurallarla gelişir. Ancak bu kuralların, parçası
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olduğu bütüne uyum açısından test edilmesi gerekir. Devlete düşen görev de
kendiliğinden düzenlerin temelindeki kuralları ve teamülleri, bu düzenlerin
gelişmesine destek olacak şekilde yorumlayarak uygun şartları sağlamaktır
(Hayek, 1948a).
Hayek’in burada devletten beklediği, devletin belli nihai amaçlara ulaşmaya çalışması değildir. Devletin bu yöndeki müdahaleleri, insanların zihinlerindeki bilgileri farklı istikametlerde kullanma özgürlüğüne sahip olduğu açık
uçlu bir sistemde kabul edilemez. Hayek’e göre, kendiliğinden düzenin belli
bir amacı olamaz; ancak farklı hatta çelişen hedeﬂere ulaşılabilmesi için bu
tür kendiliğinden düzenlerin varlığı zaruridir. Burada devlete düşen, nihai
amaçlar belirlemek değil; bireylerin farklı amaçlar konusunda bilgilenmesine
ve farklı amaçlar doğrultusunda çalışmasına imkân sağlamaktır. Devlet, örneğin hiçbir bireyin ya da grubun altından kalkması mümkün olmayan malları
ve hizmetleri (altyapı, ulaşım, para basılması, suçun önlenmesi, mülkiyetin
korunması) sağlayabilir. Hatta Hayek, “sosyal adalet” gibi rasyonalist bir kavram uğruna herkes için sabit bir gelir sağlanmasını öngörmedikçe, gelir paylaşımına yönelik politikalara da karşı çıkmamaktadır. Bu ölçüyü aşmayacak
bir (sosyal) güvenlik ağından beklenen, ekonominin önceden belirlenmiş
amaçlar doğrultusunda planlanmasına değil, bireylerin kendiliğinden düzenin
gelişiminde yer almasına hizmet etmesidir.
Öte yandan, devlet müdahalesini gerektiren alanlarda devlet tek başına
bırakılmamalıdır. Hayek’e göre, bilinçli planlamanın sınırlarını tam olarak
belirlememiz mümkün olmadığı için devletin planlı faaliyetleri de rekabete
açılmalıdır. Bu nedenle, kuralların belirlenmesi ve uygulanması devletin, özellikle de merkezi devletin tekeline bırakılmamalıdır. Bu noktada, yerel yönetimlerin yarı-ticari örgütlere dönüşmesiyle, Tibout teorisinin Hayekçi bir
versiyonuna yaklaşıyoruz. Hayekçi açıdan baktığımızda, burada iki avantajdan söz edilebilir. Öncelikle, yerel inisiyatif devlet tekeline nazaran daha fazla
deneme yapılmasına imkan verecektir. İkinci olarak, bireylerin farklı bölgeler arasında ikametgâh değiştirmesi sonucu vergi gelirlerini etkileyecek ve
yerel yönetimleri kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmaya sevk edecektir. Bu
mekanizma, tam olarak piyasadaki ﬁyat sisteminin kolaylaştırdığı arz-talep
uyarlamalarına benzememekle birlikte, farklı tecrübelere zemin hazırladığı
ve tek merkezden planlama yerine ülke genelinde yayılmış bulunan bilgilerin
değerlendirmesine imkân sağladığı için Hayek tarafından desteklenmektedir.
Piyasa mekanizmalarının epistemolojik açıdan üstünlükleri dikkate alındığında, devletin üstlendiği kamu hizmetleri sürekli olarak denetime tabi tutularak, yeni gelişmeler ışığında yeni alanların da özel sektör rekabetine açılması sağlanmalıdır. Gerçekten de, arz açısından bölünmesi mümkün olmayan
salt kamu hizmetlerinin sayısı pek azdır ve teknolojik gelişmeler her geçen
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gün yeni hizmetlerin de piyasa tarafından sunulmasına imkan vermektedir
(bakınız, Pennington, 2001). Hayek, özel piyasaların teşviki için, devlet tarafından sunulan bütün hizmetlerin özel kişilerin rekabetine açılmasını ve
bu hizmetleri özel kişilerden almak isteyenlerin masraﬂarının da vergilerle
karşılanmasını istemektedir. Bu talep, “adalet ve savunma dışındaki, devlet
tekeline konu olan bütün hizmetler için geçerlidir: Eğitim, ulaştırma, iletişim,
posta, telgraf, telefon, yayıncılık, sosyal güvenlik, kamu hizmetleri adıyla anılan faaliyetler ve her şeyden önce para basılması.” (Hayek, 1982, s. 147).
Bu yaklaşımın temelinde şu kabul bulunmaktadır: Devlet kurumları hakikaten toplumsal açıdan yararlı bilgiye sahipse, zaten rekabet ortamında da
ayakta kalmayı başaracaklardır.
Hayekçi sosyal teorinin devlete biçtiği rolün müzakereci demokrasi yanlılarının devlete verdiği rolden çok farklı olduğu açıktır. Müzakereci demokrasi yanlılarına göre, “kolektif müzakere alanı” olarak tanımlanan kamusal alanın genişlemesi, iletişimsel rasyonalitenin ön şartıdır. Habermas’a
ve takipçilerine göre siyasal katılım oranlarındaki düşüş ve siyasetçilere duyulan güvensizlik atomist piyasa mekanizmasının kötü etkilerini en iyi şekilde
örneklendirmektedir.
Buna karşılık, Hayekçi analiz açısından, siyasal katılım ile iletişimsel sosyal ilişkiler arasında bir bağlantı kurmak yanlıştır. Siyasal katılımdaki düşüş,
alternatif katılım şekillerinin tercih edilmesi olarak da değerlendirilebilir. Öte
yandan, bu makalede ortaya konduğu gibi, piyasalar esasen atomist kurumlar
değildir; aksine, piyasalar bireyler arası ilişkileri sözlü iletişimin ötesine taşıyan “sosyal” kurumlardır. Piyasalar rekabet mekanizması sayesinde tercihlerin
ve değerlerin sürekli olarak yeniden şekillenmesine imkan verir. Dolayısıyla
piyasa bizatihi “kamusal alan”ın parçasıdır.
Bu şekilde bakıldığında, müzakereci demokrasi yanlıları tarafından karşıtlık ilişkisi içinde sunulan “bencil/hodgâm” tüketici davranışı ile “sorumlu/diğergâm” vatandaş davranışı arasındaki çelişki de ortadan kalkmaktadır. Tüketici tercihleri, mutlaka bencil birer tercih olmayabilir. Örneğin, bir tüketici
en düşük ﬁyatı aslında bir hayır kurumu adına araştırıyor olabilir. “Rekabet”
kavramını da mutlaka “işbirliği” kavramının antitezi olarak görmemek gerekir. Aslında burada söz konusu olan, farklı işbirliği yapıları arasında bir
rekabettir. İnsanların bencil ya da sorumlu davranışları açısından yapılan bu
değerlendirmeler bir yana, piyasanın her şeyden önce epistemolojik olarak
üstün konumda olduğunu kabul etmek gerekir. Örneğin piyasada, bilgi beslemesi daha kolay olmaktadır, neden sonuç ilişkileri daha açık şekilde ortaya çıkmaktadır; kamu politikalarında ise, yapılan tercihlerle ulaşılan girift
sonuçlar arasında bu derece açık bir ilişki kurmak zordur.
Bu nedenle, siyasetçilere duyulan güvendeki düşüşü “atomist” piyasaya
yüklemek yerine, sosyal demokrat devletin genişlemesine bağlamak daha doğKış-Bahar 2007
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ru olabilir (Hardin, 2000). Özellikle, artık piyasa ekonomisinde her alanda
ﬁyat/kalite karşılaştırması yapmaya alışan insanlar kamu kesimindeki -eğitim,
sağlık ve sosyal güvenlik gibi- hizmetlerdeki bilgi geri beslemesini yetersiz
bulmaktadır. Bu durum, müzakere ilkesini benimseyenler tarafından da kabul edilmektedir. Örneğin, Fabian Society hükümetle vatandaş arasında kamu hizmetleri konusunda iletişimi güçlendirmek ve siyasetçilere duyulan
güveni artırmak amacıyla eğitim ve sağlık harcamaları için “peşin vergi” (vergi teminatı) kavramını gündeme getirmişlerdir (Jacobs, 2000). Hayekçi açıdan,
bütün bu mekanizmalar, piyasa ekonomisinde tüketicilerle üreticiler arasında sürekli yaşanan iletişimin yanında yetersiz kalmaya mahkumdur. Kolektif müzakerelerden bir sonuç alınamaması, zaten siyasetçilere duyulan güveni
zedeleyen etkenlerin başında gelmektedir.

Sonuç
Bu makalede, müzakereci demokrasinin başlıca tezlerini Hayekçi açıdan
sorgulamaya çalıştık. Yaptığımız analiz, Habermasçı modellerin ortodoks
liberalizmde ve ortodoks sosyalizmden daha zengin bir rasyonalite kavramına sahip olmakla birlikte, iletişimsel siyasetin sınırları konusunda eksikleri
olduğunu ortaya koydu. Örneğin, bilinçli koordinasyon kavramını öne çıkaran müzakereci kurumlar, dinamik ve girift yapılarda kapsayıcı bir toplumsal
koordinasyon için gerekli epistemolojik kapasiteden yoksundur. Öte yandan, açık müzakerenin öne çıkarılması, sözlü-yazılı olmayan bilgi şekillerini
göz ardı etmekte ve sözel ikna kabiliyeti olmayanları süreç dışı bırakma riski
taşımaktadır. Oysa, Hayekçi sosyal teoriye göre, piyasanın fazileti, iletişimsel
rasyonaliteyi sözlü iletişimin epistemolojik sınırlarının ötesine taşımasından
kaynaklanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için gerekli kurumsal düzenlemeler
ayrıca tartışılabilir, ancak yaptığımız analiz neticesinde bu kurumların
Habermasçı soldan çok Hayekçi sağa yakın olacağını söylemek yanlış olmaz.
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Liberalizm, yüzyılımızın son yıllarının en gözde akımı haline gelmiş bulunmaktadır. Birçok insanın belirli ﬁkirleri veya muayyen toplumsal sistemleri adlandırmak
için kullandığı “Liberalizm” kavramı ne anlama gelmekte, neyi ifade etmektedir?
Sosyal düşünce sözlüğüne ne zaman ve nasıl girmişr? Hangi sosyal vakıaya
karşılık olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır? Bir tek liberalizm mi vardır, yoksa
çok sayıda liberalizm mi mevcuur? Liberalizmin öğeleri ve özellikleri nelerdir?
Alla Yayla, bütün bu soruların cevaplarını araşrdığı eserinde genellikle konuyla
ilgili birincil kaynaklara gitmekte, ikinci-üçüncü elden bilgi ve yorum aktarmak
yerine, liberalizmin temellerini, ana yapısını ve çasını kuran düşünürlerin
ve yazarların görüşlerini analik ve tarihsel bir açıdan işleyerek okuyucuya
sunmaktadır.
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Generalizing the Law Merchant
Story
Bruce L. Benson°

L

ex Mercatoria, or the “Law Merchant,” provides classical liberals and
libertarians with an important example of effective law without coercive state authority. Within the legal and classical liberal literaturse,
Lex Mercatoria usually refers to the privately produced, privately adjudicated and privately enforced body of customary law that governed virtually every aspect of commercial transactions in Europe and the Middle East
by the end of the eleventh century. Many writers suggest that this system of
law was largely displaced in Europe by the end of the seventeenth century,
but beginning in the mid-1950s, Lex Mercatoria also began to be applied to certain
aspects of modern international commercial law (De Ly 1992: 1). The argument presented below, however, is that the historical Law-Merchant story
has considerable more relevance today than its implications for international
commercial activity.. The fact is that a law merchant arises any time that a
commercial system begins to evolve, so many of the events underlying the
emergence of commerce after the “dark ages” of medieval Europe are being
replayed as Eastern Europe emerges from the dark ages of communist rule.
The same is true in parts of Asia as a commercial sector attempts to emerge
in the face of ongoing totalitarian political control, and in various parts of
Latin American where economies are attempting to escape the effects of long
periods of political turmoil and totalitarian governments. Furthermore, the
emergence of a law merchant is likely to be necessary for the successful evolution of a commercial society into a strong and healthy market economy.
° Prof. Bruce L. Benson Florida Tallahassee Devlet Üniversitesi’nde İktisat Bölümü başkanıdır.
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In order to support these contentions, Section I provides a very brief overview of the medieval Law Merchant and its modern international counterpart.
Section II suggests that the same processes are important for the development
of intranational commercial activity. Concluding remarks appear in Section
III.

I. Lex Mercatoria
Rapid expansion in agricultural productivity during the eleventh and twelfth
centuries meant that less labor was needed to produce sufficient food and clothing for Europe’s population, so individuals began specializing in crafts, and
population began to move into towns, many of which rapidly became cities.
Trade is required with specialization, and the class of professional merchants
expanded to facilitate such trade. Merchants spoke different languages and
had different cultural backgrounds, however, while geographic distances often
prevented direct communication let alone the building of strong interpersonal
bonds to facilitate trust, and numerous middlemen were frequently required
to move products from their producers to consumers. All of this generated
mistrust between merchants. Internationally recognized commercial law, essentially to substitute for trust, was required, and as Berman (1983: 333) emphasizes, it was during this period “that the basic concepts and institutions
of ... lex mercatoria ... were formed, and, even more important, it was then that
[this] ... law ... first came to be viewed as an integrated, developing system, a
body of law.” This argument is actually too strong if it implies that the Law
Merchant was created out of nothing. Indeed, while the “great commercial development was new in European hands, it was of centuries standing in the hands
of the Eastern nations.... [So] Europe may be indebted to the East for the earliest
form of shipping documents, as well as for the law merchant generally” (Bewes
1923: 8-11). However, both this Middle Eastern foundation and the continued
evolution of legal institutions in European commercial society, was spontaneous
and undesigned. Indeed, the Law Merchant evolved just as markets evolve, from
the bottom up through individual interaction.
The Law Merchant developed within the decentralized merchant community rather than through coercive government, so police power was not
the source of incentives to recognize its rules. Indeed, the Law Merchant was
voluntarily recognized, as Benson (1989) explains. The reciprocity necessary
for voluntary recognition arose, in part, from the mutual gains generated by
repeated exchange. Furthermore, each merchant traded with many other
merchants, so the spread of information about breaches of commercial conduct within one interaction could affect a merchant’s reputation. Therefore,
the Law Merchant was ultimately backed by the threat of ostracism by the
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merchant community at large, since individuals known to engage in “illegal”
behavior could not find trading partners.
Merchants also established their own courts. One reason for this was that
royal courts often would not enforce customary merchant practices and usage (e.g., they would not recognize contracts involving interest charges: all
interest was usurious). In addition, merchant court judges were merchants
chosen from the relevant trading community (fair or market), while lawyers
and royal judges often had no knowledge of commercial issues, so the risk of
an inefficient ruling was lower in a merchant court, particularly when highly
technical commercial issues were involved. Merchants also had to complete
their transactions in one market or fair and quickly move to the next, but the
resulting desired speed and informality could not have been equitably achieved
without the use of judges knowledgeable of commercial issues.
Where alternative rules might apply (as international trade was beginning
to evolve for instance, and conflicting local customs were discovered) those
practices which proved to be the most effective at facilitating commercial interaction supplanted those which were less effective. When new conditions
arose which were not obviously covered by an existing rule, the scope of rules
expanded or new rules developed. Contract was a primary mechanism for
instituting legal change in the Law Merchant, as individuals agreed to new
practices. Another mechanism for change was dispute resolution. In either
case, however, a new “rule” only applied to the parties directly involved. If
others saw the contract clause or dispute resolution to be useful, they adopted
it in future interactions, so the rule spread through a process of voluntary acceptance.
Considerable change in the Law Merchant occurred in a relatively short
time. In fact, Berman (1983: 350) concludes that, “a great many if not most of
the structural elements of the modern system of commercial law were formed
in this period.” By the twelfth century, commercial law in Europe provided
alien merchants with substantial protection “against the vagaries of local laws
and customs,” and by the early thirteenth century the Law Merchant clearly
was an integrated system of principles, concepts, rules and procedures. In fact,
another reason for the use of merchant courts was that royal judges would
not or could not adopt new rules as fast as the rapidly changing commercial
system required. Berman (1983: 341) notes that over the period from 1000 to
1200, and especially 1050 to 1150, the rights and obligations of merchants in
their dealings with each other “became substantially more objective and less
arbitrary, more precise and less loose.” After all, no one would voluntarily
recognize such a legal system that was not expected to treat him fairly.
Kings gradually asserted authority over commerce, generally in order to tax
it or to extract other types of revenues by selling monopoly franchise or other
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special privileges to politically powerful business interests, as noted in Benson (1989). The Law Merchant became less recognizable as royal courts supplanted merchant courts, and as statutes, precedents, and treaties supplanted
or supplemented business tradition and practice. Nonetheless, it has survived
in varying degrees in international trade, so, as noted above, beginning in the
mid-1950s, lex mercatoria also began to be applied to the private institutions
of modern international commercial law. International commercial law is
largely still is customary law, as explained by Berman and Dasser (1990). The
customary rules of international trade are still backed by the desire to maintain reputations and repeated-dealing arrangements, and therefore, ultimately,
by a boycott threat. Furthermore, almost all international trade contracts
expressly mandate arbitration rather than adjudication by national courts. International arbitration procedures are speedy and flexible, but it is also chosen
because traders generally assume that national courts will not enforce obligations derived solely from commercial practice and usage, while arbitrators “do
not hesitate to refer to international commercial custom, including contract
practices in international trade, as a basis for their award,” as Berman and Dasser (1990: 33) stress. Lew’s (1978: 581) detailed analysis reveals that in arbitration, at least in principle, “The answer to every dispute is to be found prima
facie in the contract itself. What did the parties intend, what did they agree and
what did they expect?” When a contract does not reveal the intentions of the
parties, arbitrators still do not refer to any nationalized system of law unless
the parties have specified one in the contract. Instead, Lew (1978: 585) explains that they apply a “non-national and generally accepted rule or practice”
that the parties should have been aware of within their international business
community. Thus, there is growing recognition that in international trade,
the Law Merchant continues to govern. But the Law Merchant is much more
important for modern commercial activity than many writers recognize.

II. Intranational Law Merchants
In order for widespread trade to occur, and for the development of capital
markets that ultimately allow economies to flourish, traders and lenders require some degree of assurance that the people they are dealing with will live
up to their promises. There is no assurance problem when information is free
and complete, but such perfect knowledge does not exist anywhere except in
some economists’ mathematical models. Information is so scarce in the real
world that trust or recourse often must substitute for knowledge in order to
make promises credible.
Trust and recourse are both substitutes for knowledge, but they are not
perfect substitutes for each other. Tradeoffs mean that under some circumKış-Bahar 2007
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stances trust provides a superior solution to assurance problems, while recourse may be more desirable under other conditions. Furthermore, there are
alternative institutional mechanisms for the provision of recourse, and they
also are imperfect substitutes. While the governments of nation states are often seen as a potential source of recourse, for instance, the law merchant that
evolves within the commercial community is an alternative which is likely
to be a superior source of recourse in emerging commercial economies. The
fact is that the legal systems in many countries with emerging economies do
not provide consistent and predictable recourse. In order to illustrate this, let
us examine some of the tradeoffs between alternative institutional sources of
trust and recourse in emerging markets, many of which can be described as
low-trust societies.

Building Trust
Trust, a willingness to make oneself vulnerable to another even in the absence of external constraints, certainly can evolve to support trade. It is widely
recognized, for instance, that repeated dealings create an environment conducive to the development of trust, because incentives to employ cooperative
strategies (e.g., live up to promises) arise. In emerging economies, repeateddealing arrangements must be established, however. For instance, McMillan
and Woodruff (1998), in their study of emerging trade in Vietnam explain that
an entrepreneur tends to be very cautious when considering a potential trading
partner. He often visits the plant of the firm he is considering in order to see
if the facility appears to be permanent and efficient. He inspects the output of
the plant, ask other trusted traders if they have dealt with or know about the
potential partner, and so on. The information gathered can never be perfect
but if it is positive, a small trade is often arranged. If that one works out, the
next one is larger. It is only after several deals that the transactions reach a
level that involves a substantial commitment. This can take time, of course,
and that is obviously one of the drawbacks of relying on trust relationships.
Traders may be able to gain the trust of others relatively quickly by investing in signals that demonstrate a commitment to fair dealing. For instance,
Nelson (1974) explains that the advertising of experience goods serves two
primary functions for the rational buyer, and neither of these functions focus
on the provision of direct information about the experience quality of commodities that are advertised: first, “advertising relates brand to function” and
provides information about the general uses of the product, but second and
more important, the volume of advertising is a signal to buyers that shows the
extent of committed investment by the seller. According to Nelson, then,
what matters most to a rational buyer is not what advertising says about qualLiberal Düşünce
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ity, but simply that it is a recognizable investment in non-salvageable capital:
brand name. Advertising may not be as important in an emerging economy
as it is in a developed economy, but there are other non-salvageable assets (e.g.,
elaborate store fronts, charitable contributions, community service) that can
serve the same function. Essentially, investments in non-salvageable assets are
offered as a bond to insure credibility. Buyers must be aware of such commitments, and if so, as Klein and Leffler (1981) explain, the marginal cost to buyers of measuring such specialized or non-salvageable investments must also be
less than the prospective gains: “If the consumer estimate of the initial sunk
expenditure made by the firm is greater than the consumer estimate of the
firm’s possible short-run cheating gain” then they will tend to trust the seller.
Furthermore, when effective recourse is not available, firms have very strong
incentives to make such investments (incentives that could be much weaker if
they were relying on some third party to impose sanctions).

From Trust to Reputation and Recourse
Most arguments about the inability of private parties to cooperate without
backing from a coercive power (e.g., a government) are explicitly or implicitly
prisoners’ dilemma arguments. As suggested above, however, the one-shot
prisoners’ dilemma analogy does not characterize most kinds of commercial
interactions, even in emerging economies. When repeated dealing arrangements and/or non-salvageable investments are valuable, traders obviously
have recourse. If a trader partner fails to live up to a promise, commits fraud
or behaves opportunistically, the victim can threaten punishment. Sanctions
can involve tit-for-tat or exit in repeated dealing arrangements, for instance,
but non-salvageable investments create a potential threat that is even stronger:
a threat to spread information about non-cooperative behavior. Traders have
strong incentives to avoid dealing with a firm they believe may not be trustworthy, so if the spread of information is sufficiently effective a spontaneous
boycott can be anticipated. Such an ostracism threat can be a very powerful
source of recourse, since the offending firm will lose all of the value that attaches to its non-salvageable asset. Therefore, traders have strong incentives to
establish communication mechanisms. They may be very informal, as groups
of merchants meet and “gossip”, but they can become more formal (e.g., commercial associations with formal meetings, news letters, etc.). When information can be spread at low cost, the individual trader has incentives to establish and maintain a reputation for fair and ethical dealings. Each transactor’s
dominant strategy is likely to be to cooperate throughout each transaction
that he is involved in with other members of the network of communicating
merchants, whether it is a repeated or a one shot deal. Under these circumKış-Bahar 2007
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stances recourse is not likely to be required very often, although it is always
available.
Time is also required to build reputations, of course, so emerging markets may not have many transactors that can offer valuable reputation bonds
to contractual partners. Firms with international reputations may enter an
emerging market and become established very quickly, but new firms may
have to suffer through a considerable period of losses before they can expect
to see investments in reputation building pay off. Indeed, since the payoff to
such investments are delayed and very uncertain, incentives to make them
tend relatively weak, and the emergence of commerce based on such sources
of recourse also can be quite slow. Much of this uncertainty is due to the state,
however. As Pejovich (1995: 17) notes, “The arbitrary state undermines the
stability and credibility of institutions, reduces their ability to predict the behavior of interacting individuals, raises the cost of activities that have long-run
consequences, and creates conflicts with the prevailing informal rules... [M]ost
countries in Eastern Europe [and many other parts of the world] are arbitrary
states.” When property rights are insecure due to potential arbitrary and/or
opportunistic behavior by government (e.g., changes in tax policy to capture
the quasi-rents that arise with investments in reputation), incentives to invest
in reputation or to count on future dealings are weak and the kinds of private
sanctions discussed here are likely to be relatively weak. But that also means
that the state cannot be relied upon to provide consistently effective recourse,
as traders clearly recognize. McMillan and Woodruff’s (1998) interviews of
entrepreneurs in Vietnam show that despite their frequent reliance on informal sanctions (tit-for-tat, exit, spreading information about non-cooperative
behavior), these entrepreneurs do not want the state to get involved in contract enforcement because they do not trust the state either.

Formalizing Spontaneous Sanctions: Recourse Through
Trading Organizations
Both commitments and threats can be made more credible, and some uncertainty can be eliminated, if individuals with mutual interests in long-term
interactions form “contractual” groups or organizations rather than waiting
for trust or reputation institutions to evolve more slowly. Potential contractual arrangements are numerous, including the implicit contracts of family
bonds and ethnic networks, indirect equity ties through pyramidal ownership
structures, direct equity ties, and interlocking directorates. As Khanna and
Rivkin (2000) explain, such business groups are actually “ubiquitous in emerging economies” (as evidence, they cite a large number of studies about groups
such as grupos in Latin America, business houses in India, chaebol in Korea).
Liberal Düşünce
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In addition to creating strong bonds that facilitate interaction and the spread
of information, as suggested above, an affiliation with such a group can also
be information generating in that it can imply a bond or assurance (a credible
signal of reputable behavior) so potential transactors can circumvent the slow
process of building reputations in order to create trust.
A business organization such as a trade association can also form through
contract and substitute for family, ethnic, ownership, or directorate linkages.
These organizations can provide a formal mechanism to overcome frictions in
communication, insuring that information about any individual’s non-cooperative behavior will be transmitted to others in the relevant business community. Then group membership can include a contractual obligation to boycott
anyone who fails to live up to a contractual obligation: specifically, any noncooperative party will be automatically expelled from the organization. Such
automatic ostracism penalties make the reputation threat much more credible
(Williamson 1991: 168). These groups can also lower transactions costs by
establishing their own unbiased dispute resolution arrangements. After all,
allegations of non-cooperative behavior are not necessarily true, so they may
have to be verified. Furthermore, if a contract does not clearly address some
unanticipated occurrence, a dispute can arise over how to treat the new situation.
A group of traders can institute mediation or arbitration alternatives (or
both, as illustrated by Bernstein’s (1992) study of diamond traders). These
services can be produced internally, perhaps by elected members of the organization (as in the diamond traders’ organization), or by mediation and/or
arbitration specialists, or they can be obtained externally by employing arbitrators from organizations like the International Chamber of Commerce, the
American Arbitration Association, the Hungarian Chamber of Commerce,
or any number of other private dispute resolution providers. Mediation and
arbitration selection mechanisms actually vary widely, but in general, they
guarantee that a choice is made without requiring explicit agreement by the
two parties while still allowing for prescreening, and possible more than one
level of screening (Benson 1999). Biased rulings are not likely in a competitive
environment where potential adjudicators are chosen before hand by the trading community or where both parties have the power to reject adjudicators
proposed by the other.
When a dispute involves new and unanticipated issues, a mediator or arbitrator may be required to determine what rule should be applied to the situation. As noted above Lew (1978, 581) that an arbitrator first attempts to see
what parties intended, agreed to and/or expected by examining the contract.
When an arbitrator cannot discover the parties’ intent in the contract, he must
decide what the parties expected or should have expected using some other
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source of information, and in this regard, an arbitrator draws upon accepted
“practices and usage” (customary rules) of the relevant business community
(Lew 1978: 582-585). The same is often true within domestic commerce as
trade association mediators or arbitrators apply the associations own rules
rather than those of the government of the territory within which the commercial transactions take place (Bernstein 1992, Benson 1995). Indeed, historically, as trade evolved beyond small close-knit groups formed on the basis of
trust and reputation, “legal systems” arise as a substitute for more informal
arrangements, but these legal systems generally are not the product of nationstates (Benson 1989, 1995).

Lex Mercatoria: Customary Commercial Law
A system of behavioral rules backed by institutions to induce recognition,
resolve disputes, and facilitate change, also is a substitute for knowledge (as
well as for trust relationships, and reputation backed by spontaneous ostracism). After all, as Hayek (1937) explains, rational individuals are not able
to use conscious reason to evaluate every option, because there are significant
limits on abilities to reason and to absorb knowledge. This means, among
other things, that rational individuals will often find it beneficial to voluntarily develop and conform to rules to guide their actions. In this context,
“rules” should be seen as behavioral patterns that other individuals expect a
person to adopt and follow in the context of various interdependent activities
and actions -- that is, rules specify obligations. The rules one individual is expected to follow influence the choices made by other individuals: like prices,
rules coordinate and motivate interdependent behavior.
The most visible types of rules are the “laws” designed and imposed by those
with authority in nation-states, but there are other rules (e.g.., habits, conventions, norms, customs, traditions, or standard practices) that are actually much
more important determinants of behavior in many aspects of human activity,
including commerce. A key distinguishing characteristic of such rules is that
they are initiated by an individual’s decision to behave in particular ways under particular circumstances. As Hayek (1973: 96-97) emphasizes, adopting
a behavioral pattern creates expectations for others who observe it and this
create an obligation to live up to those expectations. Furthermore, as Mises
(1985: 192) explains, when individuals who interact with one another observe
each others’ behavioral patterns they often emulate those that appear desirable
so such behavior and accompanying obligations spread. In other words, these
rules evolve spontaneously from the bottom up rather than being intentionally designed by a legislator, and they are voluntarily accepted rather than
being imposed. For an obligation to achieve the status of a “customary law” it
must be recognized and accepted by the individuals in the affected group.
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Customary law tends to be quite conservative in the sense that it guards
against mistakes. Nonetheless, flexibility and change often characterize customary law systems (Pospisil 1971; Benson 1989). For instance, if conditions
change and a set of individuals decide that, for their purposes, behavior that
was attractive in the past has ceased to be useful, they can voluntarily devise
a new contract stipulating a new behavioral rule. Thus, existing custom can
be quickly replaced by a new rule of obligation toward certain other individuals without prior consent of or simultaneous recognition by everyone in the
group. Individuals entering into contracts with these parties learn about the
contractual innovation, however, and/or others outside the contract observe
its results, so if it provides a more desirable behavior rule than older custom,
it can be rapidly emulated. Contracting may actually be the most important
source of new rules in a dynamic system of customary law (Fuller 1981: 157;
Benson 2005, 2006), and many innovations in commercial law have been initiated in contracts and dispersed quickly through the relevant business community (Benson 1989, 1999).
Alternatively, as conditions change, the inadequacy of existing customary
rules can be revealed when a dispute arises. Negotiation is probably the primary means of dispute resolution for members of a close-knit customary law
community, however, reinforcing the contention that contracting is a primary
mechanisms for initiating rapid change in customary law. If direct negotiation
(perhaps facilitated by a mediator) fails, however, the parties to a dispute often
turn to an arbitrator. Since a dispute suggests that existing rules are unclear or
insufficient, new customary rules can be and often are initiated through thirdparty dispute resolution (Fuller 1981: 90, 110-111; Lew 1978: 584-589; Benson
1989, 1999, 2005). Unlike legislation, or public court precedent in a common
law system, such a decision only applies to the parties in the dispute, but if
it effectively facilitates desirable interactions the implied behavior can spread
rapidly through the community, becoming a new rule.
Recourse Through the State: More Powerful Sanctions and More Rapid
Rule Creation?
The high likelihood of unbiased dispute resolution creates strong incentives
to accept arbitration under customary law for parties who want to maintain
the benefits of group membership. In addition to such positive incentives,
refusal to accept arbitration under customary rules often results in automatic
ostracism. Of course, for some individuals, long-run benefits and ostracism
threats may not be sufficient. Thus, a stronger sanction might be desirable,
and nation-states with coercive power certainly can provide strong threats.
Furthermore, a state’s legal system can provide recourse for traders who are
not members of informal or formal trading communities. And while customary law can evolve quite rapidly under some circumstances, it does tend to be
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conservative, so perhaps the state, through legislation, can create beneficial
new laws even more rapidly. Perhaps commercial law for emerging markets
should be produced by governments? Actually, despite such potential (although certainly not guaranteed) benefits, there are a number of reasons for
avoiding substitution of the state’s legal system for alternative (although always imperfect) private (Law Merchant) solutions to the assurance problem.
One is simply that governments of the nations where markets are attempting
to emerge face a tremendous knowledge problem which means that they are
not capable of doing the things that various commentators suggest that they
should do. For instance, legislators, bureaucrats, and judges in places like Russia, Poland, Vietnam, China, and Brazil, are even less likely to understand the
important underpinnings of a successful market system well enough to provide
effective support for them than the Western European and North American
judges, bureaucrats, and politicians who frequently seem to make decisions
that undermine rather than support market processes (Pejovich 1997).
There is another problem with state made commercial law. The wide variety of activities and relationships that exist in commerce mean that many rules
that are effective for one type of transaction or one group may not be effective
for another. The diamond traders discussed by Bernstein (1992) may prefer a
very different set of rules and institutions than those adopted by the oil traders discussed by Trakman (1983), for instance. The products being traded
are very different, of course, suggesting that very different contractual issues
are likely to be relevant, but the trading communities are also very different.
Diamond merchants share common ethnic and religious backgrounds, creating an environment of mutual understanding (e.g., of common trade practices
and usage) and trust, thus reducing the need for highly technical and specific
contracts, while oil traders display much greater ethnic and religious diversity
as well as differences in motivations (a number of oil producing states have nationalized production, for instance, so political considerations can have major
impacts of decision-making), so the level of common understanding is low,
trust relationships are weak, and much more specific and complex contracts
are required. Imposition of a homogeneous set of rules on these two groups
would lead to higher transactions costs for at least one set of these traders, if
not both. Yet, national legal systems tend to produce homogenized although
very complex law that limits the potential for specialization, but as Cooter
(1994: 216) explains, more decentralized lawmaking is desirable in increasingly
complex economic systems.
There is another problem that arises with state-made law. Any legal system that is larger than what would spontaneously evolve through individual
interaction will, by definition, require some concentration of coercive power.
While such power might be used to simply extend the scope of basic cusLiberal Düşünce
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tomary rules, this is unlikely because, in addition to a knowledge problem
there is also an interest problem. Coercively imposed rules can internalize
externalities and facilitate voluntary interaction, but they also determine the
distribution of wealth, and these distributional consequences create incentives
to use coercive law to transfer wealth. Indeed, an understanding of state-made
law requires recognition of the resulting conflict between incentives to pursue
wealth through both productive and transfer processes (Benson 2005). The
use of law to transfer wealth actually reduces wealth for at least five reasons.
First, comparative static analysis of a transfer points to a deadweight loss.
Second, as Tullock (1967) explains, the resources consumed in the rent-seeking competition for such transfers also have opportunity costs: they could be
used to produce new wealth. Third, potential victims of the transfer process
have incentives to resist, of course, so rent-avoidance costs also arise through
investments in political information and influence. Exit is another option,
however, whether by moving to an alternative political jurisdiction, or by hiding economic activity and wealth (e.g., moving transactions “underground”
into what de Soto (1989) calls the informal sector). Therefore, in order to
induce compliance with discriminatory transfer rules, the rule makers will
generally have to rely on an enforcement bureaucracy, both to limit exit and
to execute the rules. These high enforcement costs are a fourth source of
opportunity costs that accompany a wealth transfer process. The fifth consequence is likely to be even more significant than the other four, however.
Faced with the probability of involuntary transfers, productive individuals’
property rights to their resources, wealth, and income flow are perceived to
be relatively insecure, so their incentives to invest in maintenance of and improvements to their assets, and their incentives to earn income and produce
new wealth that might be appropriated, are weak. If transfers are expected to
be large, frequent, and arbitrary, production will be low and wealth expansion
(economic growth) will be very slow if it occurs at all.

III. Conclusions
If we look to the relatively advanced economies of Western Europe and
North America for models of how market economies emerge, we find that
markets were well established and governed by customary law long before
states got involved in the making and enforcing rules of commerce, and that
even when the states did so, they generally started by recognizing established
custom (Benson 1989, 1995). Furthermore, after state intervention previously
established institutions of trust, informal recourse (e.g., spontaneous ostracism), commercial groups, and customary law survived as an ongoing source
of competition for the state, helping to constrain its activities. As Feldbrug-
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ge (1996: 568) observes, of course, “the construction of a totalitarian system
entailed the systematic destruction of the civil society and the free market
system,” so the emerging markets of formerly-communist Eastern Europe,
still-communist parts of Asia, and numerous non-communist totalitarian governments around the world are not able to start with the types of private commercial institutions that have provided the foundation for trust and recourse
in the West. The West did not have them either, however, until they became
desirable (Benson 1989). The evolution of the private institutions of commercial law and of market institutions themselves has always been simultaneous
rather than sequential (Benson 1989). And in this regard, it is not surprising
to find that repeated dealings and reputation effects are being used to support
trade in many emerging economies. Informal and formal groups of trading
partners are developing quite rapidly in many emerging economies (Pejovich 1995; McMillan and Woodruff 1998; Khanna and Rivkin 2000). During
the early stages of group formation arbitration arrangements may not arise
as members rely instead on negotiation and threatened sanctions to resolve
disputes (McMillan and Woodruff 1998), but arbitration is also developing in
some emerging economies (Jankovich 1996: 539). While these developments
are often quite slow, that is generally because the threats of an arbitrary state
stand in their way. Even if that is not the case, however, reliance on the state
for rules and/or legal sanctions at this early stage is likely to mean that the
future evolution commercial law will be along a very different path than the
one taken in the economies of Western Europe and North America, where
the state did not claim jurisdiction until long after the evolutionary process
was under way. The withdrawal of the state from any efforts to influence
commerce will do more to stimulate commercial activity than any proactive
efforts by the state to speed up the process, since such efforts will inevitably
be undermined by the problems of knowledge and interest.
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Her büyük detekﬁn kendine göre bir ortamı olur. Sherlock Holmes için o ortam,
Edward dönemi İngilteresinin karanlık sokaklarıyla görkemli malikaneleridir.
Miss Marple için İngiltere kırsalında bir köydür. Komiser Maigret için Paris’in
bulvarlarıdır. Bu tür detekﬂer o yerlerin yalnız coğrafyasını bilmekle kalmaz,
kurumlarını, insanlarını da bilirler. Kendi ortamlarında işlerin nasıl yürüdüğünü,
insanların nasıl davrandığını çok iyi anlarlar.
Marjinde Cinayet’in detekf-kahramanı Henry Spearman’ın da farklı bir
ortamı vardır, ama o ortam hiçbir zamanla ya da mekânla sınırlanmış
değildir. Onun ortamı, rasyonel insanın kafasının içindedir; o insana belli
bir amaca ulaşmak için iki seçenek verildiğinde, her zaman maliye düşük
olanı seçecekr. Spearman’ın esrarengiz olayı çözmesi, bu rasyonel insanın
nasıl davrandığını anlamak ve tüm insanların rasyonel olduğunu varsaymak
yöntemiyle gerçekleşmektedir.
Bir iksatçı olan dedekﬁmiz, insanların manksız görünen seçimlerinin
arkasındaki gizli amacı keşfetmeye çalışıyor. İksada Giriş derslerinde yardım
kaynak olarak da kullanılan kitap, okuyucuya insan davranışlarının iksadî
analizlerini heyecan verici bir maceranın içinde sunuyor.
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Tarihsel ve Entelektüel Bağlam
İçinde Murray N. Rothbard’ın
Anarko-Kapitalist Siyasî Teorisi*
Roberta Modugno Crocetta°
1. Liberteryanizm ve Anarko-Kapitalizm

B

irleşik Devletler’de kullanıldığı şekliyle liberteryanizm terimi, klasik liberalizmle direkt bağlantılı ve Avusturya ekonomi ekolü ile
karşılaşması sayesinde son elli yıldır yeni bir hayatiyet kazanmış
olan düşünce ekolünü anlatır. Amerikan liberteryanizmi, klasik liberalizmin ve bireyciliğin en son gelişmesi olarak düşünülebilir. Bu düşünce
ekolünün asıl kökleri, John Locke’un Two Treatises on Civil Government’ındadır1
ve Amerikan Bağımsızlık Bildirisi ile Thomas Jefferson’ın ﬁkirleri tarafından
hakkıyla temsil edilen ve Devlet’e ve Hükümet’e karşı eleştiri ve güvensizliğe
dayanan siyâsi gelenek içinde iyice kökleşmiştir.
Klasik liberal doktrin, büyük ölçüde Yeni Dünya’da geliştirilmiştir, o ölçüde ki, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi, açıkça, bireyin doğal hakları doktrinine ve devletin bu hakları korumak için mevcut olduğu, bunun sonucu
olarak, eğer bunu yapmazsa, halkın yönetimi azledebilmesi gerektiği ilkesine dayanmaktadır. Sömürge döneminde bile bireyci anarşizm, yani klasik
liberalizmin köktenci yorumu gelişmeye başlamıştı. Bireyci anarşizmin ana
ﬁkri, adalet ve uyumu sağlamada serbest piyasanın temel bir role sahip oldu* http://www.mises.org/journals/scholar/Modugno.PDF.
° İktisat profesörü.
1
J. LOCKE, Two Treatises on Civil Government, 1690. Locke’un ﬁkirleri, Thomas Gordon ve
John Trenchard’ın bunları ortaya çıkarmaları sayesinde, Amerikan kolonilerinde iyi bilinir
hâle gelmiştir. Bkz., T. GORDON, J. TRENCHARD, Cato’s Letters, 1719-1723, edited by C.
Lottieri, Macerata, Liberilibri, 1997.
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ğu ve bireylerin özgür birlikteliklerine dayanan devletsiz bir toplumdur. Bu
düşünce ekolünün 19. yüzyıldaki belli başlı temsilcileri, Josiah Warren (18191874)2, Lysander Spooner (1808-1887)3 ve Benjamin Tucker (1854-1939)4 idi.
Ancak, George Nash’in, “çağımızın entelektüel tarihinde çok önemli bir
olay” 5 diye tanımlamakta tereddüt etmediği, Avusturya ekonomi ekolünün
önde gelen temsilcilerinden bazılarının Birleşik Devletler’e yaptıkları “Büyük Göç”ü dikkate almadan, liberteryanizmi tam olarak anlamak mümkün
olmayacaktır. Savaşın sürdüğü bir dönemde, Avusturya ekonomi ekolüne
mensup bir grup âlim, Birleşik Devletler’e gitmek üzere Avrupa’dan ayrıldı.
Bunlar arasında, Ludwig von Mises, Joseph Schumpeter, Gottfried Haberler,
Fritz Machlup ve Oscar Morgenstern de vardı. Bunlardan bazıları, Amerikan
akademiyası içinde çok iyi mevkiler elde ettiler ve Avusturya marjinalist ekolünün ﬁkirlerinin yayılmasına katkıda bulundular. Özellikle Ludwig von
Mises’in New York’a göç etmesi, bu ﬁkirlerin Birleşik Devletler’de yayılma
ve klasik liberalizmin yeniden canlanması bakımından çok önemliydi.6
Von Mises, Avrupa’dan 1940’ta ayrıldı ve 1945’ten 1949’a kadar New York
Üniversitesi’nde ders verdi. 1969’un sonuna kadar, Volker Vakfı’nın desteğinde, New York Üniversitesi’nde, Avusturya ekonomik teorisi konusunda
haftalık seminerler verdi. 1944’te, von Mises’in, Amerikan liberteryanizminin
büyük entelektüel borcu bulunan iki kitabı yayınlandı: Omnipotent Government7
ve Bureaucracy8. Her iki kitabın da ana konusu, her şekildeki devlet müdahalesinin sebep olduğu zarardı. Von Mises’in hem ekonomik, hem de siyâsi ﬁkirler
tarihinde gerçek bir kilometre taşı olarak görülebilecek olan eseri ise, yazarın,
insan davranışının praksiyolojisini ya da ilmini açıkladığı Human Action’dır. Von
Mises’e göre insan, davranışını, sübjektif hedeﬂerine ulaşma yollarına uygun
2

Bkz. J. WARREN, Equitable Commerce, Burt Franklin, New York, 1852; True Civilization,
Burt Franklin, New York, 1867.
3
Bkz. L. SPOONER, The Unconstitutionality of Slavery, Bela Marsh, Boston, 1860; Natural Law,
1882, The Lysander Spooner Reader içinde, ed. G. H. Smith, Fox & Wilkes, San Fransisco, 1992;
The Constitution of No Authority, 1870.
4
Bkz. B. TUCKER, Individual Liberty, Vanguard Press, New York, 1926; State, Socialism and
Anarchism. How Far They Agree and Wherein They Differ, Bergman, Alpine Mich, 18?
5
G. H. NASH, The Conservative Intelectual in America Since 1945, Basic Books, New York, 1976, s.
10.
6
Bu konuda, bkz., K. VAUGHN, Austrian Economics in America. The Migration of a Tradition,
Cambridge University Press, Cambridge, 1994. M. N. ROTHBARD, Ludwig von Mises: Scholar,
Creator, Hero, Ludwig von Mises Institute, Auburn, 1988. Von Mises’in ünlü seminerine devam
edenler arasında, Rohtbard’dan başka, Leonard Liggio, Ralph Raico, Hans Sennholz, Louis
Spadaro, Israel Kirzner ve George Raisman da vardı.
7
L. VON MISES, Omnipotent Government, Yale University Press, New Haven, 1944.
8
L. VON MISES, Bureaucracy, Yale University Press, New Haven, 1944
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olarak seçer ve bu sıfatla her zaman akılcıdır. İnsan davranışının aksiyomu
şöyledir: “bireyler belli amaçlara ulaşmaya uygun biçimde davranırlar”. Bundan başka bazı doğal sonuçlar vardır –insan kaynaklarının ve bir kaynak
olarak zaman faktörünün değişkenliği ve darlığı. İnsan davranışı aksiyomu ve
bunun doğal sonuçlarıyla başlayan von Mises, serbest piyasanın, çok değişik
amaçlara ulaşmanın ve bu suretle en fazla sayıda insanı tatmin etmenin en
iyi yolu olduğuyla devam eder.9 Mises’in eserine ilâveten, liberteryanizmin
yeniden doğuşuna yol açan diğer bazı önemli olaylar da söz konusuydu. 1944’te,
Hayek’in kitabı The Road to Serfdom10 [Türkçe çevirisi, Kölelik Yolu, Liberte Yay.,
1999, 2. Baskı] yayınlandı, 1940’lı yıllarda Albert Jay Nock’un (1870-1945)
11
yazıları yeniden ortaya çıktı ve 1955’te <<National Review>> 12 kuruldu.
1950-1960 arasında liberteryanizm için epeyce önemli bir kişilik de, 1920’lerin sonunda Sovyetler Birliği’nden Birleşik Devletler’e göç etmiş olan Ayn
Rand (1905-1982)13 idi. 1960’larda Rand, Amerikan kolejlerindeki öğrenci
kitlesinden çok büyük bir onay gören kapitalizm yanlısı ﬁkirleri yayan
bir entelektüel grup olan objektivist hareket adındaki akımı başlattı. Rand,
“kapitalizmin, bütün mülkiyetin özel şahısların elinde bulunduğu mülkiyet
9

L. VON MISES, Human Action, Yale University Press, New York, 1949, s. 16-18, 12-14, 22.
F. A. VON HAYEK, The Road to Serfdom, Routledge & Son, London, 1944. <<New York
Times Book Review>>da, Henry Hazlitt, The Road to Serfdom’ın “neslimizin en önemli
kitaplarından biri” olduğunu, [...] sadece John Stuart Mill’in On Liberty’si ile mukayese
edilebileceğini yazar. The Road to Serfdom’da Hayek, planlı ekonomiye dönme eğilimi ve böyle
bir planlamanın birey özgürlüğüne yıkıcı etkisinden dolayı endişelidir. Kolektivizm dâimâ ve
kaçınılmaz olarak totaliteryendir ve köleliğe götürecektir. Buna karşı Hayek, ne yazık ki terk
edilmiş olan bireyciliği ve klasik liberalizmi teklif etmektedir.
11
Özellikle bkz., A. J. NOCK, Our Enemy, The State, William Marrow and co., New York, 1935.
Nock’un eserleri arasında, ayrıca bkz., The Memoirs of a Superfluous Man, Harper & Brothers,
New York, 1943; The Theory of Education in the United States, Harcourt, Brace, 1926; Jefferson,
Harcourt, Brace, 1926; On Doing the Right Thing and Other Essays, Harper & Brothers, New York,
1928.
12
Bir grup muhafazakâr ve liberteryen entelektüel, <<The National Review>> etrafında
toplandı. Eğer bu grup bir amalgam ise, bunun ana bileşeni anti-komünizm idi. Komünizm,
gerek iç ve gerekse dış alanda küresel bir tehdit olarak görülüyordu. Tehdit, G. Nash’in “Fransa
ve İtalya, güçlü ulusal komünist partiler tarafından zayıﬂatılmaktadır” diye yazdığı gibi,
özellikle de dış dünyada apaçıktı. Bkz., G. NASH, op. cit., s. 89. <<The National Review>>ın
başlıca temsilcilerinden biri de, F. Von Hayek’in “Why I’m not a Conservative?” başlıklı
ünlü bir makalesiyle katkıda bulunduğu, meşhur bir antoloji olan “What is Conservatism?”’i
1964’te yayınlayan Frank Meyer’di.
13
1950’ler ve 1960’lar boyunca minimum devlet faaliyetinin destekleyicisi ve liberteryanizm
savunucusu olan romancı ve ﬁlozof Ayn Rand. Asıl adı Alyssa Rosenbaum olan Ayn Rand,
St. Petersburg’da zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Gençliğinde kendisinin ve ailesinin
hayatı Rus Devrimi’yle altüst oldu. Rosenbaumların aile şirketi Komünist rejim tarafından
kamulaştırıldı ve mevcut tasarruﬂarını harcamış olduklarından, bütün aile yoksulluğa düştü.
10
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hakları dahil, bireysel hakların tanınmasına dayanan bir sosyal sistem” olduğunu gösteriyordu, fakat hepsinden önemlisi, onun, “kapitalizmin ahlâki
gerekçesinin, onun, insanın hayatını insan marifetiyle koruyan, egemen ilkesi
adalet olan ve insanın rasyonel doğasına uyan tek sistem olması gerçeğinde
yattığını” düşünmesidir.14 Bu ﬁkirler, Rand ve sempatizanlarının, von Mises’in
seminerlerine devam etmelerine yol açmıştır.
George Nash’e göre 1950’ler, Birleşik Devletler’de klasik liberalizmin
yeniden keşﬁne işaret etmektedir. New Deal dönemi hâlâ son tecrübeydi
ve Amerikalılar, o dönem politikaları üzerinde ısrar etmekten henüz vazgeçirilememişti. Siyâsi tartışmanın ana temaları, ekonomiye devlet müdahalesi
ve Keynesçilik olmaya devam ediyordu. Dış politika bağlamında ise, Soğuk
Savaş ve Stalinist Rusya totaliteryanizminin kabul edilmesi, liberteryen ve
bireyci ﬁkirlerin gelişmesi açısından verimli bir zemin yarattı. Hepsinden
önemlisi, baskıcı devletçilik yenilgiye uğramış olsa bile, Nash’in sorduğu gibi, “görünmez el, bürokratın ve gizli polisin çok fazla görünür elinden daha
tercihe şâyân değil miydi?” 15
Son otuz yılın Amerikan siyâsi tartışmaları içinde liberteryanizm16, bireyin özgürlüğü ve temel öz-mülkiyet hakkı adına Devlet ve daha önemlisi

Diktatörlük, açlık ve sürgün terörüne ilişkin tecrübeleri, genç kadının hayatında silinmez
biçimde iz bıraktı ve 1920’lerin sonunda Rand, Birleşik Devletler’e göç etmeyi başardığında,
ateşli komünizm karşıtlığı ve kolektivist rejimin hastalıklarını ortaya dökmesi sebebiyle ün
kazandı. Rand’ın eserleri arasında, bkz., A. RAND, The Virtue of Selfishness. A New Concept of
Egoism, New American Library, New York, 1961; Capitalism: the Unknown Ideal, Signet Books, New
York, 1967. Rand konusunda, bkz., C. M. SCIABARRA, Ayn Rand. The Russian Radical, The
Pennsylvania State University Press, University Park, 1995.
14
A. RAND, What is Capitalism?, Capitalism: The Unknown Ideal içinde, cit., s. 19-20.
15
G. NASH, Op. cit. s. 34.
16
Liberteryanizm konusundaki literatür arasında, bkz., J. NARVESON, The Libertarian Idea,
Temple University Press, Philadelphia, 1988; L. E. LOMASKY, Persons, Rights, and the Moral
Community, Oxford University Press, New York, 1987; T. R. MACHAN, Human Rights and
Human Liberties, Nelson Hall, Chicago, 1975; Individuals and Their Rights, Open Court, La Salle, 1989;
Private Rights, Private Illusions, Transaction, New Brunswick, 1994; D. RASMUSSEN, D.
U. DOUGLAS, Liberty and Nature, Open Court, La Salle, 1991; Anarchism, <<Nomos>>un özel
sayısı, eds. J. Chapman ve R. Pennock, New York University Press, New York, 1978; J.
HOSPERS, Libertarianism, Nash, Los Angeles, 1971; J. TUCCILLE, It Usually Begins With Ayn
Rand, Fox & Wilkes, San Francisco, 1972; Liberty Against Power: Essays by Roy A. Childs Jr., ed.
J. Kennedy Taylor, Fox & Wilkes, San Francisco, 1994; Freedom and Virtue, ed. G. W. Carey,
University Press of America, Lanham, 1984; Liberty for the21st Century, ed. T. R. Machan ve D.
B. Rasmussen, Rowman & Littleﬁeld Publishers, 1995; D. BOAZ, Libertarianism: A Primer, The
Free Press, New York, 1997; J. L. KELLEY, Bringing the Market Back In, New York University
Press, 1997; The Economics of Liberty, ed. L. H. Rockwell, Ludwig von Mises Institute, Auburn,
1990; H. ARVON, Les libertariens americains, P.U.F., Paris, 1982; P. LEMIEUX, Du
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devletçiliğe radikal bir eleştiriye dayanan ana ﬁkriyle, giderek artan bir önem kazanmıştır. Klasik liberalizme ait ve aşırı sonuçlarına karşı sınırlı güç
ve fonksiyona sahip bir Devlet ilkesini kabul eden liberteryenler, Devleti,
asgari sayıda fonksiyonu olması gereken, yine de gerekli bir kötülük olarak görmeye devam edenler (ki aralarında Ayn Rand ve Robert Nozick vardır)17 ve Devletin bir kötülükten başka hiçbir şey olmadığını düşünenler
olmak üzere, ikiye ayrılmışlardır. Asgari sayıda fonksiyona sahip bir Devleti savunan teorisyenler, fonksiyonları yurttaşların haklarını korumak ve
güvenliği sağlamakla sınırlanmış, sırf gece bekçisi olan bir Devlet ﬁkrini
desteklemişlerdir. Liberteryanizmin diğer türü, ﬁkirleri anarko-kapitalizm
başlığı altında toplanan anarşist olanıdır. Murray Rothbard’dan başka, anarkokapitalist tezlerin başlıca savunucuları, David Friedman18, Hans Herman
Hoppe19, Bruce Benson20, Randy Barnett21, Jerome Tuccil ve Roy Childs’dır.
Her iki tür liberteryanizmin ortak unsuru ise, en fazla sayıda insanın
mutluluk elde etmesinin tek yolu ve sübjektif değerlere ve hedeﬂere uygun
tek sistem olması sebebiyle, serbest piyasaya daha da fazla alanı terk etme
gereği şeklindeki kanaattir. Liberteryenler, eğitim, yol yapımı ve yönetimi,
ulaştırma ve haberleşme araçları, su kaynakları, posta sistemi vesaire gibi
konularda tercih yapma özgürlüğü olan özel yurttaşlar arzu ederler. Anarkokapitalistler ise, bunlara ek olarak, Devletin varlığını meşrulaştıran alışılmış
fonksiyonlarını, yani savunmayı ve adalet yönetimini de serbest piyasaya emanet etmeyi savunurlar ve aynı bölge içinde, birbirleriyle rekabet eden bir
koruma acentaları sistemini önerirler. Anarko-kapitalistlerin düşüncesine göre, Devlet ahlak dışı bir kurumdur, çünkü, sayısız tekelleri sebebiyle birey
haklarını çiğner ve ayrıca mal ve hizmet temininde de verimsiz bir kurumdur.
Bu nedenle, Devlet ﬁkrinin ötesine geçen, rızaya dayalı küçük topluluklardan

liberalisme à l’anarchocapitalisme, P.U.F., Paris, 1983; A. LAURENT, l’individualismo
radicale dei libertari americani, Storia dell’individualismo içinde, Il Mulino, Bologna, 1994, s.
95-109; R. CUBEDDU, Il libertariansim, Atlante del liberalismo içinde, Ideazione, Liberilibri,
1997. İtalya’da geçenlerde yayınlanan cilt, liberteryen tartışmaya katkıda bulunmuştur, Contro
lo Stato Massimo, ed. CIDAS, Liberilibri, Macerata, 1998.
17
Bkz., R. NOZİCK, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York, 1974.
8
Bkz., D. FRIEDMAN, The Machinery of Freedom, 1973, Open Court, La Salle, 1989.
19
H. H. HOPPE, Fallacies of Public Goods Theory and the Production of Security, <<Journal of Libertarian
Studies>> içinde, n. 1, Kış 1989, s.27-46.
20
B.BENSON, The Enterprise of Law: Justice Without the State, Paciﬁc Research Institute, San
Francisco, 1990.
21
R. BARNETT, Whither Anarchy? Has Robert Nozick Justified the State?, <<Journal of Libertarian
Studies>> içinde, n. 1, Kış 1977, s. 15-21; Toward a Theory of Legal Naturalism, Ibid., n. 2. Durum
1978, s. 97-107.
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oluşan ve belli bir bölgede güç kullanımının tek elden kontrolü kavramına
dayanan bir ulus senaryosu teklif ederler.22

2. Murray N. Rothbard: Hayatı ve Eserleri
David Gordon, Murray N. Rothbard’ı “özgürlük savunucusu bir âlim”23
olarak tanıtır. Aslında, Rothbard’ın çok sayıdaki eserlerinin tamamı, bir ortak paydayla nitelenir –birey özgürlüğünün hırslı bir savunusu.
Rothbard, Doğu Avrupa kökenli Yahudi göçmenlerin oğlu olarak,
1926’da New York’ta dünyaya geldi. Matematik dalında mezun olduğu
Columbia Üniversitesi’nde eğitim gördü ve The Panic of 181924 başlıklı teziyle iktisat tarihi alanında doktora derecesine hak kazandı. 1966’dan itibaren
Brooklyn Politeknik Üniversitesi’nde ekonomi dersleri verdi ve Columbia
Üniversitesi’nde hukuk ve siyaset düşüncesi konusundaki tarih seminerinin
bir bölümünde ders anlattı. 1986’da, Las Vegas’taki Nevada Üniversitesi’ne
İmtiyazlı Ekonomi Profesörü olarak atandı. İlgi alanları, ekonomi, tarih ve
siyaset felsefesiydi ve ekonomi alanında yazdığı eserler, The Panic of 1819,
America: Great Depression 25 ve An Austrian Perspective on the History of Economic Thought26;
22

Bkz. M. N. ROTHBARD, Nations by Consent: Decomposing the Nation State, <<Journal of
Libertarian Studies>> içinde, Sonbahar 1994, s. 1-10.
23
D. GORDON, Murray N. Rothbard: A Scholar in Defense of Freedom, Ludwig von Mises Institute,
Auburn, 1986, s. 5. Bu kitap, Murray Rothbard’ın kişiliğini ve eserlerini araştırmak isteyen
bir kimse için vazgeçilmez bir bibliyograﬁk eserdir. David Gordon’un bu eserinden başka,
Rothbard hakkındaki literatür için, bkz., N. P. BARRY, Anarcho-capitalism, On Classical Liberalism
and Libertarianism içinde, MacMillan Press, London, 1986, s. 161-191; Rothbard: Liberty, Economy
and State, <<Journal des Economistes et des Etudes Humanies>> içinde, VI, 1 Mart, 1995; Man,
Economy and Liberty. Essays in Honor of Murray N. Rothbard, eds. W. Block ve L. H. Rockwell, The
Ludwig von Mises Institute, Auburn, 1988; M. N. Rothbard: in Memoriam, ed. L. H. Rockwell,
The Ludwig von Mises Institute, Auburn, 1995; C. R. TAME, Creating a Science of Liberty: The
Life and Heritage of Murray N. Rothbard, 1926-1995, <<Free Life. A Journal of Classical Liberal and
Libertarian Thought>> içinde, n. 23, Ağustos 1995, s. 7-8; L. M. BASSANI, Introduzione a M.
N. ROTHBARD, L’etica della libertà, Liberilibri, Macerata, 1996; N. IANELLO, <<Concepite in
libertà>>. Le nazioni libertarie nel modello di Murray Rothbard, Nazione cos’è içinde, eds. N. Ianello,
C. Lottieri, L. Flacco Editore, Treviglio, 1996, s. 54-70. G. NASH, Op. cit., s. 126-130, 313319’da, Rothbard’la ilgili mükemmel bölümler bulunabilir; E. J. DIONNE, Why Americans
Hate Politics, Simon & Shuster, New York, 1991. 1960’lardaki çalkantılı yılların ve öğrenci
protestolarının bir ürünü olarak liberteryanizmi ve Rothbard’ın başarısını, özellikle Nash
yorumlamaktadır. Ayrıca, R. A. MODUGNO, Murray N. Rothbard e l’anarco-capitalismo
americano, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998’e başvurulmasını önerebilirim.
24
M. N. ROTHBARD, The Panic of 1819, Columbia University Press, New York, 1962. Yazarın
tezi, 1819’daki ilk Amerikan ekonomik bunalımına, ekonomik alana devlet müdahalesinin
sebep olduğudur.
25
M. N. ROTHBARD, America’s Great Depression, Van Nostrand, Princeton, 1963.
Rothbard’ın buradaki tezi, Büyük Bunalım’ın gerçek nedeninin Federal Bank’ın siyâsi
müdahalesiydi ve bu yüzden de, 1929’da çöken kapitalizm değil, müdahalecilikti.
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Amerikan kolonilerinin, 17. yüzyıldan Amerikan Devrimi’ne kadarki tarihi
olan Conceived in Liberty27; ekonomi alanındaki eserleri, Man, Economy and
State28 ve Power and Market29; siyaset felsefesi konusundakiler, For A New Liberty,
The Libertarian Manifesto30 ve The Ethics of Liberty31’dir. Ayrıca birtakım denemeler, makaleler, önsözler ve kitap eleştirileri de yazmıştır. Liberteryen Parti’nin
ideolojisinde temel bir rol oynadı, Ludwig von Mises Enstitüsü’nün Başkan
Yardımcısı ve Liberteryen Araştırmalar Merkezi’nin ortak kurucusuydu.
<<Review of Austrian Economics>>in editörü ve <<Journal of Libertarian
Studies>>in yöneticisiydi. 7 Haziran 1995’te New York’ta öldü.
Rothbard, henüz öğrenciyken, Ludwig von Mises’in New York Üniversitesi’nde her hafta verdiği, Avusturya marjinalizmi konusundaki seminerlere gitmeye başladı. Bir delikanlı olduğu hâlde, Roosevelt’in New Deal politikalarının devam eden etkilerine, Komünizmin ﬁkirlerine esasen daha
önce karşı çıkmaya başlamıştı ve von Mises’le karşılaşması ise kesinleştirici
oldu. Kendisinin de hatırlattığı gibi, “ne mutlu ki, von Mises’in seminerinin
başlaması ile Human Action’ın yayınlanması aynı zamana rastladı [...]. Human
Action şudur: von Mises’in en büyük başarısı ve insan zihninin, yüzyılımızdaki
en iyi ürünlerinden biri. Mises, kendi geliştirdiği metodoloji ve praksiyolojiye
dayanarak ekonomi ilmini bütünlemiş ve insanoğlunun varolduğu ve dünyada,
kendi en değerli amaçlarına ulaşmaya çalışmak için birtakım metotlar kullanarak davrandıkları şeklindeki kaçınılamaz temel aksiyom üzerine oturtmuştur. Von Mises, doğru ekonomi teorisinin bütün o muazzam yapısını, bireysel
insan davranışına ilişkin bu en eski gerçeğin mantıksal anlamlarına göre inşa
etmektedir”.32 Zaten serbest piyasa taraftarı olan Rothbard’a göre, von Mises’in
ﬁkirleri esastı, çünkü Rothbard da, serbest piyasanın, refah ve özgürlüğü
tesis etmenin ve artırmanın en iyi yolu olduğunu düşünüyordu. Avusturya
Ekolü’nün ekonomik teorisini Amerikan liberteryen geleneğiyle birleştiren
Rothbard, liberteryen ﬁkirlere sempatisi olanlar için bir referans noktası
olmuştur. Rothbard’ın evi, âlimler, felsefeciler, profesörler ve öğrenciler için
bir toplantı yeri hâline gelmişti. Walter Block’un da ifade ettiği gibi, Rothbard,
liberteryanizmin dirilişinin “entelektüel babası”ydı.33
26

M. N. ROTHBARD, An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, 2 cilt, Edward
Elgar Publishing Company, Brookﬁeld, 1995.
27
M. N. ROTHBARD, Conceived in Liberty, 4 cilt, Arlington House, New Rochelle, 19751979.
28
M. N. ROTHBARD, Man, Economy and State, Van Nostrand, Princeton, 1962.
29
M. N. ROTHBARD, Power and Market, Institute for Human Studies, Menlo Park, 1970.
30
M. N. ROTHBARD, For A New Liberty, The Libertarian Manifesto, MacMillan, New York,
1973.
31
M. N. ROTHBARD, The Ethics of Liberty, Humanities Press, Atlantic Highlands, 1982.
32
M. N. ROTHBARD, Ludwig von Mises, cit., s. 64.
33
W. BLOCK, Murray N. Rothbard, In Memoriam, cit., s. 23
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3. Saldırgan Devlet
John Kelley’in de yazdığı gibi, Rothbard, 1949’da von Mises’in seminerlerine gitmeye başlamasının hemen ardından, bir anarko-liberteryen olmuştu.34 Von Mises, bir anarko-kapitalist değildi, aslında o, anarşistlerin temelde
samimi olduklarına ama güç kullanımı konusunda bir tekelin olmasının
zorunluluğuna ikna olmuştu, [çünkü] “zihinleri, toplumsal işbirliğinin faydalarını anlayamayacak kadar sınırlı olan bireyler ve birey grupları dâimâ varolacaktır”.35 Fakat von Mises’in, “laissez-faire politikasının herkes için barışa
ve daha yüksek hayat standartlarına götürdüğü, buna karşılık devletçiliğin
çatışmaya ve daha düşük yaşama standartlarına yol açtığı”nı36 kanıtlamasından sonra, Rothbard’a göre, “bütün diğer hizmetler gibi, savunma ve güç
kullanımı da serbest piyasa tarafından ﬁnanse edilebilirdi”.37 Bizzat Rothbard,
1949-50 kışında, sol cenahtan bazı öğrencilerle konuşması esnasında, kendisi
açısından bütün alanlarda serbest piyasayı desteklemenin, ama aynı zamanda bir Devlet polis gücüne taraftar olmanın bir arada imkânsız olduğunun
farkına vardığını nakletmektedir: “bütün düşüncem çelişkiliydi [...], yalnızca
iki mantıklı ihtimal vardı: sosyalizm veya anarşizm. Benim için bir sosyalist
olmak tartışma dışı olduğundan, meselenin karşı konamaz mantığıyla, kendimi bir özel mülkiyetçi anarşist, ya da daha sonra adlandıracağım gibi, bir
anarko-kapitalist olmaya doğru itilmiş buldum”.38
Rothbard, anarko-kapitalist teorisini, Amerikan politikasının, giderek artan biçimde refah ve savunma harcamalarını artırmak üzerinde yoğunlaştığı
1960’lı yıllarda geliştirdi. Gerçekten de Kennedy’nin başkanlığı bütün bu
dönemi simgelemektedir. Kennedy’nin ekonomik ﬁkirleri, ana ekseni, savunmaya dönük kamu harcamalarını artırmak, NASA uzay programları
ve ayrıca kamu yatırımlarını, kamu çalışanlarının maaşlarını ve işsizlik tazminatlarını yükseltmek olan Keynesçi türden düzenlemelerden ilham alıyordu. Savunma ve refah harcamalarındaki artış, 1960’lar boyunca devam
etti.39 Başkan Johnson’ın siyaseti, dış politika ve kendisinin Muhteşem Toplum diye tarif ettiği, fakat Rothbard’ın refah-savaş Devleti40 olarak adlandırdı34

J. L. KELLEY, Op. cit., s. 93.
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içinde, Edward Elgar, Cheltenham, 1998, s. 100-108.
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ğı program harcamalarıyla karakterize edilmiştir. Kennedy’nin ünlü, “ülkenin
senin için ne yapabileceğini değil, senin ülken için ne yapabileceğini sor” sözü,
Rothbard’a göre, Devletin iç ve dış çıkarlarını korumak için yurttaşlarından
özgürlüklerini, mülkiyet haklarını ve hattâ hayatlarını feda etmesini isteyen,
giderek istilâcı ve saldırgan olan refah-savaş Devleti’ni gözlerden saklamaya
yönelik şiirsel bir girişimden başka bir şey değildi.
Carl Menger, bazı ﬁkirlerini, sosyalizmin yayılmasıyla, müdahaleci devletin başarısızlıklarıyla ve merkez bankalarının büyüyen gücüyle karşı karşıya
kalmış olan tarihî Alman Ekolü, von Mises ve Hayek’e muhalif olarak ayrıntılandırmıştır. Rothbard ise, refah devletinin büyümesine, servetin yeniden
dağıtılmasına ve ayrıca Birleşik Devletler tarihinin en dramatik bölümlerinden birine tanıklık etme durumundaydı –Vietnam savaşı. 1961’de Kennedy,
Amerikan varlığını Vietnam’a çıkardı ve izleyen yıllarda Birleşik Devletler,
gittikçe çatışmaya daha fazla bulaştı ve ancak 1970’lerin başında, neredeyse
10 yıllık bir ulusal olağanüstü dönem, 55,000 ölü, 300,000 yaralı ve 110 milyar dolarlık bir maliyetle Vietnam’dan çekildi.41 Şüphe yok ki, Kennedy ve
Johnson yönetimlerinin verdiği tecrübe, 500,000 Amerikan askerini Vietnam’ın
bataklık ve ormanlarına gönderen bir Devlet’e karşı ortaya çıkan inanç kaybı, şüphecilik ve daha sonraki Watergate Skandalı, Rothbard’ın ﬁkirleri ve
daha genelde liberteryen ﬁkirlerin yayılması ve başarısı için verimli bir zemin
hazırlamıştır.42 Bu durum, Rothbard’ın, hakkında en sert eleştirilerinden birini yazdığı refah-savaş Devleti aleyhine idi: “Kişi ve mülkiyet haklarına yönelik
herhangi bir; ve bütün birey veya grup saldırısına karşı çıkan liberteryen, tarih boyunca ve günümüzde, merkezî, baskın ve ezici bir saldırganın farkına
varır: Devlet. Diğer bütün sol, sağ ve aralarındaki düşünürlerin tersine, liberteryen, toplumdaki bir başka kişi veya grup tarafından yapıldığında,
hemen herkesin ahlak dışı, yasadışı ve suç olduğunda mutabık kalacağı eylemleri Devletin yapmasına onay vermeyi reddeder. [...] Devlet, âdeti olduğu
üzere kitlesel cinayet işler, buna savaş veya bazan isyanın bastırılması denir;
Devlet, kendi askerî gücünün içine köleleştirerek katar, buna askere alma
denir; zorla hırsızlık uygulamasıyla yaşar ve varlığını sürdürür, buna vergilendirme denir. Liberteryen, insanların çoğunluğu tarafından desteklensin
ya da desteklenmesin, bu tür uygulamaların, onların doğasına uygun olmadığı
konusunda ısrarlıdır: toplumsal onaya bakmaksızın, Savaş Kitlesel Cinayettir, Askere Alma Köleliktir ve Vergilendirme Soygundur. Özetle, liberteryen,
neredeyse tamamen, kralın çıplak olduğunda ısrar eden, masaldaki çocuktur”.43
Böylece, Dionne’in yazdığı gibi, “liberteryanizmin doğuşu, aynı zamanda, de41
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mokratik sistemdeki köklü bir hastalığın göstergesidir. [...] Liberteryanizm,
Vietnam’ın, Watergate’in ve Carter’lı yıllardaki başarısızlıkların bıraktığı iz
sayesinde popüler olmuş, Amerika’nın demokratik cumhuriyet liderlerinin
“bir cinayet şebekesi” teşkil ettiği görüşü giderek daha fazla kabul görür hâle
gelmiştir”.44
4. Saldırmazlık Aksiyomu
1973’te, For A New Liberty’de Rothbard, önce teorisinin kavramsal varsayımlarını ele alarak, daha sonra da toplumun somut problemlerine liberteryen çözümler ortaya koyarak, kendi anarko-kapitalist teorisini bütünüyle
anlatmaktadır. Rothbard’ın liberteryen teorisi, saldırganlığın, “kişiye ya
da mülkiyete karşı bir başka kimsenin ﬁziksel şiddet kullanımının veya
tehdidinin başlaması” 45 olarak tarif edildiği, saldırmazlık aksiyomuna dayanır.
Liberteryanizmin ana ﬁkri, vergilendirme, zorunlu askere alma ve kendi
savunma ve hakemlik hizmetlerini zorla kabul ettirme yollarıyla, bu tür
bir saldırganlık tekelini dâimâ kendisine tahsis etmiş olan Devletin zımnen
kınanması anlamına gelecek şekilde, bireyler ve mülkleri aleyhinde eylemde
bulunma hakkının reddedilmesidir. Devlet, güç, hukuk, yargı yetkisi, para
basma yetkisi, kullanılmayan arazi, yollar ve otoyollar, kıyı suları ve hattâ
posta sistemi üzerindeki tekeli gasp ederek almıştır. Rothbard, Devlet
aparatının gerçek yapısıyla bağlantılı bir özellik kaydeder –Devlet, kendi
gelirini baskıyla elde eden ve eğer bu gelir elde edilemezse “dehşetli cezalarla
tehdit eden” tek varlıktır; öte yandan, toplumdaki diğer bütün bireyler ve
gruplar, mal ve hizmet üreterek ve satarak, ya da bağışlarla veya miraslarla
kendilerini geçindirirler.46
Ama saldırmazlık aksiyomuna nasıl varırız? Ve Rothbard için, onu böyle
radikal bir tarzda yorumlamak nasıl mümkün olmaktadır? John Locke tarafından da ifade edilmiş olan öz-mülkiyet kavramı, bu açıdan temel kavramlardan
biridir. Haddizatında, öz-mülkiyet ﬁkri üzerindeki vurgu sayesindedir ki, klasik liberalizmin tanımı, radikal liberteryen teoriye doğru değişim geçirmektedir. For A New Liberty’de, “öz-mülkiyetin, mülkiyet haklarının ve serbest piyasa
ekonomisinin liberteryen temsilcisi [...] bir klasik liberal ve liberteryen”
olarak nitelediği John Locke’a, “büyük mülkiyet teorisyeni” 47 şeklinde açıkça atıfta bulunan da bizzat Rothbard’dır. Aslında Locke’un doktrininin temel
noktaları, “öz-mülkiyetin kökenleri, türetilmiş mülkiyet ve serbest mübadele
hakkı, devletin bu hakları koruma aracı olarak meşruiyeti ve o amaçları ihlâl
M. N. ROTHBARD, For a New Liberty, cit., s. 23.
M. N. ROTHBARD, The Ethics of Liberty, cit., s. 162.
47
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veya tahrip eden bir yönetimi alaşağı etme hakkı”dır.48 Rothbard, her bireyin,
“öz-mülkiyet hakkına, yani beden ve kişiliği üzerinde bir mülkiyet hakkına
sahip olduğunu; fakat insanların uçan hayaletler olmadığını; kendi kendilerini
rızıklandıran varlıklar olmadığını; onların ancak kendilerini çevreleyen dünya ile mücadele ederek hayatta kalabileceklerini ve gelişebileceklerini; meselâ
onların arazi parçaları üzerinde olmaları gerektiğini; ayrıca hayatta kalmak ve
kendilerini geçindirmek için, doğanın sunduğu kaynakları tüketici mallarına
dönüştürmek zorunda olduklarını [...]; diğer bir ifadeyle, insanın sadece kendi
kişiliğine değil, kontrol ve kullanımı için lüzumlu nesnelere de sahip olması
gerektiğini” yazar.49 Bu suretle, mülkiyet hakları, “insanın doğal gerçekleri
üzerine inşa edilmiştir: Her bir bireyin, kendi kişiliği ve kendi işi üzerinde
egosu yoluyla mülkiyeti ve keşfederek dönüştürdüğü doğal kaynaklar üzerindeki mülkiyeti”.50 Bu demektir ki, özel mülkiyet, “onun kişiliğinin gerçek bir uzanımıdır”.51 Öyleyse, Rothbard’a göre, “bir kimsenin kendi kişiliği
üzerindeki ve bir kimsenin bulduğu, dönüştürdüğü ve verdiği ya da trampa ettiği
kaynaklar üzerindeki sağlam bir mülkiyet hakkı, serbest piyasa kapitalizminde
bulunan türden bir mülkiyet yapısına götürür”.52 Sonuç olarak, bireyin temel
hakkını ihlâl eden herhangi bir ﬁil, Rothbard’a göre yasadışı bir eylemdir.
Rothbard düşüncesinin temel bir noktası da, özel mülkiyet haklarının
temel insan hakkı şeklindeki kesin tanımıdır. Rothbard’ın görüşüne göre
“mülkiyet haklarından ayrı tutulacak insan hakları söz konusu değildir”.
Sözgelimi bütün toplantı yerlerinin mülkiyeti devlete aitse, mülkiyet hakkı
olmaksızın ifade özgürlüğünü elde etmek imkânsızdır ve üstelik, eğer devlet
bütün gazetelerin sahibi ise, basın özgürlüğü nasıl söz konusu olacaktır? Böyle
bir şeyin anlamı bile olmayacaktır. Ama dahası vardır –madem ki insan soyut
bir varlık değildir ve madem ki o “öz-mülkiyet hakkına, yani kendi hayatını
kontrol etme hakkına sahiptir, öyleyse gerçek dünyada, kaynaklarla mücadele
ederek ve onları dönüştürerek hayatını sürdürme hakkına da sahip olmalıdır”.53
Bu demektir ki, kendi lüzumlu mallarına sahiplik hakkı olmaksızın, gerçek
bir yaşama hakkı anlamsızdır. Rothbard’a göre, bir insan, eğer ürettiği veya
kazandığı şeyleri dilediği gibi kullanamıyorsa, kendisini özgür sayamaz, aynı
şekilde, bir birey, kendi çalışmasının ürününü kendi amaçlarına ulaşmak için
kullanamıyorsa, gerçek anlamda mutluluğu elde etmek için uğraşma hakkına da
sahip olamaz.
48
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5. Müdahaleci Devletin Başarısızlıkları
Rothbard, herhangi bir türden kamusal aktivitede, devlet faaliyeti yerine
özel girişimin nasıl ikame edilebileceğini örneklerle açıklamaktadır. O
sadece, Devletin tümüyle ortadan kaldırılmasının nasıl mümkün olduğunu
değil, ayrıca, mal ve hizmetlerin temini gibi faaliyetlerde Devletin varlığının
azaltılmasının mümkün ve arzu edilir olduğunu ve bu suretle, bunların özel
sektör tarafından, herkes için daha büyük bir tatmin sağlayacak şekilde gerçekleştirilebileceğini de kanıtlamaktadır.54 Zaman içinde insanlar, Rothbard’ın
kaydettiği gibi, “Devletçe ﬁnansmanı eleştirmenin, pek çok insan tarafından
hizmetin kendisine eleştiri gibi algılanması” noktasına varacak şekilde, Devleti,
yüzyıllar boyunca icra ettiği faaliyetlerle tarif ettiler. Ancak durum hiç de böyle
değildir, “liberteryen”, halihazırda Devletçe sağlanan bu önemli hizmetlerden
vazgeçmek istememektedir, “onun istediği, devletin yerine özel girişimi geçirmektir”.55 Rothbard, savunma, polis gücü, adlî hizmetler, itfaiye hizmeti,
yolların ve otoyolların inşası ve yönetimi, eğitim, su temini, çöp toplama,
posta hizmeti ve hâlen girişimcinin Devlet olduğu daha pek çok sektör için,
sadece Devletin gayri ahlaki bir kurum olması sebebiyle değil, ayrıca “serbest
piyasa bu işi, bürokratik devletin zorunlu tekelinden sonsuz derecede daha
iyi yapacağı”56 için de serbest piyasadan yardım istemektedir. Rothbard, eğer
mal ve hizmet üretimi sebest piyasaya bırakılırsa, bunların, Devletin temin
ettiğinden daha ucuz, daha bol miktarda ve daha yüksek kalitede sağlanacağını
fark etmiştir. Ayrıca, Devletin bunları ﬁnanse etmek için koyduğu muazzam
hacimdeki vergilerin sonucu olarak, bu faaliyetlerin ortadan kalkacağına işaret
etmiştir. “Kısacası serbest piyasada tüketici kraldır ve kâr yapmak, zarardan
kaçınmak isteyen bir ticâri kuruluş, verimli çalışmak ve mümkün olduğunca
düşük bir maliyetle tüketiciye hizmet sunmak için, en iyisini yapmaya çalışır.
Buna karşılık, bir devlet faaliyetinden söz konusu edildiğinde her şey değişir”.57
Buna ilişkin bâriz bir örnek, eğitimin devlet tarafından yönlendirilmesi konusunda verilmektedir. “Özel ve kâr eden işletmenin tersine, devlet bürokratı,
ne verimlilikle, ne de müşterilerine elinden gelenin en iyisini yaparak hizmet
etmekle ilgilenir”. Rothbard’a göre, “kâr etmeye ihtiyaç duymayan ve ticâri kaybın zararından korunmuş olan bürokrat, tüketici-müşterilerinin arzu
ve taleplerini dikkate alamaz ve almaz”.58 Rothbard’ın görüşüne göre, devlet
53

M. N. ROTHBARD, For a New Liberty, cit., s. 43.
M. N. ROTHBARD, The Fallacy of the Public Sector, <<New Individualist Review>>
içinde, n. 2, Yaz 1961, s. 45-49.
55
M. N. ROTHBARD, For a New Liberty, cit., s. 194.
56
Ivi, s. 195.
57
Ivi, s. 196.
58
Ivi, s. 127.
54

Kış-Bahar 2007

Murray N. Rothbard’ın Anarko-Kapitalist Siyasi Teorisi



213

eğitiminin sadece varlığı bile, bir dizi haksız vergi ve sübvansiyon anlamına
gelir. Meselâ, çocuklarını bir özel okula göndermek isteyen anne-babalar, her
hâlükârda devlet okullarının sübvansiyonunu üstlenmek zorunda kalmakta,
bekar erkekler veya kadınlar ve çocuksuz, yoksul çiftler, kullanmadıkları bu
hizmeti ﬁnanse etmeye zorlanmış olmaktadırlar. Özel okullar, çok defa, devlet desteği alan ve öğretmen ücretlerinin kamu fonlarından ödenmekte olduğu
okulların rekabetiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle Rothbard, Milton
Friedman’ın “ﬁşli okul”59 ﬁkrinin hayata geçirilmesini ümit etmiştir. Eğer
yürürlüğe konursa, bu teklif, eğitim alanında sağlıklı rekabete kapı açacak ve
vergi mükelleﬂerini eğitimi ﬁnanse etmekten koruyarak, eğitim üzerindeki
Devlet tekeline son verecektir.
Rothbard’a göre, “her mâkul devlet girişimi projesinin içine nüfuz etmiş
bir vahim kusur vardır ve kaçınılmaz olarak, akılcı ﬁyatlandırmayı ve verimli
kaynak tahsisini önler. Bu kusur sebebiyle, idarenin niyeti ne olursa olsun,
devlet girişimi asla bir ticâri temel üzerinde işlemez. Bu vahim kusur nedir?
Bu, devletin zorlayıcı vergilendirme gücü yoluyla, hakikaten sınırsız kaynaklar
elde edebilmesi gerçeğidir”.60 Aslında devlet girişimleri, özel olanların yaptığı
tarzda, yani tüketiciye, mümkün olabilecek en iyi biçimde hizmet ederek ve
satışlara bağlı olan kazançlarla asla gelir elde etmezler, “devlet bürosu, gelirini,
cefâkâr vergi mükelleﬁne para cezası keserek sağlar. Bu yüzden, onun çalışması verimsizdir ve pahalıya mal olur, çünkü devlet bürosunun zararlarından
ve iﬂasından dolayı üzülmesine gerek yoktur; kayıplarını, kamu kasasından
fazla para çekerek telaﬁ edebilir”.61 “Buna karşılık,...” diye Rothbard şöyle
devam eder: “...özel ﬁrmalar, sadece tüketicilerden ve yatırımcılardan kaynak
elde edebilirler; diğer bir ifadeyle, onlar yalnızca, hizmetlerini değerli bulan ve
satın alan tüketicilerden ve biriktirdikleri fonları kâr beklentisi içinde yatırma riskini üstlenmeye gönüllü yatırımcılardan kaynak sağlayabilirler. Özetle
ve tekraren, harcama ve hizmetler, ayrılamaz biçimde piyasaya bağlıdır [...].
Serbest piyasa, kaynakları bütün insanlar için en fazla değer üreten kullanımlara yöneltmek suretiyle, gelecekteki ve şimdiki tüketim için kaynak tahsis
eden bir mekanizma sağlar”.62 Özel sektörün verimliliği, “serbest piyasada,
işadamları ve diğer üreticilerin, enerjilerini, tüketici tarafından en fazla ödüllendirilecek olan ürünlerin üretimine yöneltmeleri ve dolayısıyla bu
59
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ürünlerin satışının, tüketicilerin bunlara verdiği önemin kabaca ölçüsü olması” gerçeğinden kaynaklanır.63
Bu sebeplerle liberteryen program, devlet sektörünün tümüyle ortadan
kaldırılmasını ve devletin bütün faaliyetlerinin özel ellere dönüştürülmesini
şart koşar. Meselâ, Rothbard’a göre, yollar ve otoyolların inşa ve idaresinde,
özel girişim, kolaylıkla Devletin yerine geçirilebilir. “Caddeler ve yollar
dahil, bütün arazi parçalarına, bütün topraklara, özel kişilerce, bireyler, dernekler, kooperatiﬂer veya diğer gönüllü birey ve sermaye gruplarınca sahip
olunacaktır”.64 Yerleşim bölgelerindeki yolların ve bu tür bölgelerdeki binaların sahipleri, bölgenin güvenlik ve huzurundan direkt bir çıkara sahip olacaklar ve caddelerin ve civarının etkin korunma ihtiyacını karşılayacaklardır.
İnsanlar bir kez güven duydular mı, yalnızca daha sâkin ve güvenli caddelerde
yuva kurmaya değil, ayrıca inşa etmeye de teşvik edilmiş olacaklardır. “Arazi sahipleri, mülkleri için dâimâ yüksek piyasa değerlerini düşük bedellere
tercih ettiklerinden, verimli, iyi kaldırımlı ve güvenli caddeler inşa etmek
için sağlam bir motivasyon mevcut demektir”. Rothbard, “arazi sahiplerinin
ekonomik çıkarları peşinden koşmalarına güvenmenin [...], bürokratların ve
devlet görevlilerinin şüpheli diğergâmlıklarına bel bağlamaktan” nasıl “sonsuz
derecede daha iyi” olduğunu açıklamaktadır.65 Eğer yollar özel girişimcilik
tarafından yapılır ve yönetilirse ve daha sonra diğer herhangi bir mal gibi
satılırsa, arz talebi karşılayacak ve biz daha büyük bir yol, köprü ve tünel
bolluğuna, sonuçta daha az traﬁğe kavuşacağız. Yoksullara yardım etme anlamında bile, Devletten “yakalar kurtarılmalıdır. Toplumdaki zengin, orta
sınıf ve aynı şekilde yoksul bütün grupların verimli enerjilerini Devletten
kurtaralım, sonuç, herkesin refah ve hayat standardında muazzam bir artış
şeklinde tecelli edecektir”.66 Rothbard’ın istediği gibi, madem ki bütün kamu
sektörü kalkmıştır, öyleyse polis gücü bile tamamen özel olacaktır. Ona göre,
“verimsizliği bariz olan bir polis ﬁrması, derhal iﬂas edecek ve yok olacaktır”,
çünkü “polisin serbest piyasası, müşterilerine etkin ve nazik polis himayesi
sağlayanı ödüllendirecek ve bu standardın altına düşmeyi cezalandıracaktır”.67
Ayrıca Rothbard, hâlihazırda Devlete koruma hizmeti için ödenen vergi miktarı ile aslında arzu edilen korumanın miktarı arasındaki orantısızlığın da sona ereceğini düşünmektedir. Aynı şey, dış saldırılardan uluslar arası ölçekte
korunma için de söylenebilir, “insanlar, beslenme, barınma, giyim ve tıbbi
bakım vesaireyi piyasadan elde edebilmekte etmektedirler. Niçin savunma
M. N. ROTHBARD, The Fallacy of the Public Sector, cit., s. 45-46.
M. N. ROTHBARD, For a New Liberty, s. 201.
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hizmetini de kiralamasınlar? Gerçekten de, her gün tehlikeli hizmetleri icra
etmek üzere kiralanmış olan çok sayıda kişi vardır: Orman itfaiyecileri, orman
bekçileri, test pilotları, polis ve özel muhafızlar ve bekçiler. Askerler neden
aynı şekilde kiralanmasın?”68 Rothbard’ın düşüncesi, zorunlu askere almanın
teşkil ettiği köleleştirme açık örneğini desteklemek üzere genellikle ileri sürülen
tezi, yani bir başka ulus tarafından başlatılan bir saldırı durumunda koruyucu
tedarik etme ihtiyacı iddiasını çürütmektedir. Rothbard’a göre, aslında zorunlu askere alma sisteminin bütünü “apaçık bir gönülsüz uşaklık”tan başka bir şey
değildir, çünkü, çok basit olarak, genç insanlar, Devlet tarafından kaçırılmakta,
orduya hapsedilmekte ve Devletin iradesine boyun eğdirilmektedir. Orduda,
herhangi bir kimse, “eğer yetkililer öyle emrediyorlarsa, öldürmeye ve tehlike anında kendi hayatını vermeye zorlanabilmektedirler. Askerlik değilse,
başka hangi şey gönülsüz köleliktir?”69 Askere alınanların, eğer gerekiyorsa,
hayatlarını toplum ve ülkeleri için feda etmeleri gerektiğini iddia edenlere,
Rothbard şöyle sorar: “köleliği meşrulaştırmak için bir tılsım olarak kullanılan bu toplum veya bu ülke kimdir? Basitçe, askere alınan gençler dışında, o
ülke toprakları üzerindeki bütün bireylerdir. Bu durumda toplum ve ülke,
belli bireylerin çıkarlarını desteklemek için baskı yapmanın üzerini örtmek
üzere kullanılan mistik soyutlamalardır”.70
6. Sosyalizmin Uygulanamazlığı
Girişimci olarak devlet hakkındaki düşüncelerin bir sonucu da sosyalizmin imkânsızlığıdır. Rothbard, sosyalist bir rejimi şöyle tarif etmektedir: “sosyalizm ya da kollektivizm, bütün üretim araçlarına Devlet sahip olduğunda
ortaya çıkar. Bu, özel girişimin zorunlu olarak ortadan kalkması ve önlenmesi,
bütün üretim alanının Devlet tarafından tekelleştirilmesi demektir. Bu şekilde
Devlet, zorunlu devlet tekeli ilkesini belli başlı birkaç girişimden, ekonomi69

Ivi, s. 79-80.
Ivi, s. 80. Bu, toplum, Devlet ve grup gibi kolektif varlıkların gerçek anlamda mevcut
olmadıkları, sadece birtakım bireyleri gösteren isimler oldukları, bir klasik metodolojik
bireycilik görüşüdür. Metodolojik bireycilik konusunda, bkz. F. A. VON HAYEK, The Counter
Revolution of Science. Studies on the Abuse of Reason, Glencoe, The Free Press, 1995; L. VON MISES,
Human Action, cit.; M. N. ROTHBARD, Individualism and the Philosophy of Social Sciences, Cato Paper
n. 4, Cato Institute, San Francisco, 1979; D. ANTISERI, Teoria e razionalità delle scienze sociali,
Borla Rome, 1989; Trattato di metodologia delle scienze sociali, UTET, Turin, 1996; L’individualismo
metodologico. Una Difesa, D. ANTISERI, L. PELLICANI, L’individualismo metodologico, Angeli,
Milan, 1992; L. INFANTINO, L’ordine senza piano. Le ragioni dell’individualismo metodologico,
Armando Editore, Rome, 1998; İngilizce baskısı, Individualism in Modern Thought: From Adam
Smith to Hayek, Routledge, London, New York, 1998; E. DI NUOSCIO, Le ragioni degli individui,
Rubbettino, Soviera Mannelli, 1996.
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nin bütününe yayar. Bu ise, piyasanın zorla ortadan kaldırılmasıdır”.71 Serbest piyasa sistemi altında, ﬁyat oluşum mekanizması yoluyla girişimcilerin
kaynakları nasıl tahsis edeceğini ve ne üreteceklerini tüketiciler belirlediğine
göre, sosyalist bir ekonomide üretim nasıl düzenlenebilir? Ve özellikle, “üretim faktörlerinin bütün değişik kullanımlara tahsisine veya her bir faktörün
her bir kullanımda elde edeceği gelire karar veren kimdir?” Rothbard’a göre
“bir ekonominin düzenlenebileceği iki ve yalnızca iki yol vardır. Biri, özgürlük
ve gönüllü tercihle olan, yani piyasanın yoludur. Diğeri ise zorlama ve dayatma
ile olan, yani Devletin yoludur”. Bu nedenle ikinci yol, merkezî planlamanınkidir ve “ekonomi bilmeyenlere, sadece ikinci yol gerçek düzenlemeyi oluşturuyor” ve piyasa yoluyla ortaya çıkan karışıklık ve kaosa karşı koyuyor “gibi
gelebilir”. Rothbard’a göre, kendiliğinden ve plansız olan “serbest piyasanın
düzenlemesi, bütün bireylerin arzularını tatmin eden, hakikaten büyüleyici ve
esnek bir yoldur ve Devlet işleyişi veya müdahalesinden çok daha verimli bir
şeydir”.72 Piyasa, maliyetleri önceden tahmin etmek ve bu suretle ne kadar kâr
edileceğini bilmek üzere yapılan ekonomik hesaplamalar temelinde ﬁyatları
düzenler. “Tersine...” diye uyarıyor Rothbard, “...sosyalizmde yapılmaya
çalışılan türden merkezî planlama, doğru ﬁyatlandırmadan mahrum eder
ve böylece, maliyetleri ve ﬁyatları hesaplayamaz. İşte bu, merkezî sosyalist
planlamanın başarısızlığının gittikçe daha fazla kanıtlanmış olmasının ana
sebebidir”.73 Serbest piyasa ve kollektivizm zıt kutupları arasında, değişen
derecelerde özgürlük ilkesine ve kollektivizm ilkesine sahip rejimlerin oluşturduğu bir ara bölge vardır. Sonuç olarak Rothbard, ilk ve en önemli olan
şu karara varır: “dolayısıyla, devlet mülkiyeti ya da kontrolünün her artışı,
sosyalist veya kolektivisttir, çünkü bu, ekonomiyi tam sosyalizme bir adım
daha yaklaştıran baskıcı bir müdahaledir” 74 ve şu hâlde, hem kaynak dağılımı
ve hem de üretim, kaosa ve akıl dışılığa gittikçe daha fazla yaklaşmış olur.
7. Rothbard’ın Anarko-Kapitalizminde Hukuk ve Koruma Acenteleri
Adaletin yönetimi ve asayişin devamı konusunda, Rothbard bir anarkokapitalist sistem teklif etmektedir. Rothbard’çı hipotez, yalnızca gönüllülük
esasına göre ﬁnanse edilen ve tekelci olmayan yapıda, farklı hukuk sistemlerine –serbest rekabet ortamında çalışacak olan bir dizi koruma acentesi ve hizmet sağlayıcılar– imkân vermektedir. Haklarını korumak ve anlaşmazlıklarını
halletmek üzere bireyler artık, Devletin bir tekelci düzenleme içinde sağladı-

72

Ibidem
M. N. ROTHBARD, For a New Liberty, cit., s. 199.
74
M. N. ROTHBARD, Power and Market, cit., s. 185.
73

Kış-Bahar 2007

Murray N. Rothbard’ın Anarko-Kapitalist Siyasi Teorisi



217

ğı hizmetleri kullanmak zorunda olmayacaklar, yargıçların ve mahkemelerin
piyasa düzeni içinde kendi aralarında rekabet edecekleri bir sistem gereğince,
çeşitli koruma acenteleri arasında özgürce seçim yapabileceklerdir. Serbest
piyasa ve rekabet, mutluluğa ve sayısız diğer amaçlara ulaşmanın en iyi yolu olduğundan, Rothbard, koruma acenteleri için bile bir serbest piyasa rejiminin arzu edilir olduğu üzerinde ısrarlıdır, bir başka ifadeyle o, aynı ülke
topraklarında rekabet eden yönetim sistemleri görmeyi istemektedir. Ona
göre, özel koruma acentelerinin ve mahkemelerin, âdil davranmaya ve sanığın
haklarına saygı göstermeye de piyasa tarafından teşvik edileceğini açıklamak
gerekir. Rothbard’ın izahına göre özel acenteler, âdil olmak ve kişi haklarına
saygı göstermek konusunda piyasa motivasyonlarına sahip olacaklardır. Aynı
şekilde, özel yargıçların da, âdil kararlar almada doğrudan çıkarları olacaktır. Çünkü, serbest piyasa düzenindeki tekelci olmayan bir adalet yönetimi
sisteminde, özel mahkemeler ve koruma acenteleri için ayakta kalmak ve başarı, onların dürüstlük ve objektiﬂik şöhreti kazanmalarına bağlı olacaktır.75
1970 tarihli Power and Market’te, Rothbard, koruma acenteleri sorununun
tamamına yönelmekte ve “bu kitap, Man, Economy and State’in yayınlanmış
versiyonunun zorunlu olarak aydınlatamadığı bir problemi tartışmaktadır:
koruma acentelerinin, katıksız bir serbest piyasa ekonomisindeki rolü [...]. Bu
kitabın birinci bölümü, savunma ve adlî uygulamanın da, tıpkı diğer hizmetler gibi, serbest piyasa tarafından sağlanabileceğini ve bu nedenle, söz konusu
alanlarda bile devlet faaliyetine gerek olmadığını savunmaktadır. Böylece bu,
mal veya hizmetlerin temininde devletin varlığına gerek bulunmadığını savunan, ilk devlet ekonomisi analizi olmaktadır”.76 Bir serbest piyasa altında
koruma servislerinin bulunması, “özgür toplum, yani kişilik veya mülkiyete
tecavüz etmek üzere güç kullananlara karşı savunma durumu dışında ﬁziksel
güç kullanımı olmaması aksiyomunun sürdürülmesi anlamına gelecektir. Bu ise,
Devlet aygıtının ya da hükümetin tümüyle bulunmaması demek olacaktır”.77
Ancak bu suretle sahici bir faaliyet özgürlüğü söz konusu olabilecektir, çünkü
“böyle bir liberteryen savunma tedariki, serbest piyasa ve özgür bir topluma
uygun düşecektir. Böylelikle, serbest piyasadaki bütün diğer mal ve hizmet
sağlayıcıları gibi, savunma ﬁrmaları da serbestçe rekabet etmek zorunda
olacaklardır [...]. Bütün diğer hizmetler gibi, savunma hizmetleri de ancak ve
ancak pazarlanabilir olacaklardır”.78
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Rothbard, hukuksuz bir toplum değil, devletsiz bir toplum düşünmektedir. Fakat onu yürürlüğe koyacak bir Devlet olmadan, bir hukuk kodu nasıl mümkün olacaktır? Bruno Leoni ve Hayek’in araştırmalarının izinden giden Rothbard, hukukun inşası için Devletin hiçbir şekilde gerekli olmadığı
sonucuna varmaktadır.79 Aslında genel hukuk, yüzyıllar boyunca geliştirilmiş
olan çok miktarda kural ve ilkeyi kapsar. İngiliz anayasacılığına göre, gerçek
hukuk töreye dayanır –değişik nesillerin mutabakatını kazanması sebebiyle bu
kadar uzun süre devam etmiştir. Yasaların değeri, kullananlarca tasdik edilmiş
bulunmaları gerçeğiyle kalıcı olan âdetlerden kaynaklanır.80 Liberteryen bir
toplumda yargıçları kimin atayacağını sorabilecek olanlara ise, Rothbard,
Leoni’nin sözleriyle cevap vermektedir: “en yüksek uzmanlık şöhretine ve
toplumun temel ortak hukuk ilkelerini bilecek ve uygulayacak akla sahip yargıçlara gidecek olan halkın, tâ kendisi”.81
Ama devletsiz bir dünya mümkün olabilir mi? Rothbard bir ütopyacı mıdır? Kelley’e göre liberteryanizm, aslında, serbest piyasa ütopyasını tanımlama
girişimidir;82 fakat Llewellyn Rockwell, “Rothbard ütopyacı değildir” iddiasındadır ve şöyle devam eder: “onun görüşü, iktidar gücünün mümkün
olan herhangi bir yolla sınırlanması gerektiğiydi ve o, bunun olması için çalıştı”.83 Anarko-kapitalizmin uygulama alanına konması ya da konmaması
konusunda, Randall G. Holcombe, “uygulamaya dönük bir bakış açısından,
sürecin, Rothbard’ın ideal durumunda, Friedman’ın ideal durumunda, ya da
başka bir noktada sona erip ermeyeceği, şu an için konu dışı” olduğunu öne
79

Bkz., B. LEONI, Freeedom and the Law, Van Nostrand, Princeton, 1961; F. A. VON HAYEK,
Law, Legislation and Liberty, 3 Cilt, University of Chicago Press, Chicago, 1973, 1976, 1979.
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sürer; yani, minimal bir Devlete mi, yoksa devletsiz bir topluma mı ulaşmamız gerektiği, şu andaki konuyla ilgili değildir. Esasında, “hangi nihâi sonucun en arzu edilir durum olacağını söylemek, gerçekten de mümkün değildir”,
çünkü “uygulamada devletin azalması tedricen olacaktır [...]. En azından ilke
düzeyinde, bütün devlet faaliyetleri yerine piyasa faaliyetlerini ikame etmenin
nasıl mümkün olacağını tasvir etmek suretiyle, Rothbard, reformcuları daha
az devlete doğru yönlendirmektedir. Böyle bir dünyanın uygulamada mevcut
olup olmamasından bağımsız olarak, Rothbard gibi anarşistlerin hayal gücüne
dayalı ve ikna edici tezleri, daha az devlet yönündeki akım için entelektüel bir
temel sağlamak suretiyle, değerli bir hizmet görmektedir”.84 Rothbard’ın Devlet ve devletçilik konusundaki radikal eleştirisi, Devletin insanların hayatlarına sürekli müdahale etmesi ve yurttaşlarının, onun koruyuculuğu ve mal ve
hizmet sağlayıcılığındaki başarısızlığına olan –Reagan’ın Amerika’sı tarafından açıkça temsil edilmiş olan– hoşgörüsüzlüğünün işaretidir. Liberteryanizm,
Reagan dönemindeki Amerika’nın hem yaratıcısı ve hem de ürünü olarak
görülebilir.85 Devlet çok fazla büyümüş olduğundan, onu küçültmek gereklidir ve Rothbard’ın bütün eserleri, bunun nasıl yapılacağını sergilemektedir.
Bütün Devlet faaliyetlerinin hemen ve tamamen ortadan kaldırılması istese
de, bizzat Rothbard, değişikliklerin ancak tedricen olabileceğini iyi biliyordu:
“uygulamada muhtemel olmasa da, devletçiliğin hemen ortadan kaldırılması
üzerinde ısrarla durmak, ahlâken tek mümkün kanaat idi. [...]Olabildiğimiz
ölçüde gayretli bir biçimde hemen ortadan kaldırılmasında ısrar edersek,
–eyvah!– sonunda aşama aşama ortadan kalkacaktır”.86 Bütün kamusal faaliyetler için serbest piyasayı bir seçenek olarak teklif etmek suretiyle,
Rothbard, Devlet krizi sorununu ön safa çıkarmakta, insanların dikkatinin
devletçiliğin problemleri üzerine odaklanmasına yardım etmekte ve Devletin
rolünü azaltması gereken bir reform için ﬁkirler, işaretler sunmakta ve buna teşvik etmektedir. Böylece bize, anarko-kapitalizmin bir düzenleyici ﬁkir
olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle, asgari devlet faaliyetine taraftar liberteryenlerle anarko-kapitalist liberteryenler arasındaki eski tartışmanın87
miadı dolmuş gibi görünmektedir. Birden fazla yazar,88 liberteryenlerle kendilerini ayırandan ziyade, onlarla ortak oldukları şeyin, yani ortak düşmanın
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–Devletin– altını çizme eğilimindedir. Yakın geçmişte ortaya çıktığı gibi,
anarko-kapitalizm taraftarları ile minimum devlet faaliyeti yanlıları, sınırlarını
aşacak ve saldırganlaşmaya başlayacak olan tehlike konusunda çok önemli
bir ortak unsuru paylaştıkları için –her ikisi de sadece bir gece bekçisi olan
Devlette aslen varolan tehlikelerden tam anlamıyla haberdardır– hiçbir zaman
bir çatışma içinde olmamışlardır. Anarşistlerin dediği gibi, minimum devlet faaliyetine ulaşmak gerçekten mümkün olmasaydı bile, bu bizi, devletin
suiistimallerini azaltmak için araçlar bulmaya çalışmak konusunda mazur
göstermeyecekti. Devletin güç ve fonksiyonlarına daha fazla sınırlamalar getirmek, herkes için hayatın kalitesini yükseltmek ve daha özgür bir topluma
doğru gitmek anlamına gelir.89 Her şeye nüfuz eden Devleti konu ediniyoruz;
dolayısıyla mevcut durumu gözlemlemek ve Devlet fonksiyonlarını azaltmaya
doğru gitmek için teorik enstrümanlar elde etmek üzere, Avusturya ekonomi ekolü ile geleneksel klasik liberalizmin en iyi yönlerini bir araya getiren
bir teoriye ihtiyacımız var. Rothbard’da, “Leviathan’ı zincire vurma”nın
araçlarını buluruz.90
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“T

amamen hür bir toplumda devleti ﬁnanse etmenin doğru
yöntemi ne olmalıdır?”
Bu soru, genellikle, hür bir toplumun devletinin ﬁzik güç
kullanmaya kalkışmayacağı ve güce ancak onu ilk kullananlara
karşılık vermek üzere başvurulabileceğine ilişkin Objektivist ilkeyle bağlantılı olarak sorulmaktadır. Vergi koymak güç kullanmak demek olduğuna göre,
o zaman hür bir toplumun devleti sağlaması gereken hizmetleri ﬁnanse etmek
için ihtiyaç duyduğu parayı nasıl temin edecektir?
Tamamen hür bir toplumda vergilendirme –daha doğrusu, devlet hizmetlerinin karşılığının ödenmesi– gönüllü olacaktır. Bir devletin sağlayacağı meşru
hizmetler –polis, silahlı kuvvetler, mahkemeler– tek tek vatandaşların ihtiyaç duydukları ve onların çıkarlarını doğrudan doğruya etkileyen hizmetler
olduğu için, vatandaşlar (aynen sigorta bedelini ödedikleri gibi) bu hizmetler
için de ödeme yapmaya istekli olacaklardır (ve olmalıdırlar).
Devletin gönüllü olarak ﬁnanse edilmesi ilkesinin nasıl uygulamaya konacağı –onu uygulamaya koymanın en iyi araçlarının nasıl belirleneceği– sorunu
çok karmaşık olup hukuk felsefesinin alanına girer. Siyaset felsefesinin işi ise,
ilkeyi ortaya koymak ve onun uygulanabilir olduğunu göstermekten ibaret* Bu deneme ilk defa The Objectivist Newsletter’da aynı başlık (government ﬁnancing in a free
society) altında 1964 yılında yayımlanmış ve yazarın aynı tarihli The Virtue of Selﬁshness (The
New American Library, s. 116-120) adlı kitabında da yer almıştır.
° Objektivizm felsefesinin kurucusu, Yaşamak İstiyorum, Ben, Hayatın Kaynağı ve Atlas Vazgeçti
kitaplarının yazarı.
Liberal Düşünce, Cilt: 12, No: 45, Kış-Bahar 2007, s. 223-228.
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tir. Belli bir uygulama yönteminin seçilmesi için bugün vakit erkendir; çünkü bu ilke, ancak tamamen hür bir toplumda –yani onun devletinin anayasal
olarak olması gereken temel görevlerine indirgenmiş olduğu bir toplumda–
uygulanalebilir.
Devletin gönüllü olarak ﬁnanse edilmesinin imkân dahilinde olan bir çok
yöntemi vardır. Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmış olan devlet piyangosu
böyle bir yöntemdir, ama başkaları da vardır. Bir örnek olarak (yalnızca bir
örnek olarak) şu imkânı düşünün. En çok ihtiyaç duyulan ve ancak devlet
tarafından sağlanabilen hizmetlerden biri vatandaşlar arasındaki sözleşmelerin korunmasıdır. Varsayın ki; devlet sadece sözleşme konusu meblağın
hukukî olarak tespit edilmiş belli bir yüzdesi kadar bir pirimin kendisine
ödenmesi karşılığında sigorta edilen sözleşmeleri korumak –yani, hukuken
geçerli ve cebren uygulanabilir (enforceable) olarak tanımak– durumundadır.
Böyle bir sigorta zorlayıcı olmazdı; başka bir ifadeyle, bu sigorta sözleşmesini yapmayanlar için hiçbir hukukî ceza sözkonusu odeğildir. İsteyen sözlü
anlaşmalar yapmakta veya sigorta edilmemiş sözleşmeler akdetmekte serbest
olurdu. Fakat buna karşılık, bu ikinci tür anlaşma ve sözleşmelerin hukuk
yoluyla uygulanma imkânı olmazdı; yani bunların ihlâl edilmesi hâlinde zarara uğrayan taraf hakkını elde etmek için bir mahkemeye başvurma hakkından
yoksun olurdu.
Güvene dayalı bütün işlemler sözleşme niteliğindedir. Bir güven işlemi
(credit transaction); ödeme ile, mal veya hizmetlerin elde edilmesi arasında
bir süre geçmesini gerektiren bir mübadeledir. Karmaşık bir sanayi toplumunda yapılan iktisadî işlemlerin büyük çoğunluğu böyledir. Güven işlemlerinin
devasa ağının yalnızca çok küçük bir kısmı mahkemelerde sonuçlanır ama,
bu ağın bir bütün olarak var olabilmesi mahkemelerin varlığına bağlı olup,
böyle bir koruma olmazsa bu ağ bir gecede çöküverir. Buş insanların ihtiyaç
duymaları, yararlanmaları, güvenmeleri ve karşılığını ödemeleri gereken bir
devlet hizmetidir. Ne var ki, bugün bu hizmet bedava olarak sağlanmakta ve
ﬁilen bir tür sübvansiyon biçimini almış bulunmaktadır.
Güven işlemlerinin zengin çeşitlilik gösterdiği düşünülürse, böyle bir devlet sigortasının karşılığını ödemek için gereken yüzdenin, son derece küçük
–başka tür sigortalar için ödenenden çok daha az- olacağı görülebilir. Yine de
bu, bir devletin olması gereken bütün hizmetlerini ﬁnanse etmek için yeter-li
olurdu. (Gerektiğinde, bu yüzde savaş zamanında hukukî olarak artırılabilir
veya, açıkça tanımlanmış savaş hali ihtiyaçları için, buna benzer başka para
bulma yöntemleri geliştirilebilir.)
Bu özel “plan”a burada problemi ele almanın mümkün bir yolunun sadece bir örneği olarak işaret edilmektedir, yoksa şu an için savunulacak kesin
(nihâî) bir cevap veya bir program olarak değil. Burada bir takım ciddî hu-
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kukî ve teknik sorunlar vardır: Özel sözleşmelerin içeriğini dikte etmekten
devleti alıkoyacak kesin bir anayasal kurala (bu, günümüzde sözkonusu olan
ve çok daha objektif tanımlar gerektiren bir konudur) ve primlerin miktarının
tespitinde esas olacak objektif standartlara olan ihtiyaç (ki bu konu devletin
keyﬁ takdirine bırakılamaz) gibi sorunlar bunlar arasındadır.
Devletin gönüllü olarak ﬁnanse edilmesine ilişkin herhangi bir program,
hür bir topluma giden yoldaki ilk değil son adımı, savunulacak son reformu
teşkil eder. Böyle bir program ancak, hür bir toplum temel prensipleri ve kurumlarıyla kurulduktan sonra işleyecektir. Bugün için bu söz konusu olamaz.
İnsanlar sözleşmelerin korunması için gerekli sigorta bedelini gönüllü olarak
öderler ama, Kamboçya’nın saldırma tehlikesine karşı güvence sağlaması için
gönüllü olarak bedel ödemezler. Wisconsin’in kontraplak imalâtçılarıyla
onların işçileri de, kendilerini bu iş alanından uzaklaştıracak olan Japon
kontraplak endüstrisinin gelişmesine yardım etmek üzere gönüllü olarak ödeme yapmazlar.
Devletin gönüllü olarak ﬁnanse edilmesine ilişkin bir program, doğru anlamdaki bir devletin meşru görevlerinin karşılığını ödemek için fazlasıyla yeterli olurdu ama, dünya çapında hak edilmemiş bir destek sağlamak için yeterli
olmazdı. Esasen böyle bir çaba için hiçbir vergilendirme türü yeterli değildir;
bu sadece büyük bir ülkenin intiharıyla sonuçlanabilir ve dolayısıyla da geçici olurdu.
Bu ülkede kontrollerin, vergilerin ve “devlet yükümlülükleri”nin artması
nasıl bir gecede gerçekleşmediyse; onun özgürleşme süreci de, aynı şekilde,
akşamdan sabaha gerçekleşemez. Mamaﬁh bir özgürleşme süreci, köleleştirme sürecinin olduğundan çok daha hızlı gerçekleştirilebilir; çünkü, gerçekler
ondan yanadır. Fakat yine de tedrici bir süreç gereklidir ve siyasal yönetimin
gönüllü olarak ﬁnanse edilmesine ilişkin bir program, uzak bir gelecek için bir
amaç olarak görülmek zorundadır. Tamaman hür bir toplumu savunanların
halkihazırda bilmeleri gereken, sadece bu amaca götürebilecek olan ilkenin
kendisidir.
Devletin gönüllü olarak ﬁnanse edilmesi şu öncüllere dayanır. Devlet, vatandaşlarının gelirlerinin sahibi değildir ve dolayısıyla bu gelirler üzerinde
mutlak tasarruf yetkisi de söz konusu olamaz. Devletin olması gereken
hizmetlerinin ne olduğu; ona, kendi keyﬁne göre bu hizmetlerinin alanını
genişletme konusunda hiç bir yetki vermeyecek şekilde anayasal olarak tanımlanmalı ve sınırlanmalıdır. Sonuç olarak, gönüllü ﬁnansman ilkesi; devleti vatandaşların efendisi değil hizmetkârı olarak görür: Devlet, vatandaşlara
bedava hizmet sunan, karşılıksız veren bir velinimet (benefactor) olmayıp;
sağladığı hizmetler için kendisine ödeme yapılması gereken bir acentadır.
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Cebrî vergilendirme anlayışıyla birlikte, devleti vatandaşların velinimeti
olarak gören bu son görüş, devletin vatandaşların kadir-i mutlak efendisi
olarak görüldüğü zamanlardan kalmadır. Tebaasının emeğinin, gelirinin,
mülkiyetinin ve hayatlarının maliki olan mutlak bir hükümdar karşılık gözetmeyen bir “velinimet”, bir hami ve ihsanlar dağıtan bir efendi olmak
zorundaydı. Böyle bir hükümdar, verdiği hizmetlere karşılık kedisine bir ödeme yapılmasını küçültücü bir davranış olarak görürdü. Tıpkı, onun manevi
torunlarının (Avrupa’nın eski feodal aristokrasisinin kalıntıları ile modern
refah devleti taraftarlarının) atalarınınkine benzeyen zihniyetlerinin, bugün
de kazanılmış veya ticarî bir geliri kazanılmamış veya yağmalamaya dayanan,
yahut bağışlama veya devlet zoruyla elde edilen gelirden ahlâken daha aşağı
görmeleri gibi.
Bir devlet, ister bir hükümdar isterse bir “demokratik parlamento” olsun, bedava hizmet veren bir kurum olarak görüldüğünde; hizmetlerini ve
bedavacılığın alanını, baskı grupları arasındaki iktisadi mücadelenin, birbirini yağmalayan iktisadî grupların aracı oluncaya kadar genişletmeye başlaması
(bugün bu sürece “kamu sektörü ekonomisinin büyümesi” deniyor) sadece bir
zaman meselesidir.
Bu çerçevede karşı çıkılması gereken varsayım, her devlet hizmetinin (hatta
meşru olanlarının) vatandaşlara bedava olarak sağlanması gerektiği yolundaki ilkel ﬁkirdir. Devletin vatandaşların bir hizmetkârı olduğu yolundaki
deAmerikan anlayışını tam olarak uygulamaya geçirmek için devletin ücretli
bir hizmetçi olarak görülmesi gerekir. O zaman, devlet gelirlerini doğrudan
doğruya verilen hizmetlere bağlamanın uygun araçlarını bu temel üstünde
bulmaya başlayabiliriz. Yukarda verilen örnekte, devletin bu şekilde gönüllü
olarak ﬁnanse edilmesinin maliyetinin, otomatik olarak, bir bireyin iktisadi
faaliyetinin büyüklüğüyle orantılı olacağı anlaşılabilir. İktisadi bakımdan en
zayıf durumda olanlar (ki bunların güven işlemlerine girmeleri çok enderdir)
silahlı kuvvetlerin, suçlarla ilgili olarak polis teşkilâtının ve mahkemelerin
sağladığı türden hukuki korumadan yine de yararlanacak olmalarına rağmen,
hemen hemen ödemeden muaf olacaklardır. Onların bu şekilde elde ettikleri
yararlar, iktisadi imkânları fazla olanların daha az olanlara verdikleri, kendini
feda niteliğinde olmayan bir ikram olarak görülebilir.
Daha fazla imkânı olanların, ülkelerinin işgalden korunması için silahlı
kuvvetlerin beslenmesinin bedelini ödemek zorunda olmaları, onların kendi
çıkarınadır. Nüfusun küçük bir kısmının bu maliyetlere katkıda bulunamaması onların masrafını artırmaz. Savaşın maliyeti sözkonusu olduğunda, bu
küçük grup iktisadi bakımdan yok hükmündedir. Aynısı, bir polis gücünün idamesinin bedeli bakımından da doğrudur. Suçluların tutuklanmasının
bedelini ödemeleri gereği, belli bie suçun mağdurunun zengin mi yoksa fa-
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kir mi olduğundan bağımsız olarak, iktisaden daha güçlü olanların kendi
yararınadır.
Burada önemli olan nokta şudur: Harcamalara katkıda bulunmayanlara
bu şekilde bedava koruma sağlanması dolaylı bir yararı ifade etmektedir ve
katkıda bulunanların kendi çıkar ve harcamalarının marjinal bir sonucundan
ibarettir. Bu tür bir ikram, doğrudan yararları kapsayacak şekilde veya –refah
devleti taraftarlarının iddia ettikleri gibi– üretken olmayanlara doğrudan yardımların üretken olanların kendi çıkarına olduğu iddiasını içine alacak şekilde
genişletilemez.
Fark, kısaca şuradadır: Bir demir yolu şirketi, fakirlerin trenlerdeki boş
koltuklarda ücretsiz yolculuk yapmalarına müsaade etseydi, bu, fakirlere birinci sınıf vagonlar veya özel trenler sağlanmasıyla aynı şey (ve aynı prensip)
olmazdı.
İnsanlar arasında, fedakârlık niteliğinde olmayan bir tür yardım, sosyal
ikramiye, karşılıksız yarar veya bağış ancak hür bir toplumda mümkündür
ve fedakârlık biçiminde olmadığı sürece uygun görülebilir. Fakat, devletin
gönüllü olarak ﬁnanse edildiği hür bir toplumda “zenginliğin yeniden dağıtımı” için (yani, başkalarının zorla çalıştırılması ve gelirlerinin gasp edilmesi
yoluyla bazı insanların haksız yere desteklenmesi için) veya kendi varlıklarını
sürdürmelerinin bedelini ödemeyenler yahut buna istekli olmayanlar yararına, uygar bir toplumu idame ettirmenin bedelini ödeyebilecek durumda
olanların iliklerinin emilmesi, sömürülmeleri ve mahvedilmeleri için hiçbir
hukuki gediğe, hiçbir hukuki imkâna yer kalmayacaktır.
Çeviren: Mustafa Erdoğan
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Özgürlüğün Normları:
Eleştirel Bir Kitap Analizi
Bican Şahin°

B

u yazının amacı, Douglas
B. Rasmussen ve Douglas
D. Uyl tarafından kaleme
alınan Norms of Liberty: A
Perfectionist Basis for Non-Perfectionist
Politics. (Özgürlüğün Normları: Mükemmeliyetçi Olmayan Bir Siyaset
İçin Mükemmeliyetçi Bir Temel)
(University Park, Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press,
2005) adlı eseri eleştirel bir analize
tabi tutmaktır. Bu eserde yazarlar,
liberalizmin içine düştüğüne inandıkları krizden bir çıkış yolu gösterme amacını taşımaktadırlar. Bu doğrultuda ilk olarak, yazarların bakış
açısından liberalizmin nasıl bir krizle
karşı karşıya olduğu ortaya konulacak; ikinci aşamada Rasmussen ve
Uyl’un bu krizin aşılması için önerdikleri çözüm önerisi sunulacak ve
son olarak da bu öneri eleştirel bir
değerlemeye tabi tutulacaktır.

Ahlak-siyaset İlişkisi ve
Liberalizmin Krizi
“İnsan yaşamının amacı nedir?” sorusuna verilecek objektif bir cevabın
araştırılması Aristoteles’in Nikomakhos
Etiği (NE) adlı eserinin başlıca konusunu teşkil eder. Aristoteles, bu soruya verilecek ilk cevap hususunda insanların çoğu arasında bir görüş birliği olduğu ﬁkrindedir: İster bilge ister
cahil, ister zengin ister fakir olsun,
çoğu birey insan yaşamının amacının
“mutluluk” (eudamonia) olduğunu düşünür. Gerçekten de mutluluk “tüm
şeylerin kendisini amaçladığı ‘iyi’ye
(the good)” karşılık gelir. Mutluluk bir
başka amaca ulaşılmasına hizmet eden
bir araç değil bizzatihi kendisi en yüce
amaçtır. Tüm eylemlerimizin ulaşmayı amaçladığı ‘iyi,’ mutluluktur
(NE, Book 1).

° Dr., Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, öğretim
görevlisi.
Liberal Düşünce, Cilt: 12, No: 45, Kış-Bahar 2007, s. 229-240.
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Peki ama mutluluk nedir? Tüm düşünce ve eylemlerimize ilham veren
bu nihai amaca nasıl ulaşabiliriz? İşte
bu soruya verilen cevaplar arasında bir
görüş birliğinden söz etmek mümkün
görünmemektedir. Aristoteles’e göre
herkes bu ikinci soruya kendi bakış
açısından subjektif cevaplar vermektedir. Buna göre kimi mutluluğu yiyip-içme ve cinsel haz arayışı gibi
dünyevi zevklerle ilişkilendirirken,
kimisi de şan, şöhret elde etmenin insana mutluluğu sağlayacağını düşünmektedir. Soﬁst Protagoras’ın “insan
herşeyin ölçüsüdür” sözüyle özetlenebilecek, tüm bireyler için evrensel
olarak geçerli olan objektif bir “mutluluk” (iyi hayat=the good life) anlayışının olmadığını ima eden bu ahlaki rölativizmi Aristoteles’in kabul
etmesi mümkün değildir.
Aristoteles insanın onu diğer canlı
varlıklardan ayırt eden “akıl” (logos)
melekesi sayesinde kendisi için objektif olarak iyi olanın ne olduğunu
bulabileceğine inanır. Buna göre, insana mutluluğun yolunu açan “iyi
hayat,” ruhun erdemlere uygun olarak eylemde bulunduğu bir hayat
tarzıdır. Aristoteles’e göre, eğer birden fazla [türde] erdem varsa, mutluluk en üstün olan erdeme göre ruhun eylemlerini yönlendirmesiyle
mümkün olacaktır. Dahası, mutluluk
bir kez elde edilip sonrasında sürekli
olarak sahip olunan bir şey değildir:
Bireyin bir ömür boyu erdeme uygun
yaşam sürmesi gerekir (NE 1098a1722).
Bireye mutluluğu sunacak olan iyi
hayatın objektif olarak akıl yoluyla
Kış-Bahar 2007

bulunabileceğine inanan Aristoteles,
siyasete de böyle bir hayatın yaratılıp sürdürülebileceği koşulları sunma
görevini yükler: “Siyaset insanları
mutlu etme sanatıdır.” Aristoteles’e
göre erdemli hayat, kendisinden önce
gelen aile, köy gibi birlikte yaşam
biçimlerinin de amacını (telos) teşkil
eden, ve bu anlamda, en yetkin sosyal
varoluş biçimi olan şehir-devleti (polis)
düzeni içerisinde mümkün olacaktır.
Aile, köy gibi kendinden önce gelen
birliktelikler yaşamı mümkün kılmak
için ortaya çıkmış iken, şehir-devleti
“iyi yaşam”ı mümkün kılmak için
varolur (Politics 1252b27-30). Bu anlamda, siyasetin vatandaşların hayat
anlayışları karşısında kayıtsız/tarafsız
kalması söz konusu değildir. Aristoteles
için şehir-devleti bireylerin erdemli
va-tandaşlar haline getirildikleri bir
okul vazifesi görür. Bu çerçevede,
Aristoteles’in mükemmeliyetçi (perfectionist) bir ahlak anlayışı üzerinde
yükselen mükemmeliyetçi bir siyaset
anlayışına sahip olduğunu söylemek
yanlış olmayacaktır.
Aristoteles’in bireysel iyi yaşam
anlayışına ve siyasetin bu anlayışı
gerçekleştirmedeki rolüne ilişkin görüşlerini antik dünyanın hakim paradigması olarak sunmak abartılı bir
tutum olmaz. Klasik ahlak ve siyaset
paradigması olarak adlandırabileceğimiz bu bakışa göre, ahlak ve siyaset
alanları içiçe geçmiş durumdadır. Bu
içiçe geçmişlik orta çağ boyunca da
devam etmiştir. Ancak, klasik dönemden farklı olarak bu dönemde
iyi hayat anlayışının içeriğini akıl
yoluyla keşfetmemizden çok, vahiy
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yoluyla öğrendiğimiz ilahi dinlerin
(Musevilik, Hristiyanlık ve İslam)
emirlerini takip ederek anlama-mız
mümkündür. Klasik döneme benzer
bir biçimde, St. Augustine’in De
Civitate Dei (Tanrı Şehri) ve Farabi’nin
Al-Medinet’ul Fadıla (Erdemli Şehir)
gibi eserlerinde, siyasetin iyi hayat
anlayışının tesis edilmesindeki aktif
rolünü bu dönemde de görüyoruz.1
Mükemmeliyetçi bir ahlak anlayışı üzerine inşa edilen mükemmeliyetçi bir
siyaset anlayışının varlığı, bu kez ilahi
bir din temelinde olmakla birlikte, bu
yeni dönemde de devam etmektedir.
Modern çağlarla birlikte bireysel
iyi yaşamın ilkelerini sorgulayan ahlak ile toplumsal birarada varoluşun
ilkelerini araştıran siyaset arasındaki
içiçe geçmişliğin, önemli bir farkla da
olsa, büyük ölçüde devam ettiği söylenebilir. Bu önemli fark, modern
düşünürlerin pek çoğunun bireysel
iyi hayat anlayışının içeriğine ilişkin
geçmiş dönemlerden farklı olan yeni
görüşlerinde yatmaktadır. Buna göre,
akıl yoluyla keşfedilebilecek veya vahiy yoluyla öğrenilebilecek objektif,
tüm bireyler için geçerli “mükemmeliyetçi” bir iyi hayat anlayışından
bahsetmek mümkün değildir. İngi-liz
düşünür Thomas Hobbes’un sözleriyle, “[e]ski ahlak ﬁlozoﬂarının kitaplarında bahsedildiği gibi Finis
ultimus, nihai amaç, veya Summum
bonum, en büyük iyilik diye bir şey
yoktur” (Hobbes 1997: 55).

Klasik paradigmadan bu kopuşun temelinde büyük ölçüde modern
düşünürlerin insan doğasına ilişkin
karamsar görüşlerinin yattığı söylenebilir. Bu yeni bakış açısının öncülerinden Machiavelli’ye göre insanlar
esasen kötüdür ve kişisel çıkar arayışı
tarafından güdülenirler (Machiavelli
1998: 66). Bir başka modern düşünür
olan Michel de Montaigne insanların,
klasik ﬁlozoﬂarın kafasındaki erdemli bir hayat sürmeyi kendisine ideal
edinen ahlaki varlıklardan ziyade
hayvanlara yakın olduklarını düşünmektedir. İnsanların akıl sahibi varlıklar olması nedeniyle hayvanlardan
üstün olmaları şöyle dursun, onlar arzularını kontrol etme konusunda hayvanlardan bile geridedir (1991: 526).
İnsan doğasına ilişkin bu karamsar
bakış açısına göre toplum, klasik düşünürlerin inandığı gibi insanın sosyal
doğasından kaynaklanan doğal bir
varlık değildir. İnsan toplumu, daha
ziyade, insanların kendi çıkarlarının
en iyi toplum halinde yaşamaktan
geçtiğini farketmelerinin ürünüdür.
Toplum halinde yaşamaktan kazanılacak olan şey, klasik düşünürlerde
olduğu gibi erdemli bir hayat sürmek
için sunulan bir imkan olmaktan çok,
bireyin canını ve mülkiyetini güvence altına almaktır. Bu çerçevede mükemmeliyetçi bir ahlak anlayışından
mükemmeliyetçi olmayan, minimalist bir ahlak anlayışına doğru bir
kayış gözlenmektedir. Rasmussen

1

Orta çağda siyaset ve ahlak arasındaki ilişki hakkında bkz. Lerner & Mahdi 1963. Farabi’nin
felsefesinde ahlak ve siyasetin ilişkisi için Türkçe’de bkz. Erdoğan, 1993. Aynı konuda İngilizce’de bkz. Alfarabi, 2001.
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ve Uyl’un (2005: 30-31) işaret ettiği
üzere, bu yeni dönemde ahlaki alanda temel erdem (cardinal virtue) daha iyi (erdemli) davranmanın nasıl
mümkün olduğunu bulmamıza yarayan “sağduyu” (phronesis) erdemi
olmaktan çıkıp bireylerin birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerinin
sınırlarını gösteren “adalet” olmuştur.
Bu yeni dönemde vurgu, erdemli bir
insan olmak için diğer bireylere karşı
nasıl davranmamız gerektiğinde değil, hak yemeyen adil bir birey olmak için ne yapmamamız gerektiği
üzerindedir.
Modern döneme ilişkin anlatımımızın başında bu yeni dönemde de
ahlak ve siyaset alanlarının iç içe
geçmişliğinin devam ettiğini belirtmiştik. Modern ahlak anlayışının minimalist eğilimi paralelinde siyasetin
de misyonu mütevazi bir çizgiye gerilemiştir. Siyaset artık, içinde erdemli bireylerin yetiştirileceği toplumsal
koşulları yaratmak yerine, birbirleriyle çatışan çıkarlara sahip bireylerin,
birbirleriyle çatışmaya tutuşmadan bu
farklı çıkarlarını tatmin edebilecekleri istikrar ortamını tesis etmek misyonuyla sınırlanmıştır. Modern dönemin temel ideolojilerinden biri
olan liberalizmin öncülerinden John
Locke’un ([1690]1980: 66) sözleriyle,
“insanların siyasal birlikler içerisinde
bir araya gelmelerinin ve kendilerini
hükümetlerin yönetimi altına sokmalarının yüce ve temel amacı mülkiyetlerinin korunmasıdır.” Toplumsal varoluşun amacının bireyleri erdemli kişiler yapmak değil fakat onların hayat, özgürlük, mülkiyet gibi
sivil çıkarlarını (civil interests) güvenKış-Bahar 2007

ce altına almak olduğu bir yerde siyasetin amacı da bu hakları korumakla sınırlıdır. Hoşgörü Üzerine Bir Mektup’ta,
Locke ([1690] 1990: 19) bu noktayı şu
şekilde izah etmektedir:
Yöneticinin tüm yetki alanı
sadece bu sivil meselelere ulaşır; tüm sivil iktidar, hak ve hükümranlık bu şeylerin geliştirilmesi amacıyla bağlanmış ve
sınırlandırılmıştır; sivil iktidar
hiç bir biçimde ruhların kurtarılması [amacını kapsayacak şekilde] ne genişletilebilir ne de genişletilmelidir.
Liberalizmin çağdaş temsilcilerinin pek çoğunun ahlak ve siyaset
alanlarının iç içe geçmişliğini kabul
etmeleri ve mükemmeliyetçi olmayan bir ahlak anlayışı üzerine inşa
edilen mükemmeliyetçi olmayan
bir siyaset anlayışını savunmaları
anlamında Locke’un takipçileri olduğu söylenebilir (Rasmussen ve
Uyl, 2005, bkz. Bölüm 2). Örneğin,
bireyin kendi iyi hayat anlayışını
kendisinin rasyonel olarak inşa etmesi olarak tanımlanabilecek olan
özerklik (autonomy) kavramını ahlak
felsefelerinin temeline yerleştiren
Will Kymlicka, Ronald Dworkin ve
Joseph Raz gibi kimi liberaller, siyasete de bireylerin farklı iyi hayat
anlayışları karşısında tarafsız kalarak
onların kendi seçimleri olan iyi hayatı
gerçekleştirebilmeleri için gerekli koşulların yaratılması dışında başkaca
bir görev yüklememektedirler. Bu liberallere göre, bireyin mutluluğu ancak kendi iradesiyle seçtiği bir hayatı
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sürdürmesiyle mümkündür (Dworkin
1978; Kymlicka 1989, 2005).
Böyle bir yaklaşım da liberalizmi ahlaki rölativizme savrulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.
20. yüzyılın son çeyreğinde böyle
bir eleştiriyi kuvvetli bir şekilde liberalizme yöneltenler Michael Sandel
([1982]1998), Alasdair MacIntyre
(1984) ve Charles Taylor (1989) gibi
komüniteryenler olmuştur. Komüniteryenlere göre, liberalizmin bireysel
özerklik üzerindeki “aşırı” vurgusu,
bireyin kişiliğini toplumsal değerler dünyası içinde şekillendirdiği
gerçeğini ihmal etmektedir. Kendi
iyi hayat anlayışını toplumun ortak
yaşam anlayışından bağımsız ola-rak
inşa eden “atomize” birey tasavvuru toplumu da parçalanmaya
mahkum etmektedir (Walzer, 1990:
9). Devletin tarafsızlığı üzerindeki
vurgu da, liberalleri değerli hayat anlayışlarını değersiz hayat anlayışlarından farklı muameleye tabi tutma
yeteneğinden mahrum bırakmaktadır. Bu durum ahlaki bir yozlaşmayla eşlik edilen ahlaki minimalizme karşılık gelmektedir. Nitekim, komüniteryenlere göre liberaller, ahlakın
alanını bireyin haklarıyla sınırlamışlardır (Rasmussen & Uyl 2005: 32).
Şüphesiz, ahlakın bireyin haklarıyla
sınırlı olduğu bir düşüncede de adalet, “toplumsal kurumların birinci erdemi” olacaktır (Rawls [1971], 1999).
Özerklik temelli liberalizm anlayışına yöneltilebilecek bir başka eleştiri de bu yaklaşımın aslında iddia
edildiği gibi farklı iyi hayat anlayışları karşısında tamamen tarafsız kal-

madığı şeklindedir. Buna göre, iyi
hayatın ancak bireyin kendi rasyonel
tercihinin ürünü olduğuna inanan liberaller, toplumda bireysel özerkliği
kabul etmeyen “illiberal” gruplara
hoşgörü gösterilmemesi gerektiği düşüncesindedirler (Kymlicka 1995). Bu
anlamda, bu liberallerin esasen sadece “liberal” bir iyi hayat anlayışını
benimseyen kişi ve gruplara hoşgörü
göstermesi anlamında bir “kapsayıcı
liberalizm” (comprehensive liberalism) anlayışına sahip oldukları söylenebilir. Kapsayıcı liberalizm anlayışına göre bir toplumun siyasallegal çerçevesi o toplumda varolan
iyi hayata ilişkin temel kabullerden
bağımsız olamaz (Waldron 2004). Bu
anlamda kapsayıcı liberalizmde de
ahlak ve siyasetin içiçeliği devam etmektedir.
Özerklik temelli liberalizme yöneltilebilecek bu “kapsayıcılık” eleştirisine, kimi liberaller liberalizmin
esasen “siyasi” bir doktrin olup, amacının farklı ahlaki kabullere dayanan
iyi hayat anlayışlarının barış içerisinde bir-arada yaşamasını sağlamakla
sınırlı olduğunu iddia ederek cevap
verirler (Rawls 1996; Kukathas 2003).
Bu çerçevede, liberal bir siyasal-legal
düzenin ilkeleri, o düzenin içinde
varolacak iyi hayat anlayışlarının
ahlaki ilkelerine referansla temellen
dirilmeyecektir. Liberal siyasal-legal
düzenin ilkeleri, o düzenin içinde varolacak farklı iyi hayat anlayışlarının
ahlaki ilkelerinden bağımsız, üzerinde tüm birey ve grupların anlaşacağı
bir ilke veya ilkeler grubu üzerinde
temellendirilecektir. Buna göre liberal bir toplum, özerkliği iyi hayat
Liberal Düşünce
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anlayışının merkezine oturtmayan
“illiberal” kişi ve grupları da hoşgörecektir. John Rawls’a (1996) göre
özerklik, ahlaki özerklik olmaktan
çıkıp “siyasal özerklik” halini alarak
sadece siyasal-legal alanda bireylerin
hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde rol oynayacaktır. Öte yandan, Chandran Kukathas gibi siyasi
liberaller, siyasal özerkliği değil fakat
“negatif özgürlük” kavramını siyasallegal düzenin temeline yerleştirmektedirler. Kukathas’a göre liberal bir
siyasi-legal düzen, temelinde özgürlüğün olduğu minimal bir ahlak anlayışı üzerinde yükselir (2003: 17).
Siyasi liberalizmin ahlak ve siyaseti birbirinden ayırmayı amaçlamasına rağmen, özgürlüğü bir ahlaki
ilke olarak gördüğü ölçüde, bu amacında tamamıyla başarılı olamadığı
söylenebilir. Rasmussen ve Uyl’un
(2005: 8) işaret ettiği üzere, komüniteryenlere göre, böyle bir anlayışın
yaptığı şey aslında ahlakı iki farklı
lisana bölmektir: Yasal-legal alana
ilişkin olarak kullanılan özgürlük
lisanı ve siyasi olmayan alana ilişkin olarak kişisel ahlak lisanı. Komüniteryenlere göre böyle bir ayrım
gayr-ı meşrudur. Bireylerin özel alanlarında belli bir ahlak, siyasal-legal
alanda farklı bir ahlak anlayışına sahip
olmaları savunulamaz (Rasmussen &
Uyl 2005: 8; Kymlicka 1995: 158-163).
Ayrıca bu yaklaşım, özerklik temelli
liberalizmin “kapsayıcılık” sorununa
çözüm getirse de, komüniteryenlerin,
2

liberalizmin minimal bir ahlak anlayışına dayandığı şeklindeki eleştirisine
cevap vermekte yetersiz kalmaktadır.

Metanormatif Çözüm:
Mükemmeliyetçi Olmayan
Siyasetin Mükemmeliyetçi
Temeli
Rasmussen ve Uyl liberalizme
yöneltilen komüniteryen eleştiriyi
ciddiye almaktadırlar. Onlara göre
de liberalizmin özgürlük üzerindeki
vurgusu çoğunlukla ahlaki alanı daraltma pahasına olmuştur: “Tipik liberal prosedür siyaseti ahlaktan ayırt
etmek biçiminde olmaktan ziyade
ahlaki iyiyi liberal siyasetle uyumlu
olacak şekilde tanımlamak biçiminde
olmuştur. Bu, sıklıkla ahlakı işbirliğinin versiyonlarına indirgeme sonucunu doğurmuştur” (Rasmussen &
Uyl 2005: 46). Oysa, onlara göre,
özgürlüğün temel prensip olduğu
bir “doğal haklar klasik liberalizmi”
ahlakın haklarla sınırlanmasına gerek kalmadan mükemmeliyetçi bir
ahlak temelinde de savunulabilir
(Rasmussen & Uyl 2005: xiii). Hatta
böyle bir liberalizm savunusu çok
daha güçlü olacaktır. Kendilerinden
önceki pek çok liberal düşünürün
yaptığı hata, ahlak ile siyaseti birbirinden ayırmamaları, liberalizmi
normatif bir teori olarak görmeleri
ve özgürlüğe önem verdikleri ölçüde ahlakın alanını daraltmalarıdır.2
Bu problem ahlak ile siyasetin birbi-

Tarihsel olarak bunun önemli bir istisnası Spinoza’nın düşüncesinde bulunabilir. Rasmussen
ve Uyl’a göre, Spinoza ahlak ve siyaseti birbirine karıştırmaması ve ikisinin ayrı alanlarını net
bir şekilde belirlemesi anlamında sıradışı bir düşünürdür. “Spinoza sadece ahlakın alanının
siyasetin alanına göre daha geniş ve daha derin olduğunu değil fakat aynı zamanda siyasetin

Kış-Bahar 2007

Özgürlüğün Normları: Eleştirel Bir Kitap Analizi  235

rinden ayrılması ve liberalizmin bir
ahlak teorisi olmayıp bir siyaset teorisi olduğunun vurgulanmasıyla aşılabilir. Buna göre, liberal teorinin
temel değeri olan özgürlük bir ahlaki “norm” olmaktan çok siyasal
alana ilişkin bir “meta-norm” olarak
görülmelidir. Onun fonksiyonu mükemmeliyetçi bir ahlaki yaşama rehberlik etmek değil fakat sadece böyle
bir yaşamı mümkün kılmaktır.
Rasmussen ve Uyl (2005: 9), komüniteryen eleştirinin, kendilerinin
neo-Aristotelesçi ahlak anlayışı olarak
adlandırdıkları bir ahlak anlayışı üzerinde yükseldiğini ifade etmektedirler. Komüniteryenizmin dayandığı
neo-Aristotelesçi ahlak anlayışının
bazı temel kabulleri şu şekilde sıralanabilir: “insanlar doğal olarak toplumsaldırlar; ahlaki rölativizm yetersiz bir ahlak teorisidir; pratik akıl
sadece araçsal değil fakat ahlak için
vazgeçilmezdir; ahlaki rasyonelizmin
soyut evrenselciliği biricik ve tesadüﬁ olanın uygun davranışın belirlenmesindeki rolünü kavramakta
başarısızdır; özgürlük bir ahlaki bağlılık olmaksızın tanımlanamaz ve
anlaşılamaz; insan davranışını motive edebilme yeteneğine sahip herhangi bir haklar teorisinin basitçe
bir hak meselesi olmaktan ziyade
nihai olarak bir ‘insani iyi kavrayışı’

(conception of human good) üzerinde
temellendirilmesi gerekir” (Rasmussen
& Uyl 2005: 9).
Rasmussen ve Uyl, liberalizmin temel ilkesi (the main tenet of liberalism)
olarak adlandırdıkları siyasal-legal
alanda özgürlük prensibinin temel
değer olduğu kabulünün savunusu
için pek çok liberalin, komüniteryen
eleştiriyi haklı çıkartacak bir şekilde, yukarıda ortaya konan neoAristotelesçi ilkeleri reddettiklerini
belirtmektedir.
Bu
liberalizmin
savunusunu güçleştiren yanlış bir
hamledir ve liberalizmin içinden
geçmekte olduğu krize olumsuz katkıda bulunmaktadır (Rasmussen
& Uyl 2005: 12). Öte yandan,
Rasmussen ve Uyl, neo-Aristotelesçi
ahlak anlayışının bir versiyonunun
“doğal haklar klasik liberalizmi” ile
uyum içinde olduğu düşüncesindedir.
Kendilerinin benimsedikleri neoAristotelesçi ahlak anlayışını “bireyci
mükemmeliyetçilik” (individualistic
perfectionism) olarak da adlandıran
Rasmussen
ve
Uyl’a
göre,
Aristotelesçi insani gelişim (human
ﬂourishing=eudamonia)3 gerçektir.
İnsani gelişim, “(1) objektif fakat aynı
zamanda oldukça bireysel (bu nedenle
de çoğul), (2) esas itibarıyla toplumsal,
ve (3) kişisel olarak belirlenmiştir (selfdirected)” (Rasmussen & Uyl 2005:

erdemi üretmeye uygun olmadığını da anlamıştır.” Spinoza için, “[s]iyasal hayat güvenlik
ve ﬁziksel gönençle ilgilidir” (Rasmussen & Uyl 2005: 44-45). Bu anlamda, Spinoza mükemmeliyetçi bir ahlak anlayışı üzerine mükemmeliyetçi olmayan bir siyaset anlayışı inşa
edebilmiş ender düşünürlerden birisidir.
3
Aristoteles’in ahlak anlayışındaki temel kavramlardan olan eudamonia genellikle mutluluk
(happiness) olarak çevrilmektedir. Rasmussen ve Uyl ise bu kavramı Türkçe’ye “insani gelişim” ifadesiyle aktarılabilecek olan İngilizce “human ﬂourishing” ifadesiyle çevirmektedirler.
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79). Bu özelliklere sahip insani gelişim,
belli genel iyilerin (generic goods) bir
bileşimi biçiminde tezahür edecektir.
Bu iyiler arasında, sosyalleşme, bilgi,
kişisel gelişimi sağlayacak felsefe, sanat,
spor gibi aktivitelere ayrılacak zaman
(leisure), estetik haz kaygısı (aesthetic
appreciation), yaratıcılık, ahlaki erdem, sağlık, zevk, öz-saygı ve pratik
bilgelik yer almaktadır (Rasmussen &
Uyl 2005: 79).
Bu genel iyilerin, insani gelişimi
gerçekleştiren tüm bireyler için geçerli, evrensel bir kombinasyonunun
var olduğu ve bunun da akıl yoluyla
bulu-nabileceğine inanan Platon
ve Aristoteles’ten farklı olarak
Rasmussen ve Uyl, her bireyin sahip
olması gereken genel iyilerin en iyi
bileşimine ilişkin genel bir tariﬁnin
olmadığı ﬁkrindedir (Rasmussen
& Uyl 2005: 79). İnsani gelişi-min
yapı malzemesini teşkil eden genel
iyiler sadece ete ve kemiğe bürünmüş
somut bireylerin tercihleriyle belli bir
forma kavuştukları zaman gerçeklik
ve değer kazanırlar (Rasmussen &
Uyl 2005: 80). Buna göre, her birey
pratik aklı sayesinde kendisi için
sözü edilen insani iyilerin ideal bir
bileşimini keşfedecektir (Rasmussen
& Uyl 2005: 80). Bu anlamda “kişiselbelirleme” insani gelişimin özünü
teşkil eder. Kişisel-belirleme, insani
gelişimin merkezi kurucu unsuru
veya bileşenidir. Diğer hiçbir özellik
kişisel-belirleme olmaksızın kurucu
bir unsur veya bileşen olamaz”
(Rasmussen & Uyl 2005: 86-87).
Tüm insani gelişim biçimlerinin
ortaklaşa sahip olduğu tek özellik
Kış-Bahar 2007

olarak
kişisel-belirleme
siyasallegal alana ilişkin olarak da yapılacak düzenlemenin temelini oluşturmaktadır. İnsani gelişimin bu
özelliği siyasal-legal alanda bir metanormun gerekliliğine şahitlik eder.
Hatırlanacağı üzere, siyasal-legal alanın düzenleyici ilkeleri olarak metanormlar bireyleri ahlaki varlıklar
olmaya zorlamazlar. Onlar sadece
içinde ahlaki bir hayatın mümkün
olduğu genel çerçeveyi çizerler. İşte
liberalizmin özgürlük ilkesi ve ondan
doğan hayat ve mülkiyet hakkı gibi
diğer haklar birer ahlaki norm olmayıp metanormdurlar. Rasmussen ve
Uyl farklı insani gelişimlerin barış
içerisinde bir arada bulunmasını
sağlamak olarak tanımladıkları “liberalizmin problemi”ne ahlak ve siyaset
alanlarını
birbirinden
ayırmaya
hizmet eden norm/metanorm ayrımıyla bir çözüm bulduklarını düşünmektedirler. Bu sayede ahlaki
alanda bireyci mükemmeliyetçilik
adını verdikleri neo-Aristotelesçi güçlü bir ahlak anlayışına yer açarken,
siyasal-legal alanda negatif özgürlük
ilkesi ve ilişkili hakların hakim olması
biçiminde tarif ettikleri liberalizmin
mükemmeli-yetçi olmayan temel
ilkesini muhafaza etmektedirler.
Bunu yaparken ahlaki alanla siyasi
alanı birbirinden tamamen de koparmamaktadırlar. Rasmussen ve
Uyl’un işaret ettiği üzere siyaset
felsefesinin en temel sorunlarından
bir tanesi ahlak alanı ile siyaset alanı
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Kişisel-belirleme ilkesi aradaki bu
bağı sağlamaktadır (Rasmussen &
Uyl 2005: 84, 88). Buna göre, eğer
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bireyler ahlaki varlıklar olarak insani
gelişimlerini kişisel-belirleme temelinde gerçekleştireceklerse bu ancak
özgürlük metanormunun sunduğu
imkan sayesinde olacaktır.

Sonuç
Rasmussen ve Uyl liberalizmin ana
öğretisi olan siyasal-legal alanda negatif özgürlük ve bununla ilişkili diğer
hakların hakim olması prensibini
savunmak adına ahlaki alanda rölativizme yol açabilecek bir ahlaki minimalizmi kabul etmemize gerek olmadığını ileri sürmektedirler. Onlara
göre, komü-niteryenlerin liberalizmi
eleştirmek için başvurdukları Aristotelesçi mükemmeliyetçi ahlak anlayışı aslında liberalizmin ana öğretisini anlamak ve hatta onu daha iyi
savunmak için de kullanılabilir.
Bunu anlamak için Rasmussen ve
Uyl’un mükemmeliyetçi bireycilik
adını verdikleri Aristotelesçi ahlaki
idealin içeriğine bakmak yeterlidir.
Aristoteles’in ahlak ideali eudamonia
kavramı etrafında şekillenir. Yazarlar
bu kavramı insani gelişim (human
ﬂourishing) olarak çevirmektedir.
İnsani gelişim objektif ve aynı zamanda oldukça bireysel; sosyal ortam
içinde gelişebilen ve bireyin kendi
rasyonel tercihleriyle şekillenen bir
ahlaki idealdir. Bu ideal, akıl sahibi
bir varlık olan insanın doğasını mükemmele ulaştırma çabası olarak da
düşünülebilir. Bu ahlaki idealin içini
dolduran, yaratıcılık, estetik kaygı,
sosyalleşme, pratik bilgelik gibi belli
başlı genel iyiler (generic goods)
mevcuttur. Her birey, kendi pratik

aklı temelinde bu iyilerden kendi biricik insani gelişimini yaratacaktır.
Bu anlamda, teorik olarak mevcut
insan sayısı nispetinde farklı sayıda
insani gelişim biçiminin olabileceği
ileri sürülebilir. Tüm bu farklı insani gelişim biçimlerinin ortaklaşa
sahip oldukları özellik hepsinin bireyin kişisel iradesinin ürünü olması
anlamında kişisel-belirlemeye dayanıyor olmalarıdır. Hiç şüphe yok ki,
insani gelişimin bu yönü de (kişiselbelirleme) bir özgürlük ortamının
varlığını zorunlu kılmaktadır.
Böyle bir liberalizm savunusuna
yine liberalizmin içerisinden kimi eleştiriler yöneltilebilir. İnsani gelişimin,
yaratıcılık, estetik kaygı, sosyallik gibi
ahlaken pozitif içeri-ğe sahip bir takım
genel iyilere dayanması ve negatif özgürlük ve ilişkili diğer hakların böyle
bir ahlaki ideale ulaşılmasına imkan
sağladıkları için meşruiyetlerini pekiştirmeleri ölçüsünde, yukarıda sayılan genel iyilere dayanmayan hayat tarzları karşısında Rasmussen ve
Uyl’un liberalizm anlayışının nasıl
bir tavır sergileyeceği pek belirgin
değildir. Daha somut örneklerden
hareket edersek, acaba Rasmussen
ve Uyl pornograﬁk yayınların üretim ve tüketimini; uyuşturucu
kullanımını, aynı cinsiyete sahip
bireylerin evliliklerini insani gelişimin spesiﬁk birer yansıması olarak
kabul edecekler midir? Öte yandan,
böyle yaşam pratiklerine dayanan
hayat anlayışlarını insani gelişimin
potansiyel biçimleri olarak kabul etmeleri onları reddettikleri ahlaki rölativizm eleştirisine açık bırakmayacak mıdır? Aslında, insani gelişimin
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yapı taşları olan genel iyilere baktığımızda, yukarıda saydığımız ve
özellikle de muhafazakar çevrelerce
ahlak dışı olarak nitelendirilebilecek yaşam pratiklerine pek de yer
olmadığı söylenebilir. Bu çerçevede,
Rasmussen ve Uyl özerklik temelli
liberalizm anlayışına benzer bir biçimde her bireyin kendi iyi hayat
anlayışının kendi tercihlerinin ürünü olacağını savunmakla birlikte,
özerklik temelli liberallerden ayrılarak farklı iyi hayat anlayışları arasında nötr kalmayıp, yapılabilecek tercihleri iyi oldukları önceden kabul
edilen genel iyilerin değişik kombinasyonlarıyla sınırlandırıyor gibi gözükmektedirler.
Rasmussen ve Uyl’a göre, siyasallegal alanda liberalizmin temel ilkelerini ahlaken meşrulaştıran şey, herhangi bir iyi hayat anlayışı değil, fakat
ah-laki iyiler üzerine yükselen insani
gelişimdir. Liberal siyasal-legal sistem
farklı yaşam biçimlerine, onlar bireyin insani gelişimine hizmet ettikleri
için hoşgörü gösterecektir. Buradan,
yazarların bireysel mükemmelliğe
hizmet etmeyen yaşam pratiklerine
hoşgörü gösterilmemesini savundukları sonucu çıkarılmamalıdır. Zira,
Rasmussen ve Uyl’un mükemmeliyetçi olmayan yaşam tarzlarına
hoşgörü göstermemeleri, onların
liberal olmaktan ziyade baskıcı bir
rejimin yaratıcıları olmakla itham
edilmeleri sonucunu doğururdu. Hiç
şüphesiz, özgürlüğe atfettikleri önem
nispetinde, Rasmussen ve Uyl liberal
olmayan bir düzeni tasavvur etmemektedirler. Ancak böyle yaşam tarzlarını benimseyen kişi ve gruplara gösKış-Bahar 2007

terilecek hoşgörünün hangi temelde
olacağı da pek net değildir. Kamu
malları literatüründen alınacak bir
terminolojiyle ifade edecek olursak,
belki de, bireysel mükemmeliyetçiliğe
dayanmayan yaşam biçimleri, esasen
insani gelişimin “hak ettiği” hoşgörü
düzeninden istifade eden “bedavacılar”
olacaklardır.
Rasmussen ve Uyl’un çalışmasının
sadece eleştiriyi değil övgüyü de hak
eden yönlerinin olduğunu teslim etmek gerekir. Yazarların ahlaki alanı
düzenle-yen ilkeler olarak “normlar”
ve siyasal-legal alanı düzenleyen ilkeler olarak “metanormlar” arasında yaptıkları ayrım önemli bir entelektüel yeniliktir. Bu ayrıma göre
doğal haklar liberalizminin savunduğu negatif özgürlük ve ilişkili diğer
haklar bireylerin insani gelişimlerine yön veren ahlaki normlar olmayıp, sadece içinde böyle bir gelişimin
mümkün olduğu siyasal-legal çerçeveyi sunan metanormlardır. Bu sayede komüniteryenler tarafından liberalizme yöneltilen, “liberalizmin,
farklı iyi hayat anlayışları karşısında
tarafsız olması nedeniyle kendi ahlaki değerlerini (özgürlük ve ilişkili
haklar) siyasal alanda hakim değerler
kılması gayr-ı meşrudur” şeklindeki
eleştiriye güçlü bir cevap verilebilmektedir. Bu çerçevede, siyasi liberalizmin ortaya koymaya çalıştığı, liberalizmin bir ahlak teorisi olmayıp
farklı ahlak anlayışlarını barış içinde
bir arada tutmaya çalışan bir siyaset
teorisi olduğu düşüncesini yazarlar
bir kez daha güçlü bir şekilde ifade
etmektedirler.
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Barış İlkesi*

Jim Peron°

L

iberalizmin temel ilkesi barıştır. Bazıları barışcıl işbirliğinin temel
ilke olduğunun söyleyecektir. Fakat, hür bir toplum insanın barışcıl
biçimde işbirliği yapmamakta özgür olduğu toplumdur.
Birçok insan liberalizmin kor ilkesinin özgürlük olduğunu söyleyecektir. Ve liberalizm hür demek olan Latince liber kelimesinden türediği
için, bu makul mütalaadır. Fakat, bunun altında barış ilkesi vardır. Veya belki
şiddete başvurmama demek daha iyidir.
Eğer bir değer (value) elde etmek istersen bunu barışcıl bir yolla veya şiddetle yapabilirim. Liberalizm değer elde etmekte şiddet kullanmaktan kaçınır.
Liberalizmde sadece barışcıl metodlara müsaade edilir.
Şiddete dayalı yöntemler genellikle aşikârdır. Bir insanın kafasına vurup
istediğimizi alabiliriz. Peşinden koştuğumuz değer maddî değilse; fakat, diğer
insanların bizim tercih ettiğimiz şekilde davranmasına bağlı (dayanan) diğer
tür tatminlerse, bir kamçı veya tüfek çekip onları dilediğimiz şeyi yapmaya
zorlayabiliriz.
Tarih boyunca birçok kimse böyle yollarla değerleri elde etmeye çalışmışlardır. Ve bu yöntem pek az insanın işine yaramış veya bir süre için işe yaramıştır. Bu şiddet toptam (bütünüyle) uygulandığında veya insanların büyük
çoğunlukluğu için kullanıldığında işe yaramaz.
Şiddet zamanla başarısız olur, zira o özü itibariyle tahrip edicidir. Şiddet
hiçbirşey üretmez. En iyi ihtimalle kırbacı elinde tutanları tatmin edecek şe* Ideas on Liberty: Freeman, December, 2006, vol. 56, No. 10.
° Jim Peron, Liberal Values Enstitüsünün icracı direktörüdür.
Liberal Düşünce, Cilt: 12, No: 45, Kış-Bahar 2007, s. 241-244.
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kilde mevcut eşya (mal) havuzunuyeniden tanzim eder. Ancak, daha kötüsü,
şiddet mevcut serveti (zenğinliği) tahrip eder.
Gayrî maddî şeyleri kapsayacak şekilde geniş anlamda servet, şiddet tatbik
edildiğinde tüketilmeye ve tahrip edilmeye mayillidir. Bir televizyonun çalındığını tahayyül edin. Suçlu bir evin kapısını veya bir penceresini kırabailir.
Televizyonu alıp kaçmadan ev sahibi terörize edebilir.
Hırsız mevcut mal havuzunu kendi lehine olcaka şekilde yeniden dağıtmıştır. Fakat bu süreçte aynı zamanda kapı veya bir pencere kaybetmiştir. Ve
hırsız hayatın maddî bir unsurunu tahrip etmeden televizyonu çalmadan becermiş olsa bile, insanlar için değerli bir şeyi tahrip etmiştir: kafa huzurlarını,
güvenlik duygularını ve yaşadıkları yerde rahat hissetme kabiletlerini.
Bir toplum daha fazla şiddete sahne oldukça daha fakir olmaya meyleder.
Bunun sebebi şiddetin veya şiddet tehdidinin servet üretimi cesaretini kırar.
Üretken, insanlar gayretlerinin meyvesini gaspedildiğini idrak ederlerse, daha az
gayret sarfetmeye veya hiç gayret sarfetmemeye meylederler. Toprağını sadece hasatını tekrar tekrar gaspettirmek gayretiyle süren adam, sürmeyi bırakır.
Bu anlamda rastgele şiddet sistematik şiddetten çok daha az zararlıdır.
Ve bu bizi devlete getirir. Sınırlanmamış devlet şiddet tehdidi yapar ve bunu
sistematik olarak yapar. Bu insanları devletin taleplerine “gönüllü olarak” uyacak kadar korku içinde bırakmak için etkili bir yoldur. Bu yol, serveti etkili
bir şekilde gasbederken, tehditleri yapanların kaynaklarını muhafaza eder.
Fakat bu sistematik ve yayılmacı tehditler negatif sonuçlar da verir. Vergileme açık bir örnektir. Vergileme zor tehdidine dayanır, fakat, “hayatın veya
paran” diyen adi suçlunun şiddeti değildir. Adi suçlunun şiddeti tesadüﬁdir
ve genellikle geçicidir. Kurbanın taşıdığı parayı gasbedebilir. Kurbanını
kızdırabilir ve korkutabilir, fakat kurban aynı şeyi yarın, ertesi gün ve tahmin edilebileceği süre boyunca aynı şeye tahammül etmek mecburiyetinde
kalmayacaktır.
Hırsızlığa maruz kaldım ve vergilendirildim soyguncu çok daha az aldı,
yalnız bir defa boy gösterdi, ve beni soygununu benim iyiliğim için yaptığına
ikna etmeye çalışmadı.
Vergici tamamıyla farklıdır. Onu şiddet tehdidi herkese yönelditlir. Bazı
insanlar bunu şiddet olarak görmezler, fakat hatalarını anlamak için yapmaları
gereken uyumayı reddedene ne olduğunu seyretmektir. Vergilemenin yukarıda bahsedilen sonuçlara yol açtığı gayet iyi delillendirilmiştir. Vergileme, bazı
insanların durumunu kötüleştirecek şekilde mevcut serveti yeniden dağıtır;
bütün toplamı daha fakir hale getirecek şekilde serveti tüketir; mustakbel servetin üretilmesini caydırır.
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Büyük bir liberal yazar, Felix Marley, şöyle yazdı: “Devlet, kısaca, insanlara boyun eğdirir, oysa toplum onları gönüllü olarak bir araya getirir… Devlet
ve toplum… doğal olarak ve daimi olarak birbirine zıttır”.
Marley’in işaret ettiği gibi kusurların (günahların) –belki ahlaki olarak
itiraz edilebilir olmakla beraber diğer insanların haklarını ihlal etmeyen davranışların– şiddetle önlenmesini isteyen ahlakçı bu şiddetin “ahlakı ilerletmek ve ahlaksızlığa karşı çıkmak için kullanılabileceği” tezini ileri sürebilir.
Fakat “Devlet bir bilince sahip olmadığından ve esas itibariyle bir maddi güç
mekanizması olduğundan, devlet faaliyetinin refah kısmı hiçbir düşünceli
kimseye onun esası olan tehdide karşı kör hale getirmemelidir. Ve devletin
–C. S. Lewis tarafından kullanılan anlamlı ifadeyi kullanacak olursak– ‘insanı
lağvetme’ potansiyeli daha büyüktür zira insanı ezen bu Juggernautu (Hint
mabudu, tapanları ezen tekerlekli mabut) insanı kendisi yaratmıştır”.
Marley, zora dayanan metodları savunanların “devletin iyi (şeyler) yapma
potansiyelini abarttıklarını ve devletin kötü (şeyler) yapma kapasitesini küçümsediklerini” ileri sürmüştür. Devletin hiç bir şey üretmediği, fakat sadece,
süreçte büyük miktarda tüketim yaparken, mevcut serveti yeniden tanzim
ettiği anlaşılırsa bu gücün daima tahrip edici olduğunu kavrarsınız. Marley,
kendisinden önce Albert Cay Nock’ın yaptığı gibi, devletin gücünde bir artışın
toplum pahasına gerçeklştiğinin farkına varmıştır. Sivil toplumu kanunun
zoruyla, günahların bastırılmasında olduğu gibi, teşvik etmenin sivil toplumu
güçlendirmekle değil onun altını oymakla sonuçlanmasının sebebi budur.
Marley şöyle demiştir: “[D]evlet, nihai tallilde, hiçbir şekilde tebasından
zaten zrla almış olduğu şeyin dışında, verebileceği hiçbir şeye sahip değildir.
Bu yüzden, devlete tapınmada, insanlar, ruhlarını, karşılığında onlara yalnızca tapınıcıların bu kutsala saygısız mihraba hal-i hazırda yerleştirilmiş olduğu
şeyleri, verebilecek bir sahte tanrıya feda ederler”.

Devlet’in Saﬂığı
Bir ülke için doğru olan enternasyonel olarak da doğrudur. Savaş zorun
nihai ifadesidir. Birinci dünya savaşı eleştiricisi Ranolph Bourne şöyle demiştir: “Savaş devletin sağlıdır”. Böyledir çünkü devletin gücü savaş boyunca
artar. 1949’da, Kinci Dünya savaşının hatıraları hafızasında tze iken, Marley
okuyucularına şunu hatırlatmıştır: “Muzaffer bir devleti savaş yoluyla elde
ettiği güç büyük ölçüde düşmandan değil fakat kendi halkında alınır. Savaş
zamanında toplumdaki bütün özel unsurlar –aile, kilise, basın, okul, şirket,
sendika ve diğer kooperatiﬂer– devletin özel disiplinine tabi olur. Ve bu uygulamaya ihtiyaç yok ki, devlet tarafından bir defa bir acil durum kontrolü tesis
edilince onu daimi kılma yolundaki her tür argümanlar peşinden gelecektir”.
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İyi bilinmektedir ki, kollektiﬂerde bireyler ahlaki sınırları kaybederler.
Birlikçi kalabalık, kalabalığın her üyesi birey olarak düşüncesinden dehşete
kapılacak olmasına rağmen, öldürülebilir. Benzer şekilde, devlet içinde, karar
alımına katılan bireylerin dvranışlarının sorumluluğu normal duygusunu kaybedeceği bir kollektif güçtür. Gerçekte hukuk genellikle iktidarı kullananların
suçluluğunu kesinlikle inkar eder.
Bu söylenenlerin hiç biripasiﬁzmi ima etmez. Değer elde etme aracı olarak şiddetin reddi inanın değerlerini kormak için kendini müdafaadan vazgeçirmesini gerektirmez.
Nihayetinde mühim olan iktidar birikiminin ardındaki niyet değildir, zira
iyi niyet sonuçları belirlemez. Devlet güScünün mahiyeti öyledir ki, devlet
ik-tidarı ister refah, ister devlet güvenliği, ister ahlak adına yayılsın, sonuçlar
ni-hai olarak aynıdır. Sosyal güç azalır ve ortak ahlak sınırları geriler.
Çeviren: Atilla Yayla
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