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TAKDİM
Uzunca bir aradan sonra Liberal Düşünce’nin yeni sayısı zengin ve orijinal içeriğiyle
okuyucusuyla buluşuyor. Bu sayımızda, bir önceki sayımızda özgür toplumun
felsefesini işleyen makalelerin devamı niteliğindeki yazılar ile devam ediyoruz
ve son dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden küresel ısınma sorunsalına
aykırı bir açıdan bakıyoruz.
Genel olarak özgürlüğe olan güvensizliğin devlet müdahaleciğini genişlettiğini
biliyoruz. Ne yazık ki, çevre sorunları da aynı güvensizlikten payını fazlasıyla
almış durumda. Türkiye’de çevre sorunları üzerine düşünen ve devlet müdahaleciliğini reddeden, ender isimlerden Yusuf Şahin, küresel ısınmayı ele aldığı yazısında konunun nasıl özünden uzaklaştırılarak, bir “günah keçisi”ne dönüştürüldüğünü anlatıyor.
Yusuf Şahin’in yazısından sonra, John Semmens, çevre felaketleri senaryolarındaki ciddî problemlere genel bir bakışla, müdahaleciliğin karşında özgürlüğün çevreyi koruma yöntemleri açısından nasıl etkinleştirilebileceğine değiniyor.
Shikha Dalmia, siyasî ve bürokratik mekanizmalarca güç ilişkilerine alet edilen
küresel ısınma felaket senaryolarına değinerek, orta mallarının trajedisine ve özel
mülkiyetin çevre koruma faaliyetlerindeki merkezî rolüne işaret ediyor. Bu yazının hemen ardından, Julian Morris, çevre sorunlarıyla başedebilmek için piyasa
kurumlarının ve bu kurumların getirdiği sosyal düzenin ve zenginliğin önemine
dikkatleri çekiyor ve Dalmia’nın bıraktığı yerden konuyu tamamlıyor. Stephen
Davies’in Spencer Kanunu üzerine yazısı küresel ısınma konusuyla doğrudan ilişkili olmamakla birlikte, okuyucuya son dönemde çevre felaket senaryolarının
anlamlarını daha iyi kavramayı sağlayacak bir bakış açısı sunuyor.
Çevre sorunlarına genel bir bakış açısı sunan bu yazıların ardından, Dergi,
küresel ısınma üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. Bu bağlamda Donald J.
Boudreaux, çevrebilimci olmayan birinin gözünden küresel ısınma “bilimi”ndeki
eksik parçaları irdeliyor. Sheldon Richman’ın aynı konudaki sarih yorumuyla
okuyucuya çok yardımcı olacak bir muhakeme sunuyor.
Küresel ısınma “edebiyatı”nın popüler kültürdeki ağırlığı ve güçlü etkisi bilinmektedir. Bu tür popüler kültüre son dönemlerin en büyük katkısı Al Gore
tarafında yönetilen Uygunsuz Gerçek belgeseliyle yapılmıştır. Fred Singer, bize alternatif bir belgesel tanıtıyor, Büyük Küresel Isınma Sahtekârlığı. Patrick Michael ise
Gore’un, belgeselinde bilimsel verileri nasıl çarpıttığını gözler önüne seriyor.
“Niyetlenilmemiş Neticeler” adlı yazısıyla çevreci tedbirlerin tarımsal verimliliği nasıl düşürdüğüne değinen Indur Goklany, kısa yazısında önemli bir soruna
değiniyor.
David Evans ve Shikka Dalmia, küresel ısınma sorununu aşmak için önerilen
karbon emisyon kontrollerinin neden işe yaramadığını ve yaramayacağını bilimsel veriler çerçevesinde açıklıyorlar.

Jim Peron’un harika yazısında, “sürdürülebilir kalkınma” kavramının mantıksal çelişkileri ortaya konarak, kavramın anlamsızlığı ve neden olabileceği tehlikeler liberal ilkelerin ışığında birer birer açıklanıyor.
Hüseyin Kalaycı Türkiye’de hakettiği ilgiyi görememiş bir konuyu, “ayrılma
hakkı”nı liberal teoriler çerçevesinde ele alarak konuya derinlemesine bir giriş
yapıyor. Kalaycı’nın referans kaynağı olacağını düşündüğümüz bu çalışmasının
ardından Cenap Çakmak’ın, ABD ve UCM arasında yaşanan tarihsel gerginlik
etrafında kaleme aldığı yazısı, insan hakları meselesinin dış politikada oynadığı
rol üzerine daha detaylı şekilde düşünmemizi sağlayacak. Yüksel Metin’in, AİHS
çerçevesinde ve AİHM Kararları ışığında incelediği serbest seçim hakkı konusunu, Dergimizin bu sayısında konuyla ilgilenenlere sunuyoruz.
Dergimizin son bölümünü geçen sayıda eksik kaldığını düşündüğümüz bazı
konuları tamamlamaya ayırdık. Bu bölümde Robert Nozick hakkındaki iki yazı
dikkat çekmektedir. Cennet Uslu’nun özenli çalışmasında Nozick’in Anarşi, Devlet, Ütapya’da ortya koyduğu devlet teorisi özetlenerek, bu teorinin bireyci anarşistlerin eleştirileri karşısında ne kadar sağlam durabildiğini sorgulanmakta. Günümüzün önde gelen liberteryenlerinden Randy Barnett ise Nozick’in teorisinin
devleti meşrulaştırıp meşrulaştıramadığı sorusuna cevap aramakta. Her iki yazının da Türkçe literatüre önemli birer katkı olduğu açıktır. Bu sene kaybettiğimiz
değerli iktisatçı Milton Friedman ile yapılmış olan röportajda ise, Friedman’ın
görüşlerini özlü bir şekilde bulma imkanına kavuşmaktayız. Dergimizin sonunda ise Frederic Bastiat’nın firmanın doğasına ilişkin fikirlerinden yola çıkan Pascal Salin’in firmanın doğuşu ve gelişimi üzerine yazdığı özgün çalışmasına yer
veriyoruz.
Dergimizin son sayısını yine doyurucu ve ufuk açıcı içerikle okuyucuya sunuyoruz. 2008’in başında ise eğitime tahsis bir özel sayı yayınlanacağını, ilgili hazırlıkların daha şimdiden tamamlandığını okuyucuya müjdelemekten mutluluk
duymaktayız.
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Bir “Günah Keçisi” Olarak
Küresel Isınma
Yusuf Şahin○

Ş

Giriş

öyle bir arama motorunda, örneğin google.com.tr’de bir tarama yapalım.
Bu taramayı nasıl yaptığınız önemli değil. Ama biz, küresel ısınma kaynaklı sorunların neler olabileceğini görmek için aramayı “küresel ısınmadan dolayı” ifadesiyle yapmayı tercih ettik. 10 Ekim 2007 tarihinde yaptığımız bu taramada karşımıza çıkan haber başlıklarına baktığımızda gördüğümüz
haber başlıklarından bir kısmı şunlardı: “Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kavak, küresel ısınmadan dolayı limonda
yüzde 40-45, mandalinada yüzde 20-25 rekolte düşüşü yaşanacağını ve narenciye
fiyatlarının da yükseleceğini söyledi”1; “Muhtarlar Derneği İnegöl Şubesi Başkanı
Zeki Bal ve yönetim kurulu üyeleri [AKP] ilçe teşkilatını ziyaretinde küresel
ısınma nedeniyle verim düşüklüğü yaşayan çiftçilere yönelik bazı illerde uygulanan borç erteleme affından Bursa çiftçisinin de yararlandırılması istendi”2; “Adıyamanlı balıkçıların ağına Atatürk Baraj gölünde dev şişman erkek aynalı sazan
balığı takıldı. Baraj gölünde bugüne kadar bu büyüklükte erkek aynalı sazan balığı yakalamadıklarını ifade eden balıkçılar, küresel ısınmadan dolayı balıkların
○
1
2

Karadeniz Tenik Üniversitesi, İİBF, öğretim üyesi.
http://www.adanamedya.com/news_detail.php?id=1130
http://www.ajansgenc.com/haber_devam.php?kid=2&id=6089
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su yüzeyi ve kıyıya yaklaştığını belirtti”3; “Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Polat,
küresel ısınmadan dolayı kemiricilerin sayısında ciddi bir artış olduğunu belirterek, bu artışın insan nesli için tehlike çanlarının çaldığını gösterdiğini ve insanlığın sonunun önlem alınmaması halinde yaklaştığını ileri sürdü”4; “Mevsim
şartlarının normal seyretmemesi sebebiyle Adıyaman’da 32 bin arı kolonisinden
12 bin tanesi yok olurken, uzmanlar bu sayının 18 bine çıkacağını belirtti”5; “Küresel ısınmanın yarattığı sorunlar, ekonomiye de yansımaya başladı. Başta tekstil
ve hazır giyim olmak üzere pek çok sektörde tüketim alışkanlıklarının değişimi
nedeniyle hesaplar altüst oldu. Sadece tekstil ve konfeksiyon sektöründe küresel
ısınmadan dolayı yüzde 30’luk sermaye kaybı olduğu tahmin ediliyor”6 …
Aslında bu tarz haberler uzayıp gidiyor. Ama amacımız, bu türden haberlerin
tamamını buraya almak değil; işin şirazesinden nasıl çıktığını ortaya koymak,
artık, bütün sorunlarımızın kaynağı olarak görebileceğimiz bir “günah keçisi”
bulduğumuza işaret etmek.
Sosyal Bilimler Sözlüğü “günah keçisi”ni, “1. Saldırganlık duygularının asıl hedeflerine yöneltilemediği durumlarda bu duyguların yöneltilerek tatmin edildiği
kişi, grup veya nesneler. 2. Felaket derecesinde kötü sonuçlar doğuran olayların
sorumluluğunun, söz konusu olayları ortaya çıkaran siyasal, kültürel, tarihsel,
ekonomik vs. faktörlere dağıtılması yerine, kolaycılığa kaçarak tek bir faktöre
yüklenilmesi durumunda, tüm günahların yüklendiği kişi ya da nesneye verilen
sembolik isim.” olarak tanımlıyor. Sözlük, ayrıca, “İkinci Dünya Savaşını hazırlayan koşullar, egemen güçler arasındaki paylaşım mücadelesi ve Almanların koyu
milliyetçi eğilimleri gibi faktörleri dikkate almadan, savaşın tüm sorumluluğunun A. Hitler’e yüklenilmesi”ni, günah keçisine örnek olarak göstermektedir
(Demir ve Acar, 2005: 177).
Bu yazının ana teması, küresel ısınmanın yaşadığımız felaketlerin sorumluluğunu siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik vs. faktörlere dağıtılabilecekken kolaycılığa kaçarak, bütün günahları yüklediğimiz bir olgu haline geldiğine işaret
etmektir.7

3
4
5
6
7

http://www.bhdhaber.com/haber.asp?haberid=13688
http://www.kuresel-isinma.org/component/option,com_smf/Itemid,29/topic,121.msg1372/
http://www.haberler.com/adiyaman-da-12-bin-ari-kolonisi-telef-oldu-haberi/
http://www.uslanmam.com/ekonomi-haberleri/43984-kuresel-isinma-dengeleri-bozuyor.html

Bu açıdan, bu dosyadaki Julian Morris’in “Küresel Isınmaya Uyum Sağlama Konusunda Piyasa Kurumlarının Rolü” başlıklı makalesi ufuk açıcı bir başlangıç olabilir.
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1. Korkularımızın Kaynağı: Küresel Isınma Senaryoları
Küresel ısınma üzerine yapılan tartışmalar, doğrudan doğruya atıf yapılmasa
bile, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından 1988 yılında kurulmuş olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) (Mazı, 2004: 154) tarafından hazırlanan küresel ısınma
senaryolarıdır. IPCC, bir değil birden fazla senaryo üzerinde çalışmakta ve belirli
aralıklarla senaryoları yeniden yazmaktadır.
IPCC’nin üzerinde çalıştığı altı tane senaryo var: A1 (kendi içinde A1FI, A1T
ve A1B diye üçe ayrılıyor), A2, B1 ve B2. Bu senaryolardan her biri, farklı varsayımlara dayalı olarak yazılıyor. Şöyle şöyle olursa, böyle böyle olursa, önümüzdeki 100 yıl içinde şunlar olacak tarzında şeyler. Örneğin A1 senaryosuna
göre; hızlı bir iktisadî gelişme yaşanacaktır; küresel nüfus, yüzyılın ortasına kadar artacak ve daha sonra düşecektir; yeni ve verimli teknolojiler hızla devreye
sokulacaktır. A1 grubunda yer alan senaryolar, dayandıkları enerji kaynaklarına
göre üçe ayrılmaktadır. A1FI senaryosu, fosil yakıtlara; A1T senaryosu fosil yakıtların dışındaki enerji kaynaklarına ve A1B senaryosu ise bütün kaynakların
dengeli bir kullanımına dayandırılmaktadır. A2 senaryosunda yerel kimliklerin
önemine ve korunmasına vurgu yapılmaktadır; iktisadî gelişme büyük ölçüde
bölgesel düzeyde ele alınmaktadır; kişi başına düşen iktisadî büyüme ve teknolojik değişim, diğer senaryolara göre daha parçalı ve daha yavaştır. B1 senaryosu,
aynen A1 senaryosundaki gibi dünya nüfusunun yüzyıl ortasına kadar artacağını ve daha sonra azalacağını varsaymaktadır. Ancak, bu azalış, ekonomideki bir
dönüşümle birlikte gerçekleşecektir. Ekonomi, imalat sanayinin yerine hizmet
sektörüne dayalı olacak, bilgi ekonomisine geçilecektir. Yeni ve enerji verimliliği
yüksek teknolojiler devreye girecektir. B2 senaryosu ise iktisadî, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik yerel çözümler üzerine ağırlık veren bir dünya
betimler (Michaels, 2004: 23).
Hemen belirtelim ki, IPCC, bu tür senaryoları herkesin anlayamayacağını düşünerek bir özet hazırlamakta, siyasetçiler, gazeteciler bu özette yer alan bilgiler
çerçevesinde tartışmaya katılmaktadır.
Ayrıca şunu da belirtmek gerekir: IPCC, her senaryonun eşit ölçüde makul
(Michaels, 2004: 24) olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bunun
önemi şuradadır: Her bir senaryoda bizi bekleyen sıcaklık artışları arasında hatırı
sayılır bir farklılık bulunmakta, önümüzdeki yüz yıl içindeki sıcaklık artışlarının
en iyimser senaryoya göre 1.4, en kötümser senaryoya göre 5.8 santigrat derece
olacağını belirtmektedir (Michaels, 2004: 23-24). Gerçi, bütün senaryolarda bir
sıcaklık artışı öngörüsü vardır ama farklı senaryolar, farklı tedbirlerin alınmasını
gerektirecektir.
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2. Küresel Isınmanın Popülerleşmesi8
Küresel ısınmanın bu kadar popüler bir konu haline gelmesindeki en büyük
pay, galiba, basın-yayın organlarına düşüyor. İster yazılı ister görsel olsun olumlu
şeyler değil de olumsuz olan şeyler haber konusu yapılmaya daha yatkın oluyor.
Bugünkü gazeteleri açıp bakalım, özellikle de üçüncü sayfalara; en az birkaç tane
trafik kazası haberiyle karşılaşırız. Oysa son birkaç yıl içinde otomotiv sektöründe inanılmaz gelişmeler yaşanıyor, üstelik bu gelişmelerden bir kısmı çevresel koruma açısından oldukça önemli. Ama bu gelişmeler dikkatimizi çekmiyor. Niye?
Çünkü felâket haberleri daha fazla satıyor, okunuyor…
Küresel ısınma etrafında bu kadar yaygara koparılmasında, medyanın yanı sıra
başkalarının da payı var. Örneğin, AB, bu işi ABD ile arasındaki bir güç mücadelesi olarak görüyor. Bir anlamda, ABD’ye, sana rağmen Kyoto Protokolü’nü
hayata geçiriyorum ve üstelik kendi yükümlülüklerimi de artırıyorum, demeye
getiriyor. Ama bu arada, önemli bir noktayı da gözden kaçırıyor: AB, kendi
sorumluluğunu ülke bazında değil de AB sınırlarını esas alarak belirliyor. Bu sayede, çevreyi çok fazla kirleten ülkeler, çevreci ülkelerin gölgesinde kalıyor. Yani
ne ABD ne de AB bu işte samimi değil herkes kendi çıkarını düşünüyor.
Bu işte Greenpeace gibi çevreci örgütlerin rolünü iki ayrı açıdan ele almak
gerekiyor. Birincisi, eğer küresel ısınma diye bir sorun var diye sesli bir biçimde
bağırırsanız, çevreye duyarlı insanların dikkatini üzerinize çekersiniz ve üstelik
maddî destek sağlarsınız. Bu açıdan çevreci örgütler, daha fazla yardım toplayarak, sorunun abartılı bir biçimde takdiminden fayda sağlayabiliyorlar. Gönüllü
kuruluşların başka türlü ayakta durması mümkün değil. Bir de şunu belirtelim:
Çevreci grupların bir kısmı ve bu arada Greenpeace, zaten, kapitalist sisteme
karşı. Küresel ısınma da kapitalizmin bir uzantısı olarak görülünce, zaten karşı
olduğunuz bir şeye biraz daha güçlü bir biçimde karşı çıkmış oluyorsunuz.

3. Küresel Isınma Sorununa Çözüm: Kyoto Protokolü
Kyoto Protokolü, bir uluslararası yükümlülük taahhüdür. Her ülke, 1990 yılındaki sera gazı emisyonlarına göre birtakım yükümlülükler altına giriyor. Bu
arada anlamlı bir soru da şu: Niye 1990 yılını baz alıyoruz da, örneğin, 1991
yılını almıyoruz?9 Bu soruya bilimsel bir cevap verilemeyecektir. Bu görüşmeleri
yapan siyasetçiler ve onlar için mutfak çalışmasını yapan bürokratlar bu şekilde
öngördüğü için 1990 yılı seçilmiştir. Pekâlâ 1985 yılı da olabilirdi. Türkiye’nin
durumu biraz ilginç. Biz, OECD’ye üyeyiz. Bu gruptaki ülkelerin yükümlülük8

Küresel ısınmanın bu kadar popüler bir tartışma konusu haline gelmesinde yararı olanlar hakkında
geniş bilgi edinebilmek için bkz. Şahin (2005: 55-70).
9

Bu dosyada Donald J. Boundreaux’un “Küresel Isınma ‘Bilimi’nde Kayıp Halkalar” başlıklı yazısına
bakınız.
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leri diğerlerinden daha fazla. Biz, uzun bir süre, kendimizi bu gruptaki ülkelerden ayırmanın uğraşı içinde olduk. Sonunda bunu bir ölçüde başardık da. Ama
henüz, Protokolü yürürlüğe sokacak adımı atmış değiliz.
Peki, böyle bir Protokole Türkiye’nin katılması gerekir mi? Bize göre “hayır”.
Bu “hayır” cevabımızınn gerekçelerini “Küresel Isınma Fetişizmi” kitabımızda
daha detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Biz, kirletmediğimiz bir kürenin yükünü
çekmek durumunda değiliz. Örneğin bu kirliliğin asıl üreticisi olan ülkelerden
birisi olan ABD, henüz Kyoto Protokolünü hayata geçirecek adımları atmış değil. ABD’nin, yakın bir gelecekte bu yönde bir adım atacağına dair bir işaret de
yok. Çin, Hindistan ve benzeri ülkeler bu sistemin dışında. Kim var bu sistemin
içinde: AB, Rusya (doğalgaz önemli bir enerji kaynağı bu ülkede, bu unutulmamalı) ve diğer bazı ülkeler.
Bir de ABD niye bu sürece dahil olmak istemiyor, birkaç cümleyle de olsa
buna değinmek gerekiyor. ABD, küresel ısınmayla ilgili sorunları, esas itibariyle
piyasa merkezli çözümlerin yer aldığı bir politikayla çözmek istiyor ve bunun
için bastırıyor. Bunda ABD’nin kendince haklı sebepleri var. Çünkü ABD, büyük ölçüde kömür ve petrole dayalı bir ekonomiye sahip. Bu yapının tümden
değişimi demek, ABD’nin büyük bir ekonomik güç olmaktan çıkması demek.
Bunu hiçbir ülkenin kabul etmeyeceğini açık. Bu yüzden ABD, kirlilik izinleri
(tradable permits) piyasası diye tercüme edilebilecek bir mekanizmayla küresel ısınmanın azaltılmasından ve işi piyasa ekonomisinin dinamiklerine bırakmaktan
yana gibi gözüküyor.
Sistemin işleyişi kısaca şöyledir: Öncelikle, küresel ısınmaya sebep olan gazlar
bakımından dünyanın kaldırabileceği üst sınır tespit edilir. Tespit edilen üst sınır, toplam rakam eşit hisselere bölünür. Bu çözümün saf piyasa ekonomisi aracı
olmadığını belirtmiştik. Bu üst sınırın tespiti ve tespit edilen rakamın hisselere
ayrılması ve biraz sonra belirtecek olduğumuz ilk dağıtımın yapılması ve daha
sonra yapılacak denetim, kamusal bir iştir. Hisseler, bir ilk dağıtımla ülkelere
dağıtılır. Bu dağıtımda iki kriter esas alınabilir: Ülkelerin nüfusu ve kişi başına
düşen millî gelir. Birincisine göre dağıtım yapılırsa, en fazla kirletme hissesine
sahip olacak olan devletler, Çin, Hindistan gibi az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkeler olacaktır. İkincisine göre dağıtım yapılırsa, en fazla kirletme hissesine sahip olacak olan devletler, zaten bugün de gelişmiş ülkeler arasında yer alan devletler olacaktır. Diyelim ki, bu sistemden birisine göre dağıtım yapıldı, daha sonra
süreç şöyle işleyecektir: Elinde iki birimlik kirletme hissesi olan bir ülke, eğer üç
birim kirletme hakkına sahip olmak istiyorsa, bunu diğer ülkelerden satın alacaktır. Piyasada kirletme izninin bulunması, kendi kirletme hakkını sonuna kadar
kullanmamış, örneğin, daha az kirlenmeye sebep olan sanayi tesislerine yatırım
yapmış ülkelerin varolması gerekir. Bu tasarruf edilen kirletme hakkına yönelik
talebin artması, söz konusu kirletme izninin fiyatının da artması demek. Bu da,
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bir taraftan, kirlilik izni almak isteyenleri daha az çevreyi kirletecek çabalar içine
girmeye teşvik edecek, diğer taraftan da, elinde fazladan kirlilik izni kalmış olan
ülkenin daha da titiz davranmasına sebep olacaktır. Toplamda bu işten herkes
kazançlı çıkacaktır.
Kurgusu çok basit gibi gözüken bu çözüm yolu da sorunsuz değildir. En
önemli sorun da ilk dağıtımdır. Her iki kriterin de fayda sağlayacağı ülke grubu,
birbirinden farklıdır. Bu sorun aşılabilir mi? Aşılamadığını görüyoruz.10
ABD, halihazırdaki Kyoto Protolünün dışında. ABD’siz Kyoto Protokolü,
etkin bir çevre politikası aracı olarak görülmemektedir. Buna, Çin, Hindistan
gibi gelişmekte olan ülkeleri de eklemek gerekir.
Buradan yola çıkarak, Türkiye’nin küresel ısınma çerçevesinde yapacak hiçbir şeyi yok, demeye getirmiyoruz. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde
yapılabilecek şeyler elbette var. Bir de şu konuya değinelim: Bugünkü haliyle
Türkiye’nin Kyoto Protokolüne dahil olması, katkıda bulunmadığı kirliliğin
azaltılması için yükümlülük altına girmekten başka bir anlama gelmeyecektir.
Basın-yayın organlarında bize takdim edilen rakamları tek başına değil de karşılaştırmalı olarak ele aldığımızda, ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır
(Şahin, 2007: 45).

4. Ne Yapmalı?
Küresel ısınmayla mücadele için bir şeyler yapmak istediğimizde karşımıza bir
yol ayrımı çıkıyor: Yapılacak olanları devlete mi havale edeceğiz, yoksa devletin
dışında birtakım çözüm yolları mı arayacağız? Liberaller olarak bizler, mümkün
olduğu kadar devletin dışında çözümler üzerinde kafa yormalıyız. Aksini ileri sürenler de var. Bizim ölçümüz şu olmalı: Çevresel açından en yaşanabilir ülkelerin
hangileri ve bu ülkelerde hâkim olan değerlerin ve kurumların neler olduğuna
bakmalıyız. Bunu yaparsak, karşımıza piyasa ekonomisine dayalı ve demokrasiyle idare edilen liberal demokrasiler11 çıkacaktır.
Bir de Herbert Spencer tarafından ortaya atılan bir düşünce olduğu için Spencer Kanunu diye bilinen bir konuya dikkat çekmek gerekir. Spencer Kanunu
şöyledir: “Bir sosyal sorun ya da olay hakkındaki kamu ilgisinin ve endişesinin
boyutu, onun gerçek ya da fiili oluşumunun aksine gelişir”. Bir başka ifadeyle, bir
sosyal sorun, fiili olarak ne kadar yaygın ve şiddetli ise, o kadar az dikkat çeker ve
tartışılır anlamına gelmektedir. Sorunlar yalnızca şiddetleri azaldıkça, bir dikkat,
ilgi ve tartışma konusu olmaya başlar. Bu yüzden sorun ne kadar hafifse, onun
hakkında o kadar çok yazılır, çizilir. Bu kanun, kirlilik ve çevrenin durumu ko10

Geniş bilgi için bu dosyada yer alan Shikha Dalmia’nın “Küresel Isınmayı Durdurmak İçin Çok İlân
Edilen Plân Çöküyor” başlıklı makalesine bakınız.
11

Bu dosyadaki Julian Morris’in yazısına bakınız.
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nusunda da karşımıza çıkıyor: Popüler kanının aksine, kirlilik sürekli azalıyor ve
çevrenin durumu 1900 yılından beri düzeliyor.12

Sonuç
Küresel ısınmayı, başta kapitalizm olmak üzere mahkum etmek istediğimiz değer
ve kurumları karalamak için bir “günah keçisi” olarak kullanmaktan vazgeçmeliyiz. Her ilde ve hatta her ilçede örgütlenen tarım il ve ilçe müdürlüklerine rağmen
henüz sağlıklı bir sulamanın nasıl yapılacağını öğrenememiş olmamız, devlete ait
merkezi bir örgütün plânlamasıyla açtığımız ziraat fakültelerinden 20 bini aşkın
ziraat mühendisi mezun edip daha sonra bunların önemli bir bölümünü ilkokul
öğretmeni yapmak zorunda kalışımız, devlet müdahalesiyle sorunlarımızın nasıl
çözüldüğü hakkında bir fikir verebilmelidir. Tarım eksenli küresel ısınma tartışmalarında devletin taban fiyat uygulamasının ve tarımsal kredi affı uygulamasının meydana getirmiş olabileceği tahribatları da dikkate almak gerekir. Kısacası,
küresel ısınma kaynaklı gördüğümüz pek çok sorunumuzun aslında, başka temel
sorunlarımızın bir uzantısı olduğunu görmezden gelmemeliyiz.13
Küresel ısınma sorununun çözümü, devletin toplumsal hayata daha fazla müdahalesini talep ederek değil, mal ve hizmetlerin serbestçe dolaşımını mümkün
kılacak ticaret özgürlüğü ile, fikirlerin serbestçe dolaşımını mümkün kılacak ifade özgürlüğü ile olacaktır.14 Piyasa merkezli çözümler üzerinde yoğunlaşmak,
örneğin, su kaynaklarının özel sektör tarafından işletilmesi üzerinde kafa yormak gerekir.15 Ancak, bu türden projelerin hayata geçirilmesinde “rant kollama”
faaliyeti içine girebileceklerin varolabileceği akılda tutulmalıdır.16
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Çevrenin En Güzel Dostu:
○
Özgürlük
John Semmens○○

H

er yıl 22 Nisan’da dünyanın değişik yerlerinde Dünya Günü kutlamaları yapılmaktadır. Bu kutlamalar, gezegenimizin durumu üzerine düşünmek için bir hatırlatıcı olarak hizmet görebilir. Bazıları, yeryüzünün büyük bir tehlike içinde bulunduğuna ve iktisadî
kalkınma ve teknolojiyi sınırlandırmaya yönelik katı önlemlerin korku verici
bir gelecekten kaçınmak için zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu önlemlere, üç
temel kavram rehberlik etmektedir.
Bu kavramlardan ilki, “sürdürülebilir kalkınma”dır. Buradaki fikir, yenilenemez tabiî kaynaklarının kullanımını en aza indirerek gelecek kuşaklara daha fazla
tabiî kaynak bırakılmış olacak. Bu fikir kulağa hoş gelse de hükûmet sınırlandırmalarıyla hayata geçirmeye uğraşırken bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Her şeyden önce, “tabiî kaynak” diye bir şey yoktur. Neyin bir kaynak olduğunu tabiat değil; insan istekleri ve zekâsı belirler. Bu anlamda, bütün kaynaklar,
insan ürünüdür. Saçmalamayınız! Yeraltındaki petrolü insan değil, tabiat yaptı.
Petrolü bir kaynak haline getiren şey onun maddesi/cevheri değildir. Petrolün
bir kaynak olmasını sağlayan, onun, tahsis edilebildiği kullanımıdır. Mülkiyetinizde petrol bulunmasının kötü bir şey olduğu günler vardı. Bu durum, çiftlik
○ “Freedom is the Environments Best Friend”, Ideas on Liberty, Cilt: 57, No: 3, Nisan
○○ John Semmens, Arizona, Laissez Faire Enstitüsü’nde ulaşım politikası analizcisidir.
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hayvanlarını zehirleyebiliyor ve temel ekin alanlarını harabeye çevirebiliyordu.
O zamandan bugüne insanın beyin gücü, bu maddenin, motorlu araçlar için bir
yakıt ve –başka şeylerin yanı sıra– plâstikte bir girdi olarak güzelce nasıl kullanıma konulacağını belirlemiştir.
Petrolün, şimdi olduğu gibi, gelecekte de hayâti bir madde olup olmayacağı
bilinmemektedir ve muhtemelen de olmayacaktır. Teknoloji tarihi, yeni yöntemlerin, sürekli olarak eski yöntemlerin yerini aldığını göstermektedir. On binlerce yıldır insanlar, yürüyerek seyahat ettiler. Binlerce yıl da araçları sürmek
ve çekmek için hayvanları kullandılar. Son yüz yıldır, benzinle çalışan araçlar
kullanmaktadırlar. Benzinin kullanıma girmiş olmasıyla birlikte elde edilen verimlilik, galon başına daha fazla yolcu ve yük taşınarak sağlanan kârla, sürekli
olarak “artmıştır.”
Benzinle çalışan araçların alternatifleri geliştirilmektedir. Bir dönem gelir, benzin de atın akıbetine maruz kalarak temel ulaşım gücü kaynağı olarak tartışmanın dışına çıkabilir. Böylece, gelecekte ihtiyaç duyulacağı şeklindeki bir tahmin
çerçevesinde şimdi önemli kaynaklar olarak değerlendirilebilecek petrol ve diğer
maddeleri koruma, anlamsız hâle gelebilir.
Gelecek için kaynakları koruma, ilerleme üzerinde gereksiz baskılar yaratabilir. Yaklaşık iki yüz yıl önce gerçekleşmiş Sanayi Devriminden bu yana sürekli
zenginleşmeye dönük bir eğilim(?) sözkonusudur. Sonraki nesiller, önceki nesillerden daha zengin olmuşlardır. Koşullar, bir sonraki neslin hayat standadını, şu
an bizim keyfini çıkardığımızdan daha yüksek düzeyde karşılayabilecek kadar iyi
gözükmektedir.
Bu yüzden, görece yoksul sayılan bugünkü neslin daha zengin olması muhtemel gelecek nesle dönük olarak tasarrufta bulunmasını istemek, pek de adil
gözükmemektir. Bu durum, özellikle , hâlen yoksulluk içinde yaşamlarını sürdürenlerden tasarruf beklenildiğinde daha da artmaktadır. Geçimliği “sürdürme”,
sizin tipik Amerikan çevreci eylemcinizin göreli olarak konfor içindeki bir yaşamı sürdürmesinden daha az çekilebilirdir. Üçüncü Dünya ülkelerinde yaşanların
pek çoğu, petrol gibi hammaddelerin satımına bağımlıdır. Onlar, ekonomilerini
büyütmeye yardımcı olmak için satın alınabilir yakıta bel bağlarlar. Kaynakların elde edilebilirliğini azaltan veya fiyatını yükselten önlemler, Batıdaki zengin
insanlarla karşılaştırıldığında bu yoksul insanların üzerinde daha fazla yük olacaktır.
Çevreci felâket tellallarının ikinci önemli kavramı, “ihtiyatlılık ilkesi” olarak
da adlandırılır. Bu ilke, bir miktar riske sebep olan herhangi bir şeyin, meydana gelmeden önce engellenmesini ifade etmektedir. Bu düşünme biçimine göre,
ancak, makûl bir şüphenin ötesinde güvenli olduğu ispatlandığında riskli bir
davranışa veya faaliyete izin verilmelidir.
Çevreci çığırtkanların genetik olarak değiştirilmiş gıdalara karşı protestosu,
ihtiyatlılık ilkesinin uygulamada karşımıza çıkan bir örneğidir. Bilim adamları
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artık daha tercih edilebilir özellikleri, gıdanın içine yönlendirmek için gen eklemeyi (gene-splicing) kullanabilirler. “Altın renkli pirinç”, bu teknikle geliştirilmiş
ürünlerden bir tanesidir. Genetiği değiştirilmiş bu pirinç, bitki içinde daha fazla
A vitamini içermektedir. Bunun faydası, pek çok Üçüncü Dünya ülkesinde olduğu gibi diyetleri büyük ölçüde pirince bağlı olan insanların, körlükten korunmak
için bu vitaminden yeterli miktarı almalarını mümkün kılmasıdır. Bu, alelâde
pirinci yiyen herkesin kör olacağı anlamına gelmez. Ama Üçüncü Dünya ülkelerindeki çocukların ne yazık ki önemli bir bölümü, diyetlerindeki A vitamini
eksikliğinden dolayı kör olmaktadır.
Fayda sağlayıcı katkılarına rağmen altın renkli pirinç, hâlâ çok sayıda çevreci
felâket tellalı için genetiği değiştirilmiş “Frankenştayn gıdası (Frankenfood)”dır. Altın renkli pirinci elde etmek için gerekli olan gen ekleme, tabiî değildir. Önceden
öngörülemeyen neticeler ortaya çıkabilir. İhtiyatlılık ilkesi taraftarlarının iddiasına göre, gen eklemenin, gıda arzının içinde yaygın bir biçimde kullanılmasından
önce tamamen güvenli olduğu ispatlanırsa, daha iyi olacaktır.
Vitaminlere, minerallere ve şifalı besinlere sahip bol gıda arzlarını ikame edebilen zengin ve hayli iyi beslenen kimseler için yeni, denenmemiş, genetiği değiştirilmiş gıdalar konusunda ihtiyatlı olmak kolaydır. Hiç kimse, bu insanların yeni
gıdaları yemesi gerektiğini söylemiyor. Ama sürekli kötü beslenmenin tehlikesi
içinde yaşayanlar için, genetiği değiştirilmiş gıdaların tamamen güvenli olduğu
konusunda daha fazla delil bulunmasını beklemek, o kadar da kolay değildir.
Dahası, genetiği değiştirilmiş gıdaların bugünün bir yeniliği olduğu fikrine
sahip olmak, şimdilerde elde var bir diyerek kabul ettiğimiz pek çok tarımsal
ürünü üretmiş olan insanın binlerce yıldır genetik olarak tabiatın işine karıştığını
göz ardı etmek demektir Bizim sütümüzü üreten inek türlerinin özgür ve vahşice hareket ettikleri bir dönem hiç olmadı. Modern süt inekleri, bu yaratıkların
genetik yapıları değiştirilmiş binlerce yıllık seçili/kılı kırk yaran melezleştirilmesinin bir neticesidir.

Melez Mısır
Aynı hikâye, pikniklerde yediğimiz/kemirdiğimiz koçandaki mısır hakkında
da anlatılabilir. Amerikan Kızılderilileri, dikkatle seçilmiş yabanî otların çapraz
döllenmesiyle bu melez mısırı yetiştirdiler. Veya yularınızın ucundaki Meksika
köpeğini öfkelendiren şey nedir? Hiç bir grup Meksika köpeğini, av yakalarken
gördünüz mü?
Hakikat şu ki, insanlar, binlerce yıldır diğer canlı varlıkları genetik olarak
değiştirmişlerdir. Daha önceki yöntemler, hakikaten, modern gen ekleme yöntemlerinden daha az tahmin edilebilir ve daha fazla zaman tüketen yöntemlerdi.
Her zaman yapmış olduğumuz şeyi yapıyoruz, yani dünyayı isteklerimize daha
yatkın hale getirmek için değiştiriyoruz.
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Eğer ihtiyatlılık ilkesi taraftarları mağarada yaşayan atalarımızın arasında yaşamış olsalardı, muhtemelen, ateşin kullanılmasına mani olmaya çalışacaklardı.
Ateş, tehlikeli ve kirleticidir. Ateş pek çok kullanımda modern bir ikame olan
nükleer enerjiyle karşılaştırıldığında, daha fazla insanı öldürmüş olduğu görülür.
Yine de, çevreci çığırtkanlar, bugün bile kömür yakılarak çalıştırılan elektrik
santralinin nükleer enerjiyle üretilen elektrik santraliyle değiştirilmesine karşı
çıkarlar.
İhtiyatlılık ilkesi, yeni ve denenmemiş olan hakkında sağlıklı bir kötümserliği
benimser (her şeyden önce, pek çok yeni fikir bir başarısızlık hikâyesidir ancak
az sayıda yeni fikir nihaî olarak başarıya ulaşır) ve onu yarar sağlamayan bir korkuya dönüştürür. İlerleme, şeyleri daha iyi hale getirme çabalarımızda hesaplanmış riskler üstlenmemizi gerektirir. Bu anlamda bilim ve teknolojinin başarıları,
bir güven kaynağı olmalıdır. İnsan aklı şaşırtıcı bir araçtır; akıldışı korkularla
bağlantılı hale getirilmemelidir.
Çevreci lobinin üçüncü önemli kavramı, önemli kararlarda “ilgilelerin (stakeholder) katılımı”nın gerekli olduğu düşüncesidir. Alıcılar ile satıcılar arasındaki
müzakereler, katılımcılık açısından yetersiz kabul edilir. Üçüncü taraflar, işe karışmak ve işlemler için farklı şartları dikte etmek istemektedirler.
Piyasada alıcılar ile satıcılar birbirlerini bulurlar ve gönüllü olarak ürün ve
hizmetler için para alış-verişi yapma konusunda anlaşmaya varırlar. Taraflardan
hiçbiri diğerini para karşılığında alış verişe zorlayamaz. Sonuçlanmadan önce her
iki taraf da bir işlemi reddetmek veya bir işlemden caymak konusunda özgürdür.
Alıcılar, genellikle, eğer tatmin değillerse ticarî eşyayı geri iade edebilir ve paralarını geri alabilirler.
Piyasa işlemlerinde gönüllü katılımcıların (örneğin, elektriği işyerlerine ve evlerde oturan tüketicilere satan kömürle çalışan bir elektrik santralinden çıkan
dumanı) temizlesin diye başkaları için kirlilik yarattıkları üzerinde ısrar etmeleri
meşru olsa da; bundan zarar gören diğerlerinin, zorunlu olarak, işlem şartları
bakımından eşit veya hâkim bir konumda olmaları gerektiğini söylemek gerekmez.(?)
Böcek ilâcı DDT örneğini düşünün. Eğer DDT Üçüncü Dünyada, sıtma taşıyan sivrisineklerle mücadele etmek için kullanılsaydı, yaşam kurtarabileceği pek
çok yer vardı. Tahminen yılda iki milyon ölüm, sıtmadan kaynaklanmaktadır.
Sıtmadan etkilenen bu alanlardaki kamu sağlığı çalışanları DDT almak istiyorlar.
DDT’yi üretmeye istekli şirketler var. Ama çevreci muhitten gelen “ilgililer”,
bu ürünün ticaretinin yasaklanması konusunda hükûmetler üzerinde daha etkili
olmuşlardır.
DDT, vahşî kuşlar arasında yumurta kabuklarını inceltmeye yönelik muhtemel katkısı dikkate alınarak yasaklandı. Kuşlar arasında kitlesel ölümlerin olacağı
tahmin edildi; eğer tahminler gerçekleşirse, bahsedilen konuya ilk olarak dikkaYaz-Sonbahar 2007
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timizi çeken Rachel Carson’un dediği gibi bu bizleri, “sessiz bir bahar” anlamına gelecek bir noktaya götürecekti. DDT’nin insanlara zararlı olduğuna dair bir
kanıt yoktur.
Vahşî kuşları koruma, kıymetli bir amaçtır. Bu hedefe insanlara zarar vermeden ulaşılabildiği takdirde çok fazla itiraz gelmeyecektir. İnsanların yaşamı pahasına vahşî kuşları koruma, gerçi, daha az savunulabilir bir düşüncedir. Sıtmanın
tahribatlarından büyük ölçüde emin olan bir Amerikanın güvenliği açısından bakıldığında, DDT’yi yasaklamanın risk/ödül değiş-tokuşu (trade-off) kabul edilebilir
gibi gözükebilir. Aynı değiş-tokuş, sıtmanın asıl öldürücü olduğu bölgelerde kabul edilebilir olmaktan hayli uzaktır. Bu bölgelerde yaşayan insanlar, yaşamlarını
korumak için DDT kullanma konusunda özgür olmalıdırlar. Çevreci “ilgililer”in
müdahalesi, bu özgürlüğe mani olur (Maalesef, tutumlarda bir takım değişimler
yaşanmıştır ve Dünya Sağlık Örgütü bugün, DDT’nin bazı kullanımlarını cezalandırmaktadır).

Çevrecilerin Düşüncelerini Bir Kenara Bırakmak
Çevreci felâket tellalları gerici bir tavır içindededirler. Eğer herhangi bir şey
yeryüzünü tehdit ediyorsa bu, bilim ve ilerlemeyle ilgili gizli bir barikattır. Geçimliğin eşiğinde yaşayan insanlar, çevreyi korumaya güç yetiremezler. Onlar
enerjilerini hayatta kalmak için harcarlar. Zenginler, çevreyi koruma üzerine düşünmeye muktedirlerdir. Çevreci çığırtkanlar tarafından talep edilen önlemler,
ilerlemeyi yavaşlattığı ölçüde, çevreye de zarar verir.
Teknolojinin, insan isteklerini karşılamak ve çevreyi korumak için en iyi seçeneği sağlaması, ABD’de çevresel iyileştirme konusunda kaydedilen ilerlemede
apaçık görülmektedir. Neredeyse her ölçüm, kirliliğin azalmaya başladığını ve
tabiatın tekrar geri döndüğünü göstermektedir.
Birkaç yıl önce, -Lexington, Concord ve Massachusetts, Battle Road’daki “yuvarlak dünyaya kulak verme girişimi”nin tarihî bölgesini ziyaret ettim. Bu yer,
ağaçlar ve yeşilliklerle doludur. Park görevlileri, 1775’te bu alanın şimdi görülen
yeşillikten yoksun olduğunu belirttiler. Ağaçlar, tarım yapmak için kesilmişti.
Bu dönemde tarım, bugünle karşılaştırıldığında o kadar az verimli bir faaliyetti
ki, nüfusun % 80’i, ulusun beslenmesi için gerekli erzakı sağlamaya çalışıyordu.
Kırsal alanın geniş kıraç alanları, bir zorunluluk olarak, bu çağın düşük rekolteli
ürünleri için tesviye edildi.
Teknoloji, bütün bunları değiştirmiştir. Böcek ilaçları ve genetiği değiştirilmiş
tahıllar, daha fazla sayıda sebze ve meyveyi böceklerden korumamızı; gelişmiş
ulaşım, daha fazla sayıda gıdanın bozulmadan önce piyasaya ulaşmasını; buzdolabı, gıdanın daha uzun süre tüketilebilirliğini mümkün kılmıştır. Sonuç olarak,
tarım için ihtiyaç duyulan işgücünün oranı, % 2’ye düşmüştür. Massachusetts’in
tarım alanlarının tekrar ağaçlanmasına(?) izin verilmiştir.
Liberal Düşünce
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Bu, gezegenin geri kalanını korumak için bir modeldir: Daha iyi bir dünya
için insanlık dehası kullanılsın diye düşünce ve ticaret özgürlüğüne izin verin!
Çeviren: Yusuf Şahin

Ekonomik Özgürlük ve Gelişme
Wolfgang Kasper
Ekonomik büyümenin sebebi nedir: Yatırım mı, eğitim mi, yenilik mi, gelişme mi
ya da başka bir şey mi? Bu faktörler üzerine yoğunlaşmak başka bazı soruları akla
getirir: İnsanlar neden yatırım yaparlar; neden öğrenirler, neden bazı toplumlar yeniliklere açıkken diğerleri değildir? Bu tarz davranış farklılıkları “kurum” dediğimiz bir
grup koordinasyon kurallarındaki farklılıklardan kaynaklanır. Bu eser, yeni ve hızla
yayılan Kurumsal İktisat disiplininin temel bakış açısını anlatmaktadır. Ayrıca, kitap
özelde, özgür, barışçı ve adil bir toplumun olduğu kadar genel maddi ilerlemenin de
temeli olarak kabul edilen “kapitalizmin anayasası”nı açıklamaktadır.
Her gün giderek daha açık bir hâle geliyor ki, özgür ve açık toplumlarda yaşayan insanlar ekonomik sistemin planlı ve kontrol altında tutulduğu yerlerdeki insanlardan
nispi olarak daha fazla ekonomik büyüme yaratıyorlar. Dünyadaki tüm fakirliklerin
nedenini küreselleşme olarak gösterenlerin açıklamalarıyla yetinmeyenlere Wolfgang
Kasper ekonomik özgürlük ve gelişme arasındaki güçlü bağı tatmin edici bir şekilde
ortaya koymaktadır.
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Küresel Isınmaya Yönelik
Mülkiyet Hakları Yaklaşımları:
Kapsam ve Sınırlılıklar○
Shikha Dalmia○○

Ö

zel sektör yaklaşımları, küresel ısınmayla ilgili bütün sorunların çözümü değildir ama otoriter plânlardan daha iyidir.
Küresel ısınma, bir kez daha, siyasî gündemimizin merkezine yerleşmiştir. Amerikan Yüksek Mahkemesi; Çevre Koruma Ajansı’nın
(EPA), hava kirliliği gibi karbondioksiti de düzenlemesini talep eden 12 eyaletin
başsavcısı tarafından açılan bir davayı dinlemeye karar verdi. Bush idaresinin bir
şey yapmama stratejisine karşı -manalı bir küçük görme çerçevesinde- Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, bugünlerde, şiddetli bir şekilde iklim değişikliğine karşı durma konusunda İngiltere Başbakanı Tony Blair’e verdiği sözünü
yerine getirdi ve kendi eyaletindeki karbon emisyonlarına bir üst sınır getirmeye
karar verdi. Ve önceki başkan yardımcısı Al Gore, global ısınma üzerine bir filmle ilk kez sahneye çıktı.
İnsanoğlunun küresel ısınmaya katkıda bulunuyor olduğuna dair daha büyük
bilimsel kesinlikle bağlantılı bütün bu gelişmeler; ABD’deki fosil yakıta bağımlı
sınailerin, hükûmetin onların üzerinde Kyoto türü emisyon indirimi zorlamalarının bazı versiyonlarını uygulamaya koymasının sadece bir zaman meselesi
○

“Property Rights Approaches to Global Warming: Scope and Limits”, Reason Roundtable: Global
Warming and Potential Policy Solutions, http://www.reason.org/commentaries/dalmia_20060907.shtml,
(07.06.2007).
○○Shikha Dalmia, Reason Foundatio’da kıdemli bir politika analizcisidir ve Reason Yuvarlak Masası
(Roundtable)’nın editörüdür.
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olduğu şeklinde bir endişeyi taşımalarına sebep olmuştur. Hakikaten, Ford ve
Shell gibi pek çok şirket, şüphesiz, kendi istekleri doğrultusunda gelecekteki politikaları etkilemek için çevresel hedefe ulaşma umuduyla küresel ısınma üzerine
açık bir şekilde hükûmet eylemi talep ederek kaçınılmaz olanı kâra çevirmeye
çalışıyor.
Sanayinin “bükemediğin eli öp” stratejisi, daha geniş çevreci hareket tarafından
kafasını kuma gömen ideolojik deve kuşu damgasını yemeksizin küresel ısınma
bilimindeki hâlâ bariz/çözülmemiş boşlukları/eksiklikleri tartışmayı zorlaştırmaktadır. Yine de aşırı ısınan bir gezegen ihtimali, çevresel sorunlara dönük serbest piyasaya veya mülkiyet haklarına dayalı yaklaşımları destekleyen kimseler
için fazlasıyla çetrefil konuları gündeme getirmektedir.
Küresel ısınma, klâsik bir orta malları trajedisini temsil etmektedir. Yeryüzünün atmosferi, herkesin tüketmek için bir teşvike sahip olduğu ancak hiç kimsenin korumak için bir teşvike sahip olmadığı sahiplenilmemiş geniş bir alandır. Bu
türden bir trajediyle baş edebilmenin en iyi yolunun, –onları kullanan insanların
faaliyetlerinin düzenlenmesi veya sınırlandırılması yerine- mülkiyet haklarını
genişletmek olduğu yaygın bir şekilde kabul edilir. Örneğin, okyanuslardaki balıkların nüfusu, balıkçılara balık tutma hakları vermiş ülkelerde ve topluluklarda
artıyor. Buna karşın, daha yakın zamanlara kadar büyük ölçüde balık tutmayı
sınırlandıran veya yasaklayan bir düzenlemeye dönük bir yaklaşıma sahip ABD,
genel olarak fazla/aşırı balık tutmaya karşı çıkmaya devam ediyor.
Diğer taraftan, atmosferle ilgili orta mallar, özelleştirme için açık bir aday
değildir. Bir süre önce Terry Anderson ve Bishop Grewell, bunun sebeplerini
“Küresel Orta Malları İçin Mülkiyet Hakları Çözümleri: Aşağıdan Yukarıya mı,
Yoksa, Yukarıdan Aşağıya mı?” adlı verimli bir çalışmada açıkladılar.
Onlar mülkiyet haklarının, bu hakların faydaları onları tanımlamada, savunmada ve elden çıkarmada yer alan maliyetleri –veya iktisatçıların işlem maliyetleri dediği şeyi- aştığında, kaynak kullanımı üzerindeki çatışmaları kendiliğinden
çözmeye başladığına işaret ettiler. Bu yüzden, herkesin koyunu için yeteri kadar
otlağın bulunduğu ilkel bir toplumda, örneğin, toprağı herkesin girip çıkmasına
mani olan özel olarak sahiplenilmiş parseller şeklinde parçalara ayırmaya ihtiyaç
duyulmayacaktır; çünkü mülkiyet haklarını hayata geçirmenin maliyeti, faydalarıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek olacaktır. Eğer insanlar otlağın başka
kullanımlarını (örneğin tarımı) keşfetse ya da çobanların nüfusu arttığı için toprak kıt hale gelseydi, bu hesap değişebilirdi.
Öte yandan mülkiyet hakları. sosyal şartların işlem maliyetlerini aşağıya çekme yönünde hizmet ettiğinde, kıtlık içermeyen durumlarda bile geçerli hale gelebilir. Kültürel olarak homojen toplumlardaki yasal kovuşturmaya yol açacak
bir yanlışı oluşturan şeyle ilgili paylaşılan bir dil veya paylaşılan normlar, hakları
tanımlamanın, ihlâlleri belirlemenin ve tartışmaları çözümlemenin maliyetlerini
Yaz-Sonbahar 2007
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düşürebilir. Bu tür durumlarda mülkiyet hakları, aşağıdan yukarıya doğru kendiliğinden ortaya çıkabilir ve toplumların örf-adet hukuku geleneklerinde düzenlenmiş hale gelebilir.
Daha az homojen durumlarda, bir egemen tarafından yukarıdan aşağıya doğru
uygulamaya sokulan hukukun üstünlüğü, uyuşmazlık çözümünün maliyetlerini
azaltabilir ve mülkiyet haklarını daha da uygulanabilir hale getirebilir.
Kıtlığın veya küresel orta mallarına zarar veren şeyle ilgili müşterek bir anlayışın yokluğu, iklim değişikliğini dengelemeye yönelik aşağıdan yukarıya doğru
bir mülkiyet hakları yaklaşımıyla örtüşür. Anderson ve Grewell, “zarar gören
ve zarara sebep olan her bir ve her tarafı tanımlamayla ilgili işlem maliyetlerinin
yasaklayıcı/engelleyici olacağı”na işaret ettiler.
Anderson ve Grewell, işlem maliyetlerinin, zarar oluşturan şeyle ilgili müşterek bir anlayışı empoze eden yukarıdan aşağıya doğru bir mülkiyet hakları yaklaşımı tarafından azaltılabilirken; bunların başka sorunları gündeme getirdiğini
kabul etmektedirler. Bu sorunlar arasında, iktisatçıların rant kollama veya piyasa
katılımcılarının –bir değer üreterek değil de hükûmet ihsanlarını veya politikalarını kendi istedikleri doğrultuda etkileyerek- zenginlik ve piyasa hissesi elde
etmek için uğraşmalarını yönlendiren süreç olarak adlandırdıkları şey vardır.
Rant kollama, Avrupa Birliği’nin, sera gazı emisyonlarını azaltmak için geçen yıl uygulamaya koydukları –yukarıdan aşağıya doğru bir mülkiyet hakları
programı olan– karbon kredi ticareti programındaki temel sorun olmuştur. Bu
programın içinde yer alan her bir şirket, kendi kullanmadığı kredileri satabilmek
için mümkün olduğu kadar çok sayıda karbon kredisi elde etmeye uğraşmıştır.
Gerçekten de program, daha büyük bir karbon kredisi hissesi elde etmek için
uğraşan daha etkin rant kollayıcılarının başına büyük bir devlet kuşu konduğunu
kanıtlamıştır. Onlar arasında BP ve Esso gibi büyük çokuluslu petrol şirketleri
vardır. Buna karşılık, Yunanistan’ın en önemli elektrik şirketi gibi daha az etkin
rant kollayıcıları, istediğini elde edememiştir. Şirket, yıl ortasında kredilerini tüketti ve elektriği Yunan tüketiciler için çok daha pahalı hale getirerek açık piyasalardan daha fazla kredi almak zorunda kaldı.
Rant kollama sadece, biraz daha önemli hedef için hoşgörülmesi gereken bir
sanayide küçük eşitsizlikler yaratmaz; ayrıca, zamanla, daha fazla üretken ve verimli olmaya yönelik teşviklerin etkilerini azaltarak sanayileri tahrip eder.
Diğer taraftan, bir Reason Yuvarlak Masa çalışmasında George Mason
Üniversitesi’nde bir iktisatçı olan Don Boudreaux, yukarından aşağıya, üst sınır
koy ve karbon ticareti yap yaklaşımlarıyla ilgili rant kollamadan bile daha derin
bir sorunu teşhis etmektedir. Normal bir piyasada alışverişe konu edilmesi gereken bir malın fiyatının ne olduğu, piyasanın dışındaki bazı merkezî plânlama
otoriteleri tarafından belirlenmez, bizzat piyasa katılımcıları tarafından belirlenir.
Ama Boudreaux karbon ticareti programları örneğinde izin verilebilir emisyonLiberal Düşünce
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ların seviyesi, açıkçası, “maliyetlerini ve faydalarını en uygun hale getirmek için
emisyon seviyelerini nerede belirlediklerini bilmek için bireylerin özel şartları
ve ihtiyaçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan” siyasî otoriteler tarafından
belirlendiğini belirtir. Böyle durumlarda “hükûmet başarısızlığı” –veya her husus
etraflıca düşünüldüğünde insan refahını artırmaktan daha çok, azaltan hükûmet
eylemi-, gerçekleşmesi yüksek bir ihtimal haline gelir.
Küresel orta mallarını korumak ve iklim değişikliğini bertaraf etmek için
mülkiyet haklarını kullanmak zordur ama buradan hareketle, hükûmet düzenlemelerinin çözüm olduğu söylenemez. Bir Reason Yuvarlak Masa çalışmasında
Uluslararası Politika Ağı (International Policy Network) üst düzey idarecisi ve Buckingham Üniversitesi’nin misafir profesörü Julian Morris, mülkiyet haklarının küresel ısınmanın ters/olumsuz etkileriyle uğraşırken insanlığa yardım etmede hâlâ
önemli bir yere sahip olduğuna işaret eder. Ona göre, insanların genellikle küresel
ısınmayla bağlantılı gördükleri tehditler –deniz suları altında kalan şehirler veya
ülkeler, taşıyıcı (hastalık, bakteri/virüs veya mantarını taşıyan böcek veya benzeri canlı, ç.n.) kaynaklı hastalıklar, biyolojik çeşitliliğin kaybı- tamamen halihazırdaki sorunların uzantılarıdır. Ve bu sorunlarla mücadele etme konusunda en
iyi sicile sahip toplumlar, çok gelişmiş mülkiyet haklarına ve sorumlu tutulabilir
idarecilere sahip zengin toplumlardır, bir başka ifadeyle liberal demokrasilerdir.
Morris, sera gazlarını düşürmeye dönük hükûmet düzenlemelerinin, bu serbest
piyasa kurumlarına zarar verdiği ve bireylerin iktisadî hayatına karışmaları için
bürokratlara daha fazla güç aktardığı ölçüde, “tedavi”nin pekâlâ hastalıktan daha
kötü olabileceği konusunda bizleri uyarmaktadır.
Çeviren: Yusuf Şahin
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Küresel Isınmaya Uyum Sağlama
Konusunda Piyasa Kurumlarının
Rolü○
Julian Morris○○

K

üresel ısınmayla ilgili kamusal tartışma, insanlığın, felâketi önlemek
için sera gazları emisyonlarını azaltması gerektiğini ileri süren bireyler
ve grupların egemenliği altındadır. Ne var ki, böyle bir tedavi, pekâlâ
hastalıktan daha kötü olabilir. Yine de hemen şimdi, hem insanların
bugün karşılaştıkları sorunları hem de gelecekte iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek başka sorunların büyüklüğünü azaltmak için yapılabilecek şeyler var.
İklim –hâkim hava– çok sayıda insan için temel bir sorundur. İnsanlar hava
çok sıcak veya soğuk olduğunda ölür ya da zarar görür. Tarımsal verimlilik de
hem donmalardan hem de uzun dönemli yüksek sıcaklıkların kötü yönde etkilenmektedir. Aynı zamanda kuraklıklar, seller ve fırtınalar, çeşitli olumsuz etkilere sahiptir.
İklim herkesi etkilemekle beraber yeni şartlara daha zor intibak eden yoksullları fevkalade etkiler.Zenginler, verimli ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip
sağlam binalar inşa ederek iklimin doğrudan etkileri sınırlandırabilirler. Ayrıca,
olumsuz etkilerden daha hızlı bir şekilde kaçınmalarını mümkün kılan medya ve
iletişim sistemleri sayesinde geliştirilen daha iyi uyarı sistemleri için daha yaygın
○

“The Role of Market Institutions in Enabling Adaptation to Climate Change”, Reason Roundtable: Global Warming and Potential Policy Solutions, http://www.reason.org/commentaries/morris_20060907.shtml,
(07.06.2007).
○○
Julian Morris is Uluslararası Politika Ağında üst düzey idaresi ve Buckingham Üniversitesinde misafir profesördür.
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bir erişime sahiptirler. Bu yüzden, eğer yoksullar fakirlikten kurtulabilseydiler,
–hem şimdi hem de gelecekte– iklimin olumsuz etkilerine daha az maruz kalırlardı.
Bazı felâket tellalları, iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği deniz seviyelerinin hızlı yükselmelerinin alçak yerlerde sellerin yaşanmasına ve çok sayıda
insanın yer değiştirmelerine sebep olacağını iddia ederler.
Yabancı düşmanları, barbarların kapılarda oldukları hayalini uyandırırlar.
Bangladeş, hassaten riskli bir ülke olarak takdim edilir; çünkü bu ülkede yaşayan
130 milyon insan, aralıklı olarak yoğun sellere ve diğer şiddetli hava olaylarına
maruz kalan su seviyesine yakın bir deltada yaşamlarını sürdürmektedir. Ama
küresel ısınma, Bangladeş için gerçek bir tehdit midir? Onu, nüfusunun çoğu
deniz seviyesinin altında yaşayan ve toplam nüfusu 11 milyon olan –ve 1953 yılından buyana henüz bir taşkınla karşılaşmamış– Hollanda’yla karşılaştırınız!
Bangladeş, Hollanda’yla karşılaştırıldığında, taşkından dolayı niçin daha fazla
insan yaşamının kaybı ve iktisadî kayıplarla karşılaşma riski altındadır? Cevap
açıktır: Hollanda, üç yüz yılı aşkın bir süreden buyana liberal demokrasiyle yönetilmiş ve bu dönemde az veya çok sürekli bir iktisadî büyümeden fayda sağlamıştır. Buna karşın Bangladeş, 1971’de bağımsızlığına kavuşmadan önce, ardı
ardına baskıcı toprak sahipleri (landlords) -Moğollar, İngilizler ve Pakistanlılar- tarafından idare edildi. Bağımsızlıktan sonra da bir dizi baskıcı ve/veya yetersiz
seçilmiş görevliler tarafından idare edilmiştir. Sonuç olarak milyonlarca dolar
dış “yardım”a rağmen (belki de kısmen bu sebeple), Bangladeşlilerin önemli bir
bölümü, kendi yakın çevresini kontrol edemez halde, yoksul ve vatandaşlık haklarından mahrum olarak varlığını sürdürmektedir. Bu yüzden, Hollandalıların
toprağı kurutmak ve taşkına mani olmak için artan oranda karmaşık ve etkili önlemler almış olmalarına karşın, Bangladeş’in sorumsuz idarecileri vergileri ve dış
yardımları taşkından korunmaya yatırım yapmak yerine kendi siyasî amaçlarını
geliştirecek projeler için boş yere harcamışlardır.
Küresel ısınmanın iddia edilen başka bir sonucu, taşıyıcı kaynaklı ve bakteri
hastalıklarının yayılmasıdır. Genel olarak iklim gibi, bu hastalıklar bugün zaten
bir sorundur ve zenginlerden çok yoksulları etkilemektedir. Sıtma ve dang [şiddetli eklem ve adale ağrıları veren sıcak ülkelere özgü bulaşıcı bir hastalık, ç.n.]
gibi taşıyıcı kaynaklı hastalıklar, esas itibariyle yoksulluk hastalıklarıdır. Pek çok
zengin ülke bir zamanlar, bugün yoksul ülkelerde görülenlere benzer seviyede taşıyıcı kaynaklı hastalıklara ev sahipliği yapmıştı. 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun
üçte biri, orta çağların lağımlarında yaşayan fareler üzerinde serpilip büyüyen
pireler yoluyla yayılan Kara Ölümden dolayı öldü.
Bugün, her yıl bir ilâ üç milyon arasında insan, sıtmadan hayatını kaybetmektedir. Benzer bir sayıda insan, ishalin bir sonucu olarak susuzluktan ölmektedir.
Ve yaklaşık olarak iki milyon insan, her yıl, kısmen ev içi hava kirliliğinden
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kaynaklanan solunum yolu enfeksiyonlarından hayata veda etmektedir. Toplamı
altı milyona ulaşan bu ölümlerin pek çoğu, engellenebilir ölümlerdendir. Zengin
ülkeler, (böcek ilaçlarının kullanımı gibi) çevresel müdahalelerden (eve su bağlama ve arıtma gibi), su temininin iyileştirilmesinden ve sağlık sistemlerinden,
(yüksek gerilim besleme ağı [grid] elektriği de dahil) iyileştirilmiş enerji dağıtım
sistemlerinden, (yetersiz beslenmeyi önemli ölçüde düşürmüş olan) geliştirilmiş
tarımdan ve ilaç ile tıp alanındaki gelişmelerden oluşan bir bileşim sayesinde bu
tür hastalıkları geniş ölçüde ortadan kaldırmıştır.
Tabiî ki, iklim değişikliğiyle ilgili ileri sürülen başka tehditler de vardır. Ama
bunların önemli bir bölümü, aslında, bugünkü sorunların uzantılarından ibarettir. Örneğin, dünyanın biyolojik çeşitliliğinin yok olma tehdidi altında olduğu
iddia edilmektedir. Yine, küresel düzeyde biyolojik çeşitlilik kaybının esas sebebi, beşerî kullanımlar, özellikle de tarım için habitatın değiştirilmesidir. Bir taraftan, iklimde gelecekte yaşanacak değişiklikler (olumlu veya olumsuz bir şekilde)
biyolojik çeşitliliği etkileyebilir; ama diğer taraftan, habitatı daha sürdürülebilir
bir şekilde kullanmaları için insanların teşviklerini iyileştirmeyle çok daha önemli bir değişiklik gündeme gelebilir.
Bunun olması insanların, biyolojik çeşitliliğin bulunduğu toprakları başka
kullanımlar için değiştirme doğrultusunda çok daha az teşvike sahip olmalarına
bağlıdır. Ne var ki, gıda üretimini artırmak için devam eden bir baskı varolacaktır; çünkü, çok sayıda insan besleyici bir diyet arayacaktır. Bu yüzden, eğer vahşî
toprakların dönüştürülme oranlarının düşürülmesi gerekiyorsa, insanlar daha yoğun bir şekilde tarım yapabilmelidir. Ayrıca, eğer biyolojik çeşitliliğin varolduğu
topraklarda yaşayan insanlar kendi topraklarındaki yaban hayatının mülkiyeti
yoluyla korumadan fayda sağlayabilselerdi, yaban hayatını bir baş belası veya bu
tarz bir şey olarak görmeleri ve dolayısıyla yok edilmesi gereken bir şey şeklinde
değerlendirmeleri ihtimali daha az olurdu.
Genel olarak, iklim değişikliğinin potansiyel olumsuz yönlerine karşı insanların göreceği zararı azaltmak için en iyi politika, insanları zengin hale getirerek
bu sayede onların güç yetirebildikleriı bütün önlemlerden istifade etmektir. Ama
bu temiz ve yeşil büyümeye ne rehberlik edecek? Kanıtların önemli bir bölümü göstermektedir ki, asıl mesele, toplumun uygun “kurumlar” vasıtasıyla idare
edilmesidir. Kurumlar, insanların içinde eylemde bulundukları ve etkileşim içine
girdikleri çerçevedir –kurallardır, geleneklerdir, normlardır ve insanları birbirine
bağlayan ve insan davranışı için sınırlar olarak işlev gören kanunlardır.
Ve sürdürülebilir kalkınmaya daha fazla yardımcı olan kurumlar, özgür toplumun kurumlarıdır –mülkiyet haklarıdır, sözleşmelerdir ve hukukun üstünlüğüdür (bu konuda daha fazla bilgi için bkz. http://www.sdnetwork.net). Bu
kurumlar, belirsizlikle karşılaşınca esnekliği güçlendirerek uyarlamayı mümkün
kılar. Böyle kurumların yokluğu, yoksulluğa ve genel olarak değişim karşısında
incinebilirliğe sebep olur.
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İyi tanımlanmış, kolayca uygulamaya konulabilir ve transfer edilebilir mülkiyet hakları, sermayedir: Bunlar insanlara, sahip oldukları toprakları ve (vahşî
hayat gibi) diğer kaynaklarında yatırım yapmaları için teşvik sunar ve ödünç
almaları karşılığında değerli bir şey (asset) sunarlar; böylece, bu kimseler müteşebbisler haline gelebilirler. Aynı şekilde, insanlar, mülkiyet sahipliği yoluyla yaptıkları yatırımlardan fayda sağlayabildikleri zaman, yeni teknolojiler bulmak için
teşviklere sahip olurlar.
Sözleşme özgürlüğü, hem sözleşme yapma –bir kimsenin istediği anlaşmaları
yapma, adil ve basit yönteme ilişkin kurallara tâbi olma– hem de sözleşme yapmaktan kaçınma –başkalarının kararlarıyla bağımlı olmama– özgürlüğünü ihtiva etmektedir. Sözleşme özgürlüğü, başkalarıyla ortaklık kurma özgürlüğünün
önemli bir parçasıdır; işlem yapma –mülkiyet satın alma ve satma– özgürlüğünü
içerir ve bu yönüyle açık bir şekilde tanımlanmış ve kolayca hayata geçirilebilir
mülkiyet haklarının önemli bir parçasıdır.
Sözleşmeler ve mülkiyet hakları, piyasaların işlev görmesini destekler. Sözleşmeden vazgeçme özgürlüğü, diğerlerini, mübadeleye giren bir kimsenin hakkına
müdahale etmeye girişmekten alıkoyar. Sözleşme yapma özgürlüğü de insanların
anlaşmalarla kendilerini bağlamalarını mümkün kılar ve bu sayede daha fazla hukukî belirlilik sağlar. Bu, sırası gelince, insanların ticaret ve yatırıma girmelerini
teşvik eder. Hayata geçirilebilir mülkiyet hakları ve sözleşmelerle güçlendirilen
çiftçi, bir tüccar haline gelir.
Son olarak, bağımsız ve adil bir yargı sistemiyle tahkim edilmiş hukukun üstünlüğü, mülkiyet haklarının sözleşmeler ile demokratik ve özgür bir toplumla
ilişkili özgürlüklerin, bu toplumun bütün üyeleri için kabul edilmesini, saygı
görmesini ve hayata aktarılmasını garanti altına almak için gereklidir. Hukukun
üstünlüğünün olmaması –yani, siyasetçilerin, bürokratların ve memurların takdir hakkıyla yetkilendirilmesi– rüşvete ve yolsuzluğa bir davetiyedir. Bu durumda ekonomi ve girişimcilikle ilgili faaliyet, bu faaliyetin tüketicilere, topluma ve
çevreye faydalarından ziyade sırf siyasî manevralara bağımlı hale gelir.
Yoksul ülkeler tarafından özgür toplumun kurumlarının kabulü, daha dinamik, rekabetçi ve girişimci ekonomilere yol açacaktır. Rekabet eden üreticiler,
daha düşük bir maliyet ama daha iyi mallarla tüketicileri tatmin etmeye uğraşacaklardır. Maliyetleri düşürme isteği/dürtüsü, tüketicileri daha az kaynak tüketen teknolojileri icat etmeye ve kullanmaya sevk edecektir. Kendi zenginliğini kontrol eden tüketiciler, işletilmesi gaz veya elektrik gibi daha az kaynağı
gerektiren malları edinmek için bir teşvike sahip olacaklardır. Aynı zamanda,
bu zeginlik çemberinden kaynaklanan geniş arzlar, çevresel hoşlukların (amenities)
güçlendirilmesine ve kirliliğin engellenmesine hasredilebilecektir.
Bu, hakikaten, şuan göreli olarak zengin olan ülkelerdeki modeldir. Olması
muhtemel olan şeylerden bazıları şunlardır:
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1. Daha iyi su ve kanalizasyon idaresi güvenli içme suyuna erişimin güçlendirilmesi; ishal ve benzeri hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve durgun suda
beslenen böceklerle bulaşan hastalık sıklığının azalması.
2. Daha iyi eğitim ve bilgiye ulaşım; uygun olmayan sağlık şartlarıyla bağlantılı ve cinsel yollarla bulaşan hastalıkların azalması; yeni teknolojilere erişim
kapasitesinin güçlendirilmesi.
3. Enerji ile –buzdolabı, klima ve daha verimli binalar gibi- hayatı iyileştiren
diğer teknolojilerin güç yetirilebilir/satın alınabilir, güvenilir ve daha temiz biçimlerine erişimin kolaylaşması.
4. Çevresel koruma ile doğal kaynakların korunması alanındaki iyileşmeler.
5. Yeni enerji, inşaat, ulaşım, gıda üretimi, ısıtma ve soğutma teknolojileriyle
ilgili araştırma ve geliştirme.
6. İktisadî farklılaşma ve daha yüksek gelirler (insanların emeği daha değerli
hale geldiği için, çok daha az sayıda insan –tarım gibi– daha az değerli iktisadî
faaliyetlere girişmektedir.)
Özet olarak, özgür toplumun kurumlarının evrensel kabulü, hem şimdi hem
de gelecekte değişime karşı daha iyi uyarlamayı mümkün kılacaktır; ayrıca, eğer
gelecekte belli bir noktada –ister insan kaynaklı, isterse (iklim değişimi de dahil)
başka bir şekilde olsun- gerçek bir felâket ufukta gözüktüğünde, insanlığın onunla yüzleşmesi için daha iyi bir konumda olmasını garanti edecektir.
Çeviren: Yusuf Şahin
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Korkular üzerinden siyaset yapmak insanların hayatlarını etkilemek küresel bir boyut kazanmış durumda. Bu korkular arasında en fazla etkili olan
ve göze en çok çarpan ise çevre ile ilgili olanlar. Bu korku öyle baskın bir
hale geldiki sizin için sıradan hale gelmiş bir tüketim alışkanlığınız (örneğin,
plastik kap kullanmak gibi) basit bir sohbet esnasında sizin bencilce tüketim
yaparak dünyayı mahfeden bir cani olmakla suçlanmanıza neden olabiliyor.
Bu konular hakkında popüler yanılgıları yanlışlayacak kadar bilginiz yok ise
yapabileceğiniz en iyi savunma “bilinçsizliğiniz” için özür dilemek ya da
dünyayı umursamaz bir tavır takınmak olacaktır.
Peki, ilkokul kitaplarından günlük gazetelere, kahvehane sohbetlerinden
entelektüel tartışmalara kadar her yanımızı kuşatmış bu çevre felaketleri
senaryoları ne kadar doğru? Gerçekten, dünyamız küresel olarak ısınıyor mu,
aşırı nüfus artışı insanlığı açlığa mı sürüklüyor, doğal kaynaklar hızla tükenmekte midir, alıştığımız hayat standartlarını koruyarak çevreyle uyumlu bir
hayat sürdüremez miyiz? Korkular Değil Gerçek, bu ve benzeri pek çok sorunun kökenindeki yanılgıları ortaya çıkararak yediden yetmişe çevresel felaket senaryolarız vazifesi görüyor.
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Endişe Etmemek İçin Başka Bir
Neden: Spencer Kanunu○
Stephen Davies○○

G

ünümüz medyasını sürekli meşgul eden konulardan biri de kriz ve
paniktir. Baktığımız her yerde bize son derece kötü, iyi ve doğru
şeyler için tehdit oluşturan bazı sosyal sorunlar gösterilir. Üstelik
durum gün geçtikçe kötüleşmektedir ve bir şeyler yapmadığımız
sürece de hepimiz için bir felakete neden olacaktır. (Bu feryatları dile getiren
yazarlar her zaman “biz”im ne yapmamız gerektiği konusunda çok kapsamlı fikirler sunmuşlardır.) Bu tarzdaki güncel sorunların çoğu mahvedilen çocuklara,
bizi kaçınılmaz sona götüren doğal çevrenin durumuna ve son derece aşağılayıcı
popüler kültürün gereklerine ilişkindir. Elbette bundan başka sorunlar da bulunmaktadır. Bu tarzdaki sorunlar politik yelpazenin tümünden kaynaklanır ve hem
okuyucular hem de yayıncılar açısından büyük bir cazibeye sahiptir. Doğrusunu
söylemek gerekirse, hayat çok acımasız görünüyor.
Benim tavsiyem ancak (rahmetli Douglas Adams’ın Otostopçu’nun Galaksi Rehberi eserinden alıntı yaparak) “Panik yapmayın!” demek olacaktır. Aslında, bu
tarzdaki sorunlar, yalnızca hakikat, mantık ve ortaya konan iddiayla ilgili temel
yanılgılar içerdikleri için değil, daha önemli bir sebepten dolayı ihtiyatlı bir şekilde karşılanmalıdır. Çoğu kez ya da çoğu olayda, abartıldığı ya da en azından
○”Spencer’s
○○

Law: Another Reason Not to Wory”, Ideas on Liberty, Ağustos 2001, s. 8-10.
İngiltere’de Manchester Metropolitan Üniversitesi, Tarih Bölümünde kıdemli öğretim üyesi.
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felaket tellallarının bizi inandırmaya çalıştıkları kadar büyük bir sorun yoktur.
Çoğu durumda “sorun”un şiddeti azalmakta ve gerçekten ortadan kalkmaktadır.
Heryerde karşımıza çıkan sosyal kriz değerlendirmeleri, ilk kez büyük bir muhafazakar filozof ve sosyolog olan Herbert Spencer tarafından formüle edilmesinden dolayı, Spencer Kanunu olarak adlandırmayı tercih ettiğim bir ilkeye örnek
teşkil eder.
Spencer Kanunu şöyledir: “Bir sosyal sorun ya da olay hakkındaki kamu ilgisinin ve endişesinin boyutu, onun gerçek ya da fiili/güncel oluşumunun aksine
gelişir”. Basit İngilizce’de bu, bir sosyal sorun, fiili olarak ne kadar yaygın ve
şiddetli ise, o kadar az dikkat çeker ve tartışılır anlamına gelmektedir. Sorunlar
yalnızca şiddetleri azaldıkça, bir dikkat, ilgi ve tartışma konusu olmaya başlar. Bu
yüzden sorun ne kadar hafifse, onun hakkında o kadar çok yazılır. Spencer, belki
de daha açık bir şekilde yaşamının sonlarında kaleme aldığı 1891 tarihli “Özgürlükten Köleliğe” adlı makalesinde olmak üzere bu konuya değinmiştir. Bu
makalesinde Spencer, “sorunlar ne kadar çok iyileşme sürecine girerse, onların
fenalıkları hakkındaki feryatlar o kadar çok gürültülü olmaya başlar”1 şeklinde
bir vurgulama yapmıştır. Bu çalışmasının ana konusu, sosyal sorunlar hakkındaki feryatların uzun bir zaman geçtikten sonra dile getirilmesidir. Spencer, işaret
edilen çalışmasında ve başka yerlerde bu konuya birçok örnek vermiştir.
İçki: 19. yüzyılın başlarında Britanya hakikaten dehşet verici bir içki problemine maruz kaldı. Aşırı alkol kullanımı çok yaygındı ve alkol, hastalıkların ve
suçların en büyük sebebiydi. 1880’li yıllarda alkol tüketimi keskin bir şekilde
düştü ve sert alkollü içeceklerin tüketiminden bira tüketimine yönelik bir dönüşüm yaşandı. Her nasılsa, 1880 yılından sonra tüm Britanya’da ve Amerika’da
içki kullanma karşıtı kampanyalarda bir artış görülmeye başlandı. Bu durum,
Amerika’daki içki yasağına ilişkin “soylu deneme”yle ve Britanya’daki kısıtlayıcı
lisans kanunlarıyla doruğa ulaştı.
Eğitim: 18. yüzyılın sonlarında cehalet yaygındı. Hesap yapamama ve bilgisizlik
çok yaygın olmasına rağmen hiç dikkat çekmiyordu. 1860’lı yıllara gelindiğinde
ise Britanya’nın büyük çoğunluğu okur-yazardı ve hesap yapabilme yeteneğine
sahipti ve popüler eğitim materyallerine olan talep çok fazlaydı2. Daha sonra 19.
yüzyılda, ülke düzeyinde zorunlu ilk ve orta düzeyde eğitim kurumlarının kurulmasına yol açan “kamu cahilliği”’ne karşı bir kampanya görüldü.
Yoksulluk: Gelir ortalaması, yaşam maliyeti, hayat koşulları, yoksullara yapılan
yardım miktarı gibi ekonomik göstergeler bakımından 1870 yılında Britanya’da
çalışanların koşulları, 1840 yılında çalışmış insanların koşullarından çok daha
1

Herbert Spencer, The Man Versus the State, With Six Essays on Government, Society, and Freedom (Indianapolis: Liberty
Press, 1981), s. 487.
2

E.G. West, Education and Industrial Revolution (London: Batsford, 1975) ve Education and the State (London: Institute
of Economic Affairs, 1970).
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iyiydi. Bu durum, Porter’in “Ülkenin Durumu” adlı çalışması gibi, bu dönemde
yapılmış istatistiksel çalışmalarda görülüyordu. 1870 yılından sonra Rowntree ve
Booth gibilerinin çalışmalarıyla yoksulluk keşfedilmiş oldu ve zihinsel ve politik
akımlardaki büyümenin etkisiyle Britanya’da refah devleti anlayışı gelişti.
Kadınlara ve çocuklara yönelik davranışlar ve onların statüleri: Spencer bir çok kez 19.
yüzyılda kadınların ve çocukların, geçmişteki her hangi bir zaman diliminde olduğundan çok daha fazla hakka sahip olduklarını ve daha insancıl muamele gördüklerini vurgulamıştır. Ancak 1850 li yıllardan sonra feminizmde bir gelişim
yaşandı ve çocuk işçilere ve çocuklara yönelik işkenceye karşı ilk kampanyalar
ortaya çıktı.

Diğer Örnekler
Spencer’in örneklerine biz de bir şeyler ekleyebiliriz:
Kirlilik ve çevrenin durumu: Popüler kanının aksine, kirlilik sürekli azalıyor ve
çevrenin durumu 1900 yılından beri düzeliyor.3
Yoksulluk: Bu sorun, dünyanın çoğu için geçmişteki herhangi bir zaman diliminde oluşturduğundan daha az bir sorun teşkil etmektedir. Mutlak yoksulluk
için uzun süreli eğilim her yerde azalma yönündedir. Nitekim, son yüzyıldan
beri insanoğlunun refah göstergelerinden hepsi sürekli bir yükseliş göstermektedir.
Peki biz Spencer Kanunu’nu nasıl açıklayacağız? Niçin tam anlamıyla azalan
ve hafifleyen sosyal sorunlarla çalışmaya giriş yaptık? Bir sebep, tarihî bir bakış
açısı eksikliğidir. Çoğu insan geçmiş ve gelecek arasında bir kıyas yapmaz ve
bu yüzden eğilimin farkında değildir. Onlar sorunun niçin geçmişte olduğundan
daha kötü bir durumda olduğunun farkına varmaksızın bugünün sorunlarına bakarlar.
İkincisi, algılama sorunudur. Yoksulluk, çocuk işçi kullanma ve kadınlara
yönelik kötü muamele gibi fenomenler yaygınlaştıklarında dikkat çekmezler,
aksine genel gidişatın bir parçası gibi doğal karşılanırlar. Böyle olaylar nadir görülmeye ya da hiç görülmemeye başlanırsa, tersine, daha çok göze çarparlar ve
dikkat çekerler. Sorun daha az görülmeye başladığında tutumlar, en iyi ihtimalle,
uysal kabullenmelerden öfke uyandıran reddedişlere yönelir. Sonuç olarak, insan
psikolojisinin temel bir gerçeği vardır: İyi haberler satılmaz ama kötü haberler
satılır; iç karartıcı bir karamsarlık iç açıcı bir iyimserlikte bulunmayan bir cazibeye sahiptir.
Bu, çok korkutucu olan ve gittikçe kötüleşen sorunları reddetmeye yönelik
beyanlara, neden inanıldığını ve niçin bu beyanların makul karşılandığını açıklar.
Fakat bunlar, ilk bakışta neden böyle değerlendirmeler yapıldığını tam olarak
3

Julian L. Simon, The Ultimate Resource 2 (Princeton N.J.: Princeton University Press, 1996), s. 335-40.
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açıklamaz. Yukarıda sözü edilen faktörlere ek olarak, iki neden daha böyle değerlendirmelerde etkili olur. İlki şudur. Sorunlar hakkında endişelenen ve onun
için bir şeyler yapmak isteyen insanlar, herhangi bir etki yaratmak istiyorlarsa
kendi mesajlarını belli bir şekilde sunmak zorunda olduklarının farkına yeni varıyorlar. “Durum çok kötü, acil bir şeyler yapılması gerekir” ifadesinin yaptığı
etki, “durum iyileşiyor, biraz daha gayret edilmeli” ifadesindeki kadar heyecan
uyandırmaz.
Ayrıca böyle değerlendirmeler genellikle özel bir gündeme sahiptir. Öncelikle
kendi çabalarıyla kendilerini geliştiren ve karşılıklı ve karşılıksız yardımlar gibi
özel (devlet-dışı) faaliyetlerde bulunan sosyal eylemcilerin bulunduğu Spencer’in
döneminin aksine, bugünkü kampanyalar hükûmetin yetkisinde tipik bir artışı
talep ediyor. Sosyal sorunları azaltan ekonomik büyüme, hedeflerine ulaşmaları
için yetkiler verilmesi ya da teşvikler sunulması gerekliliği ya da bireylerle veya
gönüllü kooperatiflerle faaliyette bulunmayı talep etme gibi süreçleri ileri sürmektense onlar, yasaları ve hükûmeti kullanarak siyaset aracılığıyla bazı kolektif
faaliyetleri savunurlar. Deliller böyle bir tutumun en iyi ihtimalle verimsiz olacağını, en kötü ihtimalle de ters bir etki yaratacağını gösterir. Bununla beraber,
birçok olayda felsefi nedenlerle “sorun”, diğerleri için bir şeyleri savunmada bir
mazeret olarak kullanılır. Deneyimler bize, hükûmetin yetki alanının genişlemesini savunan yetki taraftarlarının bundan birçok kez kazanç elde ettiklerini
açıkça öğretti. Korkunç bir sorunu tanımlamak ve hükûmet faaliyetlerinin tek
çözüm olduğu fikrini savunmak, gerçekten çok kolaydır.
Burada altı çizilmesi gereken bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Spencer Kanunu’nun
örneklerinin hepsinde genel bir özellik vardır. O da, iyileşme sürecindeki tüm sorunların bir plân ve kollektif bir faaliyet olmaksızın düzeldiğidir. Spencer’in kendi zamanındaki yaşam koşulları iyileşiyordu, eğitimin düzeyi yükseliyordu, içki
sorunları azalıyordu; bu iyileşmeler henüz plânlanmamış bir süreçte muntazam
bir şekilde ilerliyordu. Bu arzu edilen süreç, milyonlarca bireysel faaliyetin ve
kararın plânlanmamış bir sonucuydu. Hayırseverlik faaliyetleri ve karşılıklı yardım örneklerindeki gibi bilinçli faaliyetlerin olduğu yerlerde bile bu faaliyetler,
parçalanmış, yerel ve dağınıktı. Çoğu insan bundan sonra, sosyal reformların ve
iyileşmelerin bilinçli, kolektif ve insanların faaliyetlerini yönlendirecek bir gücü
kullanmadan gelişebileceğini kabul etmekte zorlanacaktır.
Bu durum basitçe, Doktor Pangloss’un inandığı gibi, “Olası bütün dünyaların
en iyi olanında her şey en iyidir” diyerek, hiçbir şey yapmadan durmalıyız manasına mı gelir? Kesinlikle hayır! İlk plânda biz, kişisel sorumluluk erdemlerini
hayata geçirerek kendi çevremizde iyileştirebileceğimiz bir şeyler aramalıyız
İkincisi, kamu politikasının bir rolü vardır. Spencer ve Stephen More ve rahmetli Julian Simon gibi çağdaş otoriteler tarafından ileri sürülmüş hayırsever eği-
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limler, yalnızca doğru bir kurumsal yapıda oluşabilir ve devam edebilir4. Oyunu
“yanlış kurallar”la oynamak, sorunların iyileşmesini durdurur ya da tersine çevirir. Spencer’in vurguladığı gibi, hükûmetin paniklere ve feryatlara tepkisi büyüdüğü zaman genellikle tam da bu söylediğimiz şeyleri olması bir ironidir. Aldatıcı paniklere karşılılık olarak hükûmet faaliyetlerinde görülen artışlar sıklıkla
kendi kendini baltalar. Genellikle elde edilen sonuç, özel hayırsever eğilimlerin
azalması ya da ortadan kalkmasıdır. Bu, en açık bir şekilde eğitim alanında kendini gösterir. Devlet okulları sayısında artışın yaşandığı yerlerde genel bilgide,
okuma yazma oranında ve önemli konulara yönelik kapasitede bir azalma ortaya
çıkmıştır. Benzer şekilde, içki satışının kontrol altına alınması, gerçekte içki sorununu daha da çok artırmıştır.
Hukukun ve hükûmetin rolü, insanlığın işlerini iyi niyetle ve ustalıkla yapması için uygun koşulları hazırlamak olmalıdır.
Çeviren: Abdullah Uzun

4

Julian L. Simon ve Stephen Moore, It’s Getting Beter All The Time: 100 Greatest Trends of the Last 100 Years (Washington, D.C: Cato Institute, 2000) ve Julian L. Simon (ed.), The State of Humanity (Oxford: Blackwell, 1996).
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Günümüz insanı, iktisadi etkinliklerinin ilkelerini ve kurallarını anlamakta oldukça zorlanıyor. “Piyasa Ekonomisi”, onun için, ancak konunun uzmanlarının
sırrına vakıf olabileceği bir dizi karmaşık kavramlar ve süreçler bütünü demek. Oysa, “fiyat-kâr mekanizmaları”ndan “gerçek gelirlerdeki artış”a,
“özelleştirme”den “anayasal ekonomi”ye kadar birçok kavramın doğru olarak
anlaşılması hiç de zor değil. Üstelik bu, iktisadın ve iktisadi davranışın öneminin nihayet kavranmaya başlandığı bir ülkenin insanları için vazgeçilmez bir
gereklilik. Temel Ekonomi, işte, piyasa ekonomisinin işleyişini belirleyen
başlıca kavramları ve ilkeleri yalın bir dille sunarak büyük bir boşluğu dolduruyor. Ve ekonomiye ilişkin bilincimizi yeni gelişmelerle uyumlu bir hale
getiriyor.
Temel Ekomomi’nin diğer bir özelliği, iktisatçılarda zaman zaman görülen
böbürlenme ve yapabileceklerini abartma eğiliminin yanlışlığını göstermesi ve
bunun zararlarını sergilemesidir. En iyi iktisatçıların bile sade insanların iktisadî davranışlarıyla ortaya çıkan kurumlar ve kurallardan daha iyisini yapması
mümkün değildir. Bu yüzden iktisatçıların ilk görevi, iktisadî hayatın bizzat
kendisine saygı göstermektir. Temel Ekonomi, bunun neden böyle olduğunu
veciz bir şekilde ortaya koymaktadır.
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Küresel Isınma “Bilimi”nde
Kayıp Unsurlar○

Donald J. Boudreaux○○

K

üresel ısınmaya yönelik tipik ana hâkim tutum, sadece iki öncelikli
soruyla meşgûldür: Yeryüzünün yüzey sıcaklığı artıyor mu? Eğer
artıyorsa, insan faaliyeti birincil sebep mi? Bu sorular –ki bu sorular
hakikaten bilimin sorularıdır– bir kez bilimsel olarak cevaplanırsa
elit zümre düşüncesi için tartışmanın kapanmıştır. Esas mesele halledilmiştir.
Her iki soruya da “evet” diye cevap veren bilim konuşmuştur. Küresel ısınma,
hesaplaşmamız gereken bir sorundur.
Yine de, ticareti yapılabilir emisyon izinleri gibi piyasa merkezli yaklaşımlara
karşı emir-komuta düzenlemelerinin rolü gibi ikincil sorunlar tartışmaya açıktır.
Ama Büyük Sorun –insanların iklim üzerindeki zararlı etkisi ve bunun sonucu
olarak bizim sorunu çözme ihtiyacımız- çözülür.
Ne bir atmosfer bilimcisi ne de eski bir ABD başkan yardımcısı olmadığımdan
küresel ısınmanın gerçek olup olmadığını veya insanların ona ne ölçüde zarar
verip vermediğini değerlendirmek için uzmanlığa sahip değilim. Ne var ki,
güvendiğim uzmanlar, bilimin hakikaten küresel sıcaklıkların arttığına ve sanayi
etkinliklerinin en azından bu artışta etkisi olduğuna beni ikna ediyorlar. Küresel
ısınmanın nihaî olarak milyonlarca insanı öldürebileceği ihtimaline bile inanmaya hazırım.
○○

“The Missing Elements in the ‘Science’ of Global Warming”, Reason Roundtable: Global Warming and Potential Policy Solutions, http://www.reason.org/commentaries/boudreaux_20060907.shtml,
(07.06.2007).
○
Donald J. Boudreaux, Virginia, Fairfax’taki George Mason Üniversitesi, İktisat Bölümü Başkanıdır.
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Ama yine de bilimin, küresel ısınmaya karşı açık bir şekilde eylemi uygun
bulmadığı konusunda ısrar ediyorum. Bir başka ifadeyle –bugünkü elit kesimin
düşüncesinin aksine- küresel ısınmayı göz ardı etmek, zorunlu olarak bilimsel
cehaletin veya ideolojik olarak imal edilmiş aptallığın bir işareti değildir.
İlk olarak, beşerî tercihler, küresel ısınmayla mücadele etmeye karşı yol gösterebilir. Eğer küresel ısınmanın zararlı etkileri –örneğin– önümüzdeki 150 yıl içerisinde olmayacaksa, bugünkü insanların bu kadar uzak bir gelecek için fedakârlık
yapması gerektiğini söylemek objektif olmayacaktır. Böyle bir fedakârlık, bilim
tarafından değil de ahlâk felsefesi –veya bizzat beşerî tercihler tarafından– talep
edilebilir.
İkinci ve daha ilginç olanı, küresel ısınmayı engellemeye yönelik hükûmet
eylemiyle ilgili makûl şüphecilik, haddizatında bilime dayalıdır.
Kamu tercihi iktisatçıları, büyük güçlere sahip siyasi kurumlara güvenmenin büyük sıkıntılara sebep olacak kadar yanlış işlev görmeye çok fazla yatkın
olduğuna dair objektif teori ve kanıt sunmaktadırlar.
Daha büyük tehlikeyi ortaya koymak, sadece siyasetçiler tarafından belirlenen
hedefleri elde etmeyi amaçlarken aynı zamanda bunların takibinde özel firmaların
ve kişilerin kullanması gereken araçları detaylı bir şekilde dikte eden bir emir ve
kumanda düzenlemesidir. Bu türden merkezîleşmiş, siyasîleşmiş ve bürokratik
bir müdahale ancak zayıf geribildirim yollarına sahiptir (Örneğin, emisyon indirimiyle ilgili zorunlu kılınan yöntemin alternatif ve şimdilerde yasaklanan yöntemlerden daha iyi olduğunu nasıl söyleyeceğiz?). Ve ilginç bir biçimde, böyle
beceriksiz bir düzenleme, özel çıkar grupları tarafından da zapt edilmeye özellikle yatkındır. [ABD’de] doğulu kömür üreticileri, bütün kömürle çalışan fabrika
ocakları için gaz arıtma cihazlarını zorunlu hâle getiren 1977 Temiz Hava Yasası
değişikliği için başarılı bir şekilde lobi yaptıklarında, niyetleri havayı temizlemek
değildi. Yapılanların tümü, batıdan çıkarılan tabiî olarak daha temiz düşük sülfürlü kömür piyasasının altını oymaya ve Westinghouse gibi şirketler tarafından
üretilen gaz arıtma cihazları için bir piyasa yaratmaya yönelikti.
Diğer taraftan, piyasaya dayalı çevre düzenlemesi bile risklidir. Ticareti yapılabilir emisyon izinleri, fabrikanın ürettiği çıktının ne kadar olacağına
ve çıktıyı hangi yöntemlerle üreteceğine karar verdiğinde firmalara esneklik
sağlamaktadır; ama arzu edilen emisyonların toplam seviyesi hâlâ siyasî olarak belirlenmektedir. Bu sorunun sebebi, sadece siyasetçilerin bilim adamı olmamaları
değil, aynı zamanda nihaî olarak en uygun bir emisyon seviyesini belirleyen
şeyle ilgili sorununun tek başına bilimsel olmayan bir sorun olmasıdır. Ne bilim adamları ne başka birileri, gelecekteki karbondioksit seviyelerini sabitleme
hatırına, bireylerin bugün kendi eylem ve tercihlerini sınırlandırmayı kabul etmeye istekli oldukları değiş-tokuşun ne olduğunu gerçekten biliyor. Ayrıca, bu
değiş-tokuş, toplumdan topluma, ülkeden ülkeye, şirketten şirkete, bireyden biYaz-Sonbahar 2007
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reye değişecektir. Örneğin, kendi ülkesinde, birkaç kuşak sonraki çocuklarına
istikrarlı bir iklim bırakmanın psikolojik faydası hatırına bazı anlık maddî ihtiyaçlardan vazgeçebilen –zengin Birinci Dünya ülkelerinden bahsetmeye gerek
yok– zengin ve çevresel olarak bilinçli bireylerle karşılaştırıldığında, ailesini besleyip büyütmek için uğraşan bir Üçüncü Dünya ülkesindeki yoksul anne, şimdi
çocuğuna yemek yapmak için ucuz, kirletici yakıtlar kullanma konusunda daha
az endişe duyar. Kamu hizmetine kendisini adamış seçilmiş görevliler, bireylerin kendi maliyetlerini ve faydalarını en uygun hale getirmek için emisyon seviyelerini nerede belirleyeceklerine karar verirlerken gereksinim duydukları özel
şartları ve ihtiyaçları konusunda yeteri kadar bilgiye sahip değildirler. Hakikaten, Kyoto Protokolündeki 1990 seviyesi, bilimsel değil siyasî sebeplerle kabul
edilmiştir.
Bu, demokratik oy vermenin, genellikle iddia edildiği üzere, en uygun sınırları
belirlemek için seçilmiş görevlilere güvenilir (veyahut da yeteri kadar güvenilir)
geribildirimi sağlamadığını ileri sürmek anlamına gelecektir. Kenneth Arrow’un
çoğunluk sonuçların keyfîliği üzerine çalışmasıyla birlikte Geoff Brennan, Loren Lomasky ve Bryan Caplan’ın “anlamlı oy verme (expressive voting)” teorisine
daha yeni yapmış oldukları katkılar, hem oy verme kabinlerinde ifade edilen
tercihlerin anlamlılığını hem de bu ifade edilen tercihlerin yansımaları şeklindeki
seçim neticelerinin meşruiyetini şüpheyle karşılamak için güçlü bilimsel gerekçeler sunmaktadır. Arrow’un kanıtladığı gibi, bir taraftan, çoğunlukçu oylamanın
sonuçları kaçınılmaz bir biçimde seçimleri yönlendiren belirli kurallara duyarlıdır;
diğer taraftan da –Brennan, Lomasky ve Caplan’ın iddia ettikleri gibi- her bir seçmenin şu veya bu yolla bir oy atmanın kişisel neticesinin oldukça azını üstelendiği
gerçeği, her bir seçmenin etkin bir şekilde serbestçe oy verdiği anlamına gelir. Bir
seçmen, şu veya bu kimsenin oy verme biçiminin neticelerini ciddî bir biçimde
hesaba katmaya zorlanmaksızın kendi politika tercihlerini oy verme kabininde
ifade eder.
Ama eğer demokratik karar alma, –akılcı bireyler tarafından takip edilen getirinin herkesin, her bir kimsenin mevcut farklı bir eylem tarzını takip etmek
için zorlanmamış olması durumundan daha kötü durumda olduğu kapsamlı
bir neticeyi yaratabilen- negatif dışsallıklara ilişkin gerçek ihtimaller için bir
çözüm sunmuyorsa, küresel ısınmaya katkıda bulunan etkinlik türleriyle ilgili
ne yapılmalıdır?
Bunu kabul etmek zor ama gerçekten çözülmek istenen sorunla karşılaştırıldığında daha da kötü durumda olan diğer sorunların kendi haline bırakılmasıyla
ilgili ciddî sorunlar oluşturmayan çözümler yoksa, en iyisi, dışsallığın tek başına
bırakılmasıdır. Kamu tercihi, hükûmetten böyle çözümler beklenmesinin risklerini ortaya koymaktadır. Daha genel iktisat, başka risklere, altın yumurtlayan
tavuğu –yani sanayi kapitalizmini– öldürmeye değilse bile boğmaya dikkat
çekmektedir.
Liberal Düşünce
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–Kârlı olanın aksine- çevresel olarak en doğru enerji teknolojilerindeki
yatırımları desteklemek için yapılan siyasî manevra, sadece enerji sektöründe toplamda daha az yatırım anlamına gelecektir. Bu sektördeki işçi üretkenliği, tüm
üretimde olabileceği gibi, uzun vadede azalacaktır. Yaşam standartları düşecektir.
Hakikaten, eğer yatırımcılar Al Gore’un “medeniyetimizi ve düşünce biçimimizi
köklü bir biçimde değiştirme”yi talep etmesine inanma noktasına gelirlerse, kesinlikle, ekonomideki yatırımlarının çoğunu likit hale getireceklerdir. Bunun sonucu olarak kapitalizmin sermayesinin yıkımı bizleri tamamen karanlık çağlara
götürecektir.
Unutmamalıyız ki, sanayi kapitalizmi, tarihin en büyük hayat kurtarıcısıdır.
Geçen iki yüzyıl boyunca ortalama yaşam beklentimizin iki katına çıkmasına,
daha temiz, uzun, güçlü bedenlere, daha güzel elbiselere ve hastalıklara karşı daha
dirençli olmamıza yardımcı olmuştur. Kapitalizm bizler için ayrıca, zengin deneyimleri ve sanayi çağından önce tamamen erişemediğimiz –bizzat bilimin önemli bir bölümü de dahil– bilgiyi erişilebilir hale getirmiştir. Kapitalizme yönelik
sert ve kırıp dökücü bir saldırı, pekâlâ bu muhteşem kurumu zayıflatabilir ve en
kötü küresel ısınma senaryoları şartlarında hasar verilebilecek olandan daha kötü
beşerî ıztıraplara sebep olabilir. İktisatçı J. D. Clark ve Dwight Lee’nin iddia ettikleri gibi; “hem bilgi akışını hem de sera gazlarını azaltmaya yönelik bir çabadaki
piyasa süreci uyarlamalarını kesintiye uğratan hükûmet düzenlemeleri, başarılı
bile olsa, mutlak olan şey, herhangi bir küresel ısınmanın uzun dönem zararını
artırmayla ilgili ciddî riski artırmasıdır”.
Hakikaten, iktisat bilimi, özellikle Kamu Tercihiyle ilgili olanı, tartışmaya
daha yetkin bir şekilde dahil edilene kadar küresel ısınma bilimi tehlikeli bir
şekilde yetersiz kalmaya devam edecektir.
Çeviren: Yusuf Şahin
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Hedef Özgürlük: Küresel Isınma
○
ve Ehliyetsiz Kimse
Sheldon Richman○○

K

üresel ısınma, anlaşmazlık yaratan bir konudur. İnsanların bir kısmı,
küresel ısınmaya inanıyor, bir kısmı da inanmıyor; taraflardan her
biri, diğerine endişeyle bakıyor. Ben, sıkı sıkıya şüphecilerin yanında
yer almıştım ama son zamanlarda tedirgin edici bir ilgiye sahip oldum.
Pek çok insan gibi ben de bir atmosfer bilimci değilim. Küresel ısınmanın yaşandığına veya yaşanmadığına ilişkin bilimsel bir iddiayı birinci elden değerlendirme
imkânına sahip değilim. Bu yüzden, bir bilim adamının, küresel ısınmanın lehinde olan başka bir bilim adamının tezine karşı söylediklerine inanmak için sahip
olduğum gerekçeler nelerdir?
Kesinlikle iyi gerekçeler yok.
Şüpheci bilim adamlarını ve bilim yazarlarını niçin tercih ettiğimi biliyorum
ama gerekçeleri bilimsel olmadıkları için sağlam değiller. Aksine gerekçeler, çevrecilerin tahminleriyle ilgili daha önceki yanlış kayıtlar veya küresel ısınma ilgili
tipik devletçi yaklaşım veya sanayicilik hakkında kendi taraftarlarının tahmin
edilen tutumları gibi konu dışı şeyler üzerine dayalıdırlar.
Kâbus gibi pek çok çevreci senaryonun kuşkulu olduğu doğrudur; çünkü
onlar daha çok, bilim yerine kötü iktisada dayandırılırlar. Aşırı nüfus histerisi,
○

“The Goal Is Freedom: Global Warming and the Layman”, Ideas on Liberty, Cilt: 57, Sayı: 1, Ocak
2007.
○○
Sheldon Richman, The Freeman: Ideas on Liberty ve In brief dergilerinin editörüdür.
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şükürler olsun ki yavaşlamıştır. Aynı şekilde, kaynakların tüketilmesine ilişkin
tahminler, makûl iktisadî teori ile Julian Simon tarafından geliştirilen “sonsuz
kaynaklar” iddialarıyla reddedilmektedir.
Ne var ki, kötü bir kehanetler serisi, en son çevreci kehanetin de zorunlu
olarak yanlış olduğunu göstermez. Her şeyden önce, küresel ısınma konusunda
uyarıda bulunan atmosfer bilimciler, zorunlu olarak, aşırı nüfus ve kaynak tükenmesi konusunda uyarıda bulunanlarla aynı insanlar değildirler. Ayrıca, geçmişte kötü tahminler yapmış olan bir kimse bile bir sonraki tahmininde doğru
tahminde bulunabilir.
Çok az sayıda itibar edilebilir bilim adamı dışındakiler, halen devam eden küresel ısınmada potansiyel sorunlar görmektedirler. Tiz sesli çığırtkanların varlığı,
onları gölgede bırakmamalıdır. Bu yüzden, küresel ısınma konusunun lâyıkıyla
değerlendirilmesi gerekir. İnsan faaliyetinin, kötü neticeleri ortaya çıkaracak bir
boyutta atmosferi ısıtması için yeteri kadar sera gazı üretiyor olduğu ihtimalini
hesaba katmamanın a priori bir sebebini bilmiyorum. Bu, söz konusu ihtimalin
olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, olmayacağı anlamına da gelmez.
Şüphecilerin buz tabakaları veya deniz yüzeyleri veya güneş lekeleri hakkındaki literatüründen toplayabildiğim her yarı gerçek şey (factoid) için başka birisi,
başka bir yarı gerçek şey üretebilir. Bilim adamı olmayan birisi, hangisinin doğru
olduğuna nasıl karar verecek?
Bu, şüphecilerin aşikâr bir biçimde önemli noktaları ortaya koymadıklarını
söylemek değildir. Onlar bunu yapıyorlar ve küresel ısınmaya inananlar, onlara
bakmalıdırlar. Ama bu hâlâ bilim adamı olmayan birisinin pirinci taşından nasıl
ayıklayacağı sorusunu cevapsız bırakmaktadır.
Bireysel özgürlük taraftarları için, şüphecilerin haklı olduklarına, çünkü diğer
tarafın küresel ısınmaya yönelik devletçi çözüme bel bağladıklarına inanmak çekicidir. Çoğu çözüm yolu, fosil yakıtların yakılması üzerinde hükûmet kontrolünü zorunlu kılmaktadır. Serbest piyasa taraftarlarının hiçbiri, özellikle çözüm
yolları ısının göz ardı edilebilir düşüşlerden daha fazlasını vaat etmediğinde, siyasî
bir hedefe –karbon emisyonlarının düşüşüne- ulaşmak için hatırı sayılır ölçüde
vergi ve sübvansiyonlara sebep olan/izin veren bir konumda rahat olmayabilir.
(Aslında -emisyon değil de sıcaklığın-, küresel ısınmaya inananların konuya ilgi
göstermelerinin asıl kaynağı olması gerektiği varsayılmaktadır).
Ne var ki, önerilen çözümler temelinde bilimsel bir tartışmadaki tarafları toplama/bir araya getirme, şeyleri ele almak için doğru bir yol değildir. Küresel
ısınmaya inanan birisinin bilimi doğru, çözümü yanlış alabilir. Hükûmetin sigara
içmeyi yasaklamaması gerektiği düşüncesi, sigara içmenin sağlığınız için zararsız
olduğu anlamına gelmemektedir. Serbest piyasayı kollama ve küresel ısınmanın
bir sorun olduğunu düşünme konusunda tutarsız bir şey yoktur.
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Liberaller, çevrecilerin paket önerilerini kabul etmede dikkatli olmalıdırlar.
Küresel ısınmadan kaynaklanan muhtemel tehlikeye karşı ancak devletçi çözümlerin varolduğu taraftan uzaklaşmayı gerçekten istiyor muyuz? Bu, özgürlük felsefesine ve piyasa sürecine güven yokluğuna ihanet olacaktır.
Şüpheciler çoğu kere küresel ısınmaya inananları nesnelliği bir kenara atan sanayileşme ve serbest piyasa karşıtı insanlar olarak resmetmektedir; çünkü onlar,
bir ilkellik ve totaliter kontrol çağı başlatmayı istiyorlar. Belki onların bir kısmı
böyle ve hakikaten böyle bir çağı istiyorlar. Ama hepsi böyle mi? Buna inanmak
zor.

Siyasetin Yozlaş(tır)ması
Şüpheciler genellikle küresel ısınmaya inananların tezlerini destekleyen araştırmaların çoğunluğunu hükümet maliyesinin yozlaştırıcı etkisine atfederler. Bilimsel araştırmaların siyasîleştirilmesinin felâket tellalları için bir avantaj yarattığına inanmada güçlük çekmiyorum. Gücün, elverişli/uygun bulgulardan çıkıp
yayılma ihtimali yoktur. Ama bu, küresel ısınma hakkındaki bütün karamsar
tahminlerin yanlış olması gerektiği anlamına mı gelir? Böyle olduğunu düşünmüyorum. insanın neden olduğu tehlikeli küresel ısınmanın şu an yaşandığına
inanan her bilim adamının kendisini bir hükûmet yardımı için kötü maksatla
kullandırmış olduğunu düşünmek, safdillik olur. Bu ihtimal dışı ithamı ispat etmek için yanlış teşvikler hakkındaki soyut iddialardan daha fazlasına ihtiyacınız
var. Bir kimsenin yaptığı muhalefette iyi niyetli olduğunu varsaymak, daha verimli bir yaklaşım gibi gözükmektedir.
Böylece, soruma tekrar geri dönüyorum: Atmosferle ilgili çok fazla bilgisi olmayan birisi, küresel ısınma hakkında olumlu ve olumsuz iddiaların doğrusunu
yanlışından nasıl ayırt edebilir?
Bazı şeyleri kabul etmek makûl gibi gözükmektedir: İlk olarak, yeryüzü ısınıyor; ve ikinci olarak, bu ısınmanın sorumlusu, kısmen insan faaliyetidir. Şüphecilikle bağlantılı çoğu bilim adamı, bu noktaları kabul ediyorlar. Her iki durumda
da aşikâr olan soru şudur: Ne kadar? Diğer soru da şudur: Küresel ısınmanın
etkileri iyi mi, kötü mü, yoksa iyi ve kötünün karşımı bir şey midir? Her iki soru
üzerine de söz söyleyecek bir konumda değilim. Belki hiç kimse –hatta seçkin
iklim bilimciler bile- en azından bugün bu noktada değil.
Şunu çok iyi biliyorum: Bunlar, hayli karmaşık ampirik sorulardır; siyasî, etik
veya ideolojik sorular değillerdir. Bu yüzden cevaplar, –tercihen hükûmet kontrolüyle şaibeli hale getirilmemiş- bilimsel sürece bırakılmalıdır.
Aynı zamanda, bireysel özgürlüğe bağlı bilim adamı olmayanların (laymen) eklemek istedikleri bir soru var: Eğer potansiyel olarak zararlı insan kaynaklı iklim değişimi oluyorsa, özgürlüğü ihlâl etmeksizin buna nasıl karşılık verilebilir/
yaklaşılabilir? Enerjimizi, bu soruyu cevaplamaya harcamalıyız. İyi bir başlangıç,
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Reason Foundation’ın yayımlamış olduğu ve Shikha Dalmia1, Donald Boudreaux2 ve
Julian Morris3 tarafından yazılan makalelerden oluşan bir seriyle yapılıyor. Ayrıca, The Cato Journal’ın yayımlamış olduğu ve Edwin Dolan4 tarafından yazılmış
tahrik edici bir çalışmayı da öneriyorum.
Serbest piyasa literatürü, çevre sorunlarına yönelik hükûmet çözümlerine
güvensizlik sebepleriyle doludur. Bu gerekçeler, yanlış teşvikler ve bütün siyasî
süreçleri istila eden yetersiz bilgileri ihtiva etmektedir. Bürokratik herhangi bir
program, güç, ayrıcalık ve yetersizlikle yozlaştırılacaktır. Bu yüzden bizim için
bugün, biricik felsefemizi özgürlük ve zenginliğin gerekleriyle tutarlı bir tavır
içinde potansiyel iklim tehlikeleriyle mücadele etmeye yönlendirme zamanıdır.
Niçin özgürlük? Çünkü kendi kendini idare edebilme yeteneğine sahip bir yaşam, (bizim bile istediğimiz varsayılan) daha soğuk bir iklimle ilgili belirsiz vaatten uzaklaşmak/vazgeçmek için çok önemlidir.
Ve niçin zenginlik? Çünkü yoksulluk öldürür –bundan emin olabiliriz– ve zenginlik bizleri iyileştirir.
Çeviren: Yusuf Şahin

1

“Property Rights Approaches to Global Warming: Scope and Limits”, Reason Roundtable: Global
Warming and Potential Policy Solutions, http://www.reason.org/commentaries/dalmia_20060907.
shtml, (07.06.2007).
2

“The Missing Elements in the ‘Science’ of Global Warming”, Reason Roundtable: Global Warming
and Potential Policy Solutions, http://www.reason.org/commentaries/boudreaux_20060907.shtml,
(07.06.2007).
3

“The Role of Market Institutions in Enabling Adaptation to Climate Change”, Reason Roundtable:
Global Warming and Potential Policy Solutions, http://www.reason.org/commentaries/morris_20060907.
shtml, (07.06.2007).
4

“Science, Public Policy, and Global Warming: Rethinking the Market-Liberal Position”, Cato Journal,
Cilt: 26, Sayı: 3, (Sonhabar) 2006, s. 445-468 (http://www.cato.org/pubs/journal/cj26n3/cj26n3-3.
pdf, [07.06.2007).
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Büyük Küresel Isınma
Sahtekârlığı○
S. Fred Singer○○

A

l Gore’un Uygunsuz Gerçek filmi bir benzerine –şuan internette milyonlarca insan tarafından gözden geçirilmiş olan son günlerde İngiliz
televizyonunda gösterilen müthiş bir belgesele– kavuşmuştur. Tumturaklı başlığına rağmen Büyük Küresel Isınma Sahtekârlığı, güvenilir bilime ve benim de dahil olduğum gerçek iklim bilimcilerle yapılmış söyleşilere
dayalıdır. Buna karşın Uygunsuz Gerçek filmi, büyük ölçüde tek bir siyasetçinin
küresel ısınmayı duygu yüklü bir şekilde takdim etmesinden ibarettir.
Büyük Küresel Isınma Sahtekârlığı’nda ortaya konulan bilimsel iddialar, özetle şu
şekilde ifade edilebilir:
1. Bugünkü ısınmanın insan faaliyetinden kaynaklanan sera gazları artışı sonucu ortaya çıktığına dair bir kanıt yoktur. Geçmiş 650.000 yılın buz çekirdeği
kayıtları, sıcaklık artışlarının, okyanusların ısınmasının atmosferik karbondioksitteki artışın önemli bir kaynağı olduğunu ortaya koyarak binlerce yıllık karbondioksitteki artışlardan –dolayı değil de– önce gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir.
○

“The Great Global Warming Swindle”, http://www.independent.org/newsroom/article.asp?id=1945,
(16.06.2007).
○○
S. Peter Singer, atmosfer fizikçisidir, Independent Institute’ün araştırmacı öğretim elamanıdır. Virginia
Üniversitesi’ndeki Çevre Bilimlerinin onursal emekli profesörüdür, ABD Hava Uydu Hizmetinin eski
kurucu müdürüdür; Hot Talk, Cold Science: Global Warming’s Unfinished Debate (The Independent Institute,
1997) adlı kitabın yazarıdır.
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Hâkim sera gazı olarak su buharı, karbondioksitten çok ama çok daha önemlidir.
Gelecekteki ısınmalara ilişkin korkunç tahminler, neredeyse tamamen bilgisayar iklim modellerine dayandırılmaktadır; ne var ki, bu modeller, su buharının
rolünü doğru bir biçimde anlamamaktadır –ve, zaten, su buharı bizim kontrolümüzün dışındadır. Ayrıca, bilgisayar modelleri, geçmiş yüzyılın önemli bir bölümünün (1940-1975 arası dönemin) gözlenmiş soğumasını hesaba katmadığı gibi;
–“parmak izleri” dediğimiz- ısınmaya ilişkin gözlenmiş kalıpları da göz ardı eder.
Örneğin, Antarktika soğuyor, halbuki modeller burada ısınma yaşandığı tahmininde bulunuyor. Ve modellerin orta atmosferin yüzeyden daha hızlı ısıtmasını
gerekli gördüğü yerlerde gözlemler, tam aksini göstermektedir.
Sıcaklık dalgalanmalarının tabiî sebeplerini destekleyen en iyi kanıt, güneş etkinliğindeki düzenli değişkenliklerle güçlü bir biçimde uyum gösteren bulutluluktaki değişmelerdir. Bugünkü ısınma, neredeyse bir milyon yıl öncesine kadar geri
gidilebilen iklimdeki ısınma ve soğumaya ilişkin tabiî bir döngünün bir parçası
olabilir. Vikingler Grönland’a yerleştikleri ve tahılları büyüttükleri Ortaçağ’ın
sıcak dönemi M.S. yaklaşık 1100 yılına ve Avrupa’ya şiddetli kışları ve soğuk
yazları getiren ve rekoltelerin düşmesine, açlığa, hastalığa ve genel sefalete sebep
olan küçük buzul çağı ise M.S. 1400-1850 yılları arasına tekabül ediyor. Küresel
ısınmanın varlığına kendini adayanlar, sözünü ettiğimiz tarihî iklim dalgalanmalarının varlığını inkâr eder ve –meşhur “hokey çubuğu” sıcaklık grafiğine sebep
olan- ağaç halkaları ile diğer ikincil verilerden müteşekkil düzmece tahliller kullanarak bugünkü ısınmanın “olağan olmadığı”nı iddia etmeye yönelik çaba sarf
ederler. Bu hokey çubuğu grafiği şimdilerde güvenilirliğini tamamen yitirmiştir.
2. Eğer ısınmanın sebebi büyük ölçüde tabiîyse, o zaman, bu konuda yapılabilecek çok fazla bir şey yoktur. –Çoğu iklim değişkenliğinin muhtemel kaynağı
olan-durağan olmayan güneşi kontrol edemeyiz. Şimdilerde enine boyuna düşünülmeden başkalarına telkin edilen sera gazı azaltmaya yönelik programların hiçbiri, dişe dokunur bir katkıda bulunmayacaktır; bu [aşağıdaki, ç.n.] programlar,
hiç de uygun olmayan, yararsız ve son derece pahalı programlardır:
- İster vesikaya bağlama isterse ayrıntılı üst sınır koyma ve ticaret yapma programları şeklinde olsun, karbondioksit emisyonlarının kontrolü,
- Etanol ve pratik olmayan “hidrojen ekonomisi” gibi iktisadî olmayan “alternatif” enerji,
- İri rüzgâr tribünleri ile güneş kolektörlerinin kurulması,
- Fabrika bacalarından veya hatta atmosferden kaynaklanan karbondioksitin
uzaklaştırılması için önerilen projeler.
İroni şu ki; karbondioksit, gözlenen ısınma eğiliminin sebebi olsa bile, bütün bu
programlar –yakıt kullanımını %80 oranında kesmeleri için (Çin de dahil) bütün
ülkeleri ikna edemedikçe– etkin olmayacaktır.
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3. Son olarak, hiç kimse, daha sıcak bir iklimin tamamen olumsuz etkiler üreteceğini gösterememektedir. Deniz seviyelerindeki çok korkulan yükselme, kısa
dönem sıcaklık değişikliklerine bağlı gibi gözükmemektedir; çünkü deniz seviyesi yükselmelerinin oranı, son buzul çağından –yani 10.000 yıl öncesinden– beri
sabit olmuştur. Hatta çok sayıda iktisatçı, aksinin çok daha muhtemel olduğunu
–yani ısınmanın net bir fayda ürettiğini, gelirleri arttırdığını ve hayat standardını
yükselttiğini– ileri sürmektedir. Niçin bugünkü iklimin en uygun düzey (optimum) olduğunu varsaymıyoruz? Elbette, bunun olma ihtimali oldukça küçük
olmalıdır ve geçmişteki iklim ısınmalarına ilişkin iktisadî tarih bunu desteklemektedir.
Ne var ki Büyük Küresel Isınma Sahtekârlığı’nın asıl mesajı çok daha geniştir. Niçin
kıt kaynaklarımızı, esas itibariyle bir sorun olmayan şeye hasretmeli ve dünyanın
karşı karşıya kaldığı gerçek sorunları –açlığı, hastalığı, insan hakları ihlallerinigöz ardı etmeli, terörizm ve nükleer savaş tehditlerinden söz etmemeliyiz? Ve
tabiî afetlerin, insanoğlunun önemli bir bölümünü silip süpüren salgınların ve
hatta bir tanesi dinozorları yok etmiş olan küçük gezegenlerin etkisiyle mücadele
etmek için gerçekten hazırlıklı mıyız? Yine de dünyanın pek çok yerinde siyasetçi ve elitler, sınırlı kaynaklarımızı gerçek sorunlar için kullanmaya yoğunlaşmak
yerine moda sorunlara boş yere harcamayı tercih edeceklerdir. Bir an için, gûya
dünyayla ilgili güvenilir rakamlardan yola çıkılarak yapılan korkunç tahminleri bir düşünün! İngiltere’nin en önemli bilim adamı, evlerimizi yalıtmadıkça ve
daha verimli aydınlatma lambaları kullanmadıkça, 2100 yılına kadar, –insan ırkını çoğaltan çok az sayıda hayatta kalan üretken çiftle birlikte– bir hayvan veya
bitkinin yetişebildiği (habitable) tek kıtanın Antarktika olacağı konusunda bizleri
uyarmaktadır. Cidden!
Özellikle, iklim –geçen yüzyılın çoğunda yaptığı gibi– soğumaya karar verirse
çok uzak olmayan bir gelecekte bütün hilekârlıkların bitmiş olacağını hayal ediyorum. İklimin 1998 yılından sonra ısınmamış olduğunu burada not etmeliyiz.
Gelecek nesiller geriye dönüp bugünkü çılgınlığa bakacaklar ve bütün bunlara
şaşıracaklar; Uygunsuz Gerçek gibi sinema filmlerine ve onları uyanık tutmaya yönelik Büyük Küresel Isınma Sahtekârlığı gibi belgesellere sahip olacaklar.
Çeviren: Yusuf Şahin
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20. yüzyılın en göze çarpan iktisatçılarından ve filozoflarından olan Ludwig
von Mises, uzun ve çok üretken hayatı boyunca, insanoğlunun arzuladığı
hedeflere ulaşmak üzere bilinçli davranışta bulunduğu temel aksiyomu üzerine
bütüncül, dedüktif bir iktisat bilimi geliştirmiştir. Mises, savunduğu, insan
ırkına uygulanabilir tek iktisat politikasını şöyle tarif eder: Sınırlandırılmamış
laissez-faire, serbest piyasalar, özel mülkiyet hakkının engellenmeden serbestçe
kullanımı ile kişilik ve mülkiyet haklarını korumakla sınırlı yönetim.
I. Dünya Savaşı’nın sonunda sosyalizmin ve komünizmin Rusya ve
Avrupa’da zafer kazanmasının ardından, Mises, “Economic Calculation in the
Socialist Commonwealth,” (1920) adlı ünlü makalesini yazdı. Makalede, sosyalist bir planlama kurulunun modern bir iktisadî sistemi planlayamayacaklarını;
dahası hakiki bir fiyatlandırma ve maliyet sisteminin mülkiyetin mübadelesini
ve dolayısıyla üretim aracı olarak özel mülkiyeti gerektirdiği için sunî “piyasalar” oluşturmaya yönelik hiçbir çabanın işe yaramayacağını gösterdi.
Mises’in sözkonusu makalesini geliştirerek yazdığı Sosyalizm (1922), iktisadî olduğu kadar felsefî ve sosyolojik bir derinlik de ihtiva etmektedir.
Elinizdeki eser, sosyalizmin bugüne kadar kaleme alınan en esaslı ve tahripkâr yıkımıdır. Aralarında Hayek, Wilhelm Ropke ve Lionel Robbins’ın da
bulunduğu birçok önemli iktisatçı ve filozof, bu kitap sayesinde sosyalizmle
ilgili görüşlerini değiştirmiştir.
Liberte Yayınevi Avusturya İktisat Okulu Serisi çerçevesinde bu ölümsüz
eseri ülkemiz okuyucularının istifadesine sunmaktadır.
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Uygunsuz Gerçekler

○

Patrick J. Michaels○○

B

u Pazar Al Gore, muhtemelen, bilim kurguyla ilgili perçinleyici bir çalışma olan küresel ısınma konulu “Uygunsuz Gerçek” belgeseliyle bir Akademi Ödülü alacak.
Bu filmin ana teması şudur: Karbondioksit emisyonları hakkında
pek yakında çok ciddî bir şey yapmazsak, Grönland’in 630.000 mil küpten müteşekkil buzullarından çoğu okyanuslara düşecek, bu da 2100 yılına kadar deniz su
seviyelerini yirmi fitten fazla yükseltecektir.
Al Gore iddiası için nereden bilimsel destek almaktadır? İklim değişikliği
üzerine Birleşmiş Milletler (BM)’in merakla beklenen özetinden elde edilen en
son “Politika Oluşturanlar İçin Özet” bölümünden bilimsel bir destek almak
gerçekten mümkün değil. Sera gazları için orta vadeli emisyon senaryoları
hazırlayan Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’ne göre, 2100 yılına kadar, su seviyelerinde 2 ilâ 17 inç [2,54 santimetrelik uzunluk ölçüsü, ç.n.] arasında
bir yükselmenin olacağı tahmin edilmektedir. Al Gore’un filmi bu artışı yaklaşık
yüzde 2.000 abartmaktadır.
○

“Inconvenient Truths”, http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=8021, (15.06.2007). Bu
makale, elektronik ortamdaki National Review’in 23 Şubat 2007 tarihli nüshasında yayımlandı.
○○
Patrick Michaels, kıdemli öğretim üyesidir ve Meltdown: The Predictable Distortion of Global Warming by
Scientists, Politicians, and the Media adlı kitabın yazarıdır.
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17 inçin yüksek olma ihtimali bile var çünkü bu tahmin, önemli bir sera gazı
olan metan yoğunlaşmasının hızla artıyor olduğunu varsaymaktadır. Atmosferik metan yoğunlaşması, yedi yıldır hissedilebilir bir şekilde değişmemiştir ve
Nobel ödüllü Sherwood Rowland, daha yeni, IPCC’nin metan emisyonları
senaryolarının “hayli ihtimal dışı/nedeyse imkânsız” olduğunu ortaya koydu.
Bununla birlikte BM’nin yeni projeksiyonunun en yüksek sınırı, 2001 yılındaki
son raporundaki sınırdan yaklaşık %30 oranında daha düşüktür. IPCC’ye göre,
“projeksiyonlar, Grönland ve Antarktika’dan elde edilen artmış buz akıntısından
dolayı 1993 yılından sonra gözlenen oranlara bir katkıyı ihtiva etmektedir; ama
bu akıntı oranları, gelecekte artabilir veya azalabilir”.
Kasım 2005’te Science dergisinde yayımlanan uydu verilerine göre Grönland,
her yıl buzulların yaklaşık 25 mil küpünü kaybediyordu. Bunu 630.000’e bölersek yıllık ortalama buzul kaybı elde edilir; bu rakam 100 ile çarpıldığında, Grönland’in bir yüzyılda %0,4 oranında buzullarını kaybettiği ortaya çıkar.
Yukarıdaki paragrafın ilk cümlesinde kullanılan “kaybediyordu”, faal/
hüküm süren bir kelimedir. Şubat 2007’nin başlarında Science, Grönland’in
büyük buzullarından buzul kaybının bugünkü ivmesinin aniden tersine dönmüş
olduğunu gösteren başka bir çalışma yayımladı.
Geleneksel olarak hakemli bilimsel literatürün hiçbir yerinde Al Gore’un hipotezine bilimsel bir destek bulamıyoruz. Al Gore’u destekler mahiyette NASA
iklim tahrikçisi James E. Hansen tarafından –1989 yılında, bilim adamlarının
“etkin ve dürüst olma arasında doğru bir denge” seçmelerinin gerekli olduğunu
söyleyen Standford Üniversitesi’inden Steven Schneider’in editörlüğünü yaptığı
İklim Değişikliği dergisinde yazılmış hakemsiz bir başmakale ile sadece, yine
yazarın yani Dr. Hansen’in seçtiği bir kişi tarafından gözden geçirilen Ulusal
Bilimler Akademisinin Tutanakları’ndaki bir çalışma vardır.
Kurumsallaştırılmış bir tsunamiye mani olma yönünde hemencecik bir şeyler
“yapmak” için sadece 10 yıla sahip olduğumuz fikrinin beslendiği türden kaynaklar var. Ve Al Gore’un ancak yaklaşık iki yıl önce bu sinema filmini tasarladığı
dikkate alındığında, kalan saat sekiz yıla düşmüş olmalıdır!
Eğer meslektaşlarım, gerçekten, iklim değişikliği için çeşitli “çözümler”
hakkında siyasetçilerle dobra dobra konuşacak olsalardı, bu güzel olurdu. Kyoto
Protokolü, eğer her imzacı devlet tarafından yükümlülükler yerine getirilirse,
küresel ısınmayı her 50 yılda ortalama 0.07 santigrat derece düşürecektir. Bu rakam ölçüm yapmak için çok küçüktür çünkü yeryüzünün sıcaklığı yıldan yıla
bundan daha fazla değişkenlik gösterir.
(ABD) Senatosundaki Bingaman-Domenici yasası, aslında, 2075 dolaylarında
çok küçük bir etkiye sahip olacak daha büyük indirimleri zorunlu hale getirmeden önce, on yıllardır –hiçbir işe yaramayan- Kyoto Protokolü’nden kesinYaz-Sonbahar 2007
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likle daha az iş görecektir. (Bir zihin egzersizi olarak eğer 1925 yılındaki Senato
bugünün enerji politikamızı dikte etseydi, ne olurdu bir hayal ediniz!)
Küresel ısınma hakkındaki yalan, [ABD’deki] iki partinin de onayladığı bir
yalandır. Başkan Bush, gelecek on yıl boyunca bugünkü benzin tüketimimizin %20’sini etanolle değiştirmemizi önermektedir. Diğer taraftan, Amerikan
mısırının her tanesini ethanole çevirseydik bile bunun, bugünkü yıllık benzin
tüketimimizin ancak %12’sini karşılayabileceği çok iyi bilinmektedir. ABD, tarihte, siyasî bir güruhu memnun etmek için kendi gıda stokunu yakan ilk ülke
olacaksa da, Kyoto Protokolü gibi bunun da küresel ısınma üzerine olan etkisini
ölçmek oldukça zor olacaktır.
Ve selülozun verimli bir şekilde etanole nasıl dönüştürüldüğünü ortaya koyabilsek bile, ancak sera gazı emisyonlarımızın üçte biri ulaşımdan kaynaklanırdı.
Aşırı iyimser bir tahminle benzinin %20’sinin yerini ethanolün alması, toplam
emisyonlarımızı ancak –Kyoto’nun izin verdiğinden yaklaşık %20 daha fazla
emisyona sebep olan- bugünkü seviyelerin %7 altına düşürecektir.
Ve 2050’ye kadar %50, 66 ve 80 şeklinde değişik emisyon indirimlerini öngören başka yasama faaliyetleri vardır. Kyoto’yu bile yerine getiremeyecek olan
bizler bu oranlara nasıl ulaşacağız?
Küresel ısınmaya gelince, açıkçası gerçek uygunsuzdur. Ve bu sadece Al
Gore’un bilim kurgu filmi için böyle değildir; aynı zamanda, Kongre’nin ve üst
düzey idarenin retoriği için de böyledir.
Çeviren: Yusuf Şahin

Liberal Düşünce
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Her büyük detektifin 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 detektifler o yerlerin yalnız coğrafyasını
bilmekle kalmaz, kurumlarını, insanlarını da bilirler. Kendi ortamlarında
işlerin nasıl yürüdüğünü, insanların nasıl davrandığını çok iyi anlarlar.
Marjinde Cinayet’in dedektif-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 maliyeti düşük
olanı seçecektir. Spearman’ın esrarengiz olayı çözmesi, bu rasyonel insanın
nasıl davrandığını anlamak ve tüm insanların rasyonel olduğunu varsaymak
yöntemiyle gerçekleşmektedir.
Bir iktisatçı olan dedektifimiz, insanların mantıksız görünen seçimlerinin
arkasındaki gizli amacı keşfetmeye çalışıyor. İktisada Giriş derslerinde yardım
kaynak olarak da kullanılan kitap, okuyucuya insan davranışlarının iktisadî
analizlerini heyecan verici bir maceranın içinde sunuyor.
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Niyetlenilmemiş Neticeler

○

Indur Goklany○○
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eçen yıl, çevre için duyulan ilgi kamuoyunun gündeminin zirvesine
çıkmıştır. Şimdi çevre hareketi kendi yaptığı bir hayaletle yüzleşmek
zorundadır. Çevreciliğin en önemli başarısı, insan türünün en önemli
çevre zaferlerinden ikisini tahrip etmek için tehdit oluşturmasıdır.
Birincisi, genişlemesi dünya çapında biyolojik çeşitliliğe yönelik biricik en büyük
tehdit olan insanlığın tarımsal ayak izinin neredeyse istikrarlı hâle gelmesidir/
durağanlaşmasıdır. İkincisi, onsuz tarımsal kullanım için toprağın dönüştürülmesine yönelik baskının daha güçlü olacağı kronik açlık ve kötü beslenmedeki
inanılmaz azalıştır.
1990 ile 2003 yılları arasında dünyada tarımsal kullanım için ayrılan toprak
miktarı nüfustaki büyüme %20 oranında artmasına rağmen, %2’den daha az arttı.
Gelişmekte olan ülkelerdeki kronik açlık, 1970 ile 1990 yılları arasındaki dönemde –nüfus %83 oranında artmış olmasına rağmen- %37’den %17’ye düştü. Büyük
ölçüde daha büyük tarımsal verimlilikten kaynaklanan bu iyileşmeler, 1950’den
sonra yaklaşık %75 oranında küresel gıda fiyatlarını aşağıya çekilmesine yardım
ederek kişi başına gıda üretimini artırdı. Sonuç olarak, daha zengin ve daha fazla
○

“Unintended Consequences”, http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=8206, (15.06.2007). Bu
makale, International Herald Tribune’ün 23 Nisan 2007 tarihli nüshasında çıkmıştır.
○○
Indur M. Goklany, The Improving State of the World: Why We’re Living Longer, Healthier, More Comfortable
Lives on a Cleaner Planet kitabının yazarıdır.
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nüfusa sahip bir dünyadan gelen artan talebe rağmen gıdaya erişim, dünya çapında arttı.
Açlıkta buna dayalı olarak gerçekleşen azalmalar, dahası, tarımsal kullanımlar
için toprağın daha fazla dönüştürülmesine yönelik baskıları azalttı.
–Etanol [şeker ve nişastanın fermantasyonundan elde edilen etil alkol, ç.n.] ve
diğer biyolojik yakıt girişimleri doğrultusunda bir manivela olan- küresel ısınma
histerisi, dünya çapında ürün/ekin temelli yakıtlar için talebi artırmıştır. Bu, şimdi sadece dünya açlığına karşı değil aynı zamanda gelişmemiş toprakların dönüştürülmesine karşı bir tutum alma şeklindeki yarım yüzyıllık kazançları tersine
çevirme doğrultusunda tehdit içermektedir.
The Wall Street Journal’a göre, gıda maliyeti, geçen yıl boyunca Hindistan’da
%10’dan fazla, Çin’de %6 artmıştır. Bu, kısmen, mısırın (corn) biyolojik yakıtlara
dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır.
Devlet tarafından desteklenen etanol tarafından sıkıştırılan ABD’deki çiftçiler,
2007’de mısırda 90,5 milyon [0,4047 hektarı 1 hektara eşit olan İngiliz ve ABD
arazi ölçüsü anlamında] hektar alanda tarım yapmayı plânlıyorlardı; bu rakam,
1944’ten sonraki en yüksek seviyeydi ve rekordu; bu süre zarfında soya, pirinç ve
pamuk için ayrılan ekin alanları düşüyordu.
Ayrıca, benzinle yer değiştirsin diye Avrupa’nın biyolojik yakıtlara yönelik
talebi, Endonezya ve Malezya’daki [savun, mum, vb. gibi şeyler yapmakta ve
yemeklerde kullanılan, ç.n.] hurma yağı ekim alanları için yağmur ormanlarının
kitlesel katliamı plânlarını ateşliyor.
Başka şeylerle birlikte bu yağmur ormanları, Sumatra kaplanı, Borneo orangutanı ve Malezya fili için sığınak olmaktadır.
İroni şu ki, küresel ısınma üzerine histerilerin çoğu, bizzat çok sayıda türün
yok olmasına sebep olan ve dünya çapında, özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki açlığı artıran ilgilerle tahrik edilmektedir. Yine de biyolojik yakıt çözümü
sadece, bütün hesaplamalar yönünden kötü olan meseleleri daha da kötü hâle
getirecektir.
Çok sayıda siyasetçi ve çevreci baskı grubu talep ettiği için küresel ısınma dünyanın en önemli çevre sorunu olarak pompalandığı sürece, iklim değişikliğiyle
mücadele etmedeki diğer seçenekleri akılcı bir biçimde değerlendirmek neredeyse
imkânsız olacaktır veya küresel ısınma histerinden dolayı serbest kalan niyetlenilmemiş neticelerle karşılaşılacaktır.
Çeviren: Yusuf Şahin
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oprak kullanımı değişimi ve ormancılıktan kaynaklanan karbon emisyonlarını tahmin etmek amacıyla Avustralya hükümeti için modeller
oluşturan karbon muhasebeciliğine altı yılımı verdim. 1999 yılında bu
işe başladığımda karbon emisyonlarının küresel ısınmaya sebep olduğu
şeklindeki kanıtlar, oldukça kesin gibi gözüküyordu; ama bu tarihten sonra elde
edilen kanıtlar bu düşünceyi zayıflattı. Şimdi, bu konuya şüpheyle bakıyorum.
1990’lı yılların sonlarında karbon emisyonlarının küresel ısınmaya sebep olduğunu ortaya koyan kanıtlar şunlardı:
1. Karbondioksit, yüzyıl önce bir laboratuarda kanıtlanan bir sera gazıdır.
2. Küresel ısınma, bir yüzyıldır yaşanıyor ve atmosferik karbon yoğunlaşmaları, bir yüzyıldır artıyor. Korelasyon, bir değişkenin diğerinin sebebi olduğunu
göstermiyor ama ilk bakışta bu ikisi arasında bir uyum var gibi gözükmüştü.
3. 1985 yılında Vostok’tan elde edilen ilk çekirdeklerle birlikte başlayan buz
çekirdeği verileri, binlerce yüzyıl öncesine kadar geri giden sıcaklıklar ile atmosferik karbonu ölçmemizi mümkün hale getirdi. Bin yıldan daha uzak verilerin
zaten mevcut olduğu bu dünyaya ait ayrışmaya kadar atmosferik karbon ve sıcaklık, uygun adım/değişmeyen bir biçimde hareket etti: Bu ikisi de birlikte arttı
ve azaldı. Kesin kanıt hakkında konuş!
○

“I was on the Global Warming Gravy Train”, http://www.mises.org/story/2571, (14.06.2007).
David Evans, matematikçidir, bilgisayar ve elektrik mühendisidir, Science Speak’in başkanıdır.

○○
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4. Küresel ısınmanın başka güvenilir sebepleri yoktu.
Bu kanıtlar kesin değildi ama şu an açık bir biçimde eylemde bulunmaya ihtiyaç duyduğumuzda kanıtlardan tamamen emin olana kadar niçin bekleyecektik?
Bu yüzden, karbon emisyonlarının küresel ısınmaya sebep olduğuna dair düşünce, bilimsel topluluktan siyasî alana geçti. Araştırmalar arttı; bürokrasiler oluşturuldu; uluslararası komiteler toplandı; ve en sonunda karbon emisyonlarını
azaltmak için 1997’de Kyoto Protokolü imzalandı.
Siyasî alan daha sonra bilimsel topluluğu parayla besledi. 1990’ların sonlarına
kadar çok sayıda iş, karbon emisyonlarının küresel ısınmaya sebep olduğu düşüncesine dayalı olarak yapıldı. Bu işlerin önemli bir bölümü bürokratikti ama
yaratılan işler arasında çok sayıda bilimsel iş de vardı.
Eğer karbon emisyonlarının küresel ısınmaya sebep olduğuna inanmasaydık
varolmayacak bir bilimsel işte yüksek bir ücret karşılığında çalışan bu anafordaydım. Ve bu yüzden etrafımda çok sayıda insan vardı; böyle işler yapan insanlarla
dolu uluslararası konferanslar düzenleniyordu. Siyasî desteğe sahiptik, hükûmetin gözü kulağıydık, büyük bütçelerimiz vardı. Hakikaten kendimizi önemli ve
yararlı insanlar olarak hissediyorduk (Ben de bu hissi taşıyordum). Muhteşem bir
şey. Gezegeni kurtarmak için çalışıyorduk!
Ama yaklaşık 2000 yılından itibaren yukarıdaki kanıtlardan son üçü zayıflamaya başladı. Daha önce sözünü ettiğimiz veriler kullanılarak artık şunlar söylenebiliyordu:
2. Daha iyi veriler, 1940’tan 1975’e kadar olan dönemde atmosferik karbon
artarken yeryüzünün soğuduğunu göstermektedir. Bu 35 yıllık dönemde iki olgu
arasında bir korelasyonun olmadığı şeklindeki gözlem, günün birinde, ancak
yaklaşık 2003 yılında keşfedilen küresel sönükleşmeyle (global dimming)1 izah edilebilir.
3. Buz çekirdeği verilerinin dünyaya ait ayrışması iyileşti. 2004 yılına kadar,
geçmiş ısınma olaylarında sıcaklığın genellikle atmosferik karbondaki yükselmelerden önce yaklaşık 800 yılında başladığını biliyorduk. Nedensellik, 1999 yılında
varsaymış olduğum doğrultuda değil de tam aksine çalışıyordu.
Karbonlarının daha fazlasını yaymaları için okyanusların ısınması birkaç
yüzyılı aldı. Bu, küresel ısınmanın atmosferik karbondan başka bir sebebinin
varolduğunu kanıtlamaktadır. Ve geçmişte bu ısınmalardaki atmosferik karbon
yükselmesinin, hemen sonra, daha fazla ısınmaya (ilk ısınmanın artmasına/genişlemesine) sebep olmaya devam etmiş olması mümkün olsa da; buz çekirdeği
verileri bu hipotezi ne doğrular ne de yanlışlar.
1

“Küresel sönükleşme, 1950’lerde sistematik ölçümlerin başlamasından sonra birkaç on yıl boyunca
gözlemlenen yeryüzünün yüzeyindeki küresel doğrudan aydınlanma miktarındaki kademeli azalmadır”
(http://en.wikipedia.org/wiki/Global_dimming, 15.06.2007).
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4. Şimdi itibar edilebilir alternatif bir şüphe vardır. Ekim 2006’da Henrik
Svensmark, kozmik ışınların bulut oluşumuna sebep olduğunu deneysel olarak
gösterdi. Bulutlar net soğutma etkisine sahiptir; ama son otuz yıldır normalden
çok daha az bulut görülmüştür çünkü bizleri kozmik ışınlardan koruyan güneşin
manyetik alanı, alışıldık olandan daha güçlü olmuştur. Bu yüzden yeryüzü ısındı.
Kozmik ışınların küresel ısınmanın hangi yanını etkilediğini değerlendirmek için
çok erkendir.
Şuan, küresel ısınmanın karbon emisyonlarından dolayı yaşandığına dair gözleme dayalı bir kanıt yoktur. Yoğun araştırmayla geçen 20 yıl boyunca bir şeyler
bulmuş olduğumuzu düşüneceksiniz. Örneğin, karbon emisyonlarından dolayı
sera gazı, atmosferin alt tabalarından ziyade üst tabakalarını daha hızlı ısıtmalıdır ama 2006’ya kadar veriler tersini gösterdi ve bu yüzden sera gazı etkisi vuku
bulmuyordu! 2006’da daha iyi veriler; sera gazı etkisinin, dönenceler hariç, vuku
bulabiliyor olduğunu gösterdi.
Karbon emisyonlarını suçlamak için tek geçerli “kanıt” bilimsel modellerdir
(ve az sayıda çelişik gözlemin varolduğu hakikatidir). Tarihsel olarak bilim, hesaplamalar ve modellerle değil aksine tekrar edilebilir gözlemlerle ilerlemiştir.
Havadan daha ağır uçuş imkânsızdır, güneş dünyanın yörüngesinde dönmektedir
vb. gibi bilim otoriteleri tarafından benimsenen bazı teorilerin ilginç bir biçimde
yanlış oldukları ortaya çıkmıştır. Makul gerekçelerden dolayı ilgili taraflardan
oluşan küçük bir grubun ürettiği modellerdekinden ziyade birkaç bağımsız tarafın yaptığı gözlemlere çok daha fazla güven duyarız.
Gelin, bilim ve siyasetin etkileşimine geri dönelim. 2000 yılına kadar siyasî
sistem, karbon emisyonlarının küresel ısınmaya sebep olduğu şeklindeki güçlü
bilimsel sorun, daha fazla araştırma yapmayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı
amaçlayan binlerce bürokratik ve bilimsel iş yaratarak cevap vermiştir.
Ama 2000 yılından sonra karbon emisyonları hakkındaki iddia yavaş yavaş
zayıfladı. Gelecekteki kanıtlar, bunu güçlendirebilir veya daha da zayıflatabilir.
Bilim topluğu zayıflatmanın hangi aşamasında, karbon emisyonlarının küresel
ısınmanın esas sebebi olmayabileceği konusunda siyasî sistemi uyarmalıdır?
Yeni kanıtların hiçbirisi, gerçekten, karbon emisyonlarının kesinlikle küresel
ısınmanın sebebi olduğunu söylemiyor. Potansiyel olarak risk altında olan çok
sayıda iyi bilimsel iş var. Ve eğer bilimsel mesaj değişirse, o zaman, bunu takiben siyasî sistemin dikkatini daha sonra yeniden çekmek zor olabilir. Olan şey
şudur: 1990’dan sonra çok sayıda bilimsel çaba, karbon emisyonlarının küresel
ısınmanın sebebi olduğunu varsaymıştır ve alternatif görüşler çok daha az çalışma
yapmış veya siyasîlerin dikkatini daha az çekmiştir.
Maalesef siyaset ve bilimin kafası daha da allak bullak hâle gelmiştir. İklim
değişimi tarafgir siyasî bir mesele hâline gelmiştir; bu yüzden pozisyonlar daha
da sağlamlaşmıştır. Siyasetçiler ve kamu, basit ve daha az detaylı mesajları tercih
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etmektedir. Bu noktada siyasî iklim, sesi az çıkan konuya eleştirel bakanların
düşüncesine karşı, güçlü bir biçimde karbon emisyonlarını suçlamaktadır.
Bilim topluluğunun dürüstlüğü, ulaştığı her yerdeki kanıtları takip ederek sonunda başarılı olacaktır. Ama bu süre zarfında, siyasî iklimin etkisi, çok sayıda
insanın karbon emisyonlarının küresel ısınmanın esas sebebi olduğu biçimindeki
kanıtları abartıyor olması şeklinde olacaktır.
Şimdilerde, küresel ısınma oranının gelecek yirmi yıl içinde yavaşlayacağı
konusunda 6.000 ABD dolarına bahse giriyorum. Karbon emisyonları, küresel
ısınmanın en önemli sebebi olabilir ama böyle olması ihtimalini Uluslararası
İklim Değişikliği Paneli %90, ben ise %20 olarak görüyorum.
Siyasetin ciddî bir biçimde bilimi tahrif edebileceğinden endişe duyuyorum.
Karbon vergilerinin geniş bir biçimde kabul gördüğünü ama küresel ısınma artışı
oranının 2015’te düşmeye başladığını varsayınız. Siyasî sistem, vergilere gerekçe
sağlamaları için bilim adamlarına baskı yapabilir.
Şu senaryoyu hayal ediniz. Karbon emisyonları bir miktar –belki on yılda
ortalama 0.05 santigrat derece- ısınmaya sebep olmaktadır. Ama bugünkü on
yıllık ortalama 0.20 santigrat derecelik ısınma oranı, esas itibariyle, 15 yıl içinde
tabiî seyrini takip etmiş ve düşmeye başlayan bazı tabiî sebeplerden dolayıdır. Bu
süre zarfında, küçük bir grup iklim bilimci tarafından geliştirilen ama (karbon
emisyonlarından dolayı yaşanan küçük bir ısınma daha geniş ölçüde yaşanacak
tabiî ısınma tarafından gizlendiği için) gözleme dayalı kanıta sahip olmayan modeller temelinde dünya, görevini bilerek karbon emisyonlarını azaltmak için yüklü
bir maliyet ödemiştir.
Bütün aşırı yoksulluk ve meşakkatlerin açık bir biçimde yararsızlığını ve onlar
hakkındaki öfkesini ortaya koyan siyasetçiler, muğlâk modellere sahip yetkin
kimseleri yargısız infaza yönelirler. Kaderin garip bir cilvesi olarak, etrafında
tabiî değişkenlik vuku bulan sıcaklık temel seviyesini arttırdığı için karbon
emisyonlarının, her şeyden önce azaltılması gerekebilir. Bugünkü durum, gözleme dayalı bir kanıtın yokluğuyla ayırt edilir; bu yüzden, henüz kimse bir şey
bilmiyor.
Bazı insanlar, küresel ısınma üzerine güçlü retorik tavırlar takınıyorlar. Ama
küresel ısınmanın sebebi, bitmek tükenmek bilmeyen tartışma ve tahrifatlara tâbi
olan başka bir siyasî mesele değil, yanlışlanabilir olduğu için bilimin alanına giren
bir meseledir. Beşerî tutumların sayısı, küresel ısınmanın sebebinin ne olduğunu
belirlemeyecektir. Küresel ısınmanın sebebi her ne ise fizikî olarak orada duruyor;
yeterli ölçüde araştırma yapıldıktan ve belirli bir süre geçtikten sonra onun ne
olduğunu bileceğiz.
Çeviren: Yusuf Şahin
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Küresel Isınmayı Durdurmak
İçin Israrla İlan Edilen Plan
Çöküyor○
Shikha Dalmia○○

K

üresel ısınma hakkında en “uygunsuz gerçek”, –Al Gore’un kendi sinema filminde bize söylediği gibi– esaslı bir karşı koyma olmadıkça
küresel ısınmanın gezegenimizi yok edeceği düşünces0i değildir. Geçen (2006 yılı) baharında Avrupa karbon ticareti programının çöküşüyle birlikte (küresel ısınmayla mücadeleye) karşı çalışabilir bir mücadele biçimi
kalmıyor.
Al Gore ve diğer yeşil eylemciler, bugünkü gelişmelerin, küresel ısınmanın
gerçek ve sebebinin de insan olduğu konusundaki şüpheleri gidermiş olduğuna
işaret ederek küresel ısınma bilimi konusunda zafer kazandıklarını ilân etmişlerdir. Mesele kapanmaktan hayli uzak olsa da küresel ısınmayla ilgili kanıtlardaki
önemli boşluklardan birisinin –yeryüzünün yüzey sıcaklıklarının daha önce düşünüldüğü gibi sabit olmadığını gösteren gözden geçirilmiş verilerle– doldurulmuş olduğu gerçekten doğrudur. Dahası yeryüzünün yüzey sıcaklığı, troposferde
gözlenen ısınmayla uyumlu bir oranda artıyor.
Ama eğer küresel ısınma konusundaki bilimsel uzlaşma artmışsa, küresel ısınmaya yönelik uygun tepki bugün, öncekilerden daha anlaşılmaz gibi gözükmektedir.
○

“Much-Heralded Plan to Stop Global Warming Fails”, http://www.reason.org/commentaries/
dalmia_20060622.shtml, (13.06.2007).
○○
Shikha Dalmia, Reason Foundatio’da kıdemli bir politika analizcisidir ve Reason Yuvarlak Masası
(Roundtable)’nın editörüdür.
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Geçen yıl çok gösterişli törenlerle Avrupa ve Kyoto Protokolüne imza koyan
diğer ülkeler, –ekonomiyi mahveden vergiler veya baskıcı/gaddar emir ve kumanda düzenlemeleri yerine– küresel ısınmayla mücadele etmek için tercih ettikleri bir yol olarak, emisyon ticaretini kabul ettiler. Bu program kapsamında her
bir katılımcı ülkeye bir karbon tahsisi yapıldı; bunlar daha sonra, o ülke içindeki
sınai arasında kirletme hakları veya kredileri şeklinde dağıtıldı.
Şirketlere bu kredilerin ticaretini yapma izni verildi. Bu izin, emisyonlarını
daha ucuz bir şekilde yapabilen şirketlerin, bu ticareti yapmak için bir teşvike sahip olacağını –ve elinde kalan fazladan kredileri emisyon indirimleri daha pahalı
olan diğerlerine satabileceğini bunun da, tüm program maliyetlerini mümkün
olduğu kadar düşüreceği teorisine dayalı olarak verildi.
Ama bir kredi bolluğu yaşandığı şeklinde vaktinden evvel açıklanan veriler
yayımlandığında, bu sözde piyasa temelli program Mayıs’ta çöktü. Bu kredilerin
ton başına fiyatları, tam üç hafta içinde 31 Euro’dan 12 Euro’ya düştü, sonunda
9 Euro seviyesinde karar kıldı.
Eğer kredi bolluğu –ve takip eden karbon ticareti piyasasının çöküşü– bazılarının başlangıçta düşündüğü gibi dramatik emisyon düşüşlerinden kaynaklanmışsa, sevinmek gerekecektir. Aslında bu, kredilerin fazlasıyla bonkör tahsis edilmesinin bir sonucudur.
Sorun, programın ikinci (2008-2012) aşamasında her bir ülkenin tahsisinin sınırlandırılmasıyla kolayca giderilemez.
Çünkü sürece yeni katılan ülke ve şirketler, –ABD’nin sülfür dioksit ticareti programında olduğu gibi– Avrupa programı için örnek/model olan önceki
karbon emisyon seviyeleri temelinde karbon tahsisleriyle ödüllendirilmezler.
Dahası, bu tahsisler, her bir birimin gelecekteki iktisadî büyüme beklentilerine
dayandırılır. Sonuç, programa dahil olan herkesin, elde edebileceği muhtemel en
yüksek tahsisi elde etmek için yükseltilmiş büyüme beklentilerini sunma doğrultusunda her türlü teşvike sahip olmasıdır. Aksini yapan birisi, mutlaka, önceden
verilmiş kredilere hızla (haksız olarak) el koyan bedavacıların/beleşçilerin elinde
oyuncak hâline gelecektir.
İngiltere’ye olan tam da budur. İngiltere, Avrupa ülkeleri arasında kartlarını
masanın üstüne koyan ve ihtiyaç duyduğu karbon kredileriyle ilgili iyi niyetli
bir tahmin sunan ilk ülkedir. Ama Fransa, Almanya ve diğer ülkeler, açıkça,
ihtiyaç duyabilecekleri kredileri olabildiğince kapmak için başlangıç tekliflerini
artırdılar.
Sonuç şudur: İngiltere, toplam karbon tahsisini aşan ve dolayısıyla şirketlerini
kıtadaki muadillerinden kredi almaya zorlayan az sayıda ülke arasındadır.
Aslında –nihaî olarak bu kredilerin maliyetlerini yüklenen����������������������
–���������������������
İngiliz enerji tüketicileri, Avrupa’da başka yerlerdeki tüketiciler için ucuz enerjiyi paraca destekliYaz-Sonbahar 2007
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yor. İngiltere, programın ikinci aşaması için 30 Haziran 2006’da başlayacak sıkı
pazarlığa herkesten evvel gitmeme kararı almıştır.
Karbon kotalarını adaletli bir şekilde dağıtmanın kolay bir yolu yoktur. Teorik olarak, bu programı şuan itibariyle idare eden Avrupa Birliği Komisyonu,
gerçek emisyon ihtiyaçlarını tesis etmek için –hepsi 12.000 tane- kirletici şirketi
kontrol edebilir. Böyle bir görevin lojistik açıdan taşıdığı güçlükler bir yana bırakılırsa bu izleme, muhtemelen, egemenliğin tek tek ülkelerden alınıp programın
üzerine oturduğu kırılgan siyasî uzlaşmayı sona erdirecek ulus üstü bir otoriteye
transfer edilmesini gerektirecektir.
Ama bu karbon programına yönelik daha büyük bir tehdit, programın kendi
iç çelişkileridir. Eğer her Kyoto Protokolü imzacısı tam bir dürüstlük içinde kendi emisyon indirim hedefine ulaşsa bile –yükümlülüklere uymayı test etmenin
tabiatında varolan güçlük dikkate alındığında büyük bir “EĞER” demek gerekiyor- ortalama küresel sıcaklıklar 2050 yılında tahminen 0,1 santigrat derece
düşecektir.
Büyük Üçüncü Dünya emisyon üreticileri da aynı şekilde bu programa katılmaya zorlanmadıkça böyle çok küçük indirimler kaçınılmaz olarak programın
yararsızlığı hakkındaki soruları gündeme getirecektir. Ama bu ülkelerin, karbon
kredisi satın almanın maliyetlerinden kaçmaya çalışan şirketler için cazip duraklar haline gelmesi ihtimali dikkate alındığında, onları Kyoto Protokolünü imzalamak için ikna etmek –bu program ortaya çıkmadan önceki döneme göre– şimdi
çok daha zor olacaktır.
Emisyon ticareti başarısızlığa uğramıştır. Ama eğer çevrecilerin masaya koydukları en iyi fikir Armageddon (büyük/korkunç savaş)’u önlemeyecekse, kolektif eylemden hep birlikte uzak durmak ülkeler için en iyi yol olabilir. Bunun
yerine bu ülkelere pekâlâ, iktisadî büyümeyi en çoğa çıkarma ve –küresel ısınma
gerçekleştiğinde/gerçekleşirse– gündeme gelecek tehdidi savuşturabilmek için gerekli olan kaynakları yaratma üzerinde yoğunlaşmaları tavsiye edilebilir.
Çeviren: Yusuf Şahin
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Finansal piyasalar insanlar birbirleriyle ekinlerini takas etmeye başlamalarından
beri vardır ve bir çok farklı şekil alırlar ve çok farklı yollarla çalışırlar. Ama ister New York Borsası gibi yüksek derecede örgütlü olsunlar ya da Afrika’daki
döviz alım-satımcıları gibi son derece örgütsüz olsunlar, sermayeyi yükselterek ve ona yatırım yaparak, risk yönetimini sergileyen böylece fiyatların ve
malların değerini belirleme yolları sağlayan aynı temel fonksiyonları görürler.
Finansal piyasaların, günümüzde modern hayat üzerinde fevkalade bir etkisinin olduğu bilinen bir şeydir; ama insanlar “Wall Street”, “tahvil piyasaları”
ya da “para piyasaları” hakkında cahilce konuşurlarken bile bu kavramlara atfettikleri anlamlar genellikle kapalı ve eskimiştir. Bu kitap neden farklı finansal
piyasaların varolduğunu, onların nasıl işlediğini ve kimlerin bu piyasalarda ticaret yaptığını açıklar; ayrıca fiyatları ve oranları etkileyen faktörler hakkında
ayrıntılı bir rapor sunar.
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Sürdürülemez Kalkınma○

Jim Peron○○

S

ağlam bir ekonomik düşünce, devlet ve özel sektör faaliyetlerinin ikincil
1
sonuçlarını dikkate almayı gerektirir.
Bu gözlem sadece ekonomi ile sınırlı değildir. Bu, siyaset dahil, bütün beşeri çalışmalara uygulanabilir. Bu bir defa öğrenildiğinde, insanların karşı karşıya kaldığı birçok zorluğu önleyebilir. Bu büyük miktardaki insan
kaynaklı tahribin önüne geçilmesidir. Örneğin, sol görüşlü çevrecilerce önerilen
“sürdürülebilir kalkınma” konseptini ele alalım. Bu terim, gerçekten, kulağa çok
hoş gelir. Çoğumuz, garip bir şekilde, bu terimi en çok kullananlar hariç, ekonomik kalkınmayı destekleriz ve ekonomik kalkınmanın sürmesini isteriz.
Ama bu kavramı anlamak için, kısa vadenin ilerisine bakmak zorundayız.
Kendimize bu teorinin mantıksal sonuçlarını ve nasıl dallanıp budaklandığını
sormak zorundayız.
İlk olarak, terimin ne anlama geldiğini netleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu
terim genelde “gelecek nesiller için kaynakların korunması” anlamına gelir. Bu
○

“Unsustanaible Development”, Ideas on Liberty, Mart 2003, s.50-52.
Aylık Free Exchange dergisinin editörü ve Aristotle’s Books (Auckland, Yeni Zelanda) isimli kitapevinin
sahibi.
1 Bu şüphesiz Henry Hazlit tarafından ölümsüzleştirilen “tek ders”dir: “Ekonomi sanatı, sadece bugüne
bakmak değildir. Ama politika ya da bir yasanın uzun dönem etkileri: sadece bir grup için değil tüm grup
için bu politika sonuçlarının izlerini taşır.” Tek Derste İktisat. San Francisco: Laissez Faire Books, 1996.
○○
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kavram, sosyalist kadın başkanı Gro Harlem Brundtland’a ithafen Brundtland
Komisyonu olarak adlandırılan Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonunda ortaya atıldı. Komisyon üyeleri sürdürülebilir kalkınmayı “gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye düşürmeksizin
şimdiki ihtiyaçların karşılanması” olarak tanımlamışlardır2. Bu terimin en ateşli
savunucuları, bugünkü kaynakların tüketilmesini gelecek nesillerden çalma olarak görürler.
Bireysel hakların savunucularının bu teoriyle problemleri vardır. Onlar teorideki hakların bir kollektife ait olduğunu iddia etmekle kalmaz, mevcut bile
olmayan bir kollektife ait olduğunu iddia eder. Tanımsal olarak, gelecek nesil
henüz doğmamış bir grup insandır. Söylenildiği gibi, “Yarın asla gelmeyebilir”.
Sebep basittir; yarın geldiğinde artık yarın değildir, o bugün olmuştur. Bu durum
gelecek nesiller için de aynıdır. Birey doğduğunda gelecek neslin potansiyel bir
üyesi olmaktan çıkar ve mevcut neslin gerçek bir üyesi olur.
Eğer biz “kaynaklar gelecek nesiller için korunmalı” teorisini kabul edersek,
o zaman henüz doğmamış bireylerin bu kaynakları kullanma hakkını da kabul
ederiz. Ama, tuhaf bir şekilde, bu hak bu bireyler doğduğu anda yok olur. Çünkü
her gelecek nesil, ilerde doğacak nesle karşı aynı yükümlülüğün altına girer.
Dahası, sürdürebilir kalkınma taraftarları, doğmamışların kaynaklar üzerinde
bir hakka sahip olduğunu ileri sürerken aynı zamanda gelecek neslin nüfusunun
azaltılması için birçok mensubun varoluşunun önlenmesi gerektiğini de ileri sürerler. Görülüyor ki, onlara göre doğmamış nesil mülkiyet hakkına sahiptir ama
yaşama hakkına sahip değildir.
Sürdürülebilir kalkınma teorisinin diğer bir problemi, bugün gelecekte hangi
kaynaklara ihtiyaç duyulacağını bilmeyişimizdir. Bundan yüzyıl sonra insanlar
belki hâlâ evlerini ısıtmak ya da arabaları için petrol kullanıyor olabilir. Fakat
belki de kullanmıyor olabilir.
Çocukken sık sık Şikago’daki babaannemi ziyaret ederdim. Babaannnemin
Michigan Gölüne yakın, eski, büyük bir evi vardı. Evin bodruma açılan katında
metal sürgülü gizli bir kapı vardı. Sürekli olarak, buraya kamyonla kömür boşaltılırdı. Orada her zaman yoğun bir kirlilik ve kömür kokusu olurdu. Bodrum
katının tabanı ince bir kömür tozu ile kaplıydı. Sabit bakım isteyen büyük bir
ocak, radyatör ve sıcak su için ısı üretirdi. Babaannem bu ocağa sık sık kürekle
kömür atmak zorundaydı. Aksi halde ısınamazdı.
Babaannemin zamanında gelecek nesiller için kömür tasarruf politikası, onun
daha az kömür kullanmasını gerektirecekti. Babaannem üşüyebilecekti ama hiç

2 Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, “Ortak Geleceğimiz” . Oxford: Oxford University Press, 1987
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kimse iyi durumda olmayacaktı. Eğer o eski ev hâlâ varolsaydı herhalde kömürle
ısıtılamazdı. Babaannemin çocukları bugün kömür kullanmıyor. Kömür tasarrufu herkesin kaybedeceği bir durum olmuş olacaktı.
Benzer şekilde, eğer biz 20 yıl önce o zamanki tüketim kalıplarına dayanan
politikalar izleseydik telefonda kullanılan bakır aksamlarını korumak için çok
gayret sarf etmek zorunda kalırdık. Ancak bugün pek az telefonda iletim için
bakır teller kullanılıyor. Telefonlarda fiber optik kablolar kullanılıyor. Büyük
bir oranda ise herhangi bir iletim teli kullanılmıyor.
Namevcut ihtimallerin hatırı için neden yaşayan insanların iyiliğinden fedakârlıkta bulunalım. Bugün kullandığımız şeylerin çoğunun yarın istenmeyeceğini bile bile niçin fedakârlık yapalım. Şüphesiz, bugün kullanılan gelecekte de
ihtiyaç duyulacak kaynaklar vardır. Ama talep arza nispetle çok daha az olacak.
Gerçekte, bu tam olarak, doğal kaynaklarda olan şeydir.

İmkânsız Projeksiyonlar
Bizim neslin kaynak ihtiyacı çok kısa sürede muazzam ölçüde değişti. Sanırım
hiç birimiz bugünkü kaynaklara ihtiyacımız olacağını önceden doğru olarak tahmin edemezdi. Ancak, sürdürülebilir kalkınma savunucuları nesiller yüzyıllar
belki de bin yıllar üzerinden geleceğin tüketimini belirlemekteler.
Meseleyi daha karmaşık hale getirecek olansa, bir şeyin kaynak olup olmayacağının bütünüyle insan zekâsına dayanmasıdır. Bir zamanlar petrol, arazinin
değerini düşürmüş, sığırları öldürmüş ve tarım yapılmasını zorlaştırmıştı. Kötü
kokuyordu ve yararlı bir kullanımı yoktu. Birisi onun nasıl kullanılacağını keşfedince negatif değeri pozitif bir değere dönüştü. Bir zehir, bir kaynağa dönüştü.
Bunun gibi insanların bilgisi arttıkça daha fazla madde, kaynağa dönüşmektedir.
Sürdürülebilir kalkınma teorisinin temel dayanak noktası, tüm kaynakların
zaman içindeki arzının sınırlı olduğudur. Bu görüşü, çok eleştirilmiş olmasına
rağmen, tartışmanın hatırı için doğru kabul edelim.
Sürdürülebilir kalkınmanın amacı, gelecek nesiller için yeterli kaynağı muhafaza etmektir. Ama ne kadarı yeterlidir ve kaç nesil için yeterlidir? Bir göktaşının
ya da diğer bir felaketin insan ırkını yokedebiiecek olmasına rağmen biz hâlâ
gelecek nesillerin sonsuz olduğunu varsaymak zorundayız!
Ama bu varsayım çeşitli problemlere yol açar. Eğer biz kaynakların sınırlı,
tüketimin ise sınırsız olduğunu düşünüyorsak hangi seviyede tüketim yaparsak
yapalım, bunun anlamı gelecek nesillerin bu kaynaklara sahip olamayacağıdır.
Mantık aslında hiçbirşey tüketmediğimizin gösterilmesini talep eder ve bunun,
hem bizim neslimiz ve hem de bizden sonraki nesil için böyle olması gerekir.
Bu yüzden kendileri için kaynakları koruduğumuz insanların da o kaynakları
kullanmaması gerekecektir. Fakat gelecek nesil kaynağı kullanma hakkına sahip
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değilse bugün onu tüketmemiz gelecek nesillerden çalmamız olarak algılanamaz.
Dünyanın sonunun geldiğine inanan yeşil harekete mensup sürdürülebilir kalkınma savunucuları, gerekli her bir kaynağın tükenmesini önleyecek fiyatların
ve piyasa müşevviklerinin rolünü asla düşünmezler.
Hakikaten, sürdürülebilir kalkınmacıların dediklerini yaparak gelecek nesillerin yaşamını geliştirebilir miyiz? Babaannemin kömürü kullanmasında görüldüğü gibi, bu doğru olmayabilir. Gerçekte bugünkü tüketimi kısıtlayarak gelecek
nesillerin iyiliğine olmayan şeylere sebep olabiliriz.
Petrol tüketiminin zorla sınırlandırılması, şüphesiz, bizi olduğumuzdan daha
fazla fakirleştirir. Ayrıca bizim çocuklarımızı ve onların çocuklarını da fakirleştirir. Ancak teknolojik değişiklikler, daha önceki on yıllarda olduğu gibi petrole
olan ihtiyacımızı azaltacaktır. Diğer bir deyişle, zora dayanan korumacılık, bizim
ve bizden sonraki neslin yaşam standardını düşürecektir. Kaynağı korumak için
biz daha azı isteyeceğiz gelecekte daha aza ihtiyacımız olacak ve belki de hiçbiri.
Dahası bugün tüketimin zorla kısılması, petrole olan ihtiyacımızı azaltmaya
yönelik büyük teknolojik buluşları engelleyebilir. Çünkü buluşlar yatırımı ve
yatırım da sermayeyi gerektirir.
Eğer biz sermayeyi azaltırsak yatırımları dolayısıyla buluşları azaltmış oluruz.
Aslında biz kısa dönemde kullanımı azaltılmış bir kaynağın daha da uzun dönemler için tüketimini artırabiliriz.
20 yıl önceki çevresel düzenlemelerin “doğru!” seti, fiber optiğin, cep telefonu
ve internet teknolojisinin gelişmesini önlemekti. Sonuçta da bugün hâlâ çok miktarda bakır, kağıt ve ağaçları iletişim sektöründe kullanıyor olacaktık.
Şüphesiz, bu sadece teknoloji ile sınırlı değil. Politikalarında önemi var. Geçmişe bakıldığında büyükbabalarımız ve babalarımız tarafından uygulanan bu tür
politikaların şimdi de bizi nasıl etkilediğini görebiliriz.

Diğer Baskın Etkiler
Sürdürülebilir kalkınma buluşları diğer bir yolla da engelleyebilir. Sürdürülebilir kalkınma kaynaklara bugün, yarın ve yüzyıl sonrada eşit ulaşımın garanti edildiği varsayar. Bu fikir kaynak krizini önlemek içindir. Ancak krizler çoğunlukla
yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlar. ABD’deki fiyat kontrolleri 1970’li
yıllardaki petrol talebini suni olarak canlandırıp, kıtlığa sebep olmuştu. Düzenlemelerden sonra geçici olarak fiyat yükseldi, tüketiciler tüketimi azaltmak için
yeni teknoloji talep ettiler. Krizden sonra her mil daha az benzin yakan arabalar
imal edildi. (Yüksek fiyatlar ayrıca yeni araç gereçleride zorunlu kılmıştı)
Böylece, serbest piyasada krizler kendi çözümlerinin tohumlarını attılar. Sık
sık bu çözüm dramatik biçimde kriz zamanlarında kaynağa olan talebi düşürdü
ve bazen de talebi tamamen elemine etti.
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Ama piyasa akışı içinde, devlet kontrolünü gerektiren sürdürülebilir kalkınma
operasyonlarına izin verilemez. Bunun kaçınılmaz olarak anlamı, kâr ve fiyat sinyallerinin piyasadan uzaklaştırılmasıdır. Ve hem tüketici ve hem de üreticilerin
yanlış hesaplamalarla kaynaklara ulaşımını ve onların halihazırda iyi yaptıkları
faaliyetlerine karşın piyasadan itilmelerine sebep olacaktır.
Sürdürülebilir kalkınma en riskli teorilerden birisidir. Temel sorunlara verilecek bir cevabı yoktur. Kaynakların nasıl sürdürülebileceğini ve hangilerinin
sürdürülmesi gerektiğini bize söyleyemez. Ne kadar bir süre için bu sürdürülebilirliğin devam etmesi gerektiğini de söylemez. O sadece desteksiz iddialar sunar
ve ekonomik kaynakların devlet kontrollünde merkezileştirilmesini ister.
Açıkça görülüyor ki, Yeşiller (çevreciler) için “küçük güzeldir, iyidir (devlet
hariç). Bunun yanında devlet “ne kadar büyükse o kadar iyidir” kuralı geçerlidir.
Sürdürülebilir kalkınma sözcüğü kulağa hoş gelse de aslında o çok az ya da anlamı hiç olmayan ancak bazı kuşkularıda içinde barındıran bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınma tehlikeli değilse de bazı imâları içerir.

Liberal Düşünce

66 f Jim Peron

Kapitalizm karşıtlığı siyasî ve ideolojik yelpazenin sağında, solunda, ortasında,
kısaca herhangi bir yerinde yer alan herkesin paylaştığı bir tavırdır. Kapitalizmi dolu dizgin eleştirmek sıradan bir davranış hâline gelmiştir. Bu niye
böyledir. Kapitalizminin insanlığa kazandırdığı iyi bir şey yok mudur? Kapitalizm karşıtı zihniyet sağlam bir temele oturmakta mıdır? Yoksa tamamen hissi
midir? Kapitalizm insanların erdemlerini görmezden mi gelmektedir? Kapitalizm ortadan kaldırılırsa, insanlık daha iyiye mi gidecektir? Liberte Yayınları
bu soruların cevabını, düşünce tarihinin kararlı, kapitalizm savunucularından
biri olan Ludwig von Mises’ten okuma fırsatını size veriyor; Anti Kapitalist
Zihniyet ile.
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Kendi Kaderini Tayinin Liberal
Teorileri*
Hüseyin Kalaycı○

S

özlük anlamı “diğerlerinin etkisi ve müdahalesi olmadan birinin kendi
kararlarını alması” veya “bireylerin hayatlarını kontrol etmeleri, kendi
kendilerine belirledikleri amaçlara ulaşmaları ve topluma tam olarak katılmaları” (Furlong, 2003:180) olan kendi kaderini tayin kavramı, doğrudan ya da dolaylı olarak toprak bütünlüğü ilkesine bir tehdit olarak görüldüğünden, ulus-devletlerce hoş karşılanmaz. Günümüzdeki kendi kaderini tayin
tartışmalarının, her etnik gruba ayrılma hakkının tanınmasını savunanlarla, her
ne olursa olsun mevcut devletlerin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini
savunanlar arasında geçtiği söylenebilir. Ulusal kendi kaderini tayin hakkının bağımsız devlet kurma anlamında yanlış kullanımı nedeniyle ulus-devletlerin kendi
kaderini tayine karşı olumsuz bir tutum geliştirmiş olmaları doğaldır. Oysa, ayrı
bir devlet kurmadan mevcut devlet içinde bazı özerklikler elde etmek, özyönetimin çeşitli biçimleri de kendi kaderini tayin anlamına gelebilmektedir. Ancak
yine de kendi kaderini tayinin nihai hedefinin bağımsız devlet kurmak olduğu
yönündeki yerleşik düşünce pek değişmemiştir.
Klasik liberal teorinin, bireysel hakları güvence altına almaya çalışırken kolektif hakları ihmal ettiği sıkça tekrarlanan bir eleştiridir. Liberal siyaset teorisine
göre bireylerin devletin ihlal etmemesi gereken ahlaki hakları bulunmaktadır ve
devletlerin meşruiyeti bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasına bağlıdır. Bir
* Hakem
○Doğuş

denetiminden geçmiştir.
Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğretim üyesi.
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devletin bu zorunluluğu sistematik ve ısrarlı bir şekilde yerine getirmeyi reddetmesi durumunda, o ülkedeki bireylerin başka ülkeye göç etme, direnme veya
ayrılma hakları bulunmaktadır. “Klasik liberal teori bireylerin hakları üzerine temellendiği için, ulusal kendi kaderini tayin hakkına dair bir teori üretmediği gibi”
(Freeman, 1999: 53), aslında ulusal kendi kaderini tayine şüpheci yaklaşan liberallerin siyasal kendi kaderini tayin hakkı konusunda söyleyebilecekleri pek fazla
bir şey de yok gibidir (Wellman, 1995: 143). Vernon Van Dyke gibi bir liberal
kuramcı bile, grup hakları ile ilgili çalışmasında, bireysel haklarla meşgul olduğu
için liberal geleneğin bu konudaki yetersizliğine dikkat çekme ihtiyacı duymuştur (Caney, 1997: 358). Bu nedenle, liberal teorinin, ulusal kendi kaderini tayine
bireylerin temel haklarının güvence altına alınması koşuluyla izin verebileceğini
ve azınlık haklarını, ancak bireylerin özgürlükleri ve özerklikleri ile tutarlı oldukları müddetçe onaylayabileceğini söylemek mümkündür.
Geleneksel liberal siyaset anlayışında, liberalizmle azınlık taleplerinin zıt olduğu, azınlık haklarının liberal öncesi, cemaatçilik döneminin bir kalıntısı olduğu fikri hâkim olduğundan etno-kültürel ve dilsel hak arayışındaki hareketler
dar görüşlülüğün ürünü olarak yaftalanmaktadır. Örneğin Chandran Kukathas,
etno-kültürel grupların tanınma taleplerinin liberalizm için önemli bir sorun yaratmadığını, çünkü onlar için bir şey yapmanın liberalizmin görevi olmadığını,
liberalizmin geleneksel rolüne uygun davranarak bu taleplere kayıtsız kalması
gerektiğini söylemiştir (Kukathas, 1998). Kukathas’ın bu yaklaşımı liberalizmin
renk körü yurttaşlık anlayışından ve mevcut ulus-devletlerin arkasına sığındığı sivil (civic) milliyetçilik anlayışından kaynaklanmaktadır. Bu anlayış devletin etnik
kültür ve kimlikler karşısında yansızlığını ve onların yeniden üretiminde aktif
bir rol oynamadığı iddiasına dayanmaktadır. “Bu yansızlık ve herkesin, etnokültürel kökeni ve kimliği dikkate alınmaksızın, eşit vatandaşlık statüsüne sahip
olduğu göz önünde bulundurulursa, sivil milliyetçilik anlayışına göre, hiç kimse
dezavantajlı kılınmamıştır. Bu nedenle, devlet tüm bireyler içindir ve onlarındır” (Tok, 2003: 230). Ancak “yansız olma iddiasına rağmen sivil milliyetçilik
pratikte egemen etno-kültürel grubun kültür ve kimliğini ulusal kültür ve kimlik olarak tanır ve destekler; toplumsallık kültürü olarak onu kurumsallaştırarak
egemen etno-kültürel grubun sosyal yönden yeniden üretimini güvenceye alır.
Egemen olan dışında tüm etno-kültürel kimlikler karşısında yansızdır ve onların
özel alanda kendilerini ifade etmelerine izin verir” (Tok, 2003: 229). Bu nedenle
vatandaşlığın liberal yorumundaki devletin tüm dinsel, etnik, cinsel, ırksal aidiyetlere tarafsız yaklaşımı bir aldatmacadan ibarettir. Devlet hiçbir zaman tarafsız
olmamış, çokkültürcü politikalar benimsemiş devletler bile çoğunluk veya hâkim grup tarafından yönetilmiştir. Bu gerçeği görmezden gelen ortodoks liberaller, etno-kültürel azınlıkların dilsel ve kültürel haklar taleplerini “yansızlık” savıyla liberalizmin kapsamı dışına itmektedir. Ancak geleneksel liberal görüş, bir
süredir, kendilerini liberal olarak adlandırıp, bir yandan da grup temelli hakların
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liberalizme aykırı olmadığı, azınlık haklarının liberalizmle uyumlu olduğu görüşünü savunan Will Kymlicka ve Charles Taylor gibi siyaset felsefecilerin meydan
okumasıyla karşı karşıyadır1 (Boran: 2003: 229-30). Kymlicka grup temelli haklar
veya grup farklılaştırılmış (group-differentiated) yurttaşlık üzerine bir liberal görüş
geliştirirken, Charles Taylor liberal ve toplulukçu görüşler arasında bir köprü
oluşturmaya çalışmaktadır. Ancak bu makalede liberal milliyetçiler yerine “milliyetçi” olmayan liberal kuramcıların çalışmalarına bakılacaktır.

Ayrılma ve Ulusal Kendi Kaderini Tayin Teorileri
Ayrılma ve “siyasal boşanmanın ahlakiliği (morality)” tartışmaları üzerine literatürde epey bir çalışma bulunmakla birlikte üç tip teori bunlar arasında öne
çıkmaktadır. İlk ikisi temel haklar (primary rights) teorileridir. Ulusal kendi kaderini
tayin teorileri ulusların ayrılması ve kendi devletini kurmalarından yana iken, tercih
teorileri, ancak belirli koşullar altında her toprağa dayalı (territorial) gruba ayrılma
izni vermektedir. Uluslararası hukukun da etkisinde olduğu iyileştirici hak teorileri
(remedial-right) ise ayrılmanın haklı bir nedene dayandırılması şartını koşmaktadır
(Costa, 2003: 64).

İyileştirici Haklar Teorisi (Remedial Rights Theory)
Ulusal kendi kaderini tayinin en önemli ve en çok başvurulan liberal teorisi
iyileştirici haklar (diğer adı haklı neden) teorisidir (Buchanan, 1997: 34-41; Norman, 1998: 41-43). Bu teoriye2 göre, bir ulusal topluluğun meşruiyeti bireylerin
haklarına saygı gösterilmesine bağlıdır. Eğer bireysel haklara saygı gösteriliyorsa
ulusal kendi kaderini tayin hakkı talep edilememekte ve ayrılma hakkı tanınmamaktadır. Ayrılma ya da ulusal kendi kaderini tayin hakkı yalnızca ciddi ve
ısrarlı şekilde insan hakları ihlalleri olması ve başka hiçbir seçeneğin kalmaması
halinde ortaya çıkmaktadır (Birch, 1984). İyileştirici haklar ya da haklı neden
(just cause) teorilerinde ayrılma konusunda öne çıkan iki neden bulunmaktadır:
İlki eğer ayrılmakta olan grup sistematik bir ayrımcılığın, sömürünün veya insan
haklarının geniş bir ihlalinin kurbanı ise; diğeriyse belli bir bölgede yoğunlaşmış
bir grup işgal edilmiş veya yasal olmayan yollardan bir devletle birleştirilmişse,
ayrılma hakkı doğmaktadır (Costa, 2003: 66). İyileştirici haklar teorisinin öznesi
uluslar değil bireylerdir, bu nedenle ulusal toplulukların hakları yerine bireysel
haklarla ilgilidir. Ancak sürekli olarak ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalan
bireylerin bir ulus oluşturması durumunda ulusal kendi kaderini tayin hakkı ortaya çıkmaktadır. Aynı teorinin daha radikal bir versiyonuna göre ise eğer insan
haklarına gösterilen saygıda ilerleme kaydedilecekse kendi kaderini tayin hakkı
tanınmaktadır (Freeman, 1999: 53).
1

Boran, liberalizmin azınlık hakları talepleri karşısında söyleyecek anlamlı bir şeyleri var mıdır, bu soruya
yanıt aramaktadır. (Boran: 2003: 230).
2 Bu teori kısmen usulcü, kısmen de özcüdür (Curtois, 2004: 817).
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Allen Buchanan ve İyileştirici Haklar Teorisi
İyileştirici haklar teorisinin en önde gelen kuramcısı hiç şüphesiz ki Allen
Buchanan’dır. Ona göre ayrılmanın biri temel (primary) hak teorileri ve diğeri
iyileştirici hak teorileri olmak üzere iki ana teorisi vardır. Temel haklar teorisine göre, “bir grup adaletsizliğe maruz kalmasa bile mükemmel adil bir ülkeden
ayrılma genel hakkına sahiptir” (Buchanan, 1997: 40). İyileştirici haklar teorisine
göre ise, eğer bir grup haksızlığa maruz kalmışsa veya soykırım tehlikesiyle karşı
karşıyaysa ve grubun insan haklarının sistematik ihlali söz konusuysa son çare
olarak ayrılma hakkı meşrudur ve bu kendini korumaya yönelik bir haktır (Buchanan, 1997: 34-5; 37-8).
Buchanan, yazılarının çoğunda iki temel iyileştirici saikten bahsetmektedir:
İnsan haklarının sistematik ihlali ve toprakların haksız ihlali.3 Ayrılma, eğer başka bir çözüm yolu ve bu saiklerden daha önemli ahlaki kaygılar yoksa kabul
edilebilirdir (Seymour4, 2006: 4). Özetlemek gerekirse Buchanan için bir grubun
ayrılma hakkı sadece eğer,
1. üyelerinin fiziksel bekası devletin eylemleriyle tehdit edilmekteyse (Irak
Yönetiminin Irak’taki Kürtlere uyguladığı siyaset gibi) veya temel insan haklarının ihlalinden mustariplerse (1970’de Doğu Pakistan’ın Bangladeş’i kurmak
için ayrılmasında olduğu gibi) veya;
2. önceki egemen toprakları haksız bir şekilde başka devlet tarafından alındıysa (Baltık Cumhuriyetlerinde olduğu gibi) söz konusudur (Buchanan, 1997:
37; 1991: 88; Nielsen, 1998: 264).
Buchanan son çalışmalarında bunlara yeni bir durum daha eklemiştir. Bu yeni
duruma göre, devletin azınlıklara sınırlı özyönetim veren anlaşmaları ihlalde ısrarcı davranması halinde, o ulusa tek yanlı ayrılma hakkı verilmesi öngörülmektedir. Örneğin, bir sözleşmedeki bir özel hüküm gibi, bir devlet anayasasında
kendi kaderini tayin için özel bir hak tanınmışsa ve o devlet bu hükmü sistematik olarak ihlal ediyorsa, bu ayrılma için bir gerekçe olabilmektedir (Seymour,
2006: 4). Eğer devletin amacı demokratik siyasal katılımı ya da insan haklarını
3

Anthony H. Birch, Buchanan’a iki koşul daha eklemiştir. Eğer ayrılmak isteyen grubun meşru ve siyasal
hakları karşılanamıyorsa ve o grubun temel çıkarlarını koruyacak “açık ve örtük pazarlık” reddedilmekte
ya da ihmal edilmekteyse tek taraflı ayrılma hakkı vardır (Birch, 1984: 599-600; Pavkovic, 2004: 698).
Birch’e göre ayrılmanın haklı çıkartılması için sağlanması gereken önkoşullar şunlardır:
i. ayrılacak bölgenin ülkede zorla tutulması ve o halkın birliğe tam onay vermeyi sürekli reddetmesi
ii. ulusal yönetimin o bölge yurttaşlarının temel haklarını ve güvenliğini korumada ciddi sıkıntı yaşaması
iii. demokratik sistemin o bölgenin meşru siyasal ve ekonomik çıkarlarını koruyamaması
iv. ulusal yönetimin, temel çıkarlarını korumak isteyen bölgelerle açık ya da zımni pazarlığı ihmal
etmesi ya da reddetmesi (Birch, 1984; McGee, 1994: 20).
4 İnternet aracılığıyla bu çalışmasını gönderdiği için Montreal Üniversitesi öğretim üyesi Michel
Seymour’a teşekkürü bir borç biliriz.
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korumak ise Buchanan’a göre, bu durumda devletin açıkça tanımlanan toprakta
yetkisini kullanma hakkı bulunmaktadır. Eğer, buna rağmen, liberal demokratik
devlet, vatandaşları arasındaki herhangi bir azınlığa haksız politikalar dayatırsa,
bu devlet, azınlıkların baskı altında tutulduğu toprak parçasındaki meşru hakimiyet hakkını kaybetmekte, bu durumda oradaki azınlığın ayrılma için ahlaki
hakkı ortaya çıkmaktadır (Kreptul, 2003: 47). Ancak, Buchanan, kültürel kurtuluşun ayrılığı haklı kıldığı durumların olabileceğini göz önüne alsa da çok nadir
olarak bu tür durumlarda ayrılma hakkının ortaya çıktığını düşünmektedir. Zira
ayrılıkçı grubun ayrılmadan başka bir kurtuluş yolunun olmaması ve toprak talebinin de meşru olması gerekmektedir. Ayrılıkçılığı ancak ve ancak hakların
istismara uğraması fikri ile meşrulaştıran Buchanan için bu istismarın yaygın ya
da belirgin olması şarttır (Frost, 2001: 486-7). Ayrıca, grubun ayrılma hakkına
sahip olabilmesi için, bu yeni devletin bütün yurttaşlarının bireysel haklarına
saygı duyacağına ve öteki ayrılma projelerinin güvenceye alınmasında işbirliği yapacağına dair garanti vermesi gerekmektedir (Buchanan, 1997: 37; Nielsen, 1998:
264-265).
Buchanan’ın teorisinde ekonomik ayrımcılık da ayrılma için önemli bir gerekçe
olarak görülürken, zamanla değiştiği düşüncesi nedeniyle kültürlerin korunmasına çok az değer atfedilmiştir. Buchanan’a göre, liberaller kültürel açıdan çoğulcu
devletlere değer vermelidir, çünkü kültürel kendi kaderini tayin adına ayrılma
sonsuz bölünürlüğe yol açabilecektir. Ayrıca kültürel ayrılma büyük ihtimalle
ciddi insan hakları ihlallerine yol açacaktır (Buchanan 1991: 48-51).
Buchanan’ın iyileştirici haklar teorisinin sadece tek yanlı ayrılma hakkıyla
ilgili olduğunu vurgulamak gerekir. Eğer bir devletin anayasasında ayrılma hakkı tanınmışsa veya devletin kuruluşu sırasında bir araya gelen bağımsız siyasal
grupların ileride ayrılabileceği iznini veren bir madde devleti kuran anlaşmalarda
mevcut olduğu takdirde ayrılma hakkı bulunmaktadır (Buchanan, 1997: 36). Bu
da, Buchanan’ın, farklı taraflar arasındaki müzakere ve anlaşmalardan kaynaklanan ayrılmalara itirazının olmadığını göstermektedir (Seymour, 2006: 4).

Buchanan’ın İyileştirici Haklar Teorisine Yöneltilen Eleştiriler
Buchanan’ın teorisi bir yandan fazla liberalken, bir yandan da fazla devletçi,
otoriter ve muhafazakârdır (Nielsen, 1998: 270; Seymour, 2006: 10). Eğer haksız
ve kötü muamele görmüyorlarsa hiçbir gruba ayrılma hakkı tanımayan Buchanan, statükocu bir yaklaşım sergilemektedir. Buchanan’ın gerekçelerini reelpolitikin gerçekleri olduğunu söyleyen Nielsen5, Buchanan’ın, birçok ayrılmanın
5Nielsen,

Buchanan’dan farklı olarak ayrılma hakkı için ille bir topluluğun fiziksel bekasının tehdit edilmesine gerek olmadığını düşünmektedir. Ona göre, 1) sadece kültürel bekanın tehdit edilmesi (dilini kaybetmesi gibi), 2) açıkça ifade edilmesine rağmen (referandum gibi) ulusun çoğunluğunun ayrılma isteğine
rağmen bu demokratik iradesine ayrılmanın söz konusu olduğu devlet tarafından saygı gösterilmemesi
durumunda ayrılma hakkı doğmaktadır. Ayrıca ayrılmaya karşı devletin daha önceden haksız davranmamasına rağmen yanlış hareket etmesiyle de ayrılma hakkı doğmaktadır (Nielsen, 1998: 265).
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şiddetle, geniş insan hakları ihlalleri ve kaynakların büyük bölümünün harap
edilmesiyle sonuçlandığını hatırlatmasını ve verdiği örneklerle bizi ayrılmaya
karşı gönülsüz ve tedbirli olmaya itmesini eleştirmektedir (Buchanan, 1997: 4546; Nielsen, 1998: 267). Buchanan, ayrılmanın olduğu her yerde anarşi, şiddet ve
insan hakları ihlali tehdidi görmekte, böyle olunca da Britanya’daki İskoç hareketi ve Kanada’daki Quebec hareketini, Sırbistan Bosna çatışmasıyla eş tutma
hatasına düşmektedir. Nielsen, Buchanan’ın milliyetçilik okumasını son derece dar, olumsuz ve neredeyse barbar milliyetçiliklere sabitlenmiş bulmaktadır.
“Oysa milliyetçilik var milliyetçilik var” diyen Nielsen’e (1998: 272) göre, liberal
demokratik toplumlarda ayrılma Buchanan’ın düşündüğü gibi anarşi, istikrarsızlık, baskı ve hukuk devletinin zayıflamasına neden olmayacaktır (Nielsen, 1998:
276). Fakat liberal demokrasilerde şimdiye dek ayrılan bir ülke olmadığı için
Nielsen’in varsayımını doğrulamak da mümkün olmamıştır. Quebec ve Flaman
Bölgesi gibi liberal demokrasiyi benimsemiş ayrılıkçı bölgelerin mücadelelerinde
şimdiye dek şiddete başvurmamış olması, ayrılmalarının da benzer şekilde sakin
olacağı beklentisini doğursa bile bunun garanti olmadığı da teslim edilmelidir.
Milliyetçiliğe tahammülü olmayan, Buchanan’ın teorisi “liberalizm ile realizm
arasında denge kurmaktadır ve spesifik olarak milliyetçi kaygılara karşı sempatik değildir” (Freeman, 1999: 55). Buchanan’ın bireyci yaklaşımı, onun bireysel
hak ve özgürlüklerin ihlali noktasına odaklanmasına ve kolektif kendi kaderini
tayin hakkına ve kolektif haklara duyarsız kalmasına neden olmuştur. Bireysel
hakların güvenceye alınmasının kolektif talepleri karşılamaya yetmediğini görememesi, ayrılma isteğinin gerekçelerini yanlış değerlendirmesiyle sonuçlanmıştır
(Seymour, 2006: 11).
Buchanan’ın ayrılma için gelirin ayrımcı bir şekilde bölüştürülmesi gerekçesi
de yeterince ikna edici değildir. Çünkü ekonomik sömürünün hedefindeki dağılmış biçimde yaşayan kimlik grupları için ayrılma çare olmayabilir. Ayrıca gelir
düzeyleri ortalamanın üstünde ve altında olan bölgeler zıt nedenlerle ayrımcılık
yapıldığını iddia edebilirler. Zengin bölgeler servetlerinin bir kısmı fakir bölgeleri
desteklemekte kullanıldığı için (İspanya’da Bask Ülkesi ve Katalonya, Belçika’da
Flaman Bölgesi), fakir bölgeler de kendilerini makul bir seviyeye getiren yeterli
yeniden bölüştürme olmadığı için (Türkiye’de Kürtler) ayrımcılık yapıldığını iddia edebilirler (Bauböck, 2004: 31).

Uluslarla İlgili Çok Özel Olan Nedir?
Milliyetçi düşünceye ve hareketlere karşı son derece mesafeli duran Buchanan
için uluslar birçok kültürel gruptan (dinsel, dilsel, göçmen, ideolojik vs) sadece
biridir ve kendi kaderini tayin de dahil olmak üzere, diğer gruplara verilen haklardan daha fazlasını hak etmemektedir6 (Buchanan, 1998). Ulus olmak kendi
6

Tıpkı Buchanan gibi Brian Walker da ulusal kendi kaderini tayin talep eden hareketlerden hoşlanmamaktadır. Walker ulusal grupların taleplerinin ampirik olarak diğer tip kültürel grupların taleplerinden
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kaderini tayin ya da ayrılma için ne yeterli ne de gerekli koşuldur. Bir toprağın zorla ilhak edilmesi, insan hakları ihlali ya da adil olmayan bölüşüm gibi
haksızlıklar uluslara yapıldığı için değil, genel olarak kabul edilebilir bir durum
olmadığından ayrılma hakkını doğurmaktadır. Ayrıca ayrılıkçıların ille ulus olması da gerekmemektedir, “ulusları” diğer özerklik arayan birlik ve grupların ve
çokuluslu birliklerin üzerinde tutup ayrıcalıklı kılmak haksızlıktır (Glaser, 2003:
375). Buchanan’ın “ulusları çok özel kılan nedir?” diye sorduğu ve ulusların özel
olmadıkları sonucuna vardığı makalesi, bu tür haksız muamelelerin genelde uluslara yapıldığını görmezden gelmekle eleştirilmiştir. Milliyetçilikten kaynaklanan
sorunları milliyetçilik ve ulus konusuna değinmeden çözmeye çalışmasının iyileştirici haklar teorisinin en zayıf tarafı olduğu söylenebilir. Buchanan, teorisini
ulus kavramından arındırırken, bir ulus oluşturmayan ekonomik, cinsel, dinsel
veya siyasal grupların ilhak gibi bir durumla karşıya kalmadıklarını ve insan hakları ihlaline ya da ekonomik ayrımcılığa uğrayan ulus-dışı grupların ayrılmalarının ise sorunlarına bir çare olamayacağını unutmuşa benzemektedir (Curtois,
2004: 834, dipnot: 2).
Kendi kaderini tayinin sadece uluslar tarafından kullanılan bir hak olduğunu
görmek için Birleşmiş Milletlerin, Doğu Timor, Batı Sahra ve Eritre’de ulusların
ayrılma sürecine katkıda bulunurken hiçbir zaman diğer kültürel gruplara ayrılma konusunda yardım etmediğini hatırlamak yeterli olacaktır. Mevcut koşullarda, hiçbir grup, kendini ulus olarak şekillendirmediği sürece ayrılma talebinde
bulunamaz. Uluslararası topluluğun, bir ulus oluşturmayan dilsel, ideolojik, dinsel ve göçmen grupların ayrılmasını kabul etmesi şimdilik mümkün görünmemektedir. Seymour, uluslar ve diğer kültürel gruplar arasında hiçbir ayrıcalık gözetilmemesi ve özellikle azınlık uluslar, bitişik diasporalar, göçmen gruplar, dilsel
topluluklar, dinsel gruplar ve ideolojik gruplar arasında hiçbir farkın olmadığının
kabul edilmesi durumunda büyük bir kargaşanın ortaya çıkacağını söyleyerek
Buchanan’ın iyileştirici haklar teorisinin uygulanmasının büyük bir istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulunmuştur. Dünyada hâlâ demokrasi ve insan
haklarının7 ihlal edildiği yüzlerce yer olduğunu hatırlatan Seymour, Buchanan’ın
farklı olduğunu kabul etmekle birlikte bu farklılığa normatif bir ağırlık atfetmemiş ve kendi kaderini
tayin için onlara hiçbir özel hak tanımamıştır (Walker, 1997: 229- 231-4). Murphy’e göre, Walker, kültür
teriminin daha kapsayıcı anlayışından hareketle çokkültürcülüğün genişletilmiş biçimini savunmaktadır,
çünkü böylece mevcut devletlerin yöneticileri ve toprak bütünlüğünü sorgulanmamaktadır (Murphy,
2001: 372).
7Bauböck de ayrılma için insan hakları ihlallerini yeterli görmemektedir, çünkü ilgili grubun belli bir toprakta yoğunlaşmadığı ve siyasi bir toplum oluşturmadığı birçok örnek bulunmaktadır. Ona göre, Suudi
Arabistan’daki kadınların ve Güney Afrika’da ırkçılığa maruz kalan Siyahların mağduriyetleri ayrılma
hakkı yerine direnme ya da devrim hakkını haklı çıkartmaktadır. Bauböck, haksız toprak kazanımı da
ayrılma için yeterli görmemektedir. Ona göre, “Eğer bir halk atalarının ilhak yoluyla dahil edildiği bir
devlete şimdi eşit vatandaş olarak tamamen entegre olduysa, tarihte uğradıkları haksızlık onlara ayrılmalarını haklı çıkartacak uygun bir mağduriyet sağlamamaktadır” (Bauböck, 2004: 31).
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önerilerinin yerine getirilmesi durumunda bu ihlallerin olduğu yerlerin daha da
büyük bir kaosa sürükleneceğini ileri sürmüştür (Seymour, 2006: 10).
Buchanan, uluslararası hukukun ayrılma için sadece iyileştirici hakları kabul
ettiğini, ayrıca uluslararası topluluğun ayrılma için temel hakları kabul etmede
aşırı derecede gönülsüz olacağını ileri sürmüştür. Gerçekten de, temel haklar
teorisinin uluslararası hukuk ve topluluk açısından kabul görme olasılığı çok
zayıftır. Öte yandan Buchanan’ın mevcut uluslararası yasal kurumların geliştirilmesinin ideal ayrılma teorileri geliştirmekten daha önemli olduğu sözlerine
katılmamak mümkün değildir (Buchanan, 1997: 61; Baer, 2000: 49). Uluslararası
organlar, ayrılma sürecine, daha geniş kapsamlı prensipler koyarak yardımcı olabilirler, böylelikle ayrılma süreci tamamen egemen devletlerin yetkisine bırakılmamış olur.8 Ancak Buchanan’ın prensipleri uluslararası hukuktan daha ilerici
değil, daha tutucudur, bu da Buchanan’ın prensiplerinin hâkim prensipler olması
durumunda uluslararası hukukun daha da muhafazakâr olacağı anlamına gelmektedir (Seymour, 2006: 6-8). Uluslararası hukuk, sadece bir ulusun sömürge olması halinde ya da dış güçlerin hakimiyeti altında baskı görmesi halinde ayrılma
hakkı vermemektedir, “etkililik ilkesini” (effectivity principle) kabul etmesi sayesinde
bu hakkı daha geniş tutmakta ve ayrıca çeşitli koşullar sağlandığında da ayrılma
hakkı tanımaktadır. Uluslararası hukuk, egemen devletlerin toprak bütünlüğünü
savunmakta, ama aynı zamanda bir ulus kendi toprağında hakimiyete sahipse ve
uluslararası topluluk tarafından bu hakimiyet kabul görüyorsa demokratik bir
karar sonucu egemenliğini ilan ettiğinde bu egemenlik talebini tanımaktadır. “Etkililik ilkesi” adı verilen bu prensiple uluslararası hukuk ayrılmayı siyasal ilişkiler alanına bırakmaktadır (Seymour, 2006: 8). “Etkin hakimiyet”in (effective control),
devletlerin tanınmasında önemli bir koşul olmayı sürdürdüğü ve uluslararası hukukun ayrılma sürecini siyasal arenaya bıraktığı ve ayrılmayı tamamen hukukla
sınırlandırmadığı bilinmektedir. Anayasal demokratik devletin yetkisi (jurisdiction)
toprağının güvenliğini sağlamasına bağlı olmasından ötürü, eğer bir toprak parçası üzerinde güvenlik sağlanamıyorsa o toprağın sahibi konumundaki devlet meşruiyetini yitireceği ve ayrılmanın meşru hale geleceğini söylemek mümkündür.9
Uluslararası hukukun ayrılma sürecini sadece hukuki yollarla sınırlandırdığı tek
örnek sömürge ve baskı altındaki uluslar olmuştur. Bunun dışındaki ayrılmalara
uluslararası hukuk izin vermiyor görünse de gözü kapalı biçimde hukuka aykırı
8

Archibugi’ye göre, ayrılma bir iç sorun olarak görülemez, barışçıl bir ayrılma için mutlaka uluslararası
bir merciinin dahil olması gerekmektedir. Fakat, BM de dahil olmak üzere genelde devletlerarası örgütler
ayrılma konusunda aktif rol almaya yanaşmamaktadır. Crawford’un konu üzerindeki incelemesi de
uluslararası topluluğun sömürgecilik bağlamı dışında ayrılmaya sıcak bakmadığını göstermiştir. 1989’dan
sonra yeni 22 devletin belirmiş olması da bu durumu değiştirmemiş, aksine daha da güçlendirmiştir.
Archibugi, bu pasif tavrın çatışan tarafları silaha başvurmaya ittiği eleştirisini yapmakta ve uluslararası
aktörleri daha aktif bir rol oynamaya davet etmekte (Archibugi, 2003: 498).
9 Türk ordusunun Güneydoğu Anadolu’da PKK ile mücadelesine biraz da bu açıdan bakmak gerekir.
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olduklarına da kanaat getirmemektedir. En önemlisi de ayrılma durum durum
değerlendirilmektedir.
Aslında hem Buchanan’ın iyileştirici haklar teorisinin hem de uluslararası hukukun ayrılma hakkı için öncelikle geçmişte yapılan haksızlıklara vurgu yapması diğer durumlarda ayrılmanın meşruluğunun sorgulanmasına neden olmuştur.
Oysa ayrılma hakkı için geçmişte haksızlığa uğramış olma şartının aranması eskiden İmparatorluk olan ülkelerin kurduğu ulus-devletlerin meşruiyetini sorunlu
kılabilir. Ayrılmak için ille geçmişte haksızlığa uğramak gerekmez, bu nedenle
Buchanan’ın iyileştirici haklar teorisi mevcut devletlerin toprak bütünlüğünü kayırması ve ayrılmayı çok zorlaştırması bakımından eleştirilmeyi kanımızca hak
etmektedir. Önemli bir başka nokta, ayrılmayı düşünen grupların insan haklarına
saygı duyacakları güvencesini vermek zorunda bırakılmalarıdır. Mevcut ülkelerin pek azının demokrasinin gereklerini yerine getirdiği ve insan haklarına saygı
duyduğu düşünülürse, yeni ulus-devletlere ancak demokratik olmaları koşuluyla
izin vermek adil bir tutum olmayacaktır. Belki, ülkelerin demokrasiyle yönetilmeleri ve insan haklarına saygılı olmaları uluslararası ilişkilerde gitgide daha çok
önem kazanmış ve bu yönde ülkelere baskı artmıştır, ancak demokratik olmaması bir ülkenin varlığını sonlandırmıyorsa, demokratik olmayacakları endişesinin
de yeni ülkelerin kurulmasına engel olmaması gerekir. Benzer düşünceye sahip
Glaser, ayrılmayı isteyen grubun kuracağı yeni ülkenin demokratik olması koşuluna gerek olmadığını söylerken ilginç bir saptamada bulunmuştur: “Eğer yeni
kurulan ülke eski ülkeden daha az demokratikse, demokrasiyle yönetilen ülke
demokrasi konusunda gönülsüz olan kişilerin yeni ülkeye gitmeleri sayesinde
daha da demokratik hale gelecektir.” (Glaser, 2003: 373).
Buchanan gibi haklı neden kuramcıları, kendi kaderini tayin hakkından bahsederken şiddet ve kan dökülmesi olasılığına yaptıkları vurguyla etno-kültürel
ilişkilere adalet açısından değil güvenlik açısından yaklaştıklarını göstermişlerdir. Türkiye’de de fazlasıyla mevcut olan güvenlikçi yaklaşım, ayrılıkçı talepleri
şiddet ve kaos nedeni olarak görme eğilimindedir. Costa’nın da belirttiği gibi bu
hem ampirik hem de normatif olarak yanlıştır. Öncelikle, hiçbir azınlık hemen
başta şiddet yoluyla ayrılma yolunu seçmez. Çoğunlukla, azınlık haklarının ihlali
ve kendi programlarında ilerlemelerini sağlayacak uygun demokratik kanalların
eksikliği azınlıkları devletten ve barışçı siyasetten soğutmaktadır. Tarihte çok
az grup adil davranıldığı halde ayrılmak için şiddet kullanma yoluna gitmiştir,
zaten haklı çıkartılmayan hiçbir ayrılmanın halk desteği alamayacağı ortadadır.
Öte yandan, güvenlikçi yaklaşım çoğu zaman ulusal azınlıkların devlet şiddetinin kurbanı olmaktan kaçınmak için meşru taleplerini bir kenara bırakmalarını
gerektirmektedir (Costa, 2003: 79-83). Diğer bir nokta, bir ülkeden ayrılma sadece ve sadece o ülke azınlık haklarının anlamlı şekilde korunmasında muvaffak
olamıyorsa meşru görülmektedir. Bu da, eğer bir ülke azınlık haklarına saygı
gösteriyorsa bütünlüğünü muhafaza etme hakkına sahiptir demektir. Costa’nın
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da sorduğu gibi, “eğer ayrılmaya, haklı nedenin yokluğunda izin verilmiyorsa,
ayrılmaya direnmek her şekilde meşru mu sayılacaktır? (Costa, 2003: 81). Devletlere, haklı olmadıkları halde bölünmeye direnme izni verilmesi gücün ölçüsüz
kullanımıyla sonuçlanabilmekte, bu da ayrılıkçılara ayrı bir meşruiyet kazandırmaktadır.10
Ayrılmanın makul hiçbir teorisi çoğunluğun ülkenin birliğinin muhafaza edilmesinde milliyetçi çıkarı olduğunu görmezden gelemez, ancak başta Buchanan olmak üzere birçok haklı neden kuramcısı, birlikçiliğin (unionism) milliyetçiliğin bir
başka biçimi olduğunu görmezden gelmektedir (Costa, 2003: 68, 73). Milliyetçiliğe karşı olduğundan ulusal kendi kaderini tayin hakkına birçok sınırlama getiren
ve mevcut ulus-devletlerin toprak bütünlüğünü korumayı daha çok önemseyen
Buchanan’ın sanırız en büyük yanılgısı, mevcut devletlerin bütünlüğünü koruma
isteğinin de en az ayrılma talebi kadar milliyetçi bir tepki olduğunu görememiş
olmasıdır. Ayrılıkçılık, milliyetçiliğin sadece bir şeklidir; fakat Buchanan’ın değindiği tek şekil de budur (Frost, 2001: 487, dipnot 11). Buchanan’ın teorisinin en
önemli sıkıntısı milliyetçilik sorununu yeterince incelememesi, ayrılıkçı hareketlerin arkasındaki asıl gücün adaletsizlik değil ulusal kimlik olduğunu görememesidir. Ayrıca bazı haklı neden teoricilerinin de kabul ettiği gibi, ayrılmanın haklı
olup olmadığına karar verecek tarafsız bir yetki merciini seçmek de olanaksızdır
(Costa, 2003: 66).

Tercih Teorisi (Ayrılmanın Demokratik Teorisi)
Ayrılmayı düşünen grubun farklı bir ulusal grup ya da adaletsizlik kurbanı olmasının gerekmemesi ve ayrılacak toprakta oturanların çoğunluğunun ayrılmayı
kabul etmesinin yeterli kabul edilmesinden de anlaşılacağı üzere tercih teorileri,
iyileştirici haklar teorisiyle karşılaştırıldığında ayrılma hakkı konusunda daha esnek bir yaklaşıma sahiptir. Tercih teorilerinin iyileştirici haklar teorisinden en
önemli farkı insan hakları ihlallerini kendi kaderini tayin hakkı için ne gerekli ne
de yeterli şart saymasıdır. Fakat, bu esnek tutum ve özellikle de çoğunluğun kararının geçerli sayılması önerisi tercih teorilerinin “sınırsız siyasal parçalanmaya”
yol açabileceği eleştirilerini beraberinde getirmiştir (Buchanan, 1991: 49; Costa,
2003: 79). Beran, Copp, Philpott ve Gauthier’in başını çektiği ve diğer bir adı da
ayrılmanın demokratik teorisi olan tercih teorilerinin daha bireyci ve usulcü (procedurale) olduğu söylenebilir (bir başka deyişle daha az kolektifçi ve özcü (substantial)). Bireycidir, çünkü yurttaşların siyasal özgürlüklerine bir atıf olan ulusal kendi
kaderini tayin, kolektif hak anlamı taşımamaktadır. Usulcüdür, çünkü siyasal
baskı, ekonomik sömürü, kültürel beka gibi ahlaki nedenler ayrılma için ikincil
��Ayrılıkçı

partileri yasaklamak, serbest ifadenin sınırlandırılması, veya seçilmiş ayrılıkçı memurları
görevden almak gibi sivil ve siyasal hakların ihlali, ulusal azınlık tarafından yönetilen özerk kurumları
geçici olarak durdurma türünden girişimler olabilir (Costa, 2003: 84).
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önemdedir; ulus olsun ya da olmasın bir bölgedeki kişilerin rızası tek önemli
kriterdir (Curtois, 2004: 814-5).

Harry Beran ve Tercih Teorisi
Tercih teorisinin en önemli ismi hiç şüphesiz Harry Beran’dır. Temel Haklar
(Primary Rights) kuramcısı olan Beran (1984, 1998) alternatif bir görüş önermiş ve
demokratik devleti toprağa dayalı11 (territorial) bir birlik olarak tarif ederek bu
gönüllü birliktelikten çıkmayı sadece göç hakkıyla değil ayrılma hakkıyla da serbest bırakmıştır (Bauböck, 2004: 24). İyileştirici haklar kuramcısı Buchanan gibi
Beran da kendi kaderini tayin hakkını ulusal gruplarla sınırlandırmamış, fakat
Buchanan’dan farklı olarak bu hakkı çok daha geniş tutmuştur. Bir grubun ulus
oluşturmadan da kendi kaderini tayin hakkı olduğuna inanan Beran, kendisini
ayrı bir grup olarak gören, bir bölgede çoğunluğu oluşturan ve bağımsız siyasal
bir varlık olarak yaşayabilecek her grubun kendi kaderini tayin hakkı olduğunu
ileri sürmüştür (Beran, 1993: 484).
Farklı bir liberal teori ortaya atan Harry Beran, ayrılmayı haklı çıkartacak nedenleri açıklamak için üç liberal ilkeye başvurmuştur: Özgürlük, halk egemenliği
ve çoğunluk yönetiminin meşruiyeti (Bartkus, 1999: 16). Beran, teorisini öncelikle liberalizmin en temel değerinin bireysel özerklik12 hakkı olduğu varsayımına dayandırmıştır. Bireysel özerklik kişilere özgürce birlik oluşturma ve bu
birlikten çıkma hakkını vermektedir. Beran için, siyasal bir topluluğun meşruiyeti üyeliğin gönüllü olmasına bağlıdır, bir başka deyişle demokratik meşruiyet
için bireylerin rızası esastır ve yurttaşlar sadece kendi rızaları vasıtasıyla siyasi
yükümlülük almaktadır (Beran 1987). Eğer rıza, siyasi yükümlülük için gerekli
bir şart ise ve serbestçe verilebiliyorsa, serbestçe geri çekilebilir. Bu da demektir
ki, bünyesinde yaşadıkları devletten mutlu olmayanlar onaylarını geri çekebilir
ve rıza gösterecekleri alternatif bir devlet kurabilirler. Beran, siyasal meşruiyetin
rıza teorisinin bireylere milliyetlerini değiştirebilme ve eğer ahlaki ve pratik olarak mümkünse, belli bir bölgede yoğunlaşmış gruba istediğinde ayrılma hakkı
verdiğini söylemiştir (Beran, 1987: 36, 41). “Bir toplumdaki yetişkinler arasındaki
tüm ilişkilerin kişilerin kendi iradesine dayanması gerektiğini” düşünen Beran,
11 Bazı kuramcıların, topraksızlaşan (deterritorialized) uluslar devrine girmiş olduğumuzu öne sürdüklerini,

ama kimsenin topraksızlaşan devleti tahayyül etmeye muktedir olmadığını öne süren Bauböck, bunun
farkında olan tercih kuramcılarının çalışmalarında bu nedenle hemhudutluluk (contiguity) gereksinimine
değindiklerini (Beran, 1984: 30; Wellman, 1995: 162), ancak bunu temel ilkeleriyle uzlaştırmalarının zor
olduğunu söylemiştir (Bauböck, 2000: 232).
12 Beran, bireysel özerklik hakkının bütün liberal teorilerin temelini oluşturduğunu iddia ederken, Rawls
(1971) gibi bazı liberal kuramcıların, bireysel özerkliğe değer vermekle birlikte adalete daha büyük
ve temel önem atfettiklerini unutmaktadır. Liberaller arasında adalet teorisi üzerine bir konsensüs
olmamakla birlikte, kendi kaderini tayin teorisinin hem adalet hem de ulusal kimlik konusunu dikkate
alması önemlidir.
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bireylerin kendi devletini kurma hakları olduğunu savunmaktadır (Beran, 1984:
24-25).
Bireyci bir teori geliştiren Beran, ayrılıkçı gruplara kendi kaderlerini tayin
etme hakkının verilmesini savunurken ayrılan grupların da aynı hakkı kendi bölgelerindeki diğer gruplara tanımasını şart koşmaktadır. Görüldüğü üzere Beran,
tekrarlanan ayrılmaya (recursive secession) izin vermekle kalmayıp bunu zorunlu
saymaktadır (Beran, 1984: 29-30). Bu durumda, ayrılma hakkını kullanıp kendi
devletini oluşturan gruba karşı olan bir başka grup, eğer yeni oluşan ülkenin
bir bölgesinde çoğunluğu oluşturuyorsa aynı ayrılma hakkından yararlanabilecektir. Beran’ın talep ettiği biçimde, ayrılıkçı grubun, kendi sınırları içerisinde
herhangi bir bölge içindeki çoğunluğun da ayrılma hakkını tanıması durumunun,
Buccheit’in isimlendirmesiyle ‘sonsuz bölünürlük’ (indefinite divisibility) sorunu yaratması korkuya neden olmuştur. Ayrılma hakkının istisnai durumlar dışında da
tanındığı takdirde, devlet sisteminin küçük devletlerden oluşan büyük bir parçalanmaya ve bunun sonucunda anarşiye yol açacağı endişesi birçok yazar tarafından dile getirilmiştir. Beran, ayrılmanın savaşa neden olmasının hiçbir zaman
haklı çıkartılamayacağını, ancak savaşı başlatan ayrılan değil de bölünen taraf ise,
o zaman burada suçlanması gerekenin bölünen taraf olacağını söylemiştir. Öte
yandan sonsuz bölünürlük sorununun ise, bölünme tehlikesi içinde olan devletlerin vereceği ödünlerle ortadan kaldırılabileceğini düşünmektedir (Beran, 1984:
29-30; Freeman, 1999: 54). Beran’ın teorisinin belki devamlı bir parçalanmaya neden olacağı açıktır, ama aynı zamanda ilk baştaki ayrılma için engelleyici bir işlev
görmesi mümkündür, çünkü ayrılıkçılar kendi ülkelerinin de bölünebileceğini,
istikrarsız ve yamalı bohça gibi bir ülkeye sahip olacaklarını düşünürlerse ayrılmaktan vazgeçebileceklerdir (Glaser, 2003: 373). Nitekim Kanada’daki anketler,
Quebec’te egemenliğe verilen desteğin bağımsız Quebec’in kuzey topraklarını
yerlilere devretmesi durumunda azaldığını göstermektedir.
Beran, ayrılmak isteyen grubun oy kullanılacak toprağı belirleyebilmesi için
mükerrer halk oylaması önermektedir. Liberal demokratik bir ülkede tek taraflı
ayrılmanın, ayrılmayı düşünen yurttaşların bölgesindeki referandumla, çoğunluk prosedürüne göre olmasını savunan Beran, ülkenin geri kalan kısmının bu
kararda söz hakkının olmadığını açıklamıştır (Pavkovic, 2004: 701). 1988’de
Fransa’da yapılan “Yeni Kaledonya’nın Fransa’dan ayrılmasına izin verilsin mi?”
halkoylamasına tüm Fransızların katıldığı düşünülürse bunun önemli bir ayrım
olduğu daha iyi anlaşılır. Fransa’da yapılan halkoylamasında Yeni Kaledonya’ya
ayrılma izni çıkmamıştır.13 Ancak Beran’ın önerisinde olduğu gibi seçimlere sadece Yeni Kaledonya’dakiler katılsaydı sonucun farklı olacağı şüphesizdir (Caney,
13

Fransız anayasası, ülkedeki herhangi bir bölgeye ayrılma hakkı tanımasa da Fransa’nın denizaşırı
topraklarına ayrılma hakkı tanımaktadır. Ancak bu referandumlara tüm Fransızların katılması
öngörüldüğünden denizaşırı topraklarının ayrılmasının önüne geçilmiş olmaktadır.
Yaz-Sonbahar 2007

Kendi Kaderini Tayinin Liberal Teorileri f 79

1997: 352). 1900 yılında Britanya’nın bir parçası olmak istemeyen İrlandalılar
da, İrlanda’da ayrılıkçı bir referandum düzenlemişler ve ayrılık yönünde görüş
bildirmişler, ancak Kuzey İrlanda’da çoğunluk Britanya’nın parçası olmaya devam etmek istediğini ortaya koymuştur. Beran, Katoliklerin çoğunlukta olduğu
Londonderry, Tyrone, Fermanagh ve Armagh ilçelerinin yaptıkları ilave referandumlarla bağımsız İrlanda’ya katılmak istediklerini ortaya koyduklarını, bunun
da İrlanda’nın bölünmesiyle sonuçlandığını hatırlattıktan sonra “eğer siyasal birlik gönüllüğe dayanıyorsa, ayrılmayı isteyen bölgelerdeki ayrılıkçıların oylarının
belirleyici olması gerektiği” düşüncesini yinelemiştir (Beran, 1993: 485). Yalnız
Beran, daha önce de belirtildiği üzere, ayrılıkçıların da kendi topraklarında yaşayan bütün azınlıklara aynı şekilde referandum yapma hakkını vermesini istemektedir.

Beran’ın Teorisinin Eleştirisi
İlk bakışta ayrılma konusuna hayli esnek yaklaşıyor görünen Beran’ın teorisi
dikkatli incelendiğinde aslında birçok durumda kendi kaderini tayin hakkını ve
ayrılmayı engellediği fark edilmektedir. Beran, ayrılmaya hangi koşullarda izin
verilmeyeceğini uzun uzun anlatarak ve ayrılmaya izin veren koşulların bile ayrılmanın muhakkak arzu edildiğini göstermediğini söyleyerek başlangıçta cömert
gibi göründüğü ayrılmaya birçok sınırlama getirmiştir (Bartkus, 1999: 17). Eğer
bir grup bağımsız olduktan sonra temel sorumlulukları üstlenecek kadar geniş
değilse, eğer grubun bulunduğu topraklar varolan ülkenin sınırlarında değilse
ayrılma bir kuşatılmaya neden olacağından veya grubun yer aldığı topraklar varolan ülke için ekonomik, kültürel veya askeri anlamda çok önemliyse ayrılmaya müsaade edilemeyeceğini belirtmiştir (Beran, 1987: 42; Wellman, 1995: 153).
Özetle, Harry Beran, eğer ayrılmayı düşünen grup yaşayabilir bir devlet yaratamazsa ayrılma hakkının verilmemesini savunmaktadır. Beran, bireylerin ayrılma
yönünde rıza göstermesine karşın aşağıdaki koşulların mevcudiyeti durumunda
yeni bir devletin kurulmasını onaylamamaktadır:
i. bağımsız bir devletin sorumluluklarını yerine getirmeyecek denli küçükse
ii. ayrılması ahlaken ve pratik olarak mümkün olduğu halde kendi içindeki alt
iii. gruplara ayrılma hakkına izin vermeye hazır değilse
iv. çeşitli nedenlerle ayrılamayan alt gruplarını sömürmeye veya onlara baskı
yapma uğraşısındaysa
v. varolan bir ülkenin sınırlarıyla kuşatılmışsa (enclaved)
vi. mevcut ülkenin kültürel, ekonomik veya askeri olarak çok temel bir yerini
işgal ediyorsa
vii. varolan ülkenin nispi olarak çok büyük oranda ekonomik kaynaklarını
işgal eden bir alandaysa (Beran, 1984: 30-31; McGee, 1994: 11-12).
Beran, ayrılmanın her iki tarafa da büyük bedeller getireceği düşüncesiyle bu
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koşulları öne sürmüştür, fakat “bu bedel özgürlük hakkının mevcudiyetini reddetmeyi haklı çıkartmamaktadır”. Beran’ın başta öne sürdüğü gibi eğer gerçekten
her bir bireyin rızası önemliyse, o zaman her bireyin siyasal kendi kaderini tayine
tam hakkı bulunmaktadır (Wellman, 1995: 153-54). Fakat Beran’ın teorisinin asıl
zayıf noktası, çoğunluğun rızasının ayrılmayı meşru kılmasıdır. Halbuki “rıza
modeline göre bütün çağdaş ülkeler gayrı meşrudur”, çünkü mevcut ülkelerin büyük bir bölümü vatandaşlarının rızası alınmadan kurulmuştur (Wellman, 1995:
155-6). Batılı demokratik ülkelerin bile halkın rızasıyla kurulmadığı düşünülürse
mevcut ülkelerin birçoğunun meşruiyet için gerekli olan rıza kriterini karşılamadığı görülmektedir. Toplumsal sözleşme teorilerinin de temel sorunu budur,
devlet, vatandaşların rızasından, yani sözleşmeden önce ortaya çıkmaktadır. Eğer
mevcut devletler vatandaşlarının rızasıyla ortaya çıkmamışsa, devletsiz uluslar
için vatandaşların rızasının aranması ve referandum şartının konması sorunlu bir
yaklaşımdır. Toplum sözleşmesi kuramının zayıflığı böyle bir sözleşmenin hiçbir
zaman var olmamasından kaynaklanmaktadır. Herhangi bir grubun bir araya gelip kendilerini ve gelecek nesilleri bağlayacak bir sözleşmeye girdiğine dair hiçbir
tarihi kanıt yoktur, böyle bir sözleşme varsa bile, daha sonraki nesilleri bağlayıcı
değildir.14
Ayrılmanın her zaman haklı çıkartılabileceğini ve insanları kendi tercih ettikleri yönetime sahip olmaktan alıkoyacak meşru bir neden olmadığını savunan
anarko-kapitalist yazar McGee15, Beran’ın ayrılmayı yasaklayan bu koşullarını
tartışıp eleştirdiği makalesinde öncelikle ülkenin küçüklüğü tezini çürütmüştür.
McGee, Andora, Bahreyn, Dominik Cumhuriyeti, Liechtenstein, Malta, Monako, Tonga gibi ülkelerin New York Şehrinin Central Parkından daha küçük
oldukları halde bir devlet olmalarına bir mani olmadığını belirtmiştir (McGee,
1994: 13). Aslında yalnızca Beran değil, Gellner de, Nations and Nationalism kitabında ulusal kendi kaderini tayin ilkesinin, “birçok potansiyel ulus olup siyasal
birim için az sayıda yer olduğu için uygulanamaz olduğunu” söylerken küçük
devletlerin oluşmasına dair endişesini dile getirmiştir (Gellner, 1983: 2). Andora, Liechtenstein ve Singapur gibi küçük devletlerin kendi kaderini tayini gayet
iyi yürüttüklerini hatırlatan Margaret Moore, “eğer siyasal birim çok küçük ve
kaynak fakiriyse ve bu birimdeki halk fakirleşecekse, şurası açıktır ki, bu etkenin
referandumda halkın kendisi tarafından dikkate alınması gerektir” demiştir (Mo14

Lysander Spoonder’in anayasaların eski neslin sözleşmeleri olduğu ve onlarla birlikte öldüğü sözüne
gönderme yapan McGee, hiçbir neslin başkalarını bağlama hakkının olmadığına inanmaktadır (McGee,
1994: 17). Beran da, “statükoyu dondurarak, tercih özgürlüğünü kullanan bir nesil aynı özgürlükten daha
sonraki nesilleri mahrum etmeye çalışmaktadır” derken aslında benzer bir noktaya temas etmektedir
(Beran, 1984: 25)
15 Bir yönetimin yönetilenlerin rızası var oldukça meşru olabileceğini söyleyen McGee, ancak,
ayrılmanın kuramsal zeminde her zaman haklı çıkartılmasının mümkün olduğunu belirtse de çözülmesi
gereken teknik sorunların varlığını inkâr etmemektedir (McGee, 1994: 21).
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ore, 1997: 909-910). Gerçekten de, bir siyasal grubun kendi kendini yönetip yönetemeyeceğine o grubun kendisinin karar vermesi ve bu siyasal riski kendisinin
üstlenmesi daha yerinde olur. Ulus-devletlerin her biçim ve boyutta olabildikleri,
Çin Halk Cumhuriyeti gibi nüfusu 1 milyarı geçenin olduğu gibi Tuvalo gibi nüfusu on binlerle ifade edilenlerin de bulunduğu bilinen bir durumdur. Bir başka
deyişle, ulus-devlet tasavvurunda, Rönesans şehir-devletinde olduğu gibi, bir ideal
ölçü kaydı yoktur (Billig, 2002: 33). Hal böyleyken, küçük birimlere ayrılma
hakkı tanımamak Beran’ın bireyci yaklaşımına tamamen ters bir tutumdur.
Beran’ın “ayrılmayı planlayan grubun alt gruplarına ayrılma hakkı vermeye
hazır olmamaları” da ikna edici bir neden değildir. Mevcut yönetimden memnun
olmayan grupların daha memnun olacakları bir yönetim için ayrılma hakkı vardır ve bu temel haklarını ellerinden almak Beran’ın başlangıçtaki yaklaşımıyla
çelişki yaratmaktadır (McGee, 1994: 14). McGee’nin dikkat çektiği gibi, “yeni
oluşan devlet azınlıklarına daha da baskı yapma kararı alabilir, ama bu bir insan
hakları ihlali sorunudur, yalnız başına (per se) bir ayrılma sorunu değildir”, bu
yüzden bu iki meselenin birbirine karıştırılmaması gerekir (McGee, 1994: 27).
Beran’ın kuşatılma (enclave) argümanını da yetersizdir, zira bütün ada ulusları
bir şekilde kuşatılmıştır; suyla çevrelenme yerine karayla çevrelenme, bir grubun
devlet olma hakkını iptal etmeye temel oluşturmaz. Roma’nın içinde bir ülke
olan Vatikan, Beran’ın tezini çürütmeye yetmektedir (McGee, 1994: 14). Bu arada, Azerbaycan topraklarında yer alan ve çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu
ve kuşatılmış (enclaved) topraklara bir örnek oluşturan Yukarı Karabağ’a, Beran’ın
teorisine göre ayrılma hakkı verilmemelidir.
Ayrılmayı düşünen grubun bulunduğu ülkedeki kültürel, ekonomik veya askeri olarak önemli bir yeri işgal ediyor olmasının kendi kaderini tayin temel
hakkını engellemesi de makul bir açıklama olarak görülemez. Hele içinde olduğumuz 21. yüzyılda, serbest piyasa ekonomisinin ve özgür girişimciliğin hâkim
anlayış olduğu göz önüne alınırsa, böyle bir sistemde, bütün malların devletlere
değil bireylere ait olduğu, özel mülkiyet hakkının çiğnenmesinin ise insan hakları ihlali sayıldığı görülür. Bu nedenle liberal ekonominin geçerli olduğu bir
dünya sisteminde bu sava yer yoktur. Askeri argüman ise daha da sorunludur,
“insanların, diğerleri için askeri anlamda önemli diye istedikleri bir yönetim altında yaşama temel haklarından mahrum bırakılması” kabul edilebilir değildir.
Bu mantığa göre, Almanya ile Sovyetler Birliği’nin arasında tampon ülke konumundaki Polonya’nın hiçbir zaman egemen ülke olmaması gerekir. Yine benzer
şekilde Fransa ile Almanya’nın Belçika’yı aynı gerekçeyle hakimiyetlerine alması
gerekir (McGee, 1994: 15). Ekonomik kaynakların eşitsiz şekilde dağılması ve
mevcut ülkenin ekonomik kaynaklarının üzerinde yeni bir ülkenin kurulmasına
izin verilmemesi maddesi de, yine mevcut ekonomik sistemde malların devletlere
değil bireylere ait olması gerekçesiyle savunulabilir değildir. Japonya’yı örnek veLiberal Düşünce
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ren McGee, doğal kaynağa sahip olmayan Japonya’nın petrolünün %99’unu ithal
etmek zorunda olduğunu ama yine de dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri
olduğunu, Brezilya ve Sovyetler Birliği’nin ise doğal kaynaklar açısından çok
zengin olmalarına rağmen ekonomilerinin iyi durumda olmadığını hatırlatmıştır
(McGee, 1994: 15). Örneğin Kanada’da, doğal kaynaklar üzerindeki yetkili federal devlet değil eyaletlerdir, ancak eyaletler arasındaki gelir eşitsizliğini düzeltme
programları sayesinde bu zenginlik kısmen bölüştürülebilmektedir. Bu konuda
Glaser’in ilginç önerisini dikkate almak gerekir. Glaser, eğer ayrılıkçıların talep
ettiği toprakların bir kısmı zengin kaynaklara sahipse o zaman o zengin kaynakların bulunduğu kısmı talep etmekten vazgeçebileceği ya da ayrıldıkları ülkeye
telafi parası ödeyebileceği önerisinde bulunmuştur (Glaser, 2003: 373). Fakat Kuzey Irak’taki Kürtlerin Kerkük’teki zengin petrol kaynaklarından vazgeçmemeleri örneğinde olduğu gibi, bunu ayrılıkçılara kabul ettirmenin zor bir olasılık
olduğu açıktır. Kaldı ki zengin doğal kaynaklar genelde ayrılıkçılığı besleyen bir
unsur olagelmiştir. Örneğin Norveç’in 1905’te İsveç’ten ayrılmasını kolaylaştıran Norveç’teki petrol kaynaklarıdır ve Norveçliler bu zenginliği İsveçlilerle
paylaşmak istememiştir. Benzer şekilde, 1960’larda Kuzey Denizi petrollerinin
bulunması İskoç milliyetçiliğini artıran bir etki yapmış ve bu petrolün İskoçlara
ait olduğunu öne süren İskoç milliyetçileri Britanya ile bunu paylaşmayı reddetmiştir (Paquin, 2002: 78). Ama daha önemlisi, ekonomik nedenler yüzünden
Britanya’dan ayrılmayı riskli bulan İskoçların Kuzey Denizi petrolleri sayesinde
kendilerine güvenleri artmış ve ayrılmak eskisi kadar ürkütücü gelmemeye başlamıştır. Bu nedenle, zengin doğal kaynaklar bağımsızlığın en büyük güvencesi
sayıldığı sürece paylaşılması pek mümkün görünmemektedir.

Sonuç
Donald Horowitz’in de belirttiği gibi ayrılığın normatif kuramcıları nadiren
fikirlerinin gerçek dünyaya sistematik bir şekilde uygulanabilirliğini dikkate alırlar (Sorens, 2006: 10). Ancak kendi kaderini tayin taleplerinde, deyim yerindeyse
yaşanan patlama göz önünde tutulursa, kendi kaderini tayin ve ayrılma konusuna
dair teorilere ve yasal düzenlemelere eskisine göre çok daha ihtiyaç duyduğumuz
ortadadır. Bir hesaplamaya göre, 1993 itibariyle, dünyada çoğu ayrımcılığın ve
ayrılıkçı politikaların hedefi olmuş ve bu yüzden örgütlenerek kendi topluluksal
çıkarları ve kimliklerini muhafaza etmek amacıyla aktif siyasi tavır almış bulunan 233 ulusal grup ve etnik azınlık bulunmaktadır (Gurr&Harff’tan aktaran
Balı, 2001: 196). Tüm bu rakamlar, kendi kaderini tayin konusunda teoriler üretilmese ve bu konu akademik tartışmaların dışında tutulmaya çalışılsa bile birçok
grubun bu hakkı talep etmeye devam edeceğini gösteriyor. Türkiye gibi ayrılıkçı
taleplerle karşılaşılan bir ülkede ise kendi kaderini tayin konusunun çok daha
fazla tartışılması bir temenni değil zorunluluktur.
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Çağımızda liberalizm artık ölmüş müdür? Demokrasinin kendinden menkul herhangi bir değeri var mıdır? Her zaman ve mekanda geçerli, çerçeve değerler var
mıdır? Yoksa post-modernitenin ilanı kaçınılmaz mıdır? Bireysel tercihin, özel alanın
sınırları nerede başlar, nerede biter? Bütün toplumsal meseleler demokratik yönetim
sistemlerinde katılımla ve uzlaşmayla mı çözümlenmelidir?
Türkiye’nin otokratik siyasî sisteminde demokratik bir siyasal hayat düşleyenlerle
totaliter zihniyetliler arasında sıkı ve keskin bir çizgi var. Ama bu cepheleşmenin
dışında, zaman zaman özgürlük üzerine daha ince bir tartışmanın filizlenip,
geliştiğini görebiliyoruz. Aynı cephede fikrî mücadelelerini yürüten, Türkiye’nin
önde gelen iki yazarı Atilla Yayla ve Etyen Mahçupyan, demokratlık-liberallik ve
modernite-post-modernite çizgisi üzerinde önemli bir tartışmayı başlattılar. Liberte
Yayınevi, Türkiye’nin çorak fikir hayatına bir katkı olması umuduyla, bu tartışmayı
okuyucuların beğenisine sunuyor.
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ABD ve Uluslararası Ceza
Mahkemesi (UCM)*
Cenap Çakmak○

B

Giriş: ABD ve İnsan Hakları

M İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi metninin oluşturulmasında
önemli katkıları bulunan ABD, 1950’den sonra çok taraflı insan hakları
düzenlemelerine karşı kayıtsız kalmayı tercih etmiştir. Gerek BM Şartı, gerekse İnsan Hakları Beyannamesi’nin oluşturulmasında ABD’nin
sağladığı katkıyı, ABD’nin BM’nin en büyük destekçilerinden biri olduğu gerçeğinde aramak gerekir. Birleşmiş Milletler Örgütü’nün öncüsü ABD’nin, henüz
kuruluş aşamasında örgütün meşruiyetini tehlikeye atacak adımlar atması söz
konusu olamazdı. Bu, ABD’nin söz konusu belgelere öncülük ederken mutlaka
isteksiz olduğu anlamına da gelmemektedir. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın galiplerinden biri ve savaş sonrası kurulacak düzenin potansiyel baş aktörü olarak
ABD, uluslararası toplumun taleplerine bir tür cevap niteliğindeki bu iki metnin
yaratılmasında isteksiz davranamazdı.
Ancak savaş sonrası düzenin oluşturulmasında ABD’nin takındığı öncü tavır
kendini uluslararası düzenin birçok bileşeninde gösterirken, uluslararası bir insan
hakları rejiminin oluşturulmasında bir türlü hissedilmedi. Gerek BM çerçevesinde yürürlüğe giren, gerekse bölgesel düzeyde oluşturulan çok taraflı insan hakları
*Hakem denetiminden geçmiştir.
○Rutgers University, Division of Global Affairs, post doktora.
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anlaşmalarına ve bu anlaşmaların kurduğu insan hakları rejimlerine “istikrarlı”
bir biçimde kayıtsız kalan ABD, kendini insan hakları konularında uluslararası
düzeyde yükümlü kılacak adımları atmaktan özellikle kaçınmıştır.
Bu durum, özellikle Amerika’nın hemen hemen bütün dünyadaki, özgürlüğün ve demokrasinin beşiği olduğu şeklindeki imajı göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici hale gelmektedir. Amerika denince akla ilk gelen sembollerden
biri olan meşhur özgürlük anıtı, ABD’nin, onlarca yıldır özgürlük cenneti olarak
görülmesinin önemli bir kanıtıdır.
Carter ve Clinton dönemleri hariç tutulursa, ABD’nin insan hakları rejimlerine karşı tutumunun genellikle kayıtsızlık ve şüphecilik şeklinde belirdiğini
söylemek mümkün. Anılan iki dönemdeki tutum farklılıkları da daha çok başkanların kişisel yaklaşımlarından kaynaklanmış; bu açıdan bakıldığında ve özellikle yasama organları dikkate alındığında da aslında Amerikan tutumunun bu
dönemlerde de çok fazla değişmediği gözlenmiştir.
Carter döneminin de insan haklarının bir dış politika boyutu haline gelmesi
açısından önemli olduğu düşünülürse, ABD’nin uluslararası insan hakları rejimlerine taraf olmama eğilimini benimsediği görülür. Yani, insan hakları, ABD’nin
dış ilişkilerinde dikkate alınan bir unsur haline gelirken, ABD kendini uluslararası hukuk kurallarıyla bağlayacak düzenlemelere taraf olmamaya, Carter döneminde de, özen göstermiştir.
ABD’nin bu sürekli “kayıtsızlık” politikasının çok temel bir nedeni vardır.
ABD, kendi ulusal insan hakları standartlarının yeterli korumayı zaten sağladığını düşünmektedir. ABD, genel olarak insan hakları ile ilgili kurum, kural ve
uygulamalarından gurur duymaktadır. Dolayısıyla, ABD’nin uluslararası insan
hakları hukukunu benimsememesi, Amerikan hukukunun insan haklarını yeterince koruduğu inancı ile meşrulaştırılmaktadır.1 Benzer bir görüşü savunan
David Forsythe’ye göre, Washington’daki baskın görüş, gerçek insan haklarının
Amerikan tecrübesinden geldiği ve buradan da dünyanın geri kalan kısmına ihraç
edildiği şeklindedir. Bu nedenle ABD, hiçbir zaman kendi kanunlarını değiştirmeye neden olacak uluslararası insan hakları standartlarını bilerek kabul etmiş
değildir. Örneğin, dünyanın geri kalan kısmı çocuk haklarını korumak için uluslararası standartlara gerek olduğunda ısrar etmiş ise de ABD –aynen Somali gibikonu ile ilgili anlaşmaya taraf olmayı reddetmektedir.2
ABD’nin insan hakları anlaşmalarını imzalamaması, ABD’de hakim olan
“Amerikan istisnailiği” (American exceptionalism) görüşünün bir yansımasıdır.
Bu çerçevedeki temel iddia, ABD’nin insan hakları konusunda kendine özgü
1

Bak. Natasha Fain, “Human Rights Within the United States: The Erosion of Confidence”, Berkeley
Journal of International Law, Cilt: 21, 2003, s. 607.
2

David P. Forsythe, “The United States and International Criminal Justice”, Human Rights Quarterly, Cilt:
24, Sayı: 4, 2002, s. 976.
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standartları olduğudur. Bu standartlar, Amerikan bakışına göre, yeterli korumayı zaten sağlamakta, hatta dünyanın diğer bölgelerinde hakim olan standartların
bazen de ilerisinde olmaktadır. Bu nedenle, ABD’nin uluslararası insan hakları
anlaşmalarına taraf olmasının sonuç itibariyle bir faydası yoktur. İkinci iddia ise
insan hakları anlaşmaları ABD’de kendiliğinden yürürlüğe girmediği için, bu anlaşmaları ABD mevzuatına dahil etmenin oldukça zor bir iş olduğudur. Üçüncü
iddiaya göre de ABD egemenliğinden taviz vermemelidir.3 Bu bağlamda ayrıca
şunu da belirtmekte fayda var ki; ABD uluslararası kurumlara güven duymamaktadır. Çünkü bu kurumlar, ülkenin egemenliği açısından bir tehdit haline dönüştürülmektedir. Kendini özellikle de Kongre’de gösteren bu güvensizlik nedeniyle
ABD çok taraflı insan hakları anlaşmalarına taraf olmaktan kaçınmaktadır.4
2000 yılındaki başkanlık seçimleri sonrasında Beyaz Saray’a gelen George W.
Bush da, bekleneceği gibi, aynı çizgiyi sürdürdü. Ancak belirtmek gerekir ki,
Bush döneminde, ABD’nin uluslararası insan hakları rejimlerine karşı takındığı
olumsuz tavır çok daha ileri noktalara getirildi. Bu anlamda Bush döneminin,
ABD’nin insan hakları politikasına bir yenilik getirdiği de iddia edilebilir. Bush
iktidara gelinceye kadar çok taraflı insan hakları rejimlerine katılmayarak kayıtsız bir tutum takınan ABD, Bush idaresinde bu kayıtsız tutumu “düşmanca” bir
tutuma dönüştürmüştür.5
ABD’nin bu düşmanca tutumu kendini Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
ile ilgili gelişmelerde de kendini iyice göstermiştir. UCM’nin hazırlık çalışmalarına katkıda bulunan, dahası UCM’yi kuran Roma Statüsü’nün imzalandığı
konferansa da katılan ABD, Bush’un iktidara gelmesinin ardından UCM’ye karşı
düşmanca bir tutumun içine girmiştir.
Gerçi sözü geçen konferansa katılmakla UCM ile ilgili gelişmelere dahil olan
Clinton yönetimi de UCM’ye şüpheyle yaklaşmıştır. Roma Konferansı’nda kurucu Statüyü imzalamayan ABD, 1950’lerden itibaren Amerikan dış politikasına
hakim olan uluslararası insan hakları rejimlerine taraf olmama ve bu rejimlere
kayıtsız kalma ilkesinin bir örneğini daha sergilemiştir. Ancak yine de Statünün
Clinton döneminde, sembolik olarak da olsa imzalanmış olması, Clinton döneminin farklılığını ortaya koymaktadır.

Clinton Döneminde ABD ve UCM
Daha önce de belirtildiği gibi, Clinton dönemi, insan hakları politikaları açısından ABD dış politika tarihinde bir istisna olmaya adaydır. Bu dönemde, 2.
3

Daniel J. Whelan, “Beyond the Black Heart: The United States and Human Rights”, Human Rights &
Human Welfare, Cilt: 3, 2003, s. 41.
4

Steven R. Ratner, “The International Criminal Court and the Limits of Global Judicialization”, Texas
International Law Journal, Cilt: 38, No: 3, 2003, s. 450.
5

Bush döneminde ABD’nin insan hakları politikaları hakkında genel bir bilgi için bak. Fain, “Human
Rights Within the United States: The Erosion of Confidence”, ss. 607-630.
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Dünya Savaşı’ndan itibaren ABD dış politikasına hakim olan uluslararası insan
hakları rejimlerine kayıtsız kalma eğilimi belli ölçüde de olsa terkedilmiştir. Bu
yeni yönelimin en önemli göstergesi, ABD’nin, BM Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’ni kabul etmesidir. 1960’lı yıllarda ortaya çıkmasına ve
ABD’nin şampiyonluğunu yaptığı haklara vurgu yapmasına rağmen adı geçen
sözleşmeye ABD uzunca bir süre taraf olmamayı tercih etmiştir. Bu açıdan, Clinton dönemindeki adımın önemi büyüktür. Sözleşmenin kabul edilmesi ABD’ye
önemli bir yük getirmiş değildir. Çünkü Amerikan iç hukuku zaten büyük ölçüde Sözleşmenin kapsamı ile uyuşuyordu. Ancak geleneksel “kayıtsızlık” tutumunun terk edilmesini temsil etmesi bakımından Clinton yönetiminin bu adımı
önemli görülmek durumundadır.
Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile ilgili atılan adımın yanı sıra ABD
Clinton döneminde BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin kurulmasında da
öncü bir rol üstlenmiştir. Dolayısıyla Clinton döneminde uluslararası insan hakları düzenlemelerine karşı ABD’nin kayıtsızlığı ve şüpheciliği bir ölçüde de olsa
değişmiş oluyordu.6
Clinton döneminde uluslararası insan hakları rejimlerine karşı beliren Amerikan yumuşaması kendini UCM konusunda da göstermiştir. Clinton yönetimi
bir uluslararası ceza mahkemesinin kurulması ile ilgili çalışma ve düşüncelerin
somutlaşmaya başlamasından itibaren aktif bir şekilde sürece katılmıştır.
Bu çerçevede, Clinton yönetimi altında ABD, UCM’yi kuracak olan Roma
Statüsü’nün hazırlık çalışmalarına ve Roma Konferansı’na katılmıştır.7 Üstelik
ABD hem hazırlık aşamasında hem de konferans sırasında aktif ve zaman zaman
da yapıcı bir tutum sergilemiştir. Örneğin ABD, Şubat 1997’de ciddi bir biçimde
tartışılan bazı silahların kullanımının suç olduğu hükmünün metne dahil edilmesi konusunda aktif bir tutum sergilemiştir. ABD, biyolojik ve kimyasal silahlar
ve belli başlı mermilerin kullanımının savaş suçu olarak kabul edilmesini ve bu
yöndeki bir hükmün metne dahil edilmesini önermiştir.8
Yine hazırlık çalışmalarındaki tutumu, Clinton yönetiminin bir uluslararası
ceza mahkemesinin kurulması fikrini desteklediğini ortaya koymuştur. Clinton
yönetimi, taslak metin çalışmalarına aktif bir şekilde katıldığı gibi tartışmalar
sonucunda ortaya çıkan Roma Statüsü’nün çoğu unsurundan duyduğu memnuniyeti de ifade etmiştir. Ancak bu memnuniyete rağmen, Statünün bazı bölümlerini kabul edilemez bulmuş, bu nedenle de Roma Konferansı’nda Statüyü imzalamaktan kaçınmıştır.9
6

Whelan, “Beyond the Black Heart: The United States and Human Rights”, s. 36.

7

Ibid.

8

���������������������������������������������������������������������
Glasius, “Expertise in the Cause of Justice: Global Civil Society Influence
�����������������������������������
on the Statute for an International Court”, s. 158.
9

Mayerfeld, “Who Shall be Judge?: The United States, the International Criminal Court, and the Global

Yaz-Sonbahar 2007

ABD ve Uluslararası Ceza Mahkemesi f 91

ABD’nin Roma Konferansı’nda ortaya çıkan metne yaptığı katkı sembolik olmaktan öte somut öneriler şeklinde olmuştur. Örneğin Büyükelçi Prosper’in bir
basın toplantısında belirttiğine göre, Roma Statüsü’nde yer alan “tamamlayıcılık”
(complementarity) ilkesi ABD’nin önerisi üzerine tartışılmış ve kabul edilmiştir.
Yine Prosper’a göre ABD, Mahkemenin hazırlık aşamalarında gerçek bir insan
hakları koruma mekanizması için çaba göstermiştir. Ancak gerçek ve etkin önlemler metne dahil edilmemiş, dolayısıyla da ABD’nin sürece ve müzakerelere
katkısı, ABD açısından ancak kusurlu bir belgenin ortaya çıkmasına yardımcı
olmuştur.10
Clinton yönetiminde ABD’nin UCM ile ilgili sürece katkısı Roma
Konferansı’ndan sonra da devam etmiştir. ABD, Konferansta imzalamadığı Statüde kendisi açısından hayati sayılabilecek değişiklikler peşinde koşmuş, bu değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda UCM’ye daha fazla destek sağlayacağının
da sinyallerini vermiştir. ABD’nin istediği değişiklere bir örnek olarak ABD,
2000 yılında Statü’yü, ABD askerlerini muhtemel bir kovuşturmadan muaf tutacak şekilde değiştirmek için çeşitli şekillerde girişimlerde bulunmuştur. Ancak
bu girişimler, NGO Koalisyonu’nun karşı kampanyası ile karşılaşmış ve sonuçta
da ABD başarısız olmuştur.11
Yani Clinton UCM fikrine şüpheyle yaklaşmamış ve sürece aktif katılımın ABD’nin çıkarları için gerekli olduğunu düşünmüştür. Bu yüzden, ortaya
ABD’nin çok da beğenmeyeceği bir metnin çıkması ihtimaline rağmen uluslararası toplum ile birlikte hareket etme yönünde tercihini kullanmıştır.
Ancak Roma Statüsü’nün bazı hükümlerinden duyulan rahatsızlık, Clinton yönetiminin Statüye çok da sıcak bakmamasına neden olmuştur. Aslında Clinton’ın
Statü ile ilgili olarak daha etkin bir tavır takınmamasının nedeni Amerikan siyasal kurumlarının tutumlarıdır. Daha önce de belirtildiği gibi Kongre uluslararası kurumlara karşı güvensizdi. Böylece Clinton, Kongre’de, ABD’nin “istisnai”
(exceptional) olduğunu düşünenler ile beraber Pentagon’daki realistlerin baskısı
ile mücadele etmek durumunda kalmıştı. Hem Kongre hem de Pentagon’dan gelen baskılar arasında sıkışan Clinton yönetimi, Roma Statüsü’ndeki ABD açısından kabul edilemez hükümlerin yarattığı olumsuz izlenimin de etkisiyle UCM’yi
desteklemekten kaçınmıştır.12
Uluslararası toplumun iradesini ortaya koyan UCM ile sözü geçen baskıların
yarattığı ikilem, Clinton’ın Beyaz Saray’daki son günlerinde de kendini gösterEnforcement of Human Rights”, s. 95.
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miştir. Amerikan politikaları üzerindeki her türlü uluslararası kontrol ve gözetime kesin bir şekilde karşı çıkan Kongre ve Kongre’deki milliyetçi çıkışlar13,
Clinton’ın UCM konusunda olumlu adımlar atmasını engellemiştir. Ancak
uluslararası toplumun, eşine az rastlanır bir işbirliği ve dayanışma ile kurduğu
UCM’ye olan sempatisi Clinton’ın, Roma Statüsü’nü Beyaz Saray’daki son gününde imzalaması sonucunu doğurmuştur. Bu imza, Clinton yönetiminin uluslararası toplum ile birlikte hareket etme tavrının mantıksal bir uzantısıdır.
Fakat imzayı atmakla birlikte Clinton, yerine gelecek yeni Başkan’a, Statüyü onay için Senato’ya götürmemesi tavsiyesinde bulunmuştur. Böylece Clinton
hem Amerikan kurumlarının muhalefetini hem de Roma Statüsü’ndeki ABD’yi
rahatsız eden bazı hükümlerin hala ABD açısından birer endişe kaynağı olduğunu ifade etmiş oluyordu.
Bu açıdan bakıldığında Clinton’ın Roma Statüsü’nü imzalamış olmasının anlamsız olduğu düşünülebilir. Ancak sembolik de olsa ABD’nin Statüye imzacı olması, ABD’nin süreç ile ilgili hala ümitli olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Buna göre bu imza, ABD’nin endişelerini giderecek bir çözüm bulunduğu
taktirde, UCM’yi destekleyeceği anlamına da gelmektedir.

George W. Bush Döneminde ABD ve UCM
2000 yılı başkanlık seçimlerinde George W. Bush’un seçilmesi, ABD’nin dış
politika oryantasyonunda köklü sayılabilecek değişiklikleri de beraberinde getirdi. Bush yönetiminin benimsediği izolasyonist tutum, tarihte eşine az rastlanır
bir dış politika yönelimiydi. Bu tutum kendini UCM konusunda da göstermiştir.
Bush yönetimi altında ABD, UCM’ye karşı kesin bir tavır içine girmiştir.14
Böylece Bush yönetiminin tercihi, UCM’yi dışlamak şeklinde belirmiştir.
Clinton döneminin UCM konusunda uluslararası toplumla olabildiğince beraber hareket etme politikası terkedilmiş, yerine UCM’yi etkisizleştirme politikası
benimsenmiştir. 2001 yılının ilk gününden itibaren başkanlığı Bill Clinton’dan
devralan George W. Bush UCM’ye karşı somut “önlemler” almak için bir dizi
girişimde bulunmuştur. Aşağıda incelenecek olan bu girişimler, uluslararası toplumun tepkisini çekmiş, ancak Bush yönetimi konu ile ilgili temel politikalarında
geri adım atmaya yanaşmamıştır.
Afganistan’a müdahale, terörle savaş ve Irak Savaşı gibi “sıcak” konularda “tek
taraflı” (unilateralist) bir tutum sergileyen ABD, UCM konusunda da buna benzer bir tavır takınmıştır. İlk olarak Roma Statüsü’nden imzasını çekmiş, ardın13
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dan da UCM’ye açıkça cephe almıştır. Şimdi Bush yönetiminin UCM’ye karşı
başlattığı mücadelenin detaylarına geçelim.

ABD’nin Roma Statüsü’nden İmzasını Çekmesi
ABD, Clinton döneminde, 31 Aralık 2000 tarihinde UCM’yi kuran Statüsü’nü
imzalamıştı. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, Statüyü imzalayan Clinton bile
Statü’nün onay için Senato’ya götürülmemesini tavsiye etmişti. Bush yönetimi
ise Statüyü onay için Kongre’ye götürmediği gibi Statüdeki imzadan ABD’nin
sorumlu olmadığını ilan etmiştir.
Gerçi anlaşma Kongre’ye götürülmüş olsaydı bile Statünün onaylanması mümkün değildi. Kongre’de hem Cumhuriyetçiler, hem de Demokratlar UCM’ye kesin bir şekilde karşı çıkıyorlardı. Bu ortak tutum, aşağıda da görüleceği gibi, kanun
(Act) şeklinde somutlaşmıştır. Gerek Senato’da gerekse Temsilciler Meclisi’nde
var olan “anti-UCM” duygular nedeniyle Roma Statüsü’nün Kongre tarafından
onaylanması beklenemezdi.
Muhalefet bazen öyle şiddetli bir şekilde dile getiriliyordu ki Cumhuriyetçi
Senatör Rod Grems UCM’nin, ABD desteği olmadan aynen Milletler Cemiyeti
gibi dağılmasını istiyordu. Grems’e göre Mahkeme, ABD’nin yok etmesi gereken
gerçek bir canavardı.15
Ancak belirtmek gerekir ki, Kongre’de dile getirilen muhalefet partiler arasında az da olsa farklılık gösterebiliyordu. Hemen hemen bütün Cumhuriyetçiler
UCM’ye şiddetle karşı çıkarken Demokratların en azından bir kısmının daha
farklı bir tutum sergiledikleri gözleniyordu. Hakim Demokrat tutum, şu andaki
haliyle UCM’nin kabul edilemez olduğu, fakat ABD’nin, müzakereler yoluyla
yapılabilecek değişiklikler için yeni arayışlara girmesi gerektiği yönündeydi. Bu
çerçevede Demokratlar Cumhuriyetçileri UCM konusunda tek taraflı (unilateralist) ve izolasyonist olmakla suçlamaktaydı.
Roma Statüsü’nün çekincelere (reservations) izin vermemesi ve Statüyü onaylayan devletlerin ABD’yi tatmin edecek değişikliklere sıcak bakmamaları Demokratların da muhalefet kampında kalmalarına neden olmuştur. Ancak yine
de Joseph Crowley önderliğinde, Temsilciler Meclisi’nden 45 Demokrat, Başkan
Bush’un Roma Statüsü’nden “imzayı-geri-alma”sını (unsigning) açık bir şekilde
eleştirmiştir.16 Ancak bu sayı, 435 üyeli Temsilciler Meclisi için oldukça azdır.
Üstelik Bush’u eleştirmeleri, bu temsilcilerin UCM’yi o tarihteki haliyle kabul
edilebilir olarak gördükleri anlamına da gelmemektedir.
6 Mayıs 2002’de ABD Statüden imzasını resmen çekmiştir. Bu tarihte BM Genel Sekreteri Kofi Annan’a gönderilen mektupta ABD artık hiçbir şekilde Roma
15
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Statüsü’ne taraf olma niyetinin olmadığını ilan etmiştir. Silahların Kontrolü ve
Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı John R. Bolton
imzalı mektup şöyle diyordu:
Sayın Genel Sekreter,
Bu mektup, 17 Temmuz 1998 tarihinde kabul edilen Uluslararası Ceza
Mahkemesi Roma Statüsü ile bağlantılı olarak, Birleşik Devletler’in Statüye taraf olmaya niyeti olmadığını bildirir. Buna uygun olarak, Birleşik
Devletler’in 31 Aralık 2000 tarihli imzasından doğan yükümlülükleri artık
yoktur. Birleşik Devletler, bu mektupta belirtildiği şekliyle, Statüye taraf
olmama niyetinin, bu Statü ile ilgili depozitörün Statü listesinde de belirtilmesini talep etmektedir.17
ABD’nin Statüden imzasını çekmesi, oldukça popüler hale gelen bir terimin,
“imzayı-geri-alma” (unsigning), doğmasına neden olmuştur. Roma Statüsündeki
Amerikan imzasına dahi tahammül edemeyen Bush yönetimi, özellikle uluslararası hukuk uzmanları arasında meşruiyeti ile ilgili ciddi bir tartışma başlatan bir
adım atmaktan çekinmemiştir.
Statüyü onaylamadığı sürece anlaşma hükümleri ile yükümlü olmayacak olan
ABD’nin bu tartışmaya sebep olan tavrının nedeni doğal olarak merak konusu
olmuştur. Diğer bir deyişle, ABD Roma Anlaşması’na imzacı bir devlet olarak
kalsaydı dahi herhangi bir yükümlülük altına girmeyecekken, Bush yönetimi neden Statüyü sadece onaylamamakla yetinmeyip anlaşmadan tamamen çekilmişti?
Bu yöndeki bir soruya Savaş Suçları Sorunlarından Sorumlu Büyükelçi PierreRichard Prosper, Kofi Annan’a mektubun gönderildiği gün (6 Mayıs 2002) düzenlenen bir basın toplantısında şöyle cevap veriyordu:
Bugün yaptığımız şey, Statünün depozitörü olarak Birleşmiş Milletler’e niyetimizi net bir şekilde iletmek olmuştur. Anlaşma hukukuna göre, bir
devlet imzacı iken, o devlet, anlaşmanın amaç ve mahiyetine zarar verecek
şekilde tasarlanmış eylemlerde bulunmayacağı garantisini vermiş olmaktadır. Esneklik kazanabilmek için –sadece çıkarlarımızı korumak için değil
ayrıca alternatif adli mekanizmalar arayışına girebilmek için- bu anlaşmaya
taraf olmayacağımızı ve dolayısıyla UCM anlaşmasının amaç ve mahiyetinden farklı olabilecek yaklaşımlar sergileyebileceğimizi net bir şekilde ifade
etmeye karar verdik.18
ABD’nin bu tutumu hem politika hem de hukuk çevrelerinde tartışılmış ve
genellikle de ABD eleştirilmiştir. ABD’nin Statüden imzasını çekmesi genelde
17
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uluslararası hukuka aykırı görülmüştür. Bu çerçevede, Amerikan tutumunun Viyana Sözleşmeler Hukuku Sözleşmesi’nin 18. maddesine aykırı olduğu sıklıkla
dile getirilen bir eleştiri olmuştur.
Ancak Amerikan tutumunun uluslararası hukuk kurallarına aykırı olmadığı
görüşü de dile getirilmiştir. Uluslararası Hukuk Profesörü Curtis A. Bradley’ye
göre ABD’nin Statüden çekilmesi uluslararası hukuka aykırı değildi. Çünkü, öncelikle, uluslararası hukukta bir anlaşmaya imzacı bir devletin aynı anlaşmaya taraf olmasını zorunlu kılan herhangi bir kural yoktur. Ayrıca Roma Statüsü’nün
125. maddesi de Statünün imzacı devletlerin onayına tabi olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır. Son olarak da, asıl tartışma konusu olan Viyana Sözleşmesi’nin 18.
maddesi de, Bradley’ye göre ABD tarafından ihlal edilmiş değildi. Çünkü Viyana
Sözleşmesi’nin 18. maddesi, bir devletin, bir anlaşmayı imzaladıktan sonra, anlaşmanın amacıyla bağdaşmayacak eylemlerden kaçınmakla yükümlü olduğunu
ifade etmekle birlikte bu yükümlülüğün, ilgili devletin anlaşmaya taraf olmayacağına dair niyetini açık bir şekilde ortaya koyana kadar süreceğine hükmetmektedir.19
ABD’nin imzasını geri çekmesi uluslararası hukuka uygun olsa bile bütün uluslararası toplumu karşısına almak pahasına attığı bu adım politik açıdan oldukça
ilginç ve tartışmaya açıktır. Ancak Bush yönetiminin kararı ne kadar tartışmalı
olursa olsun, ABD kendini daha serbest hissetmiş ve sonraki adımlarını da buna
uygun olarak atmıştır.
ABD Roma Statüsü’nden çekilmekle yetinmemiş ve BM Güvenlik Konseyi’nde
de UCM’ye karşı önlemler almaya çalışmıştır. Temmuz 2002’de, UCM’nin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra ABD, Güvenlik Konseyi, hükümetleri
Roma Statüsü’nü imzalamayan ve BM barış operasyonlarında görev alan bütün
personelin UCM’nin hukuki eylemlerinden sürekli olarak muafiyetine izin vermedikçe gelecekteki bütün barış operasyonlarını veto etmekle tehdit ederek Güvenlik Konseyi’nde bir mücadele başlattı. Beklediğinden çok daha güçlü bir muhalefetle karşılaşınca da ABD yenilenme olanağı bulunan bir yıllık bir bağışıklığa
razı olmak zorunda kalmıştır.20

ASPA (American Servicemembers’ Protection Act- Amerikan Görevlilerini Koruma
Kanunu)
ABD’de her iki büyük parti de UCM’ye karşı çıkmıştır. 2001 Sonbaharında
Kongre, her iki partinin de güçlü desteğiyle, birkaç federal birimin bütçesi ile
ilgili kanuna “Craig Değişikliği”ni (Craig Amendment) eklemiştir. Bu önlem,
federal birimlere ayrılan fonların UCM ve Hazırlık Komisyonu’nu desteklemek
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veya onlarla işbirliği yapmak için kullanılmasını yasaklıyordu. Yaklaşık aynı zamanlarda gündeme gelen ASPA konusunda da her iki parti yine aynı tavrı takınmıştır.21
Bush yönetiminin UCM’ye karşı attığı en somut adımlardan birisi de
ASPA’dır.22 Kanun, ABD’nin UCM ile işbirliğini ve ABD’nin UCM’ye mali
yardımını yasaklamaktadır. Kanunun UCM ile işbirliğini yasaklayan 4. Bölümünde “Birleşik Devletler Hükümeti’nin veya herhangi bir eyaletin ya da yerel
bir hükümetin, herhangi bir mahkeme de dahil hiçbir birimi Uluslararası Ceza
Mahkemesi ile işbirliği yapamaz” demektedir. Aynı bölümün bir başka maddesi
de hiçbir hükümet biriminin UCM’ye finansal destek sağlayamayacağını ifade
etmektedir. ASPA’nın 6. Bölümü de ulusal güvenlik ile ilgili bazı bilgilerin doğrudan veya dolaylı bir şekilde UCM’ye transfer edilmesini yasaklamaktadır.23
Bunun uygulamadaki ilk yansıması Amerikan yetkililerinin bilgi, belge ve ifade ile ilgili olarak Mahkeme savcısına herhangi bir yardım sağlamamakta kararlı
olduklarını açıklamaları oldu. Büyükelçi Prosper, daha önce sözü geçen 6 Mayıs
2002’deki basın toplantısında konu ile ilgili olarak şöyle diyordu:
UCM, Birleşik Devletler hükümetinden herhangi bir destek ve işbirliği
beklememelidir. Eğer UCM Savcısı bir kişiye karşı bir dava inşa etmek isterse, savcı bunu kendi çabasıyla yapmak zorunda olup ABD enformasyon
ve işbirliğine dayanmamalı ve güvenmemelidir. Kendimizi süreçten soyutlamış bulunuyoruz ve bu çerçevede katkı yapmaya hiç niyetimiz yoktur.24
Ancak Kanun, ABD’nin UCM ile işbirliğini yasaklamakla yetinmiyor. Kanunun 7. Bölümünde ABD’nin UCM’ye taraf ülkelere askeri yardımını da yasaklıyor. Bölümün (a) bendinde, UCM’ye taraf bir ülke hükümetine ABD’nin hiçbir
askeri yardım sağlayamayacağı ifade edilmektedir. Ancak ABD Başkanı bu yasağı
iki şekilde kaldırabilir:
1. Her biri bir yılı aşmayacak bir veya iki dönem için Başkan bu yasağın Amerikan ulusal çıkarları için uygun olmadığına, dolayısıyla bu yasağın geçici olarak kaldırılmasına karar verebilir,
2. UCM’ye taraf ülke ABD ile, bu ülkedeki Amerikan personeline karşı
UCM’nin harekete geçmesini önleyeceğine dair ikili anlaşmaya girerse Başkan
bu yasağı sürekli olarak kaldırabilir.
21
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23

ASPA hakkında daha detaylı bilgi ve UCM’ye karşı bir önlem olarak etkisizliğinin bir tartışması için
bakınız, Sasha Markovic, “The Modern Version of Shot Heard Round The World: America’s Flawed
Revolution Against the International Criminal Court and the Rest of the World,” Clevaland State Law
Journal, Cilt 51, No. 2, 2004, ss. 269-281.
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Görüldüğü gibi, Kanun, UCM’ye taraf ülkelere, ikili anlaşmaya girmediği taktirde Başkana geniş bir yetki vermiştir. Yani ASPA’nın çok açık olan hükümleri
dışında aslında ABD Başkanı’nın bu yasayı yorumlama ve uygulamada çok geniş
bir hareket alanı vardır.25
Kanunun verdiği yetkiyle geniş bir hareket alanı elde eden Bush yönetimi,
UCM’ye taraf ülkelerle ikili anlaşmalar imzalamak için harekete geçti. Bu çerçevede, BM Genel Sekreteri’ne ABD’nin Roma Statüsü’nden çekildiğini bildiren John R. Bolton imzalı mektubun gönderildiği gün (meşhur 6 Mayıs 2002),
Amerikan hükümeti Mariso Lino’yu, ABD görevlilerini Mahkemeye teslim etmelerini önlemek için bir dizi ülkeyle ikili anlaşmalar müzakere etmek üzere
görevlendirdiğini açıkladı.26
ABD’nin ikili anlaşmalar imzalama girişimleri bazı ülkeler üzerinde –özellikle
de ekonomik açıdan istikrarsız ve Amerikan yardımına bağımlı ülkelerde- etkili
olurken, genel olarak bir dirençle karşılaştı.27 Özellikle Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğu Amerikan taleplerine olumsuz yanıt verdi. AB’nin, üye ülkeleri ABD ile ikili anlaşmalar konusunda serbest bırakmasının ardından ABD, AB
ülkeleri ile de ikili anlaşmalar akdetme girişimlerinde bulunmuş, ancak hiçbir AB
ülkesi Amerikan taleplerine olumlu yanıt vermemiştir.
ABD’nin İngiltere, Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere anahtar niteliğindeki Avrupalı müttefikleri, ABD’nin çabalarına, Statüyü etkisizleştirdiği gerekçesiyle karşı çıkmışlardır.28 Sadece AB ülkeleri değil, AB’ye aday ülkeler de ABD
ile BIA (Bilateral Immunity Agreement- İkili Bağışıklık Anlaşması) imzalamaktan kaçınmıştır.29
ABD’nin ikili anlaşmalar konusundaki girişimlerinin ardından Kongre’de
ASPA’ya eklenen bir maddeye göre, UCM’ye taraf olduğu halde ABD ile ikili
bağışıklık anlaşmasına girmeyen hükümetlere yapılacak 2,52 milyar dolarlık ekonomik yardım 2005 bütçesinden çıkarılıyordu.30
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Lawyers Committee for Human Rights, In the National Interest, 2001: Human Rights Policies for the Bush
Administration (New York: Lawyers Committee for Human Rights, 2001), s. 87.
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http://www.crimesofwar.org/onnews/news-us-icc.html. Erişim 18.03.2005.
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İkili Anlaşmaların başarı şansının bir tartışması için bakınız, Jeffrey S. Dietz, “Protecting the Protectors: Can the United States Successfully Exempt US Persons from the International Criminal Court with
US Article 98 Agreements?” Houston Journal of International Law, Cilt 27, No. 1, 2004, ss. 137-180.
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Colum Lynch, “Congress Seeks to Curb International Court”, Washington Post, 26 Kasım 2004.
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ABD’nin ikili bağışıklık anlaşması imzalama çağrısı yaptığı ülkelerin çağrıya olumlu vermemelerinin bir
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ASPA hükümlerine göre ABD ile ikili anlaşma akdetmeyi reddeden AB aday
ülkesi Hırvatistan 5,8 milyon dolar, Tanzanya ise 500 bin dolar kaybediyordu.
Yine Güney Afrika 500 bin dolar, Benin ve Mali de 250 bin doları ABD ile anlaşmaya girmedikleri için alamıyorlardı. Uyuşturucu ile mücadelede ABD ile yakın
bir ittifak ilişkisi içinde olan Ekvator ise aynı gerekçe ile 15,7 milyon dolar kaybediyordu.31
Ancak ASPA’nın en önemli bölümü, kanunun “Lahey’i İşgal Kanunu” olarak
ün yapmasına neden olan 8. Bölümüdür. Bu bölümde, UCM tarafından veya
UCM adına tutuklu olarak tutulan ABD Silahlı Kuvvetler üyeleri ile diğer bazı
kişilerin kurtarılması yetkisi düzenlenmektedir. Buna göre, ABD Başkanı, UCM
tarafından veya UCM adına, kendi rızası olmadan tutuklanan veya hapse atılan
aşağıdaki gruplara ait herhangi bir kimseyi kurtarmak için gerekli olan her yolu
kullanmaya yetkilidir. Bu yetki, şu kişileri kapsamaktadır:
1. Birleşik Devletler vatandaşları
2. Müttefik ülkelerin vatandaşları
3. ABD veya müttefik bir ülke adına resmi bir faaliyette iken yakalanan veya
hapsedilen kişiler.
Kanun, Başkana tanınan yetkinin ayrıntılarına girmemekte, sadece rüşvet ve
benzeri teşviklerin kullanılamayacağını ifade etmektedir. Buna göre Kanun, ABD
Başkanına, sözü geçen kişileri kurtarmak için askeri önlemler alması, dahası bu
kişilerin bulunduğu ülkelere askeri müdahalede bulunması için geniş bir yetki
vermektedir.
Uluslararası politik ilişkiler açısından bakıldığında pek ihtimal dahilinde olmasa da ASPA ABD Başkanına, gerekli gördüğü taktirde, başta UCM’nin merkezi
Hollanda’nın Lahey kenti olmak üzere dünyada herhangi bir yere askeri operasyon düzenleme yetkisi verdiği için Kanun daha çok “Lahey’i İşgal Kanunu” (The
Hague Invasion Act) olarak bilinmektedir.
Lahey’i İşgal Kanunu, kaçınılmaz bir şekilde ABD’nin tüm dünyadaki, özellikle de Avrupa’daki imajını çok olumsuz etkilemiştir. Sadece geniş halk kitleleri
değil, aynı zamanda resmi kurumlar da Kanundan duydukları rahatsızlık ve öfkeyi yansıtmışlardır. Kanun, Hollanda Parlamentosu’nda kızgınlıklarını ifade eden
parlamenterlerin tartışmalarına neden olmuştur. Yine medya kanunu alaya alan
ifadeler kullanmış, hatta Delta Force’un Hollanda hapishanelerine sorti yaptıkları karikatürler gazeteleri süslemiştir.32
31

Letta Tayler, “Bush Administration Suspends Aid to Nations That Refuse to Shield Americans from
War-Crimes Court”, Newsday, 17 Ekim 2004.
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Lahey’i İşgal Kanunu sadece ABD dışında değil ABD içinde de şiddetle eleştirilmiştir. Uluslararası hukuk profesörü Mutua’ya göre ASPA, ABD’nin UCM’ye
açıkça savaş ilan ettiğini sembolize etmektedir.33 Yine Princeton Üniversitesi
Uluslararası ilişkiler profesörü Anne-Marie Slaughter ASPA’yı, Amerikan ikiyüzlülüğünün somut bir kanıtı olarak nitelendirmektedir. Bir taraftan insan hakları şampiyonluğu yaparken diğer taraftan böyle bir kanunla insan haklarını ihlal
edenleri koruyacağını deklare eden ABD böylece insan hakları konusundaki ikiyüzlülüğünü ortaya koyuyordu.34
Ancak bütün tepki ve eleştirilere rağmen ne Kongre ne de Bush yönetimi
geri adım atmamıştır. Bütün uluslararası toplumu karşısına alma pahasına böylesi
sert bir adım atmasının ABD açısından çok önemli nedenleri olmalıdır. Şimdi de
ABD’nin UCM’ye niçin bu kadar şiddetle karşı çıktığına bakalım.

ABD UCM’ye Neden Karşı?
Aslında ABD’de UCM’ye karşı topyekun bir muhalefetin olduğunu söylemek biraz abartılı olur. Özellikle sivil toplum örgütleri ve akademik çevreler ile
birlikte geniş halk kitlelerinin UCM’ye karşı herhangi bir muhalefeti yok. Hatta
hükümet dışı örgütler (NGO) UCM’yi hararetle destekliyorlar. Ancak muhalefet kendini, özellikle resmi kurumlarda gösteriyor. Fakat resmi çevrelerde bile
bir fikir birliğinden söz etmek mümkün değil.
Kimi resmi görevliler Mahkemeye güvenilebileceğini, çünkü Roma Statüsü’nün
çok dikkatli bir biçimde hazırlandığını ve genel itibariyle ulus-devletin egemenliğine zarar verecek unsurlar barındırmadığını ileri sürerken, karşı olanlar da sonuçta UCM’deki yargıçların ve savcının kendileri hakkında Amerikalıların çok
fazla şey bilmediği kimseler olduğu gerçeği üzerinde duruyorlar.35 Buna göre,
ABD ile ilgili hiçbir sorun “yabancılar”ın inisiyatifine bırakılmamalıydı. Muhalifler, bu çerçevede Uluslararası Adalet Divanı’nın Nikaragua davasında ABD aleyhinde karar verdiğini ve dolayısıyla ABD’nin yine bir uluslararası mahkeme olan
UCM’ye güvenemeyeceğini iddia etmektedirler.36
UCM konusundaki ABD muhalefetinin temel sebeplerinden birisi, daha önce
de belirtildiği gibi, uluslararası kurumlara karşı özellikle Kongre’de kendini gösteren güvensizliktir. Ancak gerek ABD yönetimi gerekse diğer siyasal veya askeri
birimler bunu açıkça ifade etmemişlerdir. Amerikalılar, daha çok UCM ile ilgili
33
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teknik konulara işaret etmiş ve nispeten detay sayılabilecek noktalar üzerinde
genel bir muhalefet politikası inşa etmişlerdir.37
Forsythe’ye göre, ABD’nin UCM ile ilgili üç temel endişesi olmuştur. İlk endişe, Roma Statüsü’nün 12. maddesi ile ilgilidir. Bu madde, Statünün kapsamındaki bir suçu işlediği düşünülen kişi, şayet Statüye taraf bir devletin ülkesinde ise
bu kişinin UCM’nin yargı yetkisinde olduğunu ifade etmektedir. Daha somut
bir biçimde ifade edilecek olursa, örneğin bir Amerikan askeri UCM’ye taraf bir
ülkede bulunuyor ve soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından biri veya
birkaçından sorumlu olduğu düşünülüyorsa, ABD Statüye taraf olmamasına rağmen, söz konusu Amerikan askeri UCM’nin yargı yetkisi ve sahası dahilindedir.
ABD, anlaşmaların ancak ilgili anlaşma ile bağıtlanmayı kabul edenler üzerinde
bağlayıcı olduğunu ileri sürerek buna karşı çıkmaktadır.
İkinci temel endişe ise UCM’nin bağımsız savcısı ile ilgilidir. ABD, üç yargıçlı bir kurulun onayıyla harekete geçme yetkisine sahip olan bağımsız bir savcının ABD personeline karşı soruşturma başlatması ihtimaline karşı çıkmaktadır.
ABD, kendisinin veto hakkına sahip olduğu Güvenlik Konseyi’nin soruşturma
açma ve suçlamada bulunmada tek yetkili olmasında ısrar etmektedir. ABD’nin
bağımsız savcıdan endişe etmesinin gereksiz olduğu telkin ve iddialarına rağmen
Amerikalılar “sorumsuz” bir savcı ve yargıç kurulunun ABD personeline karşı
harekete geçebileceğinin ihtimal dahilinde olduğunda ısrar etmektedirler.
Forsythe’ye göre, ABD’nin UCM ile ilgili diğer önemli endişesi, UCM’nin
herhangi bir hükümete veya resmi otoriteye karşı hiçbir sorumluluğunun olmamasıdır. Bu durumda UCM’de, ABD’ye göre, bir “demokratik eksiklik” (democratic deficit) problemi vardır. Bu iddiaya göre, UCM, örneğin Amerikan Yüksek
Mahkemesi’nin aksine, daha geniş bir demokratik siyasal sistemin içinde değildir.
Bu nedenle UCM sadece dar ve teknik değil, aynı zamanda çok geniş kapsamlı kararlar verecektir. UCM üzerinde hiçbir kontrol olmadığı gibi, Mahkeme hiçbir
siyasal organa karşı da hesap vermek durumunda değildir.38
ABD’nin bu temel endişelerine bir tane daha eklenebilir. Mayerfeld’e göre,
UCM’nin kapsamında yer alan “aggression” (saldırı) suçu ile ilgili ayrıntılar da
ABD’yi rahatsız ediyor. Halen “aggression” suçunun Roma Statüsü’ne göre bir
tanımı yok. Her ne kadar bu suç henüz tanımlanmış değilse ve gelecekteki olası
bir tanım üzerinde taraf devletlerin 7/8’inin karar kılması gerekiyorsa da “aggression” suçunun kovuşturabilir suçlar kapsamına alınması ABD hükümetinin
rahatsızlıklarından birisidir. Özetle, ABD “aggression”ın suç kapsamına alınmasına şiddetle karşı çıkmaktadır.39
37
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Yukarıda sözü edilen endişeler, aslında ABD’de farklı birimlerce fakat aynı
tonda defalarca dile getirilmiştir. Örneğin yönetimin itirazını sembolize etmesi
bakımından Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in bu konuda söyledikleri oldukça önemlidir. 6 Mayıs 2002 tarihindeki (meşhur) basın açıklamasında Rumsfeld
yönetimin UCM’ye çok ciddi itirazlarının olduğunu ifade etmiştir. Bu itirazların
arasında Mahkeme savcısı ve yargıçlarının yetkilerinin yeterince kontrol edilmediği, BM Güvenlik Konseyi’nin uluslararası ceza kovuşturmalarındaki otoritesinin iyice sulandırıldığı ve Amerikan resmi görevlilerinin siyasi amaçlı kovuşturulmalarını önleyecek herhangi bir mekanizmanın UCM’de olmaması öne
çıkıyordu.40
Yine yönetimin UCM’ye muhalefetini ifade eden Marc Grossman’a göre,
Roma Statüsü, UCM Savcısı ve yargıçlarının ellerine ciddi anlamda kontrolsüz
yetki vermekte ve tartışma, politize olması olası kovuşturma ve karışıklığın kapılarını açmaktadır.41
ABD’nin Roma Statüsü’nden çekildiğini Kofi Annan’a bildiren mektubu imzalayan John R. Bolton ise UCM’ye Amerikan muhalefetini şöyle dile getirmiştir:
Statünün adil bir okuması, objektif bir gözlemciyi, Birleşik Devletler’in
İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya ve Japonya’yı havadan bombaladığı için
suçlu olup olmadığı sorusuna cevap veremez hale getirecektir. Hatta Statü dilinin doğrudan bir okuması, muhtemelen Mahkemenin Birleşik Devletler’i
suçlu bulacağını gösterecektir. Öyle görünüyor ki, bu hükümler Birleşik
Devletler’in Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atmaktan dolayı bir
savaş suçu işlediğine işaret edecektir. Bu kabul ve tolere edilemez.42
Bolton’ın ifadelerinden de anlaşılacağı gibi, ABD’nin temel endişelerinden birisi de savaş suçları konusundadır. Nitekim UCM’nin yetki sahasındaki suçlar
arasında ABD’lileri en çok endişelendiren savaş suçlarıdır. Amerikalı müzakereciler Roma Konferansı’nda savaş suçları tanımı için yüksek bir eşiğin kabul
edilmesini sağladılarsa da savaş suçlarının kapsam dışında bırakılmasını “başaramadılar”. Bu çerçevede, Chris Smith’in söyledikleri, ABD’nin savaş suçları ile
ilgili endişelerini teyit eder niteliktedir. Senatör Smith, şayet UCM Statüsü 2.
Dünya Savaşı’ndan önce yürürlükte olmuş olsaydı Dresden’in bombalanmasını
ve Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası bırakılmasını yasaklayacağını ifade
ederek savaş suçlarının UCM’nin yargı yetkisine alınmasını eleştirmiştir.43
Enforcement of Human Rights”, s. 105.
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Yukarıda Amerikan hükümetinin ve Amerikan yasama organlarının, yani
Kongre’nin iki kanadının UCM’ye olan muhalefetinin somut örnekleri verilmiştir. UCM’ye muhalefet elbette ki bu iki birimle sınırlı değildir. ABD’de UCM’ye
karşı dile getirilen güçlü muhalefet kendini ayrıca ABD Ordusu’nda da açık bir
şekilde göstermektedir. Savunma Bakanlığı ile çalışma imkanı bulduğunu ifade
eden uluslararası hukuk profesörü Steven R. Ratner, Pentagon’un bu konudaki
hassasiyetini şöyle açıklamaktadır:
Savunma Bakanlığı, olağanüstü derecede Amerikan görevlilerinin, resmi
eylemleri ile ilgili olarak yabancıların yargılamalarına maruz bırakılmalarından endişe etmektedir. Bir yabancı devletin ülkesinde bile Birleşik
Devletler’in resmi eylemleri üzerindeki yargı yetkisinin azaltıldığı ve yetkinin, üs dışındaki tacizler gibi resmi olmayan eylemleri kovuşturmakla
sınırlandırıldığı çok detaylı anlaşmalar yapılmıştır.44
Yabancı bir ülkedeki Amerikan askerleri üzerinde bile o ülkenin yargı yetkisini kabullenmekte zorlanan Savunma Bakanlığı’nın UCM’ye hakim prensip ve
prosedürleri kabullenmesi hiç beklenemezdi.
ABD’ye göre, UCM’deki eksiklikler evrensel olarak endişeyi gerektirecek eksikliklerdir. ABD Ordusu’nun insani müdahale amaçlı operasyonlarını azaltacağı
için aslında UCM uzun dönemde insan haklarının küresel korunmasını olumsuz
etkileyecektir.45 Buna göre, UCM’nin yargı yetkisinin ABD’li askerleri de kapsayacak şekilde geniş tutulmuş olması ABD’nin uluslararası askeri operasyonlarının sayısını önemli ölçüde azaltacaktır. Dünyanın güvenliğinin büyük ölçüde
ABD tarafından sağlandığı varsayımı üzerine temellendirilen bu iddiaya göre,
ABD’nin operasyonlarındaki azalma, dünyayı daha istikrarsız bir hale getirecektir.
Amerikalılara göre, UCM Belçika’nın on yıl önce çıkardığı soykırım ve insanlığa karşı suçlarla ilgili kanunun neden olduğu duruma benzer bir duruma neden
olacaktır. Söz konusu kanun, Belçikalı olmayanlara bile dünyanın herhangi bir
yerinde işlenen soykırım ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarını düşündükleri herhangi bir kimseye karşı Belçika Mahkemelerinde dava açmalarına izin
vermektedir.46
Belçika Mahkemelerinde bu kanun çerçevesinde hakkında, dava açılan Rumsfeld, 12 Haziran’da, ABD’nin, Belçika “Evrensel Yargı Yetkisi” Kanunu’nu kaldırmadıkça, NATO’nun Brüksel’deki yeni merkezi için daha fazla harcamanın
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tahsis edilmesine karşı çıkacağını açıklamıştır.47 Böylelikle ABD sadece UCM’ye
değil, Amerikalıların soykırım gibi suçlardan kovuşturulmalarına olanak sağlayan herhangi bir düzenlemeye karşı olduğunu gösteriyordu.
ABD’nin UCM’ye muhalefetine genel bir tepkinin yanında, bu muhalefetin
aslında yersiz ve ABD’nin ileri sürdüğü gerekçelerin temelsiz olduğunu savunan
görüşlerin sayısı da oldukça fazladır. UCM’nin, Roma Statüsü’ne taraf olmasa
da bir ülke vatandaşının Statüye taraf bir ülke topraklarında bulunması ve UCM
kapsamındaki suçlardan birisiyle suçlanması durumunda, UCM’nin yargı yetkisine girdiğini ifade eden 12. maddesine karşı dile getirilen Amerikan muhalefeti
aslında anlamsızdır. Çünkü mevcut uluslararası hukuk kurallarına göre, devletlerin kendi topraklarında işlenmiş suçları kovuşturmak gibi tartışmasız bir hakları
vardır. Ayrıca geniş ölçekte kabul gören ve tanınan evrensel yargı yetkisi doktrini, devletlere, kendi topraklarında işlenmiş olsa bile savaş suçları, insanlığa karşı suç ve soykırım suçlarını kovuşturma iznini tanımaktadır. Buna göre, Roma
Statüsü’nün 12. maddesine göre oldukça hassas durumda olacak olan bireyler,
mevcut hukuk norm ve uygulamalarına göre zaten aynı durumda bulunmaktadırlar.48
Ancak belirtmek gerekir ki, ABD’nin 12. madde ile ilgili itirazı, yukarıdaki
iddia çerçevesinde değerlendirildiğinde yersiz görünse de aslında durum o kadar da basit değildir. Birincisi, uluslararası güç ilişkileri açısından bakıldığında
herhangi bir ülkenin bir Amerikalıyı örneğin soykırım suçlaması ile yargılaması
pek mümkün gözükmemektedir. Ancak UCM’nin getirdiği kolektif koruma ve
garanti sistemi, bir Amerikalının yargılanması ihtimalini biraz daha arttırmaktadır.49 İkincisi, UCM’nin getirdiği en önemli yeniliklerden birisi olan bağımsız
savcı ile ilgili düzenlemeler, savcının güç ve çıkar ilişkilerine değil, suça ve suçlamaya daha fazla ve daha kolay odaklanmasını sağlamaktadır.
Birçok devlet, bir dizi siyasi nedenden ötürü, devletlerin veya Güvenlik
Konseyi’nin UCM’ye herhangi bir davayı kolay kolay götürmeyeceğini düşünmüştür. Dolayısıyla bu devletler, savcının soruşturma başlatacak güce ve yetkiye
sahip olması gerektiği sonucuna varmıştır. Yani bağımsız bir savcı, bir ihtiyaçtan
doğmuştur. Fakat halihazırdaki ad hoc mahkemelerde görev yapan savcıların aynı
yetkiye sahip olduğu düşünülürse, UCM savcısının da böyle bir yetkiye sahip
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olmamasını savunmak anlamsızdır.50 Bu açıdan bakıldığında ABD’nin bağımsız
savcı düzenlemesine karşı olmasının aslında mantıklı olmadığı ortaya çıkar. Çünkü bilindiği kadarıyla ABD ne ad hoc mahkemelere ne de bu mahkemelerde görev
alan savcılara karşı çıkmıştır.
Barbados ve Doğu Karayipler AB Delegasyonu Başkanı Amos Tincani’ye göre
de ABD’nin “politize” olması olası bir savcıdan endişe etmesi anlamsızdır. Kısacası, haklının üstünlüğü ilkesine saygılı ve kendi vatandaşlarına işlenmiş suçlara
ilişkin adımları atmaya yetenekli ülkelerin ne UCM’den ne de savcıdan korkmasına gerek yoktur. Tincani’ye göre, UCM’nin gerçek hedefi haydut rejimler veya
“kaybedilmiş” devletlerde (failed states) faaliyet gösteren suçlulardır.51
Bush yönetiminin UCM’nin herhangi bir siyasal otoriteye karşı sorumlu olmadığı şeklindeki eleştirisi de doğru değildir. Hem yargıçlar hem de savcı Taraf
Devletler Asamblesi’nde (The Assembly of States Parties) toplanarak seçme ve
görevden alma yetkisini kullanan üye devletlere karşı sorumlu olup onlara hesap verirler. Halbuki, örneğin ad hoc mahkemelerin hesap verebilirliği çok daha
tartışmalıdır. Bu mahkemeler, uluslararası toplumu daha fazla temsil eden çok
sayıdaki devletlere değil, sadece BM Güvenlik Konseyi’ne karşı sorumludurlar.
Dolayısıyla, gerçekte bu mahkemeler sadece Güvenlik Konseyi’nin daimi beş
üyesine hesap vermek durumundadırlar.52
Dolayısıyla, ABD’nin bu yöndeki itirazı kabul edilebilir değildir. Sadece kendilerine karşı sorumlu olan Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesine hesap veren
ad hoc uluslararası ceza mahkemelerini savunurken yaklaşık 100 devlete –üstelik
hepsi de birbirine ve UCM’ye karşı sorumlu- hesap verebilir durumdaki UCM’ye
karşı çıkmak Amerikan tezlerinin aslında adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde savunulabilir olmadığını ortaya koymaktadır.
Paradoksal bir şekilde, UCM’nin aslında ABD’nin güvenlik çıkarları için gerekli ve faydalı olduğu görüşleri de dile getirilmiştir. Buna göre, ABD’nin, kendi
güvenliğine aykırı olduğu gerekçesiyle UCM’ye karşı çıkmasının yersiz olması
bir tarafa, ABD, kendi güvenlik ve istikrarı için UCM’ye taraf bile olmalıdır. Demokrat Parti Kongre Üyesi Dennis J. Kucinich, bu bağlamda, UCM’nin 11 Eylül
türü saldırılarda rol alabileceğini ve bunun da Amerikan güvenliği için faydalı
olabileceğini iddia etmektedir. Kucinich’e göre, 11 Eylül saldırıları sadece Amerikan ulusuna değil, tüm insanlığa karşı işlenmiş suçlardı. Saldırıların failleri adalet
önüne çıkarılmalıdır; ancak hiçbir ulus bu işi tek başına başaramaz. Dolayısıyla
UCM bütün halkların temel insan haklarını teyit edecek ve kendi terörünü üretir noktaya gelmiş bir “terörle savaş”tan (war on terror) dünyayı kurtaracak bir
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uluslararası adalet sisteminin işlemesi için işe yarar bir çerçeve sunabilir.53 İlginçtir ki, Cumhuriyetçi Parti Senatörü Arlen Specter 1990 yılında Kongre’de yaptığı
ve o dönemde Amerikan hedeflerine yönelik terörist saldırılara atıfta bulunduğu
konuşmada, teröristleri yargılayacak bir uluslararası ceza mahkemesi olsaydı terörizm ile mücadelenin daha kolay olacağını ifade etmiştir.54
İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Londra Direktörü Steve
Crawshaw’a göre de UCM, ABD’nin kendi güvenliği için gerekli bir oluşumdur.55 Yine bir sivil toplum örgütü olan İnsan Hakları İçin Hukukçular Komitesi (Lawyers Committee for Human Rights- LCHR) de politika tavsiyesinde,
ABD’nin UCM’yi reddetmemesi gerektiğini belirtmiştir. Komite, raporunda
UCM’nin savaş suçları için bireysel değil kolektif sorumluluk aradığını ve daha
istikrarlı ve barışçıl bir uluslararası ortamın yaratılmasına katkı sağlayarak aslında ABD’nin güvenlik ile ilgili çıkarlarına da katkıda bulunacağını iddia etmektedir.56 UCM’nin sadece güvenlik ile ilgili konularda değil, ABD’yi doğrudan
ilgilendiren uyuşturucu kaçakçılığı gibi küresel sorunlarla mücadelede de etkin
bir rol oynayabileceği ve Amerikan çıkarlarına hizmet edebileceği de ileri sürülmüştür.57

Sonuç
ABD’nin UCM’ye karşı tutumunun genel anlamda olumsuz olduğu açıktır.
ABD’nin 1950’lerden itibaren düzenli olarak sürdürdüğü uluslararası insan hakları rejimlerine taraf olmama eğilimi UCM ile ilgili süreçte de kendini göstermiştir. Gerek Clinton döneminde gerekse Bush döneminde ABD’nin UCM’ye karşı
olumsuz bir tavır takınmasının temel nedenini bu eğilimde aramak gereklidir.
ABD’nin insan hakları ile ilgili belirlediği kendi standartlarının yeterli olduğu
inancı ile beslenen ve insan hakları ile ilgili kolektif girişimleri küçümseme anlamına gelen bu tavır Amerika’nın ulusal gururunun ve özellikle yasama organlarında var olan Amerikanın olağandışı olduğu ve hiçbir kalıba uymadığı düşüncesinin doğal bir sonucudur. Ne yasama organları ne de büyük ölçüde Amerikan
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halkı, insan hakları ile ilgili uluslararası düzenlemelerin Amerikan dizaynından
daha ileri bir noktayı ifade edebileceğine inanmamıştır. Dahası, Amerikan kurumlarında gerek çevre gerekse insan hakları rejimlerini işleten uluslararası kurumlara karşı genel bir güvensizlik hakim olmuştur. IMF, Dünya Bankası ve
NATO gibi örgütlerin aksine ABD önderliğinin ve etkisinin belirgin bir şekilde
kurulamayacağı bu tarz kurumlar, Amerikan çıkarlarına yardımcı birimler olarak görülmemiş, bu nedenle de insan hakları ile ilgili kurum ve düzenlemelere
ihtiyatla bakılmıştır.
Ancak Amerikan kurumlarında ve Amerikan halkında var olan ve yukarıda
kısaca açıklanan güvensizlik ve ihtiyat, uzunca bir süre, ABD’nin uluslararası
insan hakları rejimlerinin kurulmasına engel olma veya etkinliklerini azaltma
şeklinde somutlaşmamıştır. 1950–2000 arası dönemde insan hakları konularında hakim Amerikan tutumu kayıtsızlık şeklinde kendini göstermiştir. Diğer bir
ifadeyle, ABD, kurulan rejimlere ilgi duymamış, onlara taraf olmamış, ama söz
konusu rejimlerin işlemesine de büyük ölçüde karışmamıştır. Ancak bir taraftan
da dış politikasına insan hakları boyutunu eklemiş, diğer devletlerle ilişkilerinde,
muhatap devletin insan hakları standartlarını gözetmesini dikkate almıştır. Burada insan hakları konusunun ABD tarafından bir dış politika aracı olarak kullanıldığını belirtmek gerekir. Yani ABD, insan haklarını bir dış politika boyutu
haline getirmekle aslında insan hakları konusunu özellikle ikili ilişkilerinde, kendi çıkarları için kullanılabilir hale getirmiştir. Bu da Amerikan dış politikasının
önemli başarılarından birisidir.
UCM örneği göstermiştir ki, adeta geleneksel hale gelen insan hakları rejimlerine mesafeli durma politikası ABD’nin UCM’ye muhalefetinde etkili olmuştur.
Öte yandan, yine UCM örneği, dikkatle incelendiğinde, bu geleneksel tutuma
aykırı dış politika davranışlarının sergilendiği bir süreç olmuştur. Clinton döneminde ABD insan hakları rejimlerine ilgisiz kalma tutumunu kısmen de olsa
terk etmiş ve UCM ile ilgili sürece en azından katılmıştır. Ancak Bush’un iktidara gelmesi ile bu sefer tam tersi bir tutum sergilenmiş, ilgisizlik ve kayıtsızlık
şeklindeki geleneksel tutumun yerine aktif düşmanlık politikası benimsenmiştir. Dolayısıyla ABD’nin UCM’ye muhalefeti, bir taraftan ABD’nin geleneksel
tutumu ile örtüşen noktalar barındırırken, bir açıdan da bu geleneksel tutuma
aykırı bir eğilimi yansıtması bakımından oldukça ilginçtir. Üstelik çok kısa bir
zaman dilimi içerisinde birbirinin tam tersi sayılabilecek ve geleneksel kayıtsızlık
politikasının kısmen de olsa farklı uçlarında konumlandırılabilecek iki ayrı politikanın izlenmiş olması, ABD’nin UCM’ye muhalefetini ilginç kılan bir başka
gelişmedir.
Clinton döneminde, dönemin genel dış politika anlayışına uygun bir şekilde,
ABD UCM’nin kurulması ile ilgili sürece katılmış ve birçok noktada da sürece
katkıda bulunmuştur. Ancak buna rağmen, kaynağı geçmişte olan ve Amerikan
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kurumlarına ve dolayısıyla da dış politikasına hakim olan insan hakları ile ilgili uluslararası düzenlemeler ve kurumlara karşı güvensizlik başta olmak üzere
bir dizi nedenden ötürü ABD UCM’ye Clinton döneminde taraf olmamıştır.
Buna karşın Clinton Roma Statüsü’nü imzalamış ve kendi döneminin farklılığını
açıkça ortaya koymuştur. Onaya dönüşme ihtimali neredeyse imkansız olan bu
imzanın sembolik öneminin yanında pratik ve teknik bir önemi de vardır. Bir
defa, Clinton, Amerikan yönetiminin aslında UCM fikrine karşı olmadığını, bu
nedenle de teknik sayılabilecek endişelerinin giderilmesi durumunda ABD’nin
Mahkemeye taraf olmasının mümkün olabileceği mesajını vermiştir. Ayrıca
Clinton, ABD’nin, çekinceleri ve endişelerine rağmen uluslararası toplumun iradesine saygılı olduğunu da ifade etmiş oluyordu. Ancak bu imzanın en önemli
özelliği, ABD’yi kısmen de olsa yükümlülük altına sokmuş olmasıdır. Nitekim
Clinton’dan sonra iktidara gelen Bush bu yükümlülüklerden kurtulmak için
Clinton döneminde atılan imzayı geri çekmekten başka çare bulamamıştır. İmzanın önemli olmasının bir nedeni de onun, Roma Statüsü’ne imzacı olmak için
belirlenen sürenin sonunda atılmış olmasında aranmalıdır. Roma Statüsü, 31
Aralık 2000 tarihine kadar imzaya olanak tanımış, bu tarihten sonra ise sadece
onaya açık olacak şekilde hazırlanmıştır. Diğer bir deyişle, 31 Aralık 2000’den
sonra Roma Statüsü’ne imza yolu kapanmıştır. ABD’nin, UCM’yi kuran Roma
Statüsü’ne katılım (accession) yoluyla taraf olmasının mümkün olmadığını düşünen Clinton, imza için son gün olan 31 Aralık 2000 tarihinde Statüyü imzalamış,
böylece ABD’nin UCM’ye taraf olması konusunda açık bir kapı bırakmıştır.
Ancak Bush dönemi, başka birçok konuda olduğu gibi, UCM ile ilgili gelişmelerde de Clinton dönemi dış politika yönelimlerinden ciddi bir kopuşu ifade
etmektedir. Bush döneminde ABD’nin UCM’ye karşı tutumu sertleşmiş ve sonrasında da düşmanlığa dönüşmüştür. Bush yönetimi, geleneksel tutumun aksine,
UCM’yi dikkate almış ve ona kayıtsız kalmak yerine onunla mücadele etme yolunu benimsemiştir. Bush yönetimi ve Kongre’nin her iki kanadındaki Cumhuriyetçi çoğunluk UCM’yi Amerikan çıkarları için önemli bir tehdit olarak görmüştür. Cumhuriyetçiler kadar olmasa da bu tutuma Demokratlar da katılmış,
böylece UCM’ye karşı topyekûn bir mücadelenin zemini hazırlanmıştır. Kongre,
Yönetime UCM ile mücadelede geniş yetkiler veren yasaları çıkarmış, yönetim
de bu yasalar çerçevesinde ayrıntıları yukarıda verilen adımları atmıştır.
Ancak burada bir noktayı belirtmekte fayda var. Bush yönetimi, Roma
Statüsü’nden çekilme gibi somut ve önemli bir adımı atmak için uzunca bir süre
beklemiş ve ancak Mayıs 2002’de bu adımı atmıştır. Bush yönetiminin niçin bu
kadar beklediği dikkate değer bir soru olmaktadır. Bunun kesin bir cevabı olmamakla birlikte iki ihtimalden söz etmek mümkündür. Birincisi, bu tarihe kadar
ABD, UCM üzerinde kısmi de olsa kontrol imkanı sağlayacak düzenlemeler için
çaba göstermiştir. Bu çerçevede ABD’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin daha fazla
söz sahibi olmasını sağlayacak “önlemlerin” alınması için BM çerçevesinde giriLiberal Düşünce
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şimlerde bulunduğunu belirtmek gerek. Ancak bu girişimler sonuç vermemiş,
sonrasında da ABD daha somut adımlar atma yolunu benimsemiştir.58 Bir başka
neden olarak da 11 Eylül saldırılarını göstermek mümkün. Saldırılar sonrasında
daha etkili adımlar atmak ve terörle mücadelede daha rahat hareket etmek isteğinin ABD’nin UCM ile ilişkileri tamamen koparmasına neden olduğu iddia
edilebilir. Saldırılar sonrasında yapılacak olası askeri müdahalelerde sorun yaşamamak ve UCM’nin yargı yetkisine giren -başta savaş suçları olmak üzere- suçlardan Amerikan personelinin soruşturulmasının önüne geçmek için, Amerikan
yönetimi UCM’ye karşı etkili bir muhalefet başlatmış olabilir. Ancak sözü geçen
faktörler etkili olmuşsa da asıl sebebin Bush’un tek taraflı dış politikası olduğu
açıktır.59 Uluslararası kurum ve kuralları dışlama ve gücü merkeze alma şeklinde
beliren Bush dönemi Amerikan dış politikasının, uluslararası sistemin farklı nitelikteki ve çok sayıdaki aktörü tarafından kurulan ve bu yönüyle de uluslararası
toplumun iradesini yansıtan UCM’yi benimsemesi beklenemezdi.
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AİHS Çerçevesinde ve AİHM
Kararları Işığında Serbest
Seçim Hakkı*
Yüksel Metin○

I. Genel Olarak
Serbest seçim hakkı, Sözleşme sistemine 1 Nolu Ek Protokol1 (EP-1) ile birlikte
girmiştir. Serbest seçim hakkını düzenleyen EP-1 m. 3’de, “Yüksek Sözleşmeci
Taraflar yasama organının seçiminde halkın kanaatinin özgürce açıklanmasını
sağlayacak koşullar altında makul aralıklarla gizli oyla serbest seçimler yapmayı
taahhüt ederler” hükmü yer almaktadır.
Serbest seçimler, etkili siyasal demokrasinin ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin genelinde birçok kez vurgulanan demokratik toplum yapısının
vazgeçilmez unsurlarından biridir.2 EP-1 m. 3 ile, Sözleşme’ye taraf devletlerden
açıkça nitelikleri belirtilmiş bir rejimi, yani demokratik hukuk devleti sistemini kurmaları ve işletmeleri beklenmektedir.3 AİHS’nin güvence altına aldığı tek
siyasi hak olma özelliğine sahip olan serbest seçim hakkı, demokrasi açısından
*

Hakem denetiminden geçmiştir.
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi.
1 Nolu Ek Protokol, 20 Mart 1952 tarihinde Paris’te imzalanmış ve 18 Mart 1954 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Türkiye, söz konusu Protokol’ü 18 Mayıs 1954 tarihinde onaylamıştır.
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Yargısı, Sayı: 23, Ankara 2006, s. 124; Feyyaz Gölcüklü/Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
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önem taşıyan temel ilkeleri öngörmektedir.4 Bu hak, temel hakların korunması
ile demokrasi arasında kurduğu sıkı irtibattan dolayı merkezî öneme sahiptir.5
Serbest seçim hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından ilk
kez Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika davasında yorumlanmış ve Mahkeme’nin
bu davadaki yorumu daha sonra baktığı davalara esas teşkil etmiştir. Mahkeme
kararda şöyle demektedir: “Sözleşme’nin Başlangıç’ına göre, temel insan hakları
ve özgürlükleri en iyi şekilde, “etkili bir siyasal demokrasi” tarafından korunabilir. Birinci Protokolün 3. maddesi, demokrasinin karakteristik bir prensibini
içerdiğinden, bu madde Sözleşme sisteminde birincil bir öneme sahiptir.6
EP-1 m. 3 hükmü, Sözleşme sisteminde vatandaşlar lehine tanınmış tek siyasi
hak olma özelliğine sahiptir. Bu güvence, temel hakların korunması ile demokrasi arasındaki sıkı ilişkinin açık bir örneği olarak büyük öneme sahiptir. Böylelikle Sözleşme’nin Başlangıç’ında zikredilen demokrasi ile de doğrudan bir bağlantı
kurulmuş olmaktadır.7
EP-1 m. 3, demokratik toplumun temeli olarak, makul aralıklarla yapılacak
seçimlerle sürekli olarak yenilenen temsilî nitelikte bir yasama organının varlığını zorunlu kılmaktadır.8 Söz konusu bu madde ile aynı zamanda Sözleşme’de yer
alan hak ve özgürlüklerin uygulamaya geçirilmesi ve güvence altına alınmasında
ulusal yasama organlarının taşıdığı öneme de işaret edilmiş olmaktadır. Ayrıca
bu madde, Sözleşme’nin temelini oluşturan etkili siyasal demokrasi anlayışını
belirginleştirmekte ve pekiştirmektedir.9
4

Jens Meyer-Ladewig, Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Nomos Verlag, BadenBaden 2003, s. 341.
5
John J. Cremona, “The right to free elections in the European Convention on Human Rights”, Festschrift für Rolv Ryssdal, Köln/Berlin/Bonn/München 2000, s. 309; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2. Auflage, Zürich 1999, par. 31, Rn. 679.
6
Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika Davası, 02.03.1987, Başvuru no: 9267/81, parag. 47. Mahkeme, TBKP/Türkiye davasında, Sözleşme’nin Başlangıç metninde yer alan “etkili siyasal demokrasi”
kavramından yola çıkarak AİHS’nin demokrasi temeli üzerine inşa edildiğini vurgulamıştır. Mahkeme bu
kararda şöyle demektedir: “Hiç kuşkusuz demokrasi “Avrupa kamu düzeninin temel bir unsurunu temsil
etmektedir. Bu ilk önce, Sözleşme’nin, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinin,
bir yandan gerçekten etkili bir siyasal demokratik rejime ve öte yandan ortak bir insan hakları kavramına
ve insan haklarına ortak bir saygıya dayandığını bildirerek, Sözleşme ile demokrasi arasında çok açık bir
bağlantı kuran, dibacesinden çıkmaktadır. Aynı dibace takiben, Avrupa Devletleri’nin özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne saygı ideali ve siyasal geleneği ortak varlığına (ortak mirasına) sahip olduklarını belirtmektedir. Mahkeme, bu ortak mirasta Sözleşme’ye ilişkin değerleri görmüş ve bir çok kez bunun demokratik bir toplumun ideallerini ve değerlerini korumaya ve geliştirmeye yönelik olduğunu hatırlatmıştır”.
Bkz. TBKP/Türkiye Davası, 30.01.1998, parag. 45.
7
Stephan Breitenmoser, Rechtsgutachten zu den Verfassungsvorschlägen des Fürstenhauses und der Verfassungskommission des Landtages des Fürstentums Liechtenstein zur Änderung der Verfassung des Fürstentums Liechtenstein,
Muttenz 2000, s. 75.
8
AİHK’nun 05.11.1969 tarihli Danimarka, Norveç, İsveç ve Hollanda/Yunanistan kararı, Yearbook 12
(1969), II, s. 179 (Aktaran Breitenmoser, s. 76).
9
Pieter van Dijk/Godefridus J.H. van Hoof (ed.), Theory and Practice of the European Convention on Human
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Kişisel ve Siyasal Haklara Dair Uluslararası Sözleşme’nin 25. maddesi, seçme hakkını bireysel bir hak olarak kaleme almış olmasına karşılık, EP-1 m. 3,
bireye tanınan bir “oy hakkı”ndan ziyade devletin üstlendiği bir yükümlülüğe
işaret eder niteliktedir.10 Gerçekten KSHS m. 25, “Her vatandaş … haklara sahiptir…” ibaresine yer verirken, AİHS ve Ek Protokollerin diğer maddelerinin
aksine EP-1 m. 3’de “Yüksek Sözleşmeci Taraflar … taahhüt ederler” şeklinde bir
ifade yer almaktadır.11 Önceleri maddenin ifade biçiminden, bireylere “oy hakkı”
tanınmasından ziyade, sözleşmeci devlete “yasama organının serbest seçimlerle
oluşturulması” yükümlülüğünün getirildiği anlamı çıkarılmıştır. Nitekim Komisyon, başlangıçta bu görüşü benimsemiş ve X/Almanya kararında EP-1 m.
3’ün “kurumsal” bir hakkı düzenlediğine hükmetmiştir.12 Komisyonu bu yönde
karar almaya iten, maddenin yazılış şeklidir.13
Ancak, diğer maddelerden farklı olan bu ifade şeklinden hareketle 3. maddeden doğan yükümlülüklerin dar yorumlanması gerektiği sonucuna ulaşılamaz.
Formülasyondaki bu farklılığın sebebi, burada ilk planda bir özgürlük hakkının
söz konusu olmadığının, daha çok taraf devletlerin demokratik seçimleri gerçekleştirmek üzere pozitif önlemler alma yükümlülüğünün vurgulanmak istenmesi
ile söz konusu alandaki başlıca yükümlülüğün, kişisel ve siyasal hakların çoğunluğunda olduğu gibi çekinme (abstention) veya müdahale etmeme (non-interference) değil, fakat devletin demokratik seçimler “yapmak” için, pozitif tedbirler
alma şeklinde olmasıdır.14 Nitekim EP-1 m. 3’ün bireylere, sözleşmeci tarafların
egemenlik alanında bulunan “herkes için doğrudan güvence altına alınan” haklar
ve özgürlükler tanımadığı, sadece sözleşmeci devletler için yükümlülükler getirdiği şeklindeki yaklaşım zaman içinde terkedilmiştir. Nihayetinde Komisyon ve
Mahkeme, serbest seçimler yapılması konusunda “kurumsal hak” düşüncesinden,
herkese oy hakkı kavramına ve en sonunda yasama organı seçimlerinde “seçme”
ve “seçimlerde aday olma” biçiminde sübjektif katılım hakları kavramına ulaşmıştır.15
AİHM’nin yerleşik ve oturmuş uygulamasına göre, Sözleşme ve Ek
Protokoller’de güvence altına alınan hak ve özgürlükler, “yaşayan belge” olarak
“günün koşulları” ışığında ve “Sözleşme’nin konusu ve amacı” gözetilerek yoRights, 3. Aufl. 1998, 655 (Aktaran Breitenmoser, s. 76).
10
Gölcüklü/Gözübüyük, s. 437.
11
EP-1 m. 3’de geçen “taahhüt etme” ifadesi, Sözleşme’nin İngilizce metninde “undertake”, Fransızca
metninde “s’engagent”, Almanca metninde ise, “verpflichten sich” şeklinde yer almaktadır.
12
Bkz. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun 4.1.1960 tarih ve 530/59 nolu X/Almanya kararı.
13
Koçak, s. 125
14
Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika Davası, 02.03.1987, Başvuru no: 9267/81, parag. 50; MeyerLadewig, s. 342.
15
Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika Davası, 02.03.1987, Başvuru no: 9267/81, parag. 51.
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rumlanmalıdır.16 Mahkeme bu yaklaşımıyla 3. madde konusunda ileriye yönelik
gelişmeci bir yorum yöntemi benimseyerek, maddenin kapsamını lafzı ile sınırlı
tutmamıştır. Madde metninin açık hükmüne rağmen, maddenin sözleşmeci devletlere yalnızca objektif yükümlülükler getirmekten ibaret olmadığı, aynı zamanda bireysel bir hakkı da içerdiği Mahkeme içtihatlarında açıkça ifade edilmiştir.17
Buna göre, EP-1 m. 3, doğrudan uygulanabilir ve dava konusu yapılabilir nitelikte bir haktır.18
Bu makalenin konusu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında serbest seçim hakkının kapsamı ve içeriği, serbest seçim hakkını düzenleyen maddenin amacı, serbest seçim
hakkının taraf devletlere yüklediği yükümlülükler, serbest seçim hakkının sınırlandırılması ve bu bağlamda taraf devletlere tanınan takdir marjı ve demokratik seçim ilkelerinin analizidir. Bu çerçevede ilk olarak serbest seçim hakkının
AİHS’deki düzenleniş şekli üzerinde durulmuş, daha sonra seçme ve seçilme hakkı, serbest seçim hakkının uygulama alanı, seçim sistemi tercihi ve demokratik
seçim ilkeleri ele alınmıştır. Ayrıca demokratik seçim ilkeleri ile ilgili Venedik
Komisyonu’nun kabul ettiği ilkelere de değinilmiştir. Nihayet sonuç bölümünde
AİHM içtihatları, Venedik Komisyonu raporu ve Parlamenterler Meclisi kararı
ışığında Türk hukuk sistemi değerlendirilmiş ve ulaşılan sonuçlar sıralanmıştır.
Makalenin amacı, AİHS’nde güvence altına alınan serbest seçim hakkını, Sözleşme organlarının içtihatları ışığında ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktır. Böylelikle Türk seçim mevzuatının ve uygulamasının AİHS ile ne ölçüde uyumlu
olduğu daha kolay bir şekilde görülebilecektir.

II. Seçme ve Seçilme Hakkı
EP-1 m. 3, öncelikle sübjektif bir hak olarak seçme ve seçimlerde aday olma
hakkını, yani seçme ve seçilme hakkını güvence altına almaktadır.19 Ayrıca milletvekilliği görevini sürdürme hakkı da madde kapsamında değerlendirilmektedir.20 Buna karşılık madde hükmünden bütün kamusal makamlara serbestçe girme şeklinde genel bir hak çıkarılamaz veya türetilemez.21
16

Bkz. Loizidou/Türkiye Davası, 25.03.1995, parag. 70 vd.; Tyrer/Birleşik Krallık Davası, 25.04.1978,
parag. 31; Johnston ve Diğerleri/İrlanda Davası, 18.12.1986, parag. 51.
17
Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika Davası, 02.03.1987, Başvuru no: 9267/81, parag. 47.
18
Luzius Wildhaber, “Kommentierung zu Art. 3 des 1. ZP zur EMRK”, in: Heribert Golsong/Wolfram
Karl/Herbert Miehsler/Herbert Petzold/Kersten Rogge/Theo Vogler/Luzius Wildhaber/Stephan
Breitenmoser (Hrsg.), Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, 2. Lieferung,
1992, kn. 24 (Aktaran Breitenmoser, s. 77).
19
Gitonas vd./Yunanistan Davası, 01.07.1997, Başvuru No: 18747/91, parag. 39 vd.; Ahmed vd./
Birleşik Krallık Davası, 29.09.1998, Slg. 1998-VI, parag. 75; Labita/İtalya Davası, 06.04.2000, Slg. 2000IV, parag. 201.
20
Selim Sadak ve diğerleri/Türkiye Davası, 11.06.2002, Başvuru no: 25144/94, parag. 33.
21
Wildhaber, kn. 23 (Aktaran Breitenmoser, s. 77).
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EP-1 m. 3, kesinlikle kendi kaderini tayin hakkı tanımamaktadır. Dolayısıyla ne federe devletler ne de yerel yönetimler bu maddeye dayanarak bir başka
devlete veya eyalete katılma haklarının bulunduğunu ileri süremezler. Aynı şekilde kişiler veya bölgesel yönetimler de bu maddeye dayanarak özerk bir statü
kazanma veya bağımsız bölgesel bir yönetime sahip olma iddiasında bulunamazlar. Yine serbest seçim hakkı güvencesinden yola çıkılarak ayrılma hakkı türetilemez.22
Madde hükmünden çıkartılan seçme ve seçilme hakkı mutlak olmayıp, sınırlandırılabilir niteliktedir. Ancak getirilecek sınırlamaların meşru bir amacı bulunmalı ve amaç ile sınırlama arasında makul bir denge kurulmalıdır.23
AİHM, Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika Davası’nda seçme ve seçilme hakkının sınırlandırılması konusunu açıklığa kavuşturmuştur. Mahkeme’ye göre,
“Birinci Protokolün 3. maddesi, bu hakları açık terimlerle düzenlemeksizin, sadece tanımakla yetindiğinden, zımnî sınırlamalara yer bırakılmıştır. Sözleşmeci
devletler kendi iç hukuk düzenlerinde, seçme ve seçimlerde aday olma hakkını,
Birinci Protokolün 3. maddesiyle kural olarak engellenmemiş şartlara tabi tutabilirler. Sözleşmeci devletler, bu konuda geniş bir takdir alanına sahiptirler; fakat
Sözleşme’nin gereklerine uygunluk bakımından nihai kararı vermek, Mahkeme’ye
düşen bir görevdir. Mahkeme, getirilen şartların, söz konusu hakların özünü zedeleyecek şekilde ve ölçüde kısıtlamadığına ve hakları etkililikten yoksun bırakmadığına kanaat getirmelidir; bu şartlar, meşru bir amaç izlemelidir ve kullanılan
araçlar orantısız olmamalıdır. Ayrıca bu şartlar, “yasama organının seçiminde
halkın kendi düşüncelerini serbestçe ifade etmesini” engellememelidir”.24
AİHM’nin yukarıdaki kararından da anlaşılacağı üzere, Sözleşme’ye taraf devletler, kendilerine tanınan takdir alanı içinde kalmak şartıyla, seçme ve seçilme
hakkının kullanılmasını bazı şartlara bağlayabilirler veya sınırlandırabilirler. Örneğin, seçme ve seçilme hakkının kullanılması, belli bir yaşta bulunmak, vatandaş
olmak, ülkede oturmak, belli suçları işlememiş olmak gibi şartlara bağlanabilir.25
Ancak burada seçme ve seçilme hakkı arasında bir ayrıma gitmek gerekir. Seçme
hakkına sahip olmada aranacak şartların kapsamı oldukça dar tutulmalıdır. Buna
karşılık seçilme hakkı için, seçme hakkında aranmayan bazı ilave şartlar öngörülebilir. Örneğin, seçme hakkına sahip olabilmek için okur-yazar olmak zorunlu
22

Wildhaber, kn. 60 (Aktaran Breitenmoser, s. 77).
Bkz. Mathieu-Mohin ve Clerfayt/Belçika Davası, 02.03.1987, Başvuru no: 9267/81, parag. 52; Gitonas vd./Yunanistan Davası, 01.06.1997, parag. 39; Ahmed vd./Birleşik Krallık Davası, 02.10.1998, parag.
75; Matthews/Birleşik Krallık Davası, 18.02.1999, parag. 63; Labita/İtalya Davası, 04.06.2000, parag.
201; Podkolzina/Letonya Davası, 09.04.2002, parag. 33; Selim Sadak vd./Türkiye Davası, 06.06.2002,
parag. 31.
24
Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika Davası, 02.03.1987, Başvuru no: 9267/81, parag. 52.
25
Sefa Reisoğlu, Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Hakları, Beta Yayınları, İstanbul 2004, s. 123; Koçak, s. 128;
Gölcüklü/Gözübüyük, s. 439.
23
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değilken, seçilme hakkı bakımından en azından okur-yazar olma şartı aranabilir.
Kuşkusuz taraf devletlerin bu konudaki düzenlemeleri, Sözleşme’nin gereklerine uygunluk açısından Mahkeme’nin denetimine tabidir. Sözleşmeci devletlerin
yapmış olduğu düzenlemeler, seçme ve seçilme hakkının özünü zedeleyecek ve
etkinliklerini ortadan kaldıracak şekilde olmamalı, meşru bir amaca yönelik olmalı, kullanılan araçlar makul ve amaçla orantılı olmalıdır.
Seçme hakkı çerçevesinde tartışma konusu olan konulardan biri de, taraf devletlerce getirilecek mecburî oy sisteminin Sözleşme ile bağdaşıp bağdaşmayacağı
konusudur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, seçimlerin serbestliği ilkesi, vatandaşların hiçbir baskı ve zorlama olmadan oy kullanabilmesi yanında, oy vermenin
vatandaşlar için bir “hak” olmasını, bir başka deyişle, oy vermenin bir mecburiyet haline getirilemeyeceğini, yani “ihtiyarî oy” sisteminin benimsenmesi gerektiği anlamına da gelir. Bununla birlikte, mecburî oy ve ihtiyarî oy sistemlerinden
hangisinin demokrasiye daha uygun düşeceği tartışmalı bir konudur.26 Ancak demokratik ülkelerde ihtiyarî oy sistemi yaygındır.27 Doktrinde bazı yazarların da
belirttiği gibi28, demokratik sistem için ihtiyarî oyun daha uygun olduğunu kabul
etmek gerekir. Mecburî oy sistemini Sözleşme açısından değerlendiren Reisoğlu, oy vermenin bir vatandaşlık görevi olduğunu, taraf devletlerin vatandaşlarını
belli yaptırımlar öngörerek oy vermeye mecbur edebileceğini, bu sebeple de oy
verme zorunluluğunun serbest seçim hakkına aykırılık oluşturmayacağını söylemektedir.29
AİHM’e göre, sözleşmeci devletlerin serbest seçim yapma taahhüdünde bulunmaları ilke olarak genel oy hakkını tanımalarını gerektirir. Genel oy hakkı
ilkesinden her türlü ayrılma, seçilmiş olan yasama meclisinin ve seçim yasalarının
demokratik geçerliliğini zayıflatma riski taşır.30 Ancak EP-1 m. 3, oy verme hakkını mutlak biçimde güvence altına almadığı için, bazı sınırlı birey gruplarının oy
verme hakkından yoksun bırakılabilmesi mümkündür. Bu çerçevede taraf devlet26

Bkz. Tuncer Karamustafaoğlu, Seçme Hakkının Demokratik İlkeleri, AÜHF Yayınları, Ankara 1970,
s. 158-164; Leslie Lipson, Demokratik Uygarlık (Çev. Haldun Gülalp ve Türker Alkan), Ankara 1984, s.
242-245; Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, 2. Bası, Beta Yayınları, İstanbul 1991, s. 247-249; Yılmaz
Aliefendioğlu, “Temsili Demokrasinin ‘Seçim’ Ayağı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 60, Eylül-Ekim
2005, s. 83-84.
27
1982 Anayasası, “mecburî oy” sistemini kabul etmiştir. Anayasaya göre (m. 175/8), “Halkoylamasına,
milletvekili genel ve ara seçimlerine ve mahallî genel seçimlere iştiraki temin için, kanunla para cezası
dâhil gerekli her türlü tedbir alınır.”
Türkiye dışında mecburî oy sistemini benimseyen Avrupa Konseyi ülkeler şunlardır: Belçika, Yunanistan, Lüksemburg ve Lihtenştayn. Bkz. http://www.wahlrecht.de/lexikon/wahlpflicht.html
28
Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 1998, s. 63; Yavuz Atar,
Türk Anayasa Hukuku, 2. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya 2002, s. 71; Mustafa Erdoğan, Anayasa Hukukuna Giriş, Liberte Yayınları, Ankara 2004, s. 110.
29
Reisoğlu, s. 123-124.
30
Yumak ve Sadak/Türkiye Davası, 30.01.2007, Başvuru no: 10226/03, parag. 65.
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ler, yurtdışında ikamet etme gibi makul ve haklı sebeplerin bulunması halinde,
belirli kişileri oy verme hakkından yoksun bırakabilirler.31
Oy verme hakkı ile olarak AİHM’nin verdiği kararlardan biri de Aziz/Kıbrıs davasıdır. Davaya esas teşkil eden olayda, Kıbrıs Rum kesiminde yaşayan İbrahim Aziz, 27 Mayıs 2001’deki genel seçimlerde oy kullanabilmek için Rum
Yönetimi’ne başvurmuş, ancak başvurusu Rum Anayasası’nda yer alan “Kıbrıs
Türk Topluluğu üyeleri seçmen olamaz” hükmü nedeniyle reddedilmiştir. İç hukuk yollarından bir sonuç alamayan İbrahim Aziz, serbest seçim hakkının ve
ayrımcılık yasağını düzenleyen 14. maddenin ihlâl edildiği iddiasıyla AİHM’e
başvurmuştur. Mahkeme, konuya ilişkin kararında, her ülkenin kendi anayasası
çerçevesinde seçim yasasını belirleme hakkına sahip olduğunu not etse de, seçim
yasasında yer alan kuralların bazı kişi veya grupların ülkenin siyasi yaşamına katılımını engelleyecek şekilde olamayacağını ifade etmiş ve serbest seçim hakkı ile
ayrımcılık yasağının ihlâl edildiğine karar vermiştir.32
Labita/İtalya davasına esas teşkil eden olayda ise, mafya üyesi olduğu kuşkusuyla özel güvenlik tedbirine tâbi tutulan başvurucu, beraat etmiş olmasına
rağmen, seçmen kütüğünden kaydı silinerek oy kullanma hakkından mahrum
bırakılmıştır. Hükümetin savunmasına göre, alınan bu tedbirin amacı, mafyanın seçimle gelen organlar üzerinde herhangi bir etkide bulunmasını önlemektir.
Hükümete göre, mafyaya mensup olduklarından kuşkulanılan kişilerin oy haklarını diğer mafya üyeleri lehine kullanabilmeleri mümkündür. Bu risk dikkate
alındığında, başvurucunun geçici bir süre seçme hakkından mahrum bırakılması
orantısız bir uygulama değildir.33 Komisyon başvuru hakkında yaptığı inceleme
sonucunda, başvurucunun özellikle beraat etmiş olmasına ve sonraki süreçte topluma yabancılaştırılma tehlikesine dikkati çekerek, alınan tedbirin orantısız olduğu sonucuna varmıştır.34
Mahkeme ise, mafyaya üye olduklarına dair haklarında delil bulunan kimselerin oy kullanma hakkından geçici olarak mahrum bırakılması tedbirinde meşru
bir amacın bulunduğu görüşündedir. Ancak başvurucunun isminin seçmen kütüğünden çıkarıldığı sırada mafya üyesi olduğuna dair herhangi bir delilin bulunmaması nedeniyle, alınan tedbirin orantılı olmadığına ve EP-1 m. 3’ün ihlâl
edildiğine hükmedilmiştir.35
Hirst/Birleşik Krallık davasında36 ise Mahkeme, adam öldürme suçundan dolayı ömür boyu hapis cezasına mahkûm olan bir kimsenin seçme hakkından yok31
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sun bırakılmasının Sözleşme’ye uygunluğunu incelemiştir. Cezanın infazı 1980
yılında başlamış ve 1994 yılında sona ermiştir. Ancak toplum açısından halen tehlikeli olduğuna karar verilerek cezası 2004 yılına kadar uzatılmıştır. Başvurucu,
1983 tarihli Representation of the People Act’ın 3. maddesine göre genel ve yerel
seçimlerde oy verme hakkına sahip olmamasının Sözleşme ile bağdaşmadığını,
EP-1 m. 3’te sübjektif bir hak olarak güvence altına alınan seçme hakkının ihlâl
edildiğini ileri sürerek AİHM’e başvurmuştur.
AİHM’e göre, EP-1 m. 3 hükmünün ilk bakışta Sözleşme ile korunan diğer
haklardan farklı olduğu görülmektedir. Maddenin düzenleme şekline bakıldığında, sübjektif bir hak veya özgürlüğe yer vermekten ziyada taraf devletlerin seçim
yapma yükümlülüğüne değinilmektedir. Ancak Mahkeme, maddenin hazırlık
çalışmalarına bakarak ve maddeyi Sözleşme ile bir bütün olarak yorumlayarak,
sübjektif bir hakkın güvence altına alındığını, yani maddenin seçme ve seçilme
hakkına yer verdiğini tespit etmiştir.
EP-1 m. 3 ile güvence altına alınan haklar demokrasi ve hukuk devleti için
büyük öneme sahiptir. Seçme hakkı, bir ayrıcalık değildir. Ancak 3. maddedeki
haklar mutlak değildir. Bu haklar bazı sınırlamalara tabi tutulabilir ve bu konuda
taraf devletlere geniş takdir yetkisi tanınmıştır. Bununla birlikte nihaî noktada
Mahkeme’nin, öngörülen sınırlamaların Sözleşme’nin gerekleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını denetleme yetkisi vardır.
Mahkeme bu genel açıklamalardan sonra hükümlülerin durumunu ele almıştır. Mahkeme ilk olarak, kişi özgürlüğü hakkı hariç olmak üzere Sözleşme ile
tanınan hak ve özgürlüklerden genel olarak hükümlülerin de yararlanabileceğini
belirtmiştir. Bu haklara getirilecek her sınırlamanın meşru ve haklı bir sebebi
olması gerekir. Bir hükümlü yalnızca hükümlü statüsüne sahip olmaktan dolayı
Sözleşme’deki haklarından yoksun bırakılamaz. Demokratik toplumun bir unsuru olarak hoşgörünün tanındığı Sözleşme sisteminde seçme hakkından otomatik
olarak yoksun kalmaya yer verilmemiştir.
Bu hoşgörü ölçütü, Sözleşme ile korunan özgürlüklere tecavüz eden eylemlere
karşı demokratik toplumun kendini korumasına engel teşkil etmez. Bu yüzden,
EP-1 m. 3 hükmü, bir kişinin seçme hakkının sınırlandırılması yolunu kapatmış değildir. Örneğin, görevini kötüye kullanan veya eylemleriyle hukuk devleti
veya demokrasinin temel ilkelerini tehdit eden kişiler, seçme hakkından yoksun
bırakılabilir. Ancak ağır bir yaptırım olan seçme hakkından yoksunluk basit
sebeplere dayanmamalıdır. Bu konuda ölçülülük ilkesi, ilgili kişinin eylemleri ve
durumu ile yaptırım arasında kabul edilebilir ve yeterli bir ilişkinin bulunmasını
gerektirmektedir.
Mahkeme, bu tespitleri yaptıktan sonra bunları dava konusu olaya uygulamıştır. Mahkemeye göre, EP-1 m. 3 hükmü, serbest seçim hakkının sınırlandırılmasında izlenecek amaçları öngörmüş veya sınırlandırmış değildir. Dava konusu
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olayda izlenen amaç, suç işlenmesini önlemek ve bunun yanı sıra vatandaşların
sorumluluk bilincini ve hukuk devletine saygıyı güçlendirmektir. Mahkeme bu
amaçların 3. madde çerçevesinde izlenebilecek meşru amaçlar olduğu kanaatindedir. Hükümet, kendisine geniş bir takdir alanı bırakıldığını, yasama ve yargı
organları tarafından bu soruna makul bir çözüm getirildiğini, kaldı ki, işlediği
suçlardan dolayı hapis cezası alan kişilerin seçme hakkından yoksun bırakılması
konusunda Sözleşme’ye taraf devletler arasında bir uzlaşmanın sağlanamayacağını belirtmiştir.
Hükümetin bu itirazına karşılık Mahkeme, İngiliz Parlamentosunun çatışan
değerler arasında makul bir denge kurmaya çalışabilineceğiniceğini, hükümlülerin seçme hakkından yoksun bırakılmasının ölçülülüğünü değerlendirilebilineceğini kabul etmekle birlikte, esas tartışma konusu çağdaş suç politikası ışığında
hükümlülerin seçme hakkının genel olarak sınırlandırılmasının her zaman hukuka uygun olup olmadığı ve güncel insan hakları standartlarının kabul edilip
edilmediğidir.
Her türlü mahkûmiyetten dolayı seçme hakkının yitirilmesi, yalnızca
İngiltere’de değil, diğer bazı devletlerde de söz konusudur. Ancak taraf devletlerin çok azında hükümlülerin seçme hakkına ilişkin genel bir sınırlama bulunmaktadır. Taraf devletlere tanınan takdir yetkisi geniş olmakla birlikte, bu her
şeyi kapsayacak şekilde de değildir. Seçme hakkından genel yoksunluk, verilen
cezanın süresine, işlenen suçun türüne ve özelliğine ve suçlunun kişisel özelliklerine bakılmaksızın bütün hükümlüler için uygulanmaktadır. Sözleşme ile güvence altına alınan önemli bir hakkın böyle genel, otomatik ve gelişigüzel bir
şekilde sınırlandırılması, kabul edilebilecek her türlü takdir alanının dışında kalır
ve bundan dolayı da EP-1 m. 3 ile bağdaşmaz.37
Seçilme hakkıyla ilgili bir diğer dava, Letonya’daki Rusça konuşan azınlığın
bir üyesi olan Bayan Podkolzina’nın, Devlet Dil Merkezi’ne bağlı bir görevlinin kendisinin dil hâkimiyetine ilişkin olarak yazdığı olumsuz bir rapor sonucunda milletvekili adaylığının reddedilmesiyle ilgili Podkolzina/Letonya davasıdır.38 Letonya’nın seçim mevzuatında seçimlere katılabilmek için resmî dil olan
Letonca’ya ileri düzeyde hâkim olma şartı yer almaktadır. Bayan Podkolzina’nın
ise 1997 yılında Devlet Dil Merkezi’ne bağlı bir birimden almış olduğu Letonca
bildiğini gösteren bir sertifikası bulunmaktadır. Ancak, Devlet Dil Merkezi tarafından, kendisine haber verilmeden yapılan bir sınava dayanılarak, Podkolzina aday listesinden çıkarılmıştır. Olaya ilişkin kararında Mahkeme, adaylık için
getirilen dil şartının ve başvurucunun adaylığının kesinleşmesi için dil sınavına
tâbi tutulmasının devletin ulusal takdir marjı içerisinde bulunduğunu ve EP-1 m.
3’e aykırılık oluşturmadığını belirtmiştir. Ancak, habersiz olarak yapılan bir dil
37
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sınavına dayanılarak, başvurucunun aday listesinden çıkarılmasını herhangi bir
meşru amaca ve objektif kritere dayanmayan, ölçüsüz bir uygulama olarak değerlendirmiş ve serbest seçim hakkının ihlâl edildiği sonucuna varmıştır.39
AİHM, serbest seçim hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılan başvuruların
bir kısmında seçilme hakkına ilişkin sınırlamalar, bir başka deyişle kişilerin Parlamento seçimlerine girmesinin engellenmesi konusunu ele almıştır. Bu davalardan biri olan Gitonas ve Diğerleri/Yunanistan Davası40, bazı kişilerin Parlamento seçimlerine girmesinin engellenmesiyle ilgilidir. Bu davada beş parlamenterin
seçimi iptal edilmiştir. Başvurucular, Yunanistan Anayasası’nın 56. maddesi uyarınca, seçimden önceki üç yıl içinde üç aydan daha uzun süreyle kamu görevinde
bulunmuş olmaları nedeniyle adaylıkları geçersiz sayılmıştır.
Mahkeme’ye göre, taraf devletler seçimlerde aday olamama kriterleri de dâhil
olmak üzere, özellikle parlamenterlerin statüsü ile ilgili kuralları anayasa düzenleri içinde belirlemek konusunda geniş takdir yetkisine sahiptir. Parlamenterlerin bağımsızlığının ama aynı zamanda seçmenlerin de seçme özgürlüğünün korunması gibi ortak bir kaygıdan kaynaklansalar da, kriterler her devletin kendine
özgü tarihi ve siyasi koşullarına göre değişmektedir. Anayasalarda ele alınan durumların ve birçok Avrupa Konseyi üyesi devlette yürürlülükte bulunan seçim
yasalarının sayısı, konu ile ilgili seçeneklerin çeşitliliğinin bir göstergesidir. Ancak özgür, âdil ve düzenli seçimler yoluyla halkın iradesini açıklanmasını sağladığı sürece, bu kriterlerden hiçbiri, bir diğerinden daha geçerli sayılamaz.41
Mahkeme’ye göre, başvuruculara uygulanan Anayasa’nın 56. maddesinin 3.
fıkrası, kimlerin seçimlerde aday olamayacağını açık ve kesin biçimde ortaya
koymaktadır. Bu çerçevede belirli bazı kamu görevlerinde bulunanlar, seçim bölgesinde seçimlerden önceki üç yıl içinde üç aydan fazla bu görevde çalışmış olmaları halinde seçimlerde aday olamayacaklardır; bu kişiler, Anayasa m. 56/1’de
sözü edilen diğer kamu görevlilerinden farklı olarak, önceden istifa etmiş olsalar
bile yine de aday olamayacaklardır.42
Bazı Avrupa Konseyi üyesi devletlerde benzer hükümlerle belirlenen seçimlere
girme hakkının kaybı, demokratik rejimlerin doğru işlemesi ve ayakta kalabilmesi için gereklidir ve iki amaca hizmet eder; bu amaç, kamu görevinde bulunanlar
diğer adaylar karşısında haksız bir avantaja sahip olabileceklerinden farklı siyasi
kanaatlere sahip adayların eşit ikna imkânlarından yararlanmasını sağlamak ve
aday tercihleri etkilenebilecek seçmenleri, konumları nedeniyle birçok (ve bazen
39
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de önemli) kararlar veren ve sıradan vatandaşın gözünde büyük prestije sahip
görevlilerin baskısından korumaktır.43
Mahkeme, iç hukukun yorumlanması ve uygulanmasının esas olarak ulusal
yetkililerin, özellikle de bu görev için yetkilendirilmiş birinci derece ve temyiz
mahkemelerinin görevi olduğunu vurgulamıştır. Mahkeme, başvurucuların konumunun 56. madde’nin 3. fıkrasında açık bir biçimde ifade edilenler arasında
olmadığının altını çizmiştir. Ancak, bu onların seçilme hakkını garanti altına almamaktadır. Seçimlerle ilgili konulara da bakan Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın
58. maddesine göre, kimlerin seçimlerde aday olamayacağı konusunda karar vermeye yetkili tek organdır ve böyle bir sistemin bulunduğu her yargı düzeninde
olduğu gibi, geçerli kuralları ihlâl ederek seçilen biri, parlamenter olma hakkını
kaybedecektir. Yüksek Mahkeme, iç hukuktaki makul düzenlemelere dayanarak
başvurucuların adaylıklarını geçersiz saymıştır.44
AİHM, Yunan Yüksek Mahkemesi’nin verdiği iptal kararının ulusal mevzuata aykırı olmadığını, ölçülülük ilkesine uygun olduğunu ve kararda “yasama
organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını” engelleyecek
bir hususun bulunmadığını belirterek, serbest seçim hakkının ihlâl edilmediğine
karar vermiştir.45
Lykourezos/Yunanistan davasında ise, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir
görevden dolayı, milletvekilliği sıfatının sona erdirilmesi konusu ele alınmıştır.
Davaya esas teşkil eden olay kısaca şöyledir: Başvurucu 1960 yılından beri Atina Barosu’na kayıtlı bir üyedir. Nisan 2000’de yapılan Parlamento seçimlerine
“Nea Dimokratia” adlı partinin adayı olarak katılmış ve milletvekili seçilmiştir.
18.02.2003 tarihinde başvurucunun seçim çevresindeki seçmenlerden biri olan
bayan Apostolou, aynı zamanda seçim uyuşmazlıklarına da bakan yüksek mahkemeye itirazda bulunmuştur. İtiraz başvurusunda Yunan Anayasası’nın 57.
maddesi uyarınca başvurucunun milletvekilliği görevi ile avukatlık mesleğinin
bağdaşmadığını ileri sürmüştür. 07.05.2003 tarihinde yapılan duruşmada başvurucu, Anayasa’nın 57. maddesinde öngörülen kanunun çıkarılmadığını ve bundan
dolayı tartışma konusu bağdaşmazlığa ilişkin düzenlemenin uygulamaya geçmediğini ileri sürmüştür. Ayrıca 01.01.2003 tarihinden itibaren avukatlık faaliyetlerinden dolayı ücret almadığını belirtmiştir. Bu durumda kendisinin Anayasa’nın
57. maddesi anlamında bir mesleği yürüten kişi olarak görülemeyeceğini söylemiştir. 03.07.2003 tarihli kararında Yüksek Mahkeme, bayan Apostolou’nun
itirazını yerinde bulmuş ve başvurucunun milletvekilliği sıfatının sona erdiğine
karar vermiştir. Başvurucunun avukatlık ücretinin alınmadığı yönündeki itirazını kabul etmemiş, 01.01.2003 tarihinde bağdaşmazlığa ilişkin bir düzenlemenin
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yürürlüğe girmesinin herhangi bir değişikliğe yol açmayacağına karar vermiştir.
Böylece başvurucunun kazanmış hakların korunmasına dair anayasal ilkeden yola
çıkarak Yunan Anayasası’nın 57. maddesinin daha önce seçilmiş milletvekillerine
uygulanamayacağı yönündeki gerekçesine itibar edilmemiştir. Temmuz 2003’te
başvurucunun ismi partisinin listesinden silinmiştir. Bunun üzerine başvurucu,
milletvekilliğinin sona erdirilmesi kararının seçilme hakkına ve seçtikleri adayı
seçim döneminin sonuna kadar görevde görmek istemeleri yönündeki seçmen
iradesine aykırılık oluşturduğunu ileri sürerek AİHM’e başvurmuştur.46
Konuya ilişkin kararında Mahkeme, milletvekilleri için getirilen genel bir görev veya hizmet yasağı hakkında görüş açıklamanın Mahkemenin görevi olmadığını, ancak Yunan Anayasası’nın 57. maddesinde öngörülen üyelikle bağdaşmayan
işler kapsamında milletvekillerine getirilen her türlü mesleki faaliyet yasağının
yalnızca az sayıda Avrupalı devlette (Rusya, İspanya ve Litvanya) bulunduğunun
altını çizmiştir. Mahkeme ayrıca başvurucunun hukuka uygun şekilde seçildiğini,
yani seçimin Anayasaya ve seçim hukuku sistemine uygun şekilde gerçekleştiğini
tespit etmiştir. Seçimlerin yapıldığı esnada ne seçmenler ne de seçilenler, bir milletvekilinin seçildikten sonra milletvekilliği yanında aynı zamanda eski mesleğini
sürdürmeye devam etmesinin milletvekilliğiyle bağdaşmadığını bilmemektedir.
Mahkeme, tartışma konusu bağdaşmazlığa ilişkin düzenlemenin parlamento
seçimlerinden önce 2000 yılında geçerli olduğu yönündeki hükümetin itirazını
ikna edici bulmamıştır. 1998 yılının Ocak ayında muhalefet partisine mensup
üç milletvekilinin mutlak bağdaşmazlık düzenlemesi bulunduğu yönündeki açıklamalarının, iki yıl sonra yapılan seçimler açısından önceden öngörülebilirlik
oluşturduğu söylenemez. Parlamento komisyonlarının raporlarında da böyle bir
uygulamanın yürürlüğe sokulacağı yönünde bir işaret yoktur. Yasama döneminin başlamasından önce bir mesleğin icrasından dolayı milletvekilliğinin sona
erdirilmesi hem başvurucu hem de seçmenler açısından şaşırtıcı olmuştur.
Mahkemenin yerleşik içtihatlarına göre, Sözleşme’de yer alan hükümler uygulanırken ve yorumlanırken Sözleşme’nin amacının Sözleşme hükümlerinin
teorik ve içi boş hükümlerden ibaret olmadığı, aksine somut ve etkili bir şekilde
uygulamaya geçirmek olduğu unutulmamalıdır. EP 1 m. 3’ün sağladığı güvence
içi boş bir güvence olsaydı, seçimlerde aday olanlar ve seçmenler, her zaman keyfi
olarak haklarından yoksun bırakılabilirdi.
Bu açıklamalar altında Mahkeme, Yunan Yüksek Mahkemesi’nin sonradan
yürürlüğe sokulan Yunan Anayasası’nın 57. maddesine göre karar verdiğini, oysa
başvurucunun seçildiği dönem dikkate alındığında seçilmesinin hukuka uygun
olduğunu belirtmiştir. Yunan Yüksek Mahkemesi, başvurucunun seçimini iptal
etmek suretiyle başvurucuyu Parlamento’da temsilci olarak görmek isteyen seçmen iradesini yok saymıştır. Bu halkın temsilcilerinin seçimindeki doğruluk ve
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güven ilkesine aykırılık oluşturur. Hükümet, demokratik düzeni korumak üzere
hemen yürürlüğe soktuğu katı bağdaşmazlık düzenlemesi konusunda ikna edici
sebepler gösterememiştir. Sonuç olarak, serbest seçim hakkı ihlâl edilmiştir.47
Ždanoka/Letonya davasında48 Mahkeme, komünist bir partide çeşitli görevler üstlenmiş bir kişiye seçilme hakkının tanınmamasının Sözleşme ile bağdaşıp
bağdaşmadığı sorununu incelemiştir. Dava konusu olay kısaca şöyledir: Letonya
vatandaşı ve AB parlamentosu üyesi olan başvurucu, 1991 yılına kadar Letonya
Komünist Partisi (LKP) üyesidir. LKP, 1990 yılında Letonya’nın bağımsızlığına
kavuşmasından sonra gerçekleşen iki hükümet darbesine katılmaktan dolayı kapatılmıştır. Başvurucu 1993 yılında “Letonya Eşit Haklar ve Sosyal Adalet Hareketi” başkanlığını üstlenmiştir. Bu hareket daha sonra siyasi bir partiye dönüşmüştür. 1997 yılında başvurucu Riga şehir meclisine seçilmiştir. Başvurucu 1998
yılında yapılan parlamento seçiminde de aday olmuştur. Ancak seçim komisyonu, seçim kanunundaki açık hüküm nedeniyle adaylığını kabul etmemiştir. Daha
sonra seçim komisyonu Letonya Ombudsmanına başvurarak başvurucunun şehir
meclisine seçilmesinin hukuka uygun olup olmadığının incelenmesini istemiştir.
14.01.1999 tarihinde ilk derece mahkemesi, başvurucunun 13.01.1991 tarihinden
sonraki dönemde LKP’nin faaliyetlerine katıldığı gerekçesiyle seçilme hakkının
ve şehir meclisi üyeliğinin kaybına karar vermiş ve bu karar 15.12.1999 tarihinde Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştır. 2002 yılında yapılan parlamento
seçimlerinde başvurucu tekrar aday olmak istemiş, ancak seçim komisyonu Yüksek Mahkemenin kararını gerekçe göstererek adaylık başvurusunu reddetmiştir.
Bunun üzerine başvurucu aday olmasına izin verilmemesini serbest seçim hakkının ihlâli olduğu iddiasıyla AİHM’e başvurmuştur.
Hükümet, başvurucunun Letonya Parlamentosu karşısında ulusal üstü ve daha
üstün bir yasama organı olarak AB Parlamentosu üyesi olması nedeniyle seçilme
hakkını hâlihazırda kullandığını, dolayısıyla mağdur olmadığını ileri sürmüştür.
Ždanoka/Letonya davasında başvuruyu inceleyen Mahkeme’nin 1. Dairesi,
dava konusu somut olayın tahliline geçmeden önce EP-1 m. 3 hakkında genel
açıklamalarda bulunmuştur. Mahkeme’ye göre, parlamento seçimlerinde aday
olacak kişilerde aranacak şartların belirlenmesinde ilke olarak taraf devletlerin
geniş takdir yetkisi vardır. AİHK, önüne gelen birkaç başvuruda geçmişteki eylemlerinden dolayı seçme ve seçilme haklarını kaybeden kişilerin 3. maddenin ihlâl edilmiş olduğu yönündeki iddialarını reddetmiştir.49 Benzer şekilde Mahkeme
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de, polislerin50 veya devlet memurlarının51 siyasi faaliyetlerinin sınırlandırılmasını hukuka uygun bulmuştur. Anılan bu davalardan farklı olarak Mahkeme’nin
önündeki olayda, bir parlamento temsilcisine yönelik sınırlama söz konusudur.
EP-1 m. 3, halkın düşüncesini özgürce açıklamasını ve böylelikle siyasi çoğulculuğu korur.
Mahkeme bu açıklamalardan sonra dava konusu olayda meşru bir amacın izlenip izlenmediğine ve serbest seçim hakkına yönelik müdahalenin ölçülü olup
olmadığına bakarak denetlemiştir. Seçilme hakkının ortadan kaldırıldığı somut
olayda en azından ulusal güvenliğin, demokratik düzenin ve ulusal bağımsızlığın
korunması şeklinde üç meşru amaç izlenmiştir. Davalı hükümet savunmasında
başvurucunun seçilme hakkını kaybetmesini iki sebebe dayandırmıştır. İlki, başvurucunun geçmişteki devlete karşı düşmanca davranışlarından dolayı cezai nitelikte bir yaptırım uygulamasıdır. Diğeri ise, başvurucunun tutum ve davranışlarının demokrasiyi tehdit etmeye elverişli olduğu, öyle ki seçilmesinin bile devletin
anayasal düzeni için bir tehlike oluşturduğu kabul edilerek, hakkında önleyici bir
tedbir alınmasıdır.
Mahkeme, cezai yaptırım uygulamasını hukuka uygun bulmakla birlikte, böyle bir tedbirin ölçülü olabilmesi için geçici olması gerektiğini vurgulamıştır. Her
ne kadar Komisyon geçmiş yıllarda öbür boyu seçilme hakkından yoksunluğu
ölçülü bulmuş olsa da, Mahkeme’ye göre bu ancak çok ağır suçlarda söz konusu
olabilir. Dava konusu olayda ise, böyle bir durum yoktur.
Başvurucunun Letonya Komünist Partisi’ndeki faaliyetlerinden dolayı önleyici bir yaptırıma uğraması konusunda Mahkeme, hukuk güvenliği ilkesi uyarınca
yasal müdahalelerin öngörülebilir nitelikte olması gerektiğini hatırlatmaktadır.
1991 yılının Ağustos ayına kadar LKP’nin faaliyetlerini açıkça veya üstü örtülü şekilde yasaklayan herhangi bir yasal düzenleme yoktur. Başvurucunun parti
bünyesinde bu tarihe kadar yaptığı faaliyetlerden dolayı ileride bundan olumsuz
etkileneceğini öngörmesi mümkün değildir.
Letonya’nın bağımsız bir devlet olmasından sonraki ilk yıllarda, Orta ve Doğu
Avrupa ülkelerindeki komünist partilerin totaliter ve anti-demokratik özelliği
nedeniyle, böyle bir sınırlama hukuka uygun ve ölçülü görülebilirdi. Ancak zaman içinde böyle bir tedbir anlamını kaybeder.
Başvurucu hakkında LKP’deki faaliyetlerinden dolayı ne cezai kovuşturma
başlatılmış ne de hükümet darbelerine katıldığı ispat edilebilmiştir. Gerçi başvurucu parti içinde önemli bir konumdadır, ancak hükümet başvurucunun demokratik sisteme zarar verici veya eski komünist rejimi tekrar tesis etme yönünde somut eylemlerde bulunduğu kanıtlayabilmiş değildir. Dolayısıyla başvurucunun
geçmişteki bireysel faaliyetleri, seçilme hakkından yoksun bırakılmayı gerekti50
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recek ölçüde ve ağırlıkta değildir. Sonuç olarak başvurucunun seçilme hakkından sürekli olarak yoksun bırakılması ulaşılmak istenen amaçla orantılı değildir.
Aynı zamanda demokratik toplum düzeninin gerekleriyle de bağdaşmamaktadır.
AİHM’in 1. Dairesi bu gerekçelerle serbest seçim hakkının ihlâl edildiği sonucuna ulaşmıştır.52
Birinci Dairenin bu kararına karşı Büyük Dairede itiraz edilmiş ve Büyük Daire, Birinci Dairenin kararından farklı olarak, serbest seçim hakkının ihlâl edilmediği sonucuna ulaşmıştır.
Mahkeme’nin Büyük Dairesi ilk olarak, Sözleşme’ye aykırılığı ileri sürülen
yasal düzenlemelerin halen yürürlükte olduğunu ve bu düzenlemeler nedeniyle
başvurucunun şehir meclisi üyeliğinin düşürülmesine ve milletvekilliği adaylığının iptaline karar verildiğini not etmiştir. Gerçi başvurucunun AB Parlamentosu
seçimlerinde aday olmasına izin verilmiştir, ancak bu durum Letonya’nın EP-1
m. 3’te güvence altına alınan haklardan doğan yükümlülüklerinden sıyrılması
anlamına gelmez. Zira bu Letonya makamlarınca başvurucunun ileri sürdüğü
ihlâlin tanındığı ya da ortadan kaldırıldığı anlamına gelmemektedir. Başvurucu
halen mağdur konumdadır.
Mahkeme, 1995 tarihli Seçim Kanunu m. 5/6 hükmünün ulusal güvenliği, demokratik düzeni ve devletin bağımsızlığının korunmasına yönelik olduğunu tespit ettikten sonra, getirilen sınırlamanın ölçülü olup olmadığının siyasi ve tarihi
koşullar gözetilerek devlete tanınan takdir marjı çerçevesinde değerlendirilmesi
gerektiğine karar vermiştir.
Mahkemenin görüşüne göre, söz konusu yasal düzenlemenin amacı, LKP’de
faaliyet gösteren herkesi cezalandırmaktan ziyade demokratikleşme sürecinin
aksamadan sürmesini sağlamaktır. Yani sadece söz konusu parti içinde aktif
olan, öncü rol üstlenen, kurulmakta olan demokratik rejimi güç kullanarak
yıkmaya doğrudan katılan kişilerin demokratik yasama faaliyetine katılımı
yasaklanmıştır.
13.01.1991 tarihindeki darbe girişiminden sonraki demokrasinin tehdit altında
olduğu kritik dönem dikkate alındığında, LKP’nin demokrasi karşıtı tutumundan dolayı partinin ileri gelenlerine karşı yasa koyucunun önlemler alması makul
karşılanabilir. Başvurucu hiçbir zaman cezai kovuşturmaya uğramamakla birlikte, Letonya makamları başvurucunun demokratikleşme sürecinin korunması
gereğiyle bağdaşmayan uygulamaları temsil eder konumda olduğunu ileri
sürmüştür. Başvurucu ise, bunun aksini yargı organlarına kabul ettirememiştir.
Mahkeme inceleme sonucunda bir kişinin seçim kanunundaki sınırlayıcı yasal
düzenlemenin kapsamına girip girmediğinin belirlenmesinde yargı organlarının
denetimini mümkün kılmak için, yasa maddesinin oldukça esnek biçimde kaleme
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alındığı kanaatine ulaşmıştır. Letonya mahkemelerinin içtihatlarına bakıldığında
görülmektedir ki, yalnızca başvurucunun da içinde bulunduğu, partinin önde
gelen iki üyesine karşı cezai işlem yapılmış ve siyasi hakları ellerinden alınmıştır.
Seçim Kanunu m. 5/6 hükmünün mahkemelerce söz konusu olaydaki uygulaması
ne keyfi ne de ölçüsüz bir uygulama olarak görülebilir. Söz konusu yasal sınırlama
yalnızca Letonya’nın 1991 yılında “Bağımsızlık Yolunda Demokrasi” mücadelesi verdiği dönemle ilişkilidir. Mahkeme’ye göre, böyle bir tedbir demokratik
kurumları onlarca hatta yüzyıllarca önce oluşmuş bir devletin siyasal sisteminde
alınmış olsaydı hukuka uygun görülmesi çok zordu. Ancak Letonya açısından
bakıldığında ülkenin içinde bulunduğu tarihi ve siyasi koşullar ile totaliter rejimin
yeniden kurulması yönündeki düşüncelerin canlandırılması nedeniyle yeni politik düzen üzerinde oluşan tehdidin dikkate alınması gerektiği söylenebilir. Mahkeme bu yüzden ulusal yasama organı ile yargı organlarının, demokratik düzenin
kurulması ve korunması konusundaki zorlukları değerlendirmede daha iyi konumda olduklarını belirtmiştir. Bu bağlamda özellikle Letonya Parlamentosu’nun
düzenli aralıklarla söz konusu yasal düzenlemeyi gözden geçirmesi olgusu da
dikkate alınmalıdır. Ayrıca Letonya Anayasa Mahkemesi, 2000 yılında verdiği
bir kararda söz konusu yasal düzenlemenin yapıldığı dönemdeki tarihi ve siyasi
koşulları değerlendirmiş ve öngörülen sınırlamanın yasanın yürürlükte kaldığı
9 yıl boyunca keyfi ya da orantısız şekilde uygulanmadığı sonucuna varmıştır.
Zikredilen bu kararda ayrıca Letonya Parlamentosu’nun yasal sınırlamayı bir
süreye bağlı kılması gerektiği vurgulanmıştır.
Mahkeme’ye göre, her ne kadar Letonya 3. maddenin tanımış olduğu takdir
yetkisinin sınırlarını aşmamış olsa da, Letonya Parlamentosu düzenli aralıklarla
yasal sınırlamayı gözden geçirmekle yükümlü olduğu gibi, en yakın zamanda da
yürürlükten kaldırmayı amaçlamalıdır. Letonya Parlamentosu bu yönde gerekli
adımları atmaz ise, Mahkeme daha sonra farklı bir sonuca ulaşabilir. Sonuç olarak
Mahkeme’nin Büyük Dairesi, EP-1 m. 3’te düzenlenen serbest seçim hakkının ihlâl edilmediğine karar vermiştir.53
Melnychenko/Ukrayna davasında54 Mahkeme, seçilme hakkından yararlanabilmek için sürekli bir yerleşim yerinin bulunması şartının Sözleşme’ye
uygunluğunu incelemiştir. Dava konusu olayda başvurucu 2002 yılında yapılan
Parlamento seçiminde Sosyalist Parti tarafından milletvekili adayı gösterilmiştir.
Ancak ABD’nde mülteci sıfatıyla yaşadığı ve bu sebeple Ukrayna’da beş yıllık ikamet şartını yerine getirmediği için adaylığı reddedilmiştir. Mahkeme dava ile ilgili
kararında, Merkezi Seçim Komisyonu’nun başvurucunun adaylığını iptal ederken
öne sürdüğü sürekli veya geçici ikamet şartının, seçim yasasında belirtilmediği,
başvurucunun Ukrayna pasaportunda gösterilen adrese dayanılarak Ukrayna’da
53
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geçerli resmi ikameti olduğu ve yerel otoritelerin başvurucunun kaydına izin
vermesi veya reddetmesinde adayın kendine özgü durumunu hesaba katmaları
gerektiğini vurgulamış ve serbest seçim hakkını düzenleyen EP-1 m. 3 hükmünün
ihlâl edildiği sonucuna varmıştır.55
Sukhovetsky/Ukrayna davasında56, Seçim Bölgesi Komisyonu, vergi hariç
aylık gelirinin altmış katını seçim depoziti olarak ödemediğinden başvurucuyu
parlamento seçimleri için aday olarak kaydetmeyi reddetmiş ve Anayasa Mahkemesi de bu kararı onaylamıştır. AİHM, seçim yasalarının ciddi olmayan adayların
cesaretini kırmak, devletin bütçesinden aşırı harcamalarda bulunulmamasını sağlamak ve adayların seçim kampanyalarına katılımında eşitliği sağlamak için böyle
bir uygulamanın yapılabileceğini ifade etmiştir.57 Bununla birlikte, kanundaki depozit miktarı Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük miktarlardan biridir. Ukrayna
ile benzer ekonomik durumda olan Ermenistan’ın depozit miktarı daha yüksektir ve Venedik Komisyonu 22 Ekim 2005 tarihli Raporu’nda Ermenistan’daki bu
tutarın makul olduğunu belirtmiştir.58 Mahkeme’ye göre, seçim masraflarındaki
artış modern demokrasilerin genel bir özelliğidir. Bu sebeple Ukrayna’da veya
Avrupa’nın başka ülkelerinde daha iyi durumdaki adayların bile başarılı seçim
kampanyası için dışarıdan fon aramaları gerekmektedir. Depozit şartı, Avrupa seçim sistemi içerisinde sık rastlanan bir şart değildir. Ancak mevcut dava açısından
tutarın diğerlerine oranla düşük olması sebebiyle ve seçim yarışına giren bir aday
için bunun çözülemeyecek bir sorun olmadığı düşüncesiyle Mahkeme, ulusal takdir marjının aşılmadığı ve uygulamanın keyfi olmadığı sonucuna varmıştır.59
AİHM, Selim Sadak ve Diğerleri/Türkiye davasında60, “seçildikten sonra parlamento üyeliğini sürdürme hakkı” konusunu ele almıştır. Dava konusu olayda
13 eski DEP milletvekili, DEP’in Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasıyla
birlikte milletvekilliklerinin sona ermesinin EP-1 m. 3’ü ihlâl ettiğini ileri sürmüşlerdir.61 AİHM, Anayasa’nın eski 84. maddesine dayanan bu önlemin, parti
üyesi milletvekillerinin “kişisel siyasal etkinliklerini göz ardı eden”, “aşırı sert”
bir önlem olduğunu belirtmiştir. EP-1 m. 3’de bireylerin “seçimlerde aday olma
ve seçildikten sonra parlamento üyeliğini sürdürme hakkı”nın güvenceye alındı55
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ğını belirten Mahkeme, milletvekillerine uygulanan bu önlemin meşru bir amacının olduğu varsayılsa bile, izlenen amaçla “orantısız” bir önlem olduğu sonucuna
varmıştır. Mahkemeye göre, Türk Hükümeti tarafından ileri sürülen hiçbir meşru amaçla “orantılı” olarak değerlendirilemeyecek olan bu önlem, 3. maddedeki
başvurucuların “seçilme ve parlamento üyeliğini sürdürme hakkı”nın özüne uygun düşmemektedir ve bu kişileri parlamento üyesi olarak seçmiş bulunan seçmenlerin egemenlik yetkisini ihlâl etmektedir. Sonuç olarak Mahkeme, eski DEP
üyelerinin milletvekilliklerini sona erdiren bu önlemin, EP-1 m. 3’ü ihlâl ettiğine
karar vermiştir.62
AİHM’nin bu kararını vermesinden önce, 1995 Anayasa değişiklikleri ile
Anayasanın 84. maddesi değiştirilmiştir. Bu maddenin yeni 5. fıkrası, yalnız
“partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa
Mahkemesi’nin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği”nin sona ereceğini öngörmektedir. Böylece, AİHM’in de
kararında belirttiği gibi, milletvekillerinin “kişisel siyasal etkinliklerini göz ardı
eden”, yalnız kapatılan partinin üyesi olma gerekçesiyle milletvekilliğinin düşmesini öngören hüküm yürürlükten kalkmıştır.63
AİHM’in serbest seçim hakkıyla ilgili olarak kısa süre önce verdiği kararlardan biri de Kavakçı/Türkiye, Sılay/Türkiye ve Ilıcak/Türkiye davalarıdır. Dava
konusu olayda daha önce milletvekili olan başvurucuların üyesi oldukları Fazilet Partisi, laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle 2001 yılında
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. Kapatma kararıyla birlikte beyan
ve eylemleriyle Parti’nin kapatılmasına neden olan milletvekili Nazlı Ilıcak’ın
milletvekilliği, Anayasa’nın 84. maddesinin son fıkrası uyarınca gerekçeli kararın
Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte sona ermiştir. Ayrıca beyan ve eylemleriyle Parti’nin kapatılmasına neden olan üyeleri Merve Kavakçı, Nazlı Ilıcak ve
Mehmet Sılay’ın, Anayasa’nın 69. maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince gerekçeli kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir
başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacaklarına karar
verilmiştir.64
AİHM, kapatılan Fazilet Partisi’nin eski milletvekilleri Merve Kavakçı, Nazlı
Ilıcak ve Mehmet Sılay’ın açtığı davada, 1. Protokolün serbest seçim hakkına
ilişkin 3. maddesinin ihlâl edildiğine karar vermiştir. Mahkeme, başvuruculara
uygulanan sınırlamaların Türk siyasi sisteminin seküler karakterinin korunması noktasında olduğunu ve meşru bir amaç taşıyabileceğini belirtmekle beraber,
karara konu Anayasa’nın 69. maddesinin kapsamının oldukça geniş olması, ka62

Selim Sadak ve Diğerleri/Türkiye Davası, 11.06.2002, Başvuru no: 25144/94, parag. 40.
Yasemin Özdek, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi Yayınları, Ankara 2004, s. 313.
64
Bkz. E. 1999/2 (Siyasî Parti Kapatma), K. 2001/2, kt. 22.6.2001, RG: 05.01.2002, Sayı: 24631 (Mükerrer).
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patılan partinin genel başkanının ve diğer üst düzey yetkililerinin sınırlama ile
karşılaşmamasına karşın başvurucuların karşılaşması ve son olarak başvuruculara
getirilen 5 yıllık siyaset yasağının ölçülü olmadığı gerekçeleriyle serbest seçim
hakkının ihlâl edildiği sonucuna ulaşmıştır.65

III. Serbest Seçim Hakkının Uygulama Alanı:
Parlamento Seçimleri
EP-1 m. 3 hükmünün lafzına göre, maddede öngörülen serbest seçim hakkı,
yasama organı seçimlerinde geçerli olan bir haktır. Yasama organı kavramından
ne anlaşılması gerektiği ise, taraf devletlerin anayasal düzenleri dikkate alınarak
belirlenir. Maddede sözleşmeci devletlerin tek meclisli veya çift meclisli gibi belli bir yasama organı modelini benimsemeleri gerektiği öngörülmemiştir. Ancak
yasama organının iki meclisi varsa maddede öngörülen şartların en azından meclislerden birinin seçiminde uygulanması gerekmektedir.66 Yasama organı kavramının kapsamına parlamento seçimleri (Federal meclis ve eyalet meclisi seçimleri, AB Parlamentosu67 seçimleri) ve yasama faaliyetine katılan diğer organların
seçimleri girer.68 Bu anlamda EP-1 m. 3 hükmünden taraf devletler için halk
tarafından doğrudan seçimlerle oluşturulan bir yasama organı kurma sorumlulu69
ğu doğmaktadır. Yasama iktidarının bir parçası konumunda olmayan, esas itibariyle idari görevleri olan veya yalnızca sınırlı yetkilere sahip olan yerel yönetimler için yapılan seçimler, EP-1 m. 3’te düzenlenmiş olan serbest seçim hakkının
uygulama kapsamında yer almaz.70 Yine halk oylamaları ve devlet başkanlarının
seçimi madde kapsamı dışında tutulmaktadır.71
Matthews/Birleşik Krallık davasında Mahkeme, AB Parlamentosu’nun 3.
madde anlamında yasama organı sayılıp sayılmayacağı sorunu üzerinde durmuştur. Dava konusu olayda, Birleşik Krallık’ın kolonisi olan Cebelitarık’ta (Gibraltar) yaşayan İngiliz vatandaşı Matthews, AB Parlamentosu seçimlerinde oy
kullanmak üzere seçmen listesine kaydolmak istemiş; ancak oy kullanma hakkının Birleşik Krallık’la sınırlı olduğu gerekçesiyle talebi reddedilmiştir. Dava
ilk olarak Komisyon’da görülmüş ve 1997 tarihli raporunda Komisyon, AB
Parlamentosu’nun EP-1 m. 3 anlamında yasama yetkisi kullanan bir organ olma65

Bkz. 05.04.2007 tarihli Kavakçı/Türkiye kararı (Başvuru No: 71907/01), 05.04.2007 tarihli Sılay/
Türkiye kararı (Başvuru No: 8691/02), 05.04.2007 tarihli Ilıcak/Türkiye kararı (Başvuru No:
15394/02).
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dığı, maddenin yalnızca ulusal ve eyalet meclislerinin seçiminde uyulması gerekli
yükümlülükler getirdiği gerekçesiyle serbest seçim hakkının ihlâl edilmediği sonucuna ulaşmıştır.72
Konuya ilişkin kararında Mahkeme, ilk olarak Cebelitarık’ta oturan bir kişinin AB Parlamentosu seçimlerinde oy kullanamamasından dolayı Birleşik
Krallık’ın sorumlu tutulup tutulamayacağı sorununu ele almıştır. Zira ATA m.
227/4’e göre, Birleşik Krallık’a bağlı bir kara parçası olan Cebelitarık, Topluluk
Antlaşmasının geçerli olduğu, ama Birleşik Krallık’ın bir parçası sayılmayan bir
yerdir.73 Avrupa Topluluğu Sözleşme’ye taraf olmadığı için Topluluk işlemlerine
karşı AİHM’e başvurulamamaktadır. Mahkeme’ye göre, taraf devletler birtakım
yetkilerini ulus-üstü ya da uluslararası örgütlere devredebilirler. Ancak bu yetki
devri, söz konusu taraf devletleri AİHS’e uyma yükümlülüğünden kurtarmaz.
Bir başka deyişle taraf devletler, organlarının iç hukuktan ya da Topluluk hukukundan kaynaklanan eylemleri nedeniyle AİHS çerçevesinde sorumludurlar.
AİHM’in ele aldığı ikinci sorun ise, EP-1 m. 3 hükmünün AB Parlamentosu seçimlerine uygulanıp uygulanamayacağı, yani AB Parlamentosu’nun 3.
madde anlamında bir yasama organı niteliğine sahip olup olmadığı hususudur.
Mahkeme’ye göre, AB Parlamentosu ulusal bir organ olmayıp, aksine ulus-üstü
bir organ olmasına rağmen, AB Parlamentosu seçimleri EP-1 m. 3’ün uygulama
kapsamında yer alır. AB Parlamentosu’nun hem yasama ile ilgili yetkileri hem
de Topluluk işlemleri üzerinde denetim yetkisi bulunmaktadır. AB Parlamentosu, Avrupa Topluluğu sisteminde demokratik ve siyasi sorumluluğa sahip temel
organlardan biridir. Bundan dolayı AB Parlamentosu EP-1 m. 3 anlamında bir
yasama organı olarak nitelendirilebilir.74 Böylece, EP-1 m. 3, sadece ulusal yasama
organları bakımından değil, uluslararası temsili yasama organları bakımından da
uygulanabilirlik kazanmıştır.75
Mahkeme, bu iki sorunu cüretkâr bir tavır sergileyerek ve dinamik bir yorum
yaparak çözdükten sonra, taraf devletlerin seçim sistemlerini belirlerken geniş
bir takdir alanına sahip olduklarını, ancak 3. madde uyarınca taraf devletlerin seçimlerde halkın kanaatinin özgürce oluşmasını sağlamakla yükümlü olduklarını
vurgulamıştır. Dava konusu olayda ise, AB Parlamentosu üyelerinin seçiminde
72

AİHK Kararı, Denise Matthews/Birleşik Krallık, 29.10.1997, Başvuru No: 24833/94.
20 Eylül 1976 tarih ve 1976/787 sayılı Konsey kararı ve kararın ekinde yer alan AB Parlamentosu’nun
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Cebelitarık halkına kanaatlerini açığa vurma imkânı tanınmamıştır. Sonuç olarak EP-1 m. 3 ihlâl edilmiştir.76
Matthews/Birleşik Krallık kararıyla Mahkeme, genel olarak Avrupa’da ve
özel olarak da Avrupa Topluluğu’nda insan haklarının korunmasındaki öncü
rolünü açıkça ortaya koymuştur. Mahkeme’ye göre, taraf devletlerin AİHS’e
saygı gösterme yükümlülüğü, aynı zamanda bu devletlerin Topluluğa üyelikten
kaynaklanan yükümlülükleri bulunsa bile devam etmektedir. Böylece Mahkeme, Topluluğun kendisi AİHS’e taraf olmamasına, Topluluk işlemlerine karşı
doğrudan AİHM’e başvurulamamasına rağmen, Topluluk normları karşısında
AİHS’in üstünlüğünü kabul etmektedir.77 Mahkeme bu kararıyla Sözleşme’nin
uygulama alanı içerisinde hak ve özgürlüklerin etkili şekilde korunmasını sağlamaya yönelik önemli bir adım atmıştır.78
Doktrindeki bir görüşe göre, Sözleşme Organları’nın serbest seçim hakkının yalnızca yasama seçimleri için geçerli olması, bunun dışındaki seçimler
açısından uygulama alanı bulamayacağına ilişkin yaklaşım Protokolün sözel yorumuna uygun düşse de teleolojik yorumu bakımından Sözleşme’nin bütününe
hâkim olan Avrupa kamu düzeni anlayışını ifade eden demokratik hukuk devleti
yönünden uygun düşmez. Sözleşme ile demokrasi ideallerinin gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu gerekçelerle Anayurt, serbest seçim hakkının devlet başkanlığı seçimleri, referandum gibi ulusal iradenin oluşumuyla ilgili seçimlerde de
geçerli olması gerektiğini savunmaktadır.79

IV. Seçim Sistemi Tercihi
AİHM’e göre, EP-1 m.3, nispî temsil sistemi veya tek ya da iki turlu çoğunluk
sistemi gibi belirli bir seçim sistemini benimseme yükümlülüğü getirmemektedir.80 Taraf Devletlerin bu konudaki mevzuatlarının yere ve zamana göre değiştiğini dikkate alan Mahkeme, seçim sistemlerini belirlerken devletlerin geniş
bir takdir yetkisine sahip olduğunu ifade etmektedir. Mahkeme’ye göre, seçim
sistemleri bir yandan halkın görüşlerini güvenilir ve adilane bir şekilde yansıtmak, diğer yandan da yeterince açık ve sağlam bir iradenin ortaya çıkmasına
zemin hazırlayacak olanakları sağlamak gibi birbirleriyle zor uyuşan hedefleri
76
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gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, seçme ve seçilme konusunda özgür
tercihin sağlanması, hakkın kullanılmasında vatandaşların eşit muamele görmesi
ve kanaat özgürlüğünün engellenmemesi, serbest seçim hakkını güvence altına
alan EP-1 m. 3’ün gerekleri arasında yer alır.81 Eşit muamele görme ilkesi, seçimin sonucu bakımından bütün oyların eşit ağırlıkta olması veya bütün adayların
kazanmak için eşit şanslarının bulunması gerektiği anlamına gelmemektedir. Ayrıca, Mahkeme’nin de belirttiği gibi, hiçbir seçim sistemi “artık oyları” tamamen
ortadan kaldıramaz.
Seçim sistemlerinin ilgili devletin tarihi ve siyasi özellikleri dikkate alınarak
değerlendirilmesi gerekir. Ancak tercih edilen seçim sistemi en azından “yasama
organının seçiminde halkın kendi kanaatlerini özgürce ifade etmesi”ni güvence
altına alan koşulları sağlamalıdır. Bu koşula uyulduğu sürece, bir sistem açısından
kabul edilmeyecek özellikler diğer bir sistem açısından haklı görülebilir.82 Nitekim, Liberal Parti/İngiltere davasında başvurucular İngiltere’deki basit çoğunluğa
dayalı oylama sisteminin, Muhafazakâr Parti ya da İşçi Partisi adaylarına oranla
Liberal Parti adayları için daha az ağırlıklı oy dağılımı yapmasından dolayı EP-1
m. 3’ün ihlâl edildiğini iddia etmişler; başvurunun sağlam temellere dayanmadığına karar veren Komisyon ise, 3. maddenin tüm oyların eşit ağırlıkta olmasına
yönelik herhangi bir koruma içermediğini belirterek iddiayı kabul etmemiştir.83
Sözleşmeci devletler, genel seçimleri ve seçim sistemlerini belirlerken geniş
bir serbestîye sahip olmakla birlikte, hiç kuşkusuz Sözleşme’nin gereklerine uygunluk bakımından son karar yeri AİHM’dir. Mahkeme, Sözleşmeci devletlerin
seçim yasalarına koydukları şartların, söz konusu hakların özlerini zedeleyecek
biçimde ve ölçüde kısıtlamadığına ve hakları etkisizleştirmediğine kanaat getirmelidir. Bir başka deyişle, Sözleşmeci Devlet tarafından getirilen bu koşullar,
hakkın özüne zarar verici, etkililikten yoksun bırakıcı nitelikte olmamalı, meşru
bir amaç izlemeli ve kullanılan araçlar ile ulaşılmak istene amaç arasında orantısızlık bulunmamalıdır.84 Özetle, Sözleşmeci Devlet kendi iç hukuk sisteminde
genel seçimleri, seçimlerin hangi aralıklarla yapılacağını, uygulanacak seçim sistemini ve seçim barajlarını özgürce belirleme hak ve yetkisine sahiptir. Bu yetkinin
sınırı öze dokunmama, meşru amaç izleme ve ölçülülük ilkesidir.85
Yumak ve Sadak/Türkiye davasında Mahkeme, Türk seçim sistemindeki
%10’luk ülke barajı uygulamasının, seçimlerin halkın kanaatinin özgürce açıklanmasını sağlayacak koşullar altında yapılmasını öngören EP-1 m. 3 ile bağdaşıp
81

Gölcüklü/Gözübüyük, s. 439.
Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika Davası, 02.03.1987, Başvuru no: 9267/81, parag. 54.
83
Jacobs/White, s. 336.
84
Mathieu Mohin ve Clerfayt/Belçika Davası, 02.03.1987, Başvuru no: 9267/81, parag. 52.
85
Koçak, s. 129.
82

Yaz-Sonbahar 2007

Serbest Seçim Hakkı f 131

bağdaşmadığını incelemiştir. Mahkeme, 3. maddede güvence altına alınan hakların mutlak nitelikte olmadığını, bu hakların sınırlandırılabileceğini ve bu konuda
taraf devletlerin geniş takdir yetkisinin bulunduğunu belirtmiştir. Ancak seçimlerde oy hakkına ilişkin temel ilkelerin de yardımıyla halk iradesinin oluşması
amaçlanmalıdır. Mahkeme, 3. maddeye getirilecek bir sınırlamada hangi amaçların güdülmesi gerektiğinin maddede açıkça öngörülmediğinin altını çizmektedir.
Mahkemeye göre, seçim barajı uygulaması ile ulaşılmak istenen amaç, çok parçalı bir parlamentonun oluşmasının önüne geçmek ve hükümet istikrarını sağlamaktır. Getirilen sınırlamanın ölçülü olup olmadığı, Mahkemenin içtihatları ve
Türkiye’nin politik ve tarihsel özellikleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
Bu bağlamda Mahkeme özellikle 1970’lerde yaşanan istikrarsızlığa dikkat çekmiş ve barajın parlamentoda aşırı parçalanmayı önleme ve hükümet istikrarını
güçlendirme amacı taşıdığını kabul etmiştir. Kararda Mahkeme, %10 barajının 3
Kasım 2002 seçimlerinden çok önce düzenlenmiş olduğunu, başvurucuların kendi seçim bölgelerinde alacakları oy ne olursa olsun partilerinin barajı geçememesi
halinde seçilemeyeceklerini biliyor olduklarını, barajın Mecliste aşırı bölünmeyi
engelleme ve yönetimde istikrarı sağlama gibi meşru bir amaca sahip olduğunu,
barajın toplumdaki siyasal alternatiflerin doğmasını engellemediğini ve barajın
amacının küçük partilere kendilerini ülke düzeyinde ortaya koyma ve böylece siyasal projenin bir parçası olma imkânı tanıdığını ifade etmiştir. Mahkeme,
Sözleşme’ye taraf devletlerin birbirinden oldukça farklı seçim sistemlerine sahip
olduğunu, nispi temsil sistemini uygulayan bazı ülkelerin seçim barajına da yer
verdiğini belirterek, Türk yetkililerinin, hem yargı ve yasamanın, hem de politikacıların uygun bir seçim sisteminin seçilmesi konusunda en iyi konumda olduklarını, kendisinin de Türk seçim sisteminin noksanlıklarını düzeltecek ideal bir
çözüm öneremeyeceğini ifade etmiştir. Ancak, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde
uygulanan sistemler arasında yüzde 10’luk barajın en yüksek baraj olduğunu da
not etmiştir. Bu bağlamda Mahkeme, istikrarlı parlamento çoğunluğu oluşturma
amacından ödün vermeksizin, barajın düşürülmesi veya çeşitli siyasal eğilimlerin
temsili için düzeltici karşı ağırlıklar getirilmesini tavsiye etmiştir. Sonuç olarak
Mahkeme, %10’luk ülke barajının çok yüksek olduğunu belirtmekle birlikte,
Türkiye’nin kendisine tanınan takdir marjını aşmadığından serbest seçim hakkının ihlâl edilmediği sonucuna ulaşmıştır.86
Türkiye’de seçim sistemi ile ilgili tartışma ve eleştirilerin en başında
%10’luk ülke barajı uygulaması gelmektedir.87 AİHM’in yukarıda sözünü ettiğimiz kararıyla birlikte bu tartışmanın da sona erdiği söylenemez. Her ne kadar 22
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Temmuz 2007 seçim sonuçları, yönetimde istikrar adına temsilde adaleti ortadan
kaldıran bir tablo ortaya çıkarmamış, seçimin meşruiyetini tartışmalı hale getirmemiş olsa da, bu durum gelecekte yapılacak seçimlerde 2002 seçim sonuçlarına
benzer bir sonucun çıkmayacağının garantisini oluşturmamaktadır. Hiç kuşku
yok ki, seçim kanununda yer alan %10’luk baraj, potansiyel olarak, yönetimde
istikrar adına temsilde adaleti bütünüyle ortadan kaldırmaya ve bu yüzden seçilenlerin meşruiyetini tartışmalı hale getirmeye aday bir düzenlemedir.88 Her
ne kadar %10’luk ülke barajı AİHM tarafından Sözleşme’ye aykırı bulunmamış
ise de, 2007 seçimleri endişeleri haklı çıkaracak bir sonuç doğurmamış olsa da,
siyasal muhalefetin parlamentoda temsilini sağlamak, kullanılan oyların neredeyse yarıya yakınının parlamentoya yansımamasının önüne geçmek için seçim
barajının aşağıya çekilmesi veya düzeltici önlemler alınması gerekmektedir. Bir
yazarın yerinde bir tespitiyle, “düzenli aralıklarla gerçekleştirilen yargı denetimindeki serbest seçimler demokrasinin gerekli şartıdır, yeterli şartı değil. Çünkü
demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla mevcut olabilmesi için, çoğulculuk
ve temsil ilkelerinin gerçekleşmesini fiilen önleyici düzenlemelere de gidilmemesi
gerekir. İster oyların partiler arasında ‘aşırı’ dağılmasını önlemeye yönelik olsun
isterse de hoşa gitmeyen siyasi fikirlerin parlamentoda temsilini engellemek için
yapılsın, özellikle Türkiye’deki haliyle baraj uygulamasının adalet ve hakkaniyet
ilkeleriyle de bağdaştırılması güçtür”.89

V. Demokratik Seçim İlkeleri
Demokratik sistemde düzenli aralıklarla yapılacak özgür (serbest ve yarışmacı)
seçimlerin, genel oy, eşit oy, oy verme hürriyeti, oyun gizliliği, açık sayım ve
döküm ile seçimlerin yargı organlarının yönetim ve denetiminde yapılması gibi,
bilinen temel unsurlarının herhangi bir tercih söz konusu olmadan güvenceye
bağlanması gerekir.90
Serbest seçim hakkını düzenleyen EP-1 m.3’e göre, yasama organı için
yapılacak seçimler, halkın kanaatinin özgürce açıklanmasını sağlayacak koşullar
altında, makul aralıklarla, seçimlerin serbestliği ve gizli oy ilkesine uygun olarak
yapılmalıdır.91 Görüldüğü üzere EP-1 m. 3’te yer alan ilkeler, bilinen ve genel
kabul gören demokratik seçim ilkelerinin hepsini içermemektedir. Ancak bu
durum, diğer ilkelerin içtihat yoluyla tanınmasına engel teşkil etmez. Nitekim
AİHM vermiş olduğu çeşitli kararlarda maddede açıkça öngörülmeyen ilkelerden
söz etmektedir.
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TUSİAD, Türk Demokrasisi’nde 130 Yıl (1876-2006): Prof. Dr. Bülent Tanör Anısına ‘Türkiye’de
Demokratikleşme Perspektifleri’ 10. Yıl Güncellemesi (Haz. Zafer Üskül), TUSİAD Yayınları, İstanbul 2006,
s. 44.
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Bekir Berat Özipek, “Seçim Barajı ve İstikrar Görüntüsü”, Star Gazetesi, 18.08.2006.
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Karamustafaoğlu, s. 57-84, 129-164; Özbudun, s. 62-64; Atar, s. 70-74; Erdoğan, s. 110-111.
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Yumak ve Sadak/Türkiye Davası, 30.01.2007, Başvuru No: 10226/03, parag. 61.
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“Halkın kendi düşüncelerini serbestçe ifade etmesinin güvence altına alındığı
koşullarda”, “makul aralıklarla” ve “gizli oyla” “serbest” seçimler yapılmasını öngören EP-1 m. 3’ün mutlak nitelikte olmadığı, Taraf Devletlerin 3. maddeye aykırı
düşmeyecek sınırlamalar getirebileceği, bu konuda devletlerin geniş bir takdir
alanına sahip olduğu, ancak sınırlamaların 3. maddenin gereklerine uygunluğu
konusunda son aşamada Mahkeme’nin denetim yetkisinin bulunduğu, AİHM
tarafından sürekli olarak vurgulanmaktadır.92 Ancak belirtmek gerekir ki, demokratik seçim ilkeleri söz konusu olduğunda Taraf Devletlere tanınan takdir
yetkisi çok geniş değildir.
AİHM’ne göre, genel oy hakkı prensibinden her türlü ayrılma, seçilmiş olan
yasama meclisinin ve seçim yasalarının demokratik geçerliliğini zayıflatma riski
taşır. Bir grubun veya genel bir halk kategorisinin dışta bırakılması halinde, bu
durum EP-1 m. 3’ün temelini oluşturan amaçlarla bağdaşır olmak zorundadır.93
Komisyon’a göre seçimlerin serbestliği ilkesi, seçmenin belli bir yönde oy
kullanmak zorunda bırakılmamasını, bireylerin belli bir yönde tercih yapmaya doğrudan doğruya veya dolaylı olarak zorlanmamasını ifade eder.94 Yasama
organının oluşumunda tercih özgürce yapılmalıdır.
Yasama organına ilişkin seçimlerde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmış
sayılabilmesi için yapılan seçimlerin serbest seçimler olması gerekir. Yani “halkın
kendi düşüncelerini serbestçe ifade etmesinin güvence altına alındığı koşullarda”
gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle Sözleşmeci Devletlere düşen yükümlülükler,
Sözleşmenin 10. maddesiyle garanti altına alınan ifade özgürlüğü ve 11. maddesiyle
korunan örgütlenme özgürlüğüyle birlikte düşünülmelidir. Bunlar, demokratik
sistemin temel garantileridir. Bu iki özgürlük güvence altına alınmadıkça, serbest
seçim hakkı tüm anlamını yitirecektir. 10. madde ile düzenlenen ifade özgürlüğü
ise, sadece hoşa giden, zararsız yahut sıradan haberler, düşünce açıklamaları
için değil, aykırı gelen, toplumu dehşete düşüren veya rahatsız eden haber ve
düşünceler için de tanınır.95 Hiç kuşkusuz propaganda serbestliğinin olmaması,
seçime katılacak kişi ve partilere yasaklamalar getirilmesi veya baskı uygulanması
hallerinde seçimlerin serbestliğinden söz edilemez. Benzer şekilde ifade, basın,
dernek ve toplanma özgürlükleri siyasi partilerin programlarını veya adaylarını
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Matthews/Birleşik Krallık Davası, 18.02.1999, Başvuru No: 24833/94, parag. 63; Gitonas ve Diğerleri/
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kamuoyuna sunmasına engel olacak şekilde sınırlandırılıyor veya baskı altına
alınıyorsa seçimlerin serbestliğinden söz edilemez.
Serbest seçimler, seçmenin iradesini korkusuzca ve her türlü baskıdan uzak
biçimde açıklayabilmesini sağlayan “gizli oy” usulünü gerektirir. Nitekim 3. maddede, oyun gizli olarak verilmesi gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Sözleşmeci
Devletler, bu konuda gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
EP-1 m. 3’te öngörülen ilkelerden bir diğeri de, seçimlerin makul aralıklarla ve
düzenli olarak yapılmasıdır. Bu ilke, iktidarın seçim yoluyla değiştirilebilmesini
sağladığından önemlidir. Ayrıca seçmenlerin tercih ve kanaatlerinin zaman içinde değişmesi olası olduğu için seçimlerin makul aralıklarla tekrarlanması gerekir.
Maddede geçen “makul aralıklarla” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği konusunda Taraf Devletlerin uygulamaları esas alınmaktadır.96 Bununla birlikte uygulamada genellikle bu sürenin dört ya da beş yıl olduğu görülmektedir.97

VI. Venedik Komisyonu’nun Kabul Ettiği İlkeler
Demokratik seçim ilkelerinin neler olduğu ve bu konudaki Avrupa standartları,
Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) tarafından
2002 yılında hazırlanan “Seçimlerde İyi Pratik Davranış Kuralları: Açıklayıcı
Rapor ve Rehber” adlı raporda ayrıntılı biçimde ortaya konulmuştur.98 Avrupa
Konseyi bünyesinde kabul edilmiş olan bu belge, bağlayıcı nitelikte olmamakla
birlikte, serbest seçim hakkının uygulanmasında dikkate alınması gereken önemli bir metindir.
Venedik Komisyonu söz konusu raporda, Avrupa seçim hukukunun temelinde beş prensibin bulunduğunu belirtmiştir. Bu prensipler; genel oy, eşit oy, gizli
oy, tek dereceli seçim ve seçimlerin serbestliği ilkesidir. Ayrıca seçimlerin düzenli
aralıklarla yenilenmesi gerektiği de ifade edilmiştir. Raporda yer alan demokratik seçim ilkeleri ve bu ilkelerin uygulanması için gerekli olan şartlar, aşağıda
özetlenmiştir.99

A. Demokratik Seçim İlkeleri
1. Genel Oy İlkesi
Komisyon’a göre genel oy ilkesi, prensip olarak herkesin seçme ve seçilme
hakkına sahip olması anlamına gelir. Ancak, bu hakların kullanımı belli koşullara
bağlanabilir. Bu koşullardan ilki “yaş”tır. Komisyon, seçme ve seçilme hakkının
asgari bir yaş şartına bağlanabileceğini, seçme hakkının en geç reşit oluncaya kadar elde edilmesi gerektiğini, seçilme yaşının seçmen yaşıyla aynı olmasının ter96
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cihe şayan olduğunu, ancak 25 yaşını geçmemek şartıyla seçmen yaşından daha
yüksek bir yaş sınırlamasının da getirilebileceğini belirtmiştir.
İkinci olarak, seçme ve seçilme hakkı için vatandaşlık şartı aranabilir. Bununla
birlikte, ülkede belirli süre ikamet eden yabancılara yerel yönetim seçimlerinde
oy hakkının tanınmasının uygun olacağı da belirtilmektedir.
Üçüncü olarak, ikamet etme şartı öngörülebilir. Yerel yönetim seçimlerinde yabancıların oy hakkına sahip olabilmesi belirli süre ikamet etme şartına
bağlanabilir. Ancak bu süre altı ayı geçmemelidir. Daha uzun bir süre yalnızca ulusal azınlıkları korumak amacıyla öngörülebilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara
seçme ve seçilme hakkı tanınmalıdır.
Bireylerin seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılabileceği kabul edilmektedir. Ancak bunun için şu şartların birlikte gerçekleşmesi gerekir: i) Seçme ve
seçilme hakkından yoksunluk halleri yasayla düzenlenmelidir. ii) Ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır. iii) Akıl hastalığı nedeniyle kısıtlananlar veya ağır suçlardan hüküm giyenler seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılabilir. iv) Siyasi
haklardan yoksunluk veya akıl hastalığı nedeniyle kısıtlanma mutlaka bir mahkeme kararına dayanmalıdır.
2. Eşit Oy İlkesi
Eşit oy ilkesi, ilk olarak, her seçmenin sadece bir oy hakkına sahip olması
anlamına gelir. Eğer bir seçim sistemi seçmene sandık başında birden fazla oy kullanma hakkı tanıyorsa, her seçmenin aynı sayıda oy verme hakkının olması gerekir. İkinci olarak eşit oy ilkesi, seçim çevrelerinin seçmen sayısı bakımından birbirine çok yakın olacak şekilde belirlenmesini gerektirir. Üçüncü olarak, partiler
ve adaylar arasında fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Kamu makamları özellikle seçim
kampanyasında, başta devlete ait yayın kuruluşları olmak üzere medya yoluyla
yapılan yayınlarda, partilerin ve seçim kampanyalarının kamusal finansmanında
tarafsız davranmalıdır. Eşit seçim ile ilgili olarak ulusal azınlıkların konumuna da
değinilmiştir. Bu bağlamda ulusal azınlıkların parti kurmalarının serbest olması
gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca adaylar ve seçmenler, ulusal bir azınlığa mensup
olduklarını açıklamaya zorlanamamalıdır. Son olarak cinsiyet eşitliği konusuna
değinilmiştir. Raporda, her cinsiyetten asgari sayıda kişinin aday gösterilmesini
zorunlu tutan düzenlemelerin, Anayasal bir dayanağı olmak şartıyla, eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama olarak görülmemesi gerektiği belirtilmektedir.
3. Seçimlerin Serbestliği İlkesi
Raporda serbest seçim başlığı altında ilk olarak, seçmen iradesinin özgürce
oluşmasına değinilmiştir. Bu bağlamda, kamu makamlarının özellikle medya,
afişli reklâm, kamuya açık alanlarda gösteri yapma hakkı ve partilerin ve adayların finansmanı konularında tarafsız davranma yükümlülüğüne işaret edilmiştir.
Ayrıca kamu makamlarının özellikle adayları seçmenlerin bilgisine sunma, seçLiberal Düşünce
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menlerin adayları tanımasına yardımcı olma, adaylarla ilgili bilgileri ulusal azınlıkların dillerinde de hazırlama konularında pozitif yükümlülüğünün bulunduğu
belirtilmiştir. Tarafsız davranma yükümlülüğünün ve seçmenin iradesini özgürce
oluşturma hakkının ihlâli cezai yaptırıma tabi tutulmalıdır.
İkinci olarak, seçmenin iradesini özgürce açıklama ve seçim hileleriyle mücadele konusu üzerinde durulmuştur. Bu konuda yapılması gerekenler özetle şöyle
sıralanmıştır: i) Seçim süreci basitleştirilmelidir. ii) Her durumda sandık bölgesinde oy kullanmak mümkün olmalıdır. Mektupla oy verme, elektronik oylama,
temsilci aracılığıyla oy verme gibi diğer oy verme usulleri uygulamaya geçirilebilir. Ancak bu yöntemler uygulanırken yeterli güvenlik önlemlerinin alınması,
oyun gizliliği ilkesinin ihlâl edilmemesi ve seçim hilelerinin önlenmesi gerekir.
iii) Oyların sayım ve dökümünde hem oy verenler hem de sandıktan çıkan oy
pusulaları sayılmalıdır. iv) Oy pusulaları sandık görevlileri tarafından manipüle
edilemeyecek veya yanlış değerlendirilemeyecek şekilde hazırlanmalıdır. v) Sandık bölgelerinde mutlaka siyasi parti gözlemcileri bulunmalıdır. vi) Askerler kendi seçim bölgesinde oy kullanmalıdır, bu mümkün değilse kışlaya en yakın seçim
sandığında oy kullanmalıdırlar. vii) Oyların sayım ve dökümü, gözlemciler, parti
temsilcileri ve medya mensuplarının huzurunda açıkça yapılmalıdır. viii) Seçim
hileleri veya seçimlerin dürüstlüğünü zedeleyecek eylemler cezai yaptırıma bağlanmalıdır.
4. Gizli Oy İlkesi
Oyun gizliliği yalnızca bir hak olmayıp, aynı zamanda seçmen için yükümlülüktür. Gizli oy ilkesine aykırı oy kullanan seçmenlerin oyu geçersiz sayılmalıdır. Seçmen oyunu bizzat kendisi kullanmalıdır. Bir kimsenin ailesi adına oy
kullanması veya bir başkasının oyu üzerinde bir seçmenin hâkimiyet kurmasına
izin veren diğer bütün haller yasaklanmalıdır. Oy kullananların listesi yayınlanmamalıdır. Oyun gizliliğini ihlâl edenler cezalandırılmalıdır.
5. Tek Dereceli Seçim İlkesi
Çift meclis sistemine sahip ülkelerde en azından meclislerden biri, federal devletlerde federe devletlerin meclisleri ve yerel yönetim organlarının meclisleri tek
dereceli seçim ilkesine göre seçilmelidir.
6. Seçimlerin Düzenli Aralıklarla Yapılması
Seçimler düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Yasama organı üyelerinin görev
süresi beş yılı geçmemelidir.

B. Demokratik Seçim İlkelerinin Uygulanabilmesi İçin Gerekli Şartlar
Başta ifade ve basın özgürlüğü, ülke içinde seyahat özgürlüğü, siyasi amaçlı toplanma ve siyasi partilerin kurulmasını da içeren dernek özgürlüğü olmak üzere
insan haklarına saygı gösterilmeyen bir ortamda seçimlerin demokratikliğinden
Yaz-Sonbahar 2007

Serbest Seçim Hakkı f 137

söz edilemez. Bu özgürlükler sınırlandırılabilir. Ancak sınırlamaların yasal bir dayanağı olmalı, kamu yararı bulunmalı ve ölçülülük ilkesine aykırı
olmamalıdır.
Teknik ve teferruata ilişkin düzenlemeler hariç, seçimlerle ilgili düzenlemeler
en azından yasayla yapılmalıdır. Dar anlamda seçim sistemi, seçim kurullarının
oluşumu ve seçim çevrelerinin belirlenmesi gibi seçimlere ilişkin temel konular,
seçimlere bir yıldan daha az bir süre kala değiştirilmemelidir. Bununla birlikte
anayasada veya yasa-üstü nitelikteki normlarda değişiklik yapılabilir.
Seçimlerle ilgili bazı usulü güvenceler getirilmelidir. Tarafsız organlar
aracılığıyla seçimlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi sağlanmalıdır. Daimi nitelikte merkezi bir seçim kurulu oluşturulmalıdır. Seçimlerin hem ulusal hem de
uluslararası gözlemciler tarafından gözlemlenmesi mümkün olmalıdır. Seçim
gözlemi seçim günüyle sınırlı olmamalı, adaylık ve seçim kampanyası sürecini
de kapsamalıdır. Gözlemcilerin bulunamayacakları yerler kanunda açıkça gösterilmelidir.
Etkili bir şikâyet ve itiraz sisteminin kurulması gerekir. Seçimle ilgili konularda başvurulacak mercii, seçim kurulu veya mahkeme olmalıdır. Şikâyet ve itiraz
başvuruları basit ve formalitelerden uzak olmalıdır. Şikâyet ve itirazla ilgili düzenlemeler, çeşitli makamların yetki ve sorumlulukları kanunda açıkça düzenlenmelidir.

VII. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 1459 Sayılı Kararı
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, 24 Haziran 2005 tarihinde “Seçim
Hakkına İlişkin Sınırlamaların Kaldırılması” konusunda 1459 sayılı bir Karar
kabul etmiştir.100 Kararda ilk olarak, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde yaşayan
yabancıların ve göçmenlerin siyasal yaşama katılımının seçme ve seçilme hakkı
kadar önemli olduğu, seçme ve seçilme hakkının demokratik meşruiyetin ve
temsili demokrasinin temel unsurlarından biri olduğu vurgulanmıştır. Daha
sonra Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerden seçim hakkına ilişkin mevcut bütün
sınırlamaların gözden geçirilmesi ve ulaşılmak istenen meşru amaç bakımından
zorunlu ve ölçülü olmayan sınırlamaların kaldırılması istenmiştir.
Parlamenterler Meclisi, uyruğu, sağlık durumu, silahlı kuvvetler mensubu olarak sahip olduğu statüsü veya mahkûmiyetleri dikkate alınmaksızın mümkün
olduğunca çok sayıda bireye eşit ve özgür seçim hakkının tanınmasının öncelikli
bir konu olduğu görüşündedir.
Söz konusu kararda, seçme ve seçilme hakkına ilişkin istisnai düzenlemelerin AİHM içtihatlarıyla uyumlu bir şekilde yasayla düzenlenmesi, sınırlamalarda
meşru bir amacın izlenmesi, sınırlamaların keyfi veya ölçüsüz olmaması gerektiği
belirtilmektedir.
100
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Bütün bireylerin yaşadıkları bölgede yerel yönetimlere vergi ödemekle
yükümlü oldukları ve yerel yönetim organlarınca alınan kararların bu kişilerin
yaşamını doğrudan etkilediği, bundan dolayı da vatandaşlığına veya milliyetine
bakılmaksızın ülkede belirli bir süre yaşayan herkese yerel yönetim seçimlerinde
seçme ve seçilme hakkının tanınması gerektiği kabul edilmiştir. Buna karşılık genel
seçimlerde seçme ve seçilme hakkına sahip olma vatandaşlık şartına bağlanabilir.
Birden fazla vatandaşlığa sahip olanlar, oyunu hangi ülkede kullanacağını serbestçe kararlaştırabilmelidir.
Kararda, yurtdışında yaşayan vatandaşlara kendi ülkeleri için, bulundukları
yerde oy kullanma hakkı verilmesi öngörülüyor. Yurtdışında yaşayan kişilerin
bulundukları ülkede konsolosluklar aracılığıyla, posta yoluyla ya da elektronik
oylama yöntemiyle oyunu kullanabileceği belirtilmektedir.
Parlamenterler Meclisi, işledikleri suçlardan dolayı hüküm giyenlerin seçme
ve seçilme hakkı konusunda öncelikle Avrupa ülkelerinde ortak bir uygulamanın
bulunmadığı; birçok ülkede hükümlülerin seçme ve seçilme hakkına sahip
olmadığı, kimi ülkelerde ise mahkûm olan kişilerin cezaevinden çıktıktan
sonra da bir müddet daha bu haktan yoksun kaldığı tespitinde bulunmuştur.
Günümüzde gittikçe yaygınlaşan anlayış ise, yalnızca demokratik sisteme karşı
işlenmiş suçlardan hüküm giyenlerin seçilme hakkından yoksun tutulmasıdır.
Bu suçlara örnek olarak da, seçime hile karıştırmak, seçmenler veya adaylar üzerinde kanuna aykırı şekilde baskı kurmak, askeri bir darbeye katılmak, terör
eylemlerine katılmak suçları gösterilmektedir. Kararda, AİHM’in Hirst/Birleşik
Krallık davasında verdiği karar anımsatılmakta ve ulusal parlamentoların mevcut
sınırlamaları gözden geçirmesi ve bu sınırlamaların halen meşru bir amaç taşıyıp
taşımadığına veya keyfi ya da ölçüsüz olup olmadığına karar vermesi gerektiği
vurgulanmaktadır.
Venedik Komisyonu ile aynı görüşte olan Parlamenterler Meclisi’ne göre de,
askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlere oy hakkının tanınmamasında, askerler üzerinde demokratik denetimin gerekliliği haklı gerekçe oluşturmaz.
Kararda ayrıca hasta ve yaşlıların da bulunduğu yerlerde oy kullanmasının
sağlanması istenmektedir.
Parlamenterler Meclisi, kararın sonunda Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerden
şunları talep etmektedir:
a) Seçmen olma yaşı 18’e, seçilme yaşı ise 25’e indirilmelidir.
b) İkamet şartı aranmaksızın bütün vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı
tanınmalıdır.
c) Yurtdışında yaşayan vatandaşların oy kullanma hakkı, konsolosluklarda
oy kullanma, mektupla oy kullanma veya elektronik oylama gibi yöntemlerle
kolaylaştırılmalıdır.
d) 1992 tarihli Yabancıların Yerel Düzeyde Kamusal Hayata Katılımlarına
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İlişkin Avrupa Sözleşmesi imzalanıp onaylanmalı ve yerel yönetim seçimlerinde
o bölgede yaşayan herkese seçme ve seçilme hakkı tanınmalıdır.
e) Tutuklu ve hükümlüler ile askerlerin oy hakkına ilişkin mevcut sınırlamalar
gözden geçirilmeli ve artık gerekli olmayan veya ulaşılmak istenen amaç
bakımından yersiz olan sınırlamalar kaldırılmalıdır.
f) Korunmaya muhtaç seçmenlerin seçme hakkının korunması amacıyla uygun tedbirler alınmalıdır.

VIII. Sonuç
Serbest seçimler, etkili siyasal demokrasinin ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin genelinde birçok kez vurgulanan demokratik toplum yapısının
vazgeçilmez unsurlarından biridir. EP-1 m. 3 ile, Sözleşme’ye taraf devletlerden
açıkça nitelikleri belirtilmiş bir rejimi, yani demokratik hukuk devleti sistemini
kurmaları ve işletmeleri beklenmektedir. AİHS’in güvence altına aldığı tek siyasi
hak olma özelliğine sahip olan serbest seçim hakkı, demokrasi açısından önem
taşıyan temel ilkeleri öngörmektedir. Bu hak, temel hakların korunması ile demokrasi arasında kurduğu sıkı irtibattan dolayı merkezi öneme sahiptir.
EP-1 m. 3, öncelikle sübjektif bir hak olarak seçme ve seçimlerde aday olma
hakkını, yani seçme ve seçilme hakkını güvence altına almaktadır. Ayrıca milletvekilliği görevini sürdürme hakkı da madde kapsamında değerlendirilmektedir.
Madde hükmünden çıkartılan seçme ve seçilme hakkı mutlak olmayıp, sınırlandırılabilir niteliktedir. Ancak getirilecek sınırlamaların meşru bir amacı bulunmalı ve amaç ile sınırlama arasında makul bir denge kurulmalıdır.
EP-1 m. 3 hükmünün lafzına göre, maddede öngörülen serbest seçim hakkı,
yasama organı seçimlerinde geçerli olan bir haktır. Yasama organı kavramından
ne anlaşılması gerektiği ise, Taraf Devletlerin anayasal düzenleri dikkate alınarak
belirlenir.
AİHM’ne göre, EP-1 m. 3, nispî temsil sistemi veya tek ya da iki turlu çoğunluk sistemi gibi belirli bir seçim sistemini benimseme yükümlülüğü getirmemektedir. Ancak tercih edilen seçim sistemi en azından “yasama organının seçiminde
halkın kendi kanaatlerini özgürce ifade etmesi”ni güvence altına alan koşulları
sağlamalıdır.
Serbest seçim hakkını düzenleyen EP-1 m. 3’e göre, yasama organı için yapılacak seçimler, halkın kanaatinin özgürce açıklanmasını sağlayacak koşullar altında, makul aralıklarla, seçimlerin serbestliği ve gizli oy ilkesine uygun olarak yapılmalıdır. Görüldüğü üzere EP-1 m. 3’te yer alan ilkeler, bilinen ve genel kabul
gören demokratik seçim ilkelerinin hepsini içermemektedir. Ancak bu durum,
diğer ilkelerin içtihat yoluyla tanınmasına engel teşkil etmez. Nitekim AİHM,
vermiş olduğu çeşitli kararlarda maddede açıkça öngörülmeyen ilkelerden söz
etmektedir.
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AİHM’nin bugüne kadar serbest seçim hakkı ile ilgili vermiş olduğu kararlar,
bu konuda zengin bir içtihat oluşturacak boyutta değildir. Bununla birlikte son
yıllarda serbest seçim hakkının ihlâl edildiğine ilişkin başvurularda bir artış gözlemlenmektedir. Nitekim Türkiye ile ilgili verilen yakın tarihli kararlar bunun
açık bir göstergesidir.
Serbest seçim hakkına ilişkin AİHM içtihatları, Venedik Komisyonu raporu
ve Parlamenterler Meclisi kararı ışığında Türk hukuk sistemi değerlendirildiğinde ulaşılan sonuçlar şöyle sıralanabilir:
1) 2002 tarihli Selim Sadak ve Diğerleri/Türkiye davasında, milletvekillerinin
kişisel siyasal etkinliklerini göz ardı eden, yalnız kapatılan partinin üyesi olma gerekçesiyle milletvekilliğinin düşürülmesini öngören hüküm, Sözleşme’ye aykırı
bulunmuştu. AİHM’in bu kararını vermesinden önce, 1995 Anayasa değişiklikleri ile Anayasanın 84. maddesi değiştirilmiştir. Bu maddenin yeni 5. fıkrası, yalnız
“partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa
Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği”nin sona ereceğini öngörmektedir. Böylece milletvekillerinin
“kişisel siyasal etkinliklerini göz ardı eden”, yalnız kapatılan partinin üyesi olma
gerekçesiyle milletvekilliğinin düşmesini öngören hüküm yürürlükten kalkmıştır.
2) Nisan 2007 tarihli Kavakçı/Türkiye, Sılay/Türkiye ve Ilıcak/Türkiye kararlarında, kapatılan bir partinin genel başkanının ve diğer üst düzey yetkililerinin
herhangi bir sınırlama ile karşılaşmamasına karşın partinin kapatılmasına sebep
olan başvuruculara getirilen 5 yıllık siyaset yasağının ölçülü olmadığı belirtilmiştir. Söz konusu bu karar, Anayasanın 69. maddesinin 9. fıkrasının kaldırılmasını
ya da değiştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
3) Ocak 2007 tarihli Yumak ve Sadak/Türkiye kararında AİHM, %10’luk ülke
seçim barajının çok yüksek olduğunu belirtmekle birlikte, Türkiye’nin kendisine
tanınan takdir marjını aşmadığından serbest seçim hakkının ihlâl edilmediği sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte Mahkeme, istikrarlı parlamento çoğunluğu
oluşturma amacından ödün vermeksizin, barajın düşürülmesi veya çeşitli siyasal
eğilimlerin temsili için düzeltici karşı ağırlıklar getirilmesini tavsiye etmiştir.
4) Milletvekili seçilme yeterliliğini düzenleyen Anayasanın 76. maddesindeki
“affa uğramış olsalar bile” ifadesi, seçilme yeterliliğini süresiz olarak ortadan kaldırmaktadır. Hirst/Birleşik Krallık kararı, Venedik Komisyonu raporu ve Parlamenter Meclisi’nin kararı dikkate alındığında, bu düzenlemenin ölçülü olmadığı
rahatlıkla söylenebilir. Bu nedenle 76. maddedeki “affa uğramış olsalar bile” ifadesi metinden çıkarılmalıdır.
5) Venedik Komisyonu raporu ve Parlamenterler Meclisi kararında belirtildiği
gibi, Anayasanın 67. maddesindeki, seçme hakkı için öngörülen “vatandaşlık”
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şartı yerel yönetimler bakımından kaldırılmalı, er ve erbaşlar ile askerî öğrencilere de seçme hakkı tanınmalıdır.
6) Anayasanın 67. maddesinde herhangi bir ayrım yapılmaksızın kasten işlenmiş suçlardan mahkûm olup ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin
oy kullanamayacakları öngörülmektedir. Doktrinde Eroğul101, hükümlülere oy
hakkı tanınmamasını, demokratik kurallar açısından tartışılabilir bulmakta, Erdoğan102 ise, bunun hiçbir haklı nedeni bulunmayan keyfi bir hak mahrumiyeti
olduğunu söylemektedir. Parlamenterler Meclisi ise, hükümlülerin oy hakkına
ilişkin mevcut sınırlamaların gözden geçirilmesini ve artık gerekli olmayan veya
ulaşılmak istenen amaç bakımından yersiz olan sınırlamaların kaldırılmasını
önermektedir. Kanaatimizce 67. maddede yapılacak bir değişiklikle, yalnızca belirli suçlardan mahkûm olan hükümlüler oy hakkından yoksun tutulmalıdır. Ayrıca Anayasanın 76. maddesinde, toplam bir yıl veya daha fazla hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler ve maddede sayılan
suçlardan hüküm giyenlerin milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadıkları
öngörülmektedir. Seçilme hakkı ile ilgili olarak da, 76. maddede yapılacak değişiklikle, Parlamenterler Meclisi’nin belirttiği gibi, yalnızca demokratik sisteme
karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyenler seçilme yeterliliğini yitirmelidir.
7) Yurtdışında yaşayan vatandaşlara konsolosluklar aracılığıyla, mektupla veya
elektronik oylama gibi yöntemlerle oy kullanma hakkı tanınmalıdır.
8) Engellilere, hasta ve yaşlılara mektupla oy kullanma imkânı tanınmalıdır.
9) Türk seçim mevzuatına göre, gümrük kapılarında seçmene dağıtılan oy pusulalarında bağımsız adaylara yer verilmemektedir. Dolayısıyla gümrük kapılarındaki sandıklarda oy kullanan seçmenler bağımsız adaylara oy verememektedir. Bu uygulama Anayasada öngörülen eşitlik ilkesini açıkça ihlâl etmektedir.
Bundan dolayı yapılacak bir değişiklikle seçmenlere gümrük kapılarında bağımsız adaylara da oy verme hakkının tanınması gerekir.

101
102

Cem Eroğul, Devlet Yönetimine Katılma Hakkı, İmge Kitabevi, Ankara 1991, s. 203.
Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Kitabevi, Ankara 2007, s. 216.
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Ekonomik büyümenin sebebi nedir: Yatırım mı, eğitim mi, yenilik mi, gelişme
mi ya da başka bir şey mi? Bu faktörler üzerine yoğunlaşmak başka bazı soruları
akla getirir: İnsanlar neden yatırım yaparlar; neden öğrenirler, neden bazı
toplumlar yeniliklere açıkken diğerleri değildir? Bu tarz davranış farklılıkları “kurum” dediğimiz bir grup koordinasyon kurallarındaki farklılıklardan kaynaklanır.
Bu eser, yeni ve hızla yayılan Kurumsal İktisat disiplininin temel bakış açısını
anlatmaktadır. Ayrıca, kitap özelde, özgür, barışçı ve adil bir toplumun olduğu
kadar genel maddi ilerlemenin de temeli olarak kabul edilen “kapitalizmin
anayasası”nı açıklamaktadır.
Her gün giderek daha açık bir hâle geliyor ki, özgür ve açık toplumlarda
yaşayan insanlar ekonomik sistemin planlı ve kontrol altında tutulduğu yerlerdeki insanlardan nispi olarak daha fazla ekonomik büyüme yaratıyorlar. Dünyadaki
tüm fakirliklerin nedenini küreselleşme olarak gösterenlerin açıklamalarıyla yetinmeyenlere Wolfgang Kasper ekonomik özgürlük ve gelişme arasındaki güçlü
bağı tatmin edici bir şekilde ortaya koymaktadır.
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Robert Nozick:
Anarko-Kapitalizme Karşı
Minarkizm*
Cennet Uslu○

M

I.Giriş

odern çağda devletler neredeyse kutsandıkları, heryerde hazır ve
nazır oldukları ve ellerinde muazzam bir güç biriktirdikleri için
olsa gerek, çoğunlukla devlet hep var olmuş ve hep var olacak bir
örgütlenme biçimi/güç olarak sorgusuzca benimsenir. Bu yüzden
tartışmalar ya da fikir yürütmeler “devletin gerekli veya ahlâkî olduğu kabulü
elde var bir”den başlar ve “devletin nasıl bir örgütlenme olması gerektiği” üzerine yürütülür. Oysa devletin nasıl bir örgütlenme olması gerektiği sorusu ikincil
düzeyde bir sorudur ve ancak “devlet gerekli midir” veya “devlet ahlâken meşru
mudur” gibi birincil düzeydeki soruşturmanın şu ya da bu doğrultuda cevaplanması üzerine yükselebilir.
Devlet fikrine karşı en mesafeli duran ve en fazla kuşku içinde yaklaşan felsefî
geleneklerin başında liberteryenizm/liberalizm1 gelmektedir. Liberteryenizm
“devlet ahlâken meşru mudur” sorusuna verilen cevaba göre anarko-kapitalizm
ve minarkizm şeklinde ayrılmaktadır. Minarkizm kavramı liberteryen değer* Hakem denetiminden geçmiştir.
○ Gazi Osman Paşa Üniversitesi, İİBF,

öğretim üyesi.
Amerika Birleşik Devletleri’nde liberalizm kelimesi anlam kaymasına uğramıştır. Amerika’da
liberalizm kelimesi büyük ölçüde, sivil özgürlükleri destekleyen ancak refah devletini savunan
bir fikrî ve siyasî görüşü temsil etmek için kullanılmaktadır. Liberteryenizm kelimesi ise ABD’de,
Avrupa’da ve dünyanın diğer pek çok yerinde bilindik anlamda kullanılan klasik liberalizmi de
içine alacak şekilde kullanılmaktadır.
1
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ler ve ilkelerden hareket etmekle birlikte, devletin ahlâken meşru olduğu veya
özgürlüklerin korunması için gerekli olduğu sonucuna ulaşan, ancak her türlü
devletin değil sadece ve sadece minimal bir devletin (gece bekçisi devlet, sınırlı
devlet) meşru olduğunu ileri süren anlayışı tanımlamak için kullanılmaktadır.
Minarkizm tabirinin, esas olarak klasik liberalizmin temsil ettiği fikriyata denk
düşen ve daha yenice bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Anarko-kapitalizm
kavramı ise liberteryen değer ve ilkelerle tutarlılık gözetilecekse, “devlet ahlâken
meşru mudur” ve “devlet gerekli midir” sorularına olumsuz yanıt vermek zorunda olduğumuzu ileri süren ve zaman zaman bireyci anarşizm veya serbest piyasa
anarşizmi gibi tabirlerle de ifade edilen bir fikriyatı tanımlamaktadır. Doğal hukuk etiği, sözleşmeci etik ve sonuçsalcı/faydacı etik gibi farklı felsefî zeminlerden
hareket etmekle birlikte, bireysel özgürlük ve serbest piyasa gibi temel değerlerde
ortak olan ve geniş anlamıyla liberteryen gelenek içinde yer alan teorisyenler
arasında, bu değerlerin en iyi, devletsiz bir toplumda mı, yoksa minimal bir devlet vasıtasıyla mı gerçekleştirilebileceği konusunda bir anlaşmazlık mevcuttur.
Bu anlaşmazlık derin felsefî ilke ve değerlerde yaşanan bir anlaşmazlık olmaktan
ziyade “tâli” denilebilecek bir anlaşmazlıktır. Öyle ki, minarkistler için devletin
“katlanılması gereken bir kötülük”, anarko-kapitalistler için ise her halükârda
“kaçınılması gereken bir kötülük” olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Liberteryen entellektüel çevrenin dışına çıkar çıkmaz yüz yüze kalınan “devlet seviciliği”nin yaygınlığı ve meşruiyeti kendinden menkul devlet fikri karşısında anarko-kapitalistler ile minarkistler arasındaki anlaşmazlık neredeyse gözden kaçırılacak kadar önemsizleşmektedir. Bu nedenle olsa gerek, Harvardlı bir
profesör olan Robert Nozick (1938-2002) 1974 yılında Anarşi, Devlet ve Ütopya adlı
eserini yayınladığında tüm entellektüel ve akademik camiada olduğu gibi liberteryen çevrelerde de derin bir etki yarattı. Nozick’in eseri Harvardlı meslektaşı
John Rawls’ın (1921-2002) 1971 yılında yayınlanan ve analitik felsefe alanında
refah devletinin o zamana kadarki neredeyse tek ciddi teorik savunusu olan Bir
Adalet Teorisi adlı eserine liberteryen kamptan gelen çarpıcı bir cevap olarak bütün
liberteryenler tarafından kutlandı. Bu kutlama esasında Rawls’ın ve diğer refah
devleti veya dağıtımcı adalet (distiributive justice) savunucularının argümanlarını
etkisizleştirme ve cevaplama konusunda Nozick’in sergilediği muazzam performansın kutlanmasıydı. Nozick’in eserindeki temel tezlerden biri doğal hakları
ahlâkî temel olarak alan bir perspektiften hareketle minimal bir devletten daha
büyük bir devletin ahlâken meşrulaştırılamayacağı iken, diğer ana tezi, devletin
(minimal devletin) belli koşullar altında ahlâken meşru olduğu idi.
Bakışlarımızı genel akademik ve felsefî camiadan çekip liberteryen muhitlere
odakladığımızda, Nozick’in minimal devletin ahlâkî olarak kabul edilebilir olduğu iddiasının, neredeyse onun refah devleti eleştirisinin kutlanışına denk olabilecek şiddet ve yoğunlukta eleştirildiğini görmek ilk bakışta şaşırtıcı gelebilir.
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Nozick’in anarko-kapitalistlerle2 aynı liberteryen ilkelerden hareket etmekle birlikte, devletin ahlâkî olarak meşru olduğu gibi tamamen farklı bir sonuca ulaştığını düşündüğümüzde eleştirilerin şiddeti ve yoğunluğu daha makul görünecektir.
Liberteryenler (doğal hukuk ve doğal haklar etiğini benimseyen liberteryenler)
kendinin sahibi olma (self-ownership) ilkesi ve saldırmazlık (non-aggression) aksiyomu çerçevesinde özetlenebilecek temeller üzerine oturan bir hak etiğini meşruiyetin tek ve mutlak ölçüsü olarak kabul ederler. Bir liberteryen olarak Nozick
de anarko-kapitalistlerin argümanını ciddiye alarak, devletin ahlâken meşrulaştırılmaya ihtiyacı olan bir kurum olduğunu kabul eder ve kitabının ilk kısmını
tamamen buna vakfeder. Ancak Nozick’in devletin (minimal veya sınırlı devlet)
ahlâken meşru olabileceğini nasıl kanıtlamaya veya argümante ettiğine bakmadan
önce, onun hak anlayışına kısaca değinmekte fayda var. Öyle ki, hem minimal
devletin meşru olduğu hem de minimal devletten daha büyük bir devletin gayri
meşru olduğu tezleri bu hak anlayışına doğrudan bağlıdır.

II. Ahlâkî Yan Sınırlamalar veya Doğal Haklar
a) Kendinin Sahibi Olma Hakkı
Nozick esas olarak Lockecu doğal haklar anlayışını temel alır ve bu konuda
Locke’u takip ettiğini açıkça belirtir (Nozick 2000: 37). Nozick için de haklar
beşerî bir toplum içinde sosyal düzenlemeler, gelenekler veya yasalarla sonradan
“suni” olarak yaratılmazlar. İnsanlar her türlü beşerî ilişki ve organizasyon içine
doğuştan ve “doğal” olarak en baştan sahip oldukları bu haklarla girerler. Nozick,
her ne kadar bunu hiçbir yerde açıkça belirtmemişse de, doğal hakları kendinin
sahibi olma hakkı veya ilkesi (self-ownership) üzerine inşa etmektedir. Liberteryen gelenek açısından haklara ilişkin bu anlayışta yeni bir şey yoktur. Bununla
birlikte, Nozick doğal haklar anlayışını Locke’ta bulunan bazı tutarsızlıklardan
kurtararak kendinin sahibi olma ilkesini nihaî mantıkî sonuçlarına kadar götürmüştür. Kendinin sahibi olma hakkını aslında insanların bütün haklarına kaynaklık eden ve diğer her türlü hakkın türetildiği “doğurgan ana hak” olarak ele
almak daha yerindedir. Kendinin sahibi olma ilkesi insanların haklar adı altında
ifade edilen her türlü yetkilerinin gelip dayandığı kaynaktır. Bu anlamıyla kendi2
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York: Macmillan, (1977) Power and Market, 2. edi., Kansas City: Sheed Andrews&McMeel, (1974) Egalitarianism as a Revolt Against Nature, Washington, D.C.: Libertarian Review Press, (1962) Man, Economy,
and State, Princeton: D. Van Nostrand; Hans Herman Hope, (1993) TheEconomics and Ethics of Private
Property: Studies in Political Economy and Philosophy, Boston: Kluwer, (1989) A Theory of Socialism and Capitalism: Economics. Politics and Ethics, Boston: Dordrecht; Bruce Benson, (1990) The Enterprise of Law, San
Francisco, California: Pacific Research Institute, (1998) To Serve and Protect: Privatization and Community in
Criminal Justice, New York&London: New York University Press; David Friedman, (1989) The Machinery
of Freedom: Guide to a Radical Capitalism, 2. ed., La Salle, IL: Open Court.
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nin sahibi olma hakkı en basit haliyle kişinin kendi bedeni, organları, yetenekleri, enerjisi, emeği, zamanı ve bunların toplamından oluşan hayatı üzerinde sadece
ve sadece kendisine bir yetki verir ve kişiyi kendi kendisinin egemeni yapar (Uslu
2007: 215). Kendinin sahibi olma, kişiye kendisi ve güçleri üzerinde “tam olarak
ve dışlayıcı bir biçimde kullanım ve kontrol hakkı” verir (Cohen 1995:12).
Locke kendinin sahibi olma hakkı çerçevesinde, diğerleri karşısında bireylerin kendisi üzerinde mutlak ve tam bir egemenliğe (elbette bu egemenlik diğerlerinin haklarına müdahale etmeme koşuluna bağlıdır) sahip olduğunu kabul
ederken, “kendi kendisi karşısında” bu egemenliğine bazı sınırlamalar getirir. Bu
sınırlamaların tam ve açık bir teorik formülasyonu olmamakla birlikte, Locke
için örneğin, kişi hayat hakkından vazgeçemez, intihar edemez, birine kendisini
öldürmesi ve işkence yapması için yetki veremez, aynı şekilde kendisini başka birinin kölesi haline getiremez (Locke 2004:XIV/168, IV/23). Nozick, Locke’taki
bu tutarsızlığı ortadan kaldırarak kendinin sahibi olma hakkının kişiye, kendisi
üzerinde tam bir mülkiyet hakkı ve mutlak bir egemenlik verdiğini kabul eder.
Bunun anlamı kişinin rızası olduğu sürece bütün haklarını devredebileceği ve bütün haklarından vazgeçebileceğidir. Nozick gönüllü rızanın kişinin hakları ile çizilen ahlâkî yan sınırlamaları geçişken kıldığını belirtir. Nozick’e göre Locke’un
kişinin kendisi üzerine egemenliğine sınırlama getiren anlayışı paternalist bir
yaklaşımdır (Nozick 2000:96). Bu paternalist görüşün terk edilmesinin sonuçları
önemlidir. Örneğin, A ve B kişileri bir sözleşme ile kendilerini köle ve efendi
ilişkisi içine sokabilirler. Bu ilişkide ahlâken gayri meşru hiç bir durum söz konusu değildir. Bu sözleşmeyi bir iş ortaklığı sözleşmesinden esasta ayıran herhangi
bir fark yoktur. Bununla birlikte insanların bu tür hak devir ve feragatlerine
çok kolaylıkla ve sıklıkla gidecekleri söylenemez. Kendinin sahibi olma hakkına
ilişkin bu yorumun sağduyuyu zorladığı doğru olabilir, ama liberteryen ilkelere
uygun ve felsefî olarak iç tutarlılığa sahip olduğu açıktır. Kendinin sahibi olma
ilkesi üzerine yükselen hakları temel ahlâkî kriter alan ve her türlü davranışın ve
eylemin ahlâkî meşruiyeti için kişinin gönüllü rızasını şart koşan bir anlayış, bu
sonuçları da kabul etmek durumundadır. Felsefî öncüllerimizin bazı sonuçlarını kabul ederken, beğenmediğimiz bazılarını reddedemeyiz. Böyle bir durumda
makul tutum, ya öncülleri yeniden gözden geçirerek değiştirmek ya da her türlü
sonucu kabullenmektir.
Nozick için bireye kendisi üzerinde tam bir egemenlik veren kendinin sahibi
olma hakkı, aynı zamanda diğerlerine karşı davranışlarında bireylerin egemenlik/
özgürlük alanlarının sınırını da göstermektedir. Liberteryen gelenek açısından
burada bir yenilik yoktur. Bununla birlikte, klasik olarak “bireylerin haklarının/
özgürlüklerinin sınırı diğerlerinin haklarının özgürlüklerinin başladığı yerde biter” veya “kişiler diğerlerinin haklarını ihlal edemez” şeklinde formüle edilen bu
ilkeyi Nozick “ahlâkî yan sınırlamalar” şeklinde yeni bir kavramlaştırmayla ifade
etmektedir. Haklar bir anlamda bireylerin etrafında kendi rızaları dışında aşılaYaz-Sonbahar 2007
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mayacak bir özgürlük alanı çizer ve bu “çit” diğerlerinin davranışlarının sınırını
belirler (Nozick 2000:61-62). Bireyler (gruplar, organizasyonlar veya devletler)
diğerinin sınırlarını hiç bir koşulda (gönüllü rıza hariç) ihlal edemezler. Bu açıdan ahlâkî “yan sınırlamalar diğer insanların belli şekillerde dokunulmazlıklarını
ifade ederler.” Nozick’e göre ahlâkî yan sınırlamalar aslında “insanların hangi
şekillerde kullanılamayacağını” veya insanlara nasıl muamele edilmeyeceğini gösterirler (Nozick 2000:65). Hakların ahlâkî yan sınırlamalar olarak ele alındığı
durumda, diğerlerine davranışın ilkesi “C sınırlamalarını ihlal etmeyin, diğer insanların hakları, sizin eylemlerinize gelecek sınırlamaları belirler” şeklindedir.
Burada “C” kendinin sahibi olma hakkından türeyen tüm hakları temsil etmektedir. Kişiler kendi iyi anlayışlarını, kendi yaşam planlarını ve amaçlarını izleyen
eylemlerini yan sınırlamaları dikkate alarak, yani diğerlerinin haklarını ihlal etmeden gerçekleştirmek durumundadır (Nozick 2000: 62). Nozick eylem üzerine
getirilen ahlâkî yan sınırlamaları Kantçı kategorik buyruk ile açıklamaktadır.
“Eyleme getirilen yan sınırlamalar temelde Kantçı ilkeyi yansıtmaktadır. Bu
ilkeye göre, bireyler sadece araç değil aynı zamanda amaçtırlar. Rızaları olmadan
başka amaçların gerçekleştirilmesi için kurban edilemezler ya da kullanılamazlar.
Bireyler dokunulmazdır” (Nozick 2000:64).
Nozick’e göre hakların diğerlerinin eylemlerine getirilen ve hiçbir biçimde
(faydacı/sonuçsalcı veya dağıtımcı amaçlar uğruna) ihlal edilmeyecek sınırlamalar
olarak ele alınması, kişilere sırf araçlar olarak muamele edilmesine ve bireylerin
diğerleri veya toplumun menfaati için feda edilmesine müsaade etmez. Yan sınırlamalar kavramı kişilerin birbirinden ayrı varlıklar olduğu gerçeğini ciddiye alır.
Ahlâkî yan sınırlamalar ile herkesin birbirinden farklı ve ayrı yaşamları olduğu
kabul edilerek, bireylerden birinin/birilerinin diğeri/diğerleri uğruna feda edilmesi reddedilmiş olur. Yan sınırlamalar herkesin ahlâken eşit değerde olduğunun
kabulüdür (Nozick 2000:67). Birbirinden ayrı varlıklar olan bireyler, diğerlerinin haklarını ihal etmedikleri sürece, kendi hayatlarını diledikleri gibi yönetme
ve kontrol etmeye yetkilidirler. Nozick’e göre tek tek bireylerin iyileri dışında,
kendi iyiliği bulunan ve bunun için fedakârlık yapılması gereken bir sosyal bütün
yoktur. Bu nedenle bireyleri toplum için fedakârlık yapmaya zorlamak, aslında
“birilerini başka insanların menfaatleri için kullanmak ve diğerlerine menfaat sağlamak” demektir (Nozick 2000:66; Uslu 2007:212). Böyle bir durum, bireylerin
ayrı varlıklar olarak ele alınmadığının ve onların her birinin ahlâken eşit olmadığının kabulü anlamına gelir.
“Toplumun genel menfaati için başkalarının herhangi birimize ahlâkî açıdan
ağır basması diye bir şey yoktur. Aramızdan bazılarının başkaları için feda edilmesini mazur gösterecek bir sebep olamaz. Farklı yaşamları olan farklı bireyler
vardır ve kimseninki başkaları için feda edilemez. Bu, ahlâkî yan sınırlamaların
varlığının altında yatan temel fikirdir” (Nozick 2000:67).
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Ahlâkî yan sınırlamaların ihlal edildiği durumda ne olur? Sınırları ihlal edilen (kurban/mağdur) ve sınırları ihlal edenin (saldırgan/suçlu/ihlalci) durumu ne
olur? Kurban veya sınırları ihlal edilen bizzat kendisi veya diğerlerinden yardım
alarak haklarını korumaya, saldırganı durdurmaya, yargılamaya, cezalandırmaya
veya tazminat almaya yetkilidir (Nozick 2000: 39-40). Diğerlerinin davranışlarına
sınır getiren kendinin sahibi olma ilkesi kişiye hayat, özgürlük ve mülkiyet hakkı
türünden hakları verdiği gibi, bu hakların korunmasını içeren haklar demetini
de verir. Örneğin, evinden televizyonu çalınan bir kişi, hırsızın evinde tuttuğu
televizyonunu eve zorla girerek alabilir ve hırsızı belli bir süre hapsedebilir veya
belli bir miktar tazminat almakla yetinebilir. Çünkü saldırgan veya hak ihlalcisi
ahlâkî sınırlamaları aşmış veya buna teşebbüs etmiş olması sebebiyle kendi haklarının kendisine sağladığı dokunulmazlık ve korunmayı kaybeder. Hak ihlalcisi
haklarını, yaptığı ihlal oranında ceza olarak kaybededer. Hak ihlali zorlamayı
meşru kılan tek unsurdur. Kişiyi rızası dışında bazı şeyleri yapmaya veya yapmamaya zorlamanın tek meşru yolu, o kişinin hak ihlalcisi olması durumudur.
Zorlamayı veya güç kullanmayı meşru hale getiren bu yegane koşul aynı şekilde
devletler için de geçerlidir.
Zor kullanmaksızın bireylerin sınırlarını geçişken yapan temel unsur kişinin gönüllü rızasıdır. Kişiler kendi egemenlik ve kontrollerinde olan bedenlerini, hayatlarını, özgürlüklerini ve mülklerini diledikleri kişilerle ve diledikleri
koşullarda pazarlık veya anlaşma konusu yapabilirler. Bireyler gönüllü rıza ile
dokunulmaz olan sınırlarını başkaları için açabilirler. Bireylerin, kendi sınırlarını aşmaları için diğerlerine verecekleri vizeler, kendilerine zorlama yapılması
ve şiddet uygulanması gibi konular da dahil her şekilde düzenlenebilir. Gönüllü
rıza, kendinin sahibi olma hakkı çerçevesinde gayri meşru olan her eylemi meşru
hale getirir.
b) Doğal Hakların Temeli
Buraya kadar kısaca özetlemiş olduğumuz Nozick’in hak anlayışına karşı liberteryen çevrelerden ciddi bir eleştiri yoktur, çünkü zaten bu tür bir hak anlayışı
liberteryen fikriyatın çekirdeğini oluşturmaktadır. Bu noktada Nozick’e yönelik eleştiri hak anlayışının içeriğine değil, bu hak anlayışının felsefî temellerine,
daha doğrusu felsefî olarak temellendirilmeden bırakılmasına yöneliktir. Nozick
daha ilk cümlesinde “[b]ireylerin hakları vardır” diyerek, Anarşi, Devlet ve Ütopya
kitabına başlamasına ve bütün bir kitabı boyunca her argümanında güçlü bir bireysel haklar öncülünü korumasına rağmen hakların felsefî temellendirilmesini
yapmamıştır (Nozick 2000: 21). Aslında kendisi teorisinin bu eksikliğini kitabının önsözünde “[b]u kitap, bireysel hakların ahlâkî temeli ile ilgili tam bir teori
sunmamaktadır” diyerek açıkça beyan etmiştir (Nozick 2000: 27). Nozick ahlâkî
veya felsefî temellendirmeyi gereksiz veya önemsiz bulduğundan veya daha önceden yapılmış belli bir temmellendirmeyi aynen benimsemiş olduğundan dolayı
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bu konuyu esgeçmiş değildir. Aksine, Nozick felsefî temellendirmenin zorunlu
olduğunu kabul etmektedir ve bu işin ne denli güç olduğunun da farkında görünmektedir.
“Ahlâk teorisinin onun temelini oluşturan şeylerin tam bir ifadesi de dahil olmak üzere ahlâkî arka planın tamamiyle doğru bir şekilde ifade edilebilmesi için
kapsamlı bir takdim gerekmektedir ve bu başka bir zaman yerine getirilecek bir
vazifedir. Bu vazife öylesine hayati öneme sahiptir ki (gerçekleşmemesi büyük
bir boşluk doğurmaktadır), bizim burada, Second Treatise’inde tabiat kanununun
statüsü ve temeli konusunda tatmin edici bir açıklama getirmekten çok uzak olan
Locke’un saygı gören geleneğini takip ettiğimizi söylemek pek fazla bir rahatlama getirmiyor” (Nozick 2000: 37).
Nozick’in hakları temellendiren tam ve bütüncül bir ahlâk teorisi sunmamış
olması bu konuda hiç bir değerlendirme yapamayacağımız anlamına gelmez. Açık
olan şudur ki, Nozick doğal hakların ne olduğu ve neyi içerdiği konusunda ufak
tefek rötuşlarla birlikte Lockecu liberteryen geleneğe sadıktır. Ancak, söz konusu
olan felsefî temel olduğunda doğal hukuk etiği temelini yeterli ve geçerli bulmaz
(Nozick 2000: 37). Bir anlamda üst yapıyı benimseyip alt yapıyı reddetmektedir.
Burada şu sorular akla gelebilir; yapıyı aynen alıp temeli bambaşka yerde aramak
tutarlılık açısından sorun yaratmaz mı veya doğal kendinin sahibi olma hakkı
etrafında oluşan hak anlayışı doğal hukuk dışında başka bir temel üzerine tutarlı
ve uygun biçimde kurulabilir mi? Nozick ahlâkî temellendirme ile ilgilenmediği
için bu sorularla uğraşmaz, ancak teorisini anlatırken zaman zaman felsefî temel
konusuna belli belirsiz de olsa değinir. Bu konuya ilişkin yazılarından Nozick’in
hakların temeli konusunda Kantçı ilkeyi benimsediğine yönelik güçlü bir izlenim
mevcuttur. Nozick kendinin sahibi olma hakkını Kant’ın “insanlara sırf araçlar olarak değil, kendinde ve diğerlerinde amaçlar olarak muamele et” kategorik
buyruğundan türetiyor ya da bu ilkenin gereği olarak ele alıyor görünmektedir
(Kymlicka 2004:150; Hasnas 2005:122). Ne var ki, Nozick Kantçı ilkeden kendinin sahibi olma doğal hakkının nasıl türediğini açıklamaz (Hasnas 2005: 123).
Nozick’in Anarşi, Devlet ve Ütopya kitabında bir ahlâk teorisi sunmadığını belirtmiş olması, onu bu konudaki şiddetli eleştirilerden kurtarmaya yetmemiştir.
Thomas Nagel sırf bu konuya hasrettiği “Temelsiz Liberteryenizm” makalesinde Nozick’i oldukça sert bir biçimde eleştirmiştir. Nagel’e göre Nozick hiç bir
teorik temeli bulunmayan bir liberteryenizm savunusu yapmıştır. Öyle ki, Nozick hiç bir temel tez sunmadan ve bütün teorisini üzerine inşa ettiği öncüllerini
temellendirmeden bırakmış, buna karşın pek çok spesifik ve iddialı sonuçlara
ulaşmıştır. Nagel böyle bir liberteryenizm savunusunu anlamlı ve doğru bulmaz.
Ona göre liberteryenizm sağlam bir biçimde ve karşıt görüşlere gerçek anlamda
meydan okuyabilmesi için, öncelikli olarak birey haklarının temelini sunan bir
teoriyi içermesi gerekir (Nagel 1981). Bir anarko-kapitalist olarak Murry RothLiberal Düşünce
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bard Nozick’e yönelik eleştirilerinde esas olarak minimal devlet savunusu üzerine odaklanmış olmakla birlikte, Nozick’i hakların varlığına ilişkin herhangi bir
argümana sahip olmadığı için eleştirir. Rothbard göre evrende veya insan doğasında temellenen bir hak anlayışı taşımayan Nozick, Kantçı bir sezgicidir. Ona
göre, Nozick hakları basit bir duygusal sezgi olarak kavrar (Rothbard 1998:252).
Nozick’in hak anlayışını kısaca özetledikten sonra, doğal haklar öncülünden
hareketle devleti nasıl meşrulaştırmaya giriştiğine bakabiliriz. Bu sanıldığından
çok daha zorlayıcı bir uğraştır, zira bu ölçüde güçlü bir hak formülasyonu veya
doğal haklar anlayışından hareketle devlet gibi zorlama tekeline sahip bir yapıyı
tam anlamıyla haklılaştırmakta kişiyi büyük güçlükler beklemektedir. Kaldı ki,
anaoko-kapitalistler bunun imkânsız olduğunu ileri sürmektedirler.

III.

Serbest Piyasa Anarşizminden Minimal Devlete Giderken
Üç Aşama

Nozick minimal devleti gerekli ve ahlâken izin verilen bir organizasyon olarak
görmekle birlikte, anarşinin neden geçerli olmaması gerektiği sorusunun cevaplanması gerektiğini düşünmektedir (Nozick 2000:23,31-32). Bu nedenle, teorisinin birinci temel savı, anarşistlerin devletin hem gerekli olmadığı hem de ahlâkî
olmadığı tezinin doğru olmadığı ve minimal devletin ahlâken savunulabilir olduğudur. Nozick sadece minimal bir devletin ahlâken meşru olduğu ve minimal devletten daha kapsamlı bir devletin gayri meşru olduğu savlarını XVII. ve
XVIII. Yüzyıllarda çok revaçta olan doğal durum ve sözleşme kuramlarını kullanarak savunmaktadır. Ancak, bu iki ensturümanı bazı yenilikler ile birlikte
ve farklı bir tarzda kullanır. Nozick’in esas aldığı doğal durum Locke’un doğal
durumu ile aynı özellikleri taşır. İnsanların çoğunun genellikle doğal yasalara
uyduğu, bazılarının ise yasaları çiğnediği “ihtiyatlı iyimser” bir durumdur (Nozick 2000: 32-33, 37). Nozick’in kendisine başlangıç noktası olarak aldığı durum,
aslında doğal haklardan oluşan “yasaların” çerçevesini çizdiği, güvenlik ve adalet
de dahil bütün mal ve hizmetlerin serbest piyasa tarafından sunulduğu ve hertürlü eylem ve işlemin kişilerin rızası ve sözleşme ile geçerli kabul edildiği bir tür
anarşist doğal düzendir (Nozick 2000:39-46). Nozick doğal durumdan sivil-siyasî
topluma geçiş aşamasını (devletin kurulması) Locke’tan ve diğer klasik sözleşme
teorisyenlerinden farklı bir yöntem kullanarak tanımlamaktadır. Nozick sivilsiyasî topluma geçişi “birden bire” ve “bir seferde” yapılacak hipotetik bir sosyal
sözleşme ve hipotetik genel bir rıza kavramıyla açıklamayı yetersiz bulur. Bunun yerine, devletin ortaya çıkışını, Adam Smith’in serbest piyasanın işleyişini
anlatmak için kullandığı “görünmez el” kavramına başvurarak açıklar (Nozick
2000: 49-55). Nozick’in yöntemini, klasik sosyal sözleşme teorilerinde bulunan
yönetilenlerin rızasına ilişkin bazı problemleri teşhis etme ve gidermeye yönelik
olumlu bir girişim olarak bulanlar vardır (Morris 2005). Nozick doğal durumdan
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devletin ortaya çıkışını, zaman içinde ve görünmez bir elin işlemesiyle aşama
aşama gerçekleşen bir olay olarak tasvir eder. Locke’un doğal durumdaki insanları doğal durumun sakıncalarından kurtulmak için, bilerek ve niyet ederek bir
devlet kurarlarken, Nozick’in doğal durumdaki insanları tek tek kendi çıkarları
ve kendi hedeflerinin peşinden giderken ve verimli/kârlı mübadele yolunu izleyerek, niyet etmedikleri başka bir amacın (veya amaçların) yani minimal devletin
ortaya çıkmasına hizmet etmiş veya yol açmış olurlar (Nozick 2000:49-55).
“Kendiliğinden olan gruplaşmaların, müşterek koruma birimlerinin, işbölümünün, piyasa baskılarının ölçek ekonomisinin ve rasyonel çıkarların etkisiyle
anarşinin yerini minimal bir devlet ya da coğrafî olarak farklı bir minimal devletler grubu alır” (Nozick 2000:48).
“Görünmez el” kavramı, mübadele ilkesi ve de facto zorunluluklar nedeniyle
minimal bir devletin ortaya çıkışının açıklanmasına hizmet etmekte, aynı zamanda, bu devlete gidişte her sürecin ahlâken kabul edilebilir olduğunun savunusuna hizmet etmektedir. Nozick “görünmez el” yönteminin bireylerin bir devleti
oluşturma konusunda niyetleri olup olmadığını dikkate almaksızın, bir devletin
nasıl oluştuğunu açıkladığını düşünmektedir (Nozick 2000:163-165). Rothbard’a
göre ise minimal devlet “görünmez el” süreciyle değil, Nozick tarafından bilinçli
bir şekilde ve devleti kurmak amacıyla “görünür” şekilde kurulmuştur (Rothbard
1998:250-252). Benzer fikirleri paylaşan Roy Childs, Nozick’in minimal devletinin “görünmez bir el” ile değil, aksine “görünen bir el” tarafından hatta “gerçek
bir demir yumruk” tarafından kurulduğunu ileri sürer (Childs 1977:24).
Nozick’in, bir seferde topluca yapılan bir sözleşmeyle devletin kurulması yerine, görünmez elin işlediği bir süreç içinde serbest piyasa anarşizminden minimal devlete gidişi, aşama aşama açıklamaya girişmesinin önemli bir gerekçesi var
gibi görünmektedir. Nozick, Locke’un doğal durumun ortaya çıkardığı güvenlik
ve adalete ilişkin zaafların sadece sıralanmasını ve bunun da devlet için gerekçe
olarak kullanılmasını yeterli bulmaz. Ayrıca doğal durumdaki problemlerin çözülebilmesi veya etkilerinin azaltılması için, serbest piyasa anarşizmi içinde neler
yapılabileceğinin de gösterilmesi gerekmektedir. Böylece serbest piyasa anarşizminde ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar ile bunların etkilerinin hesaplanabilmesi
ve bunların ancak devlet tarafından çözülebilecek sorunlar/kusurlar olduğunun
gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu rahatsızlıkların, çözüm olarak düşünülen
devletten daha kötü olup olmadığının hesaplanması da gerekmektedir (Nozick
2000: 40). Nozick’in bu çabaları, akla gelen “tüm argümanları” veya “mümkün
olan tüm” olasılıkları ele alarak, anarko-kapitalistlerin devlete ilişkin “tüm” itirazlarını gidermeyi denediği izlenimi uyandırmaktadır. Aslında Nozick, bunu
başardığını düşünmektedir (Nozick 2000: 160). Nozick anarko-kapitalist liberteryenleri ikna etmeyi başaramamış olsa bile, devletçi bir çağda bu gayret oldukça
anlamlıdır.
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a) Bölgede Bir Koruma Şirketinin Tekel Hale Gelmesi
Bu noktadan sonra, doğal düzenden minimal devlete giden sürecin hâkim koruma şirketine kadar olan kısmını özetleyerek, Nozick’in devleti meşrulaştırırken başvurduğu argümanları ve anarko-kapitalist liberteryenlerin Nozick’i asıl
eleştirdiği noktaları daha ayrıntılı olarak ele alabiliriz. Doğal durumdaki başlıca
problem bireylerin haklarının korunması meselesidir. Bütün bireyler kendileri
ve akraba, arkadaş veya kuracakları birlikler yoluyla, sahip oldukları doğal hakları gereği elbette kendileri, haklarını koruma, saldırganı engelleme, yargılama,
cezalandırma ve bu cezayı uygulama hakkına sahiptirler (Nozick 2000:39). Ne
var ki, verimlilik, etkinlik ve çeşitli pratik sebeplerden dolayı insanlar bu tür hizmetleri özel koruma şirketlerinden almayı tercih edeceklerdir. Böylece, belli bir
coğrafî bölgede belki faklı koruma politikaları olan ve müşteriler için birbiriyle
rekabet eden çeşitli koruma şirketleri oluşacaktır (Nozick 2000: 42-43). Koruma
hizmetinin farklı kısımlarının farklı şirketlere verildiği veya bir kısmının şirketlere verildiği ve bir kısmının bireylerde kaldığı bir sistemin yaratacağı sorunlar
nedeniyle, bir müşteriyle ilgili tüm koruma hizmetlerinin tek bir şirkette toplanması yönünde “görünmez el”in yarattığı güçlü bir eğilim olacaktır (Nozick
2000:44).
Nozick’in minimal devlete giden süreçte, buraya kadar çizdiği tabloda anarko-kapitalistler açısından ciddi bir itiraz noktası görünmüyor. İlk itiraz noktası
bir koruma şirketinin müşterisi olan kişilerin özel misilleme yapma/adaleti özel
olarak yerine getirme haklarıyla ilgidir. Nozick müşterilerin, hakların orjinal sahibi olarak, saldırganlara/hak ihlalcilerine karşı özel misilleme yapma haklarını
bulunduğunu kabul etmekle birlikte, şirketlerin özel misilleme karşısında gelen
mukabil misillemelere karşı (özellikle kendi müşterileri arasında yaşanan durumlarda sorun çıkaracağı için) müşterilerini korumayı reddeden bir şirket politikası
geliştireceklerini ileri sürmektedir. Bu durumda müşteriler de özel misilleme yapma haklarını (acil kendini koruma durumu hariç) koruma şirketine devretmeye
razı olacaklardır (Nozick 2000:46). Anarko-kapitalistler açısında bakıldığında,
hak sahiplerinin doğal haklarını ve bu bağlamda kendilerini koruma haklarını
devretmesi ne anlamlı ne de gerekli görünmektedir. Onlara göre, sürecin bu şekilde gelişeceği Nozick’in iddia ettiği gibi kesin değildir. Piyasadaki bazı şirketler
böyle bir politika uygulayabilirler belki, ama müşterilerinden bu hak devrini talep etmeyen diğer şirketlerin güçlü bir rekabeti ile baş etmek zorunda kalabilirler
ve belki piyasadan silinebilirler (Rothbard 1998:233). Nozick’in doğal durumdaki
insanlarını görünmez el sürecinin getirdiği noktada, aynı coğrafî bölgede müşterilerinin özel misilleme hakkının bulunmadığı çeşitli koruma şirketleri ile hiç bir
şirketin müşterisi olmayan ve haklarını kendileri koruyan “bağımsız” kişilerin
bulunduğu bir tablo vardır.
Nozick bir organizasyonu bir devlet olarak kabul etmek için iki temel koşul
olduğunu düşünür. Bir devlet, koruma şirketlerinin aksine; a) belli bir coğrafî
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bölgede güç kullanma konusunda ve kimin güç kullanıp kullanmayacağına izin
verme konusunda bir tekel durumundadır ve açık izni olmadan (yetkisiz) güç
kullananları cezalandıracağını ilan eder, b) o coğrafî bölgedeki herkese koruma
hizmeti sunar (Nozick 2000: 56-57).
Serbest piyasa içinde koruma hizmeti sunan birlik veya şirketlerden bu iki
koşulu sağlayan bir yapının (devlet) “görünmez el” süreciyle ortaya çıkışında birbirini izleyen üç önemli aşama vardır:
1) Belli bir coğrafî bölgede tek bir koruma şirketinin egemen olması yani hakim koruma şirketi veya ultra-minimal-devletin ortaya çıkması (Nozick 2000:4649).
2) O coğrafî bölgedeki bağımsızların adaleti özel olarak yerine getirmeleri
yani özel misilleme yapmalarının hakim koruma şirketi tarafından yasaklanması
(Nozick 2000:129;112-117;129-155).
3) Yasaklama getirilerek dezavantajlı duruma düşürülen bağımsızlara şirketin
müşterileri tarafından ödenecek tazminat karşılığında koruma hizmetinin sunulması (Nozick 2000:155-158,117-128).
İlk aşama bir bölgede bir koruma şirketinin diğerlerini “saf dışı bırakarak” fiili
tekel durumuna gelmesidir. Bu aşamanın gerçekleşmesi, farklı şirketlerin müşterileri arasında sorun çıktığı ve bu sorunun çözümünde ortak bir karara varılmadığında, Nozick’in olası sonuçların/senaryoların3 hepsinin de, aynı bölgede tek
bir şirket veya şirketler federasyonun yaratacağı ortak bir kurallar sistemine gö3 Bu üç olasılık şunlardır:
“1) Böyle durumlarda iki birimin kuvvetleri çarpışırlar. Bu birimlerden biri bu tür çarpışmaları her zaman kazanır. Kaybeden birimin müşterileri kazanan birimin müşterileri ile olan çatışmalarında yeterince
korunmadığı için kazanan tarafla çalışmak için birimlerini bırakırlar.
2) Bir birim gücünü bir coğrafi bölge üzerinde yoğunlaştırırken diğer birim başka bir coğrafi bölgede
yoğunlaştırır. Her ikisi de güçlerinin yoğunlaştığı yerdeki çarpışmaları kazanır. Bir birimin müşterisi olan
fakat diğer birimin gücünün yoğun olduğu bir yerde yaşayan insanlar, ya müşterisi oldukları birimin karargahına yakın bir yere taşınırlar ya da diğer koruyucu birimin korumasına girerler.
…
3) İki birim düzenli olarak ve sık sık çarpışırlar. Eşit oranda kaybeder ya da kazanırlar ve bir arada yaşayan
üyeleri arasında sık sık temas ve çatışma olur. Veya belki de herhangi bir çatışma olmadan ya da sadece
birkaç ufak çatışmadan sonra birimler, önleyici tedbirler alınmasa bu çatışmaların sürekli bir hal alacağını
anlarlar. Her halükarda iki birim, sürekli, maliyet getiren ve anlamsız çarpışmaları önlemek için, belki de
idarecileri vasıtasıyla, farklı hükümlere varmış oldukları davaları barışçı yollarla çözmek için anlaşmaya
varırlar. Kendi hükümleri farklılık gösterdiği zaman üçüncü bir yargıcın veya mahkemenin kararlarına
başvurmak ve bunlara itaat etme konusunda anlaşırlar. (Veya hangi birimin hangi şartlar altında yargı
hakkı olduğunu belirleyen kurallar koyarlar.) Böylece yargı hakkı ve hukuksal çatışma konusunda bir
temyiz mahkemeleri ve hemfikir olunmuş kurallar sistemi ortaya çıkar. Farklı birimler faaliyet gösterse
de, hepsinin birer parçası olduğu tek bir federal adalet sistemi mevcut olur (Nozick 2000: 47-48).”
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türeceği yönündeki argümanına dayanır (Nozcik 2000:46-48). Richard Epstein,
Nozick’i bireylerin güvenlik için gelişmiş koruma şirketlerinin üyeleri olacağını
dahice gösterdiğini, ancak tekrar tekrar yapılan gönüllü manevraların nasıl olup
da şirketlerden birini güç kullanma tekline sahip bir birim haline getirdiğini açıklamakta yeterince başarılı olamadığı düşünmektedir (Epstein 2002: 107). Nozick’e
göre, koruma hizmeti piyasasında satın alınan ürünün değeri aynı ürünü satan
diğer firmaların gücü oranında göreli olarak değişir. Değeri göreli olarak oluşan
diğer ürünlerden farklı olarak koruma hizmetinde “maksimal rekabet eden koruma hizmetleri bir arada varlıklarını sürdüremezler” (Nozick 2000: 48).
Anarko-kapitalistler Nozick’in devlete ulaşmak için tekel dışındaki olası alternatifleri gözardı ettiğini düşünmektedirler. Nozick’in devletin bulunmadığı
bir serbest piyasada diğer mal ve hizmetlerde ortaya çıkmayan fiili tekelin, neden
koruma hizmetleri piyasasında ortaya çıkacağına ilişkin öne sürdüğü argümanı
geçersiz bulmaktadırlar (Rothbard 1998:235; Childs 1977:25; Sanders 1977:38).
Jan Narveson ise doğal düzende büyüklüğün koruma şirketleri için neden avantajlı bir durum olacağını sorgulamaktadır. Büyük olan şirketin hakları daha iyi
koruyacağının ve dolayısıyla insanların çoğu tarafından tercih edileceğinin bir
garantisi olmadığını ima eder. Ayrıca büyük şirketler yanında küçüklerinin niye
piyasada kalmayacağının, Nozick tarafından yeterli bir açıklamasının yapılmadığını belirtir. Narveson, örnek olarak Microsoft gibi dev bir şirketin yanında
Apple firmasının da varlığını sürdürmesini vermektedir (Narveson 2003:10-11).
Rothbard koruma şirketlerinin aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için savaşacaklarına ilişkin Nozick’in ilk iki alternatif senaryosunu gerçekçi bulmaz. Rothbard, öncelikli olarak bireylerin ve şirketlerin saldırmazlık aksiyomuna uyacakları yönündeki Nozick’in kendi iyimser bakış açısının (Nozick 2000: 48-49,75),
verdiği iki senaryoyu desteklemediğini belirtir. Rothbard’a göre serbest piyasa
içinde çalışan koruma şirketlerinin uzlaşmak yerine, çatışması makul değildir.
Ayrıca, sık sık savaşmayı tercih eden şirketler müşterilerini kaybetme riski altında olacaklar ve savaşın maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle savaş yerine
uzlaşmayı tercih etme eğilimde olacaklardır. Rothbard’a göre anlaşmazlıkların
çözümü için başvurulacak gelişmiş özel mahkeme ve arabulucuların bulunduğu
bir yerde şirketlerin anlaşmayı başaramayacaklarını düşünmek makul değildir
(Rothbard 1998:234).
Anarko-kapitalistler belli bir bölgede bir şirketin fiili tekeline ilişkin uzlaşmaya dayalı üçüncü senaryoya da itiraz ederler. Nozick’in uzlaşma senaryosu, şirketlerin “tek bir üst yargılama” sistemi altında birleşmelerini içeren bir tür federasyondan oluşmaktadır. Anarko-kapitalistler uzlaşının bu şekilde olmak zorunda olmadığını belirtirler. Serbest piyasa düzeni içinde her bir koruma şirketinin
bir diğeriyle uyuşmazlığında başvurabileceği çok sayıda mahkeme, yargıç veya
arabulucu olacaktır. Bunları devlet veya benzeri bir kurumun sağladığı bir hukuk
sisteminin parçaları olarak düşünmek yerine, her biri bağımsız ve özel birimler
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olarak düşünmek gerekir (Rothbard 1998:234-235; Childs 1977:25). Ortak hukuk
kuralları oluşturma işini devlet monopol olarak yapar, ancak doğal düzende ve
serbest piyasa içinde de ortak hukuk kuralları veya özel hukuk sistemleri oluşabilir (Benson 1990). Ortak kuralların oluşması için tekel zorunlu değildir. Doğal
düzende gönüllü olarak ortak kurallar oluşturulur, ancak bunların hangi olayda
nasıl uygulanacağı veya hangi olaya hangi kuralın uygulanacağı özel mahkeme ve
arabulucular ile yürütülebilir (Childs 1977: 25).
Devlete giden sürecin ilk aşaması olan hakim koruma şirketinin ortaya çıkışı
konusunda, Nozick’in tam anlamıyla tatmin edici argümanlar geliştirdiğini söylemek zordur. Nozick olası diğer senaryoları göz ardı ederek, sadece benzer sonucu üretecek üç senaryoyu dikkate almıştır. Anarko-kapitalistlerce dile getirilen
diğer olasılıkların neden gerçekleşmeyeceği konusundaki hizmetin özelliğine dayanan argümanı yeterince ikna edici değildir. Aynı coğrafî bölgede farklı koruma
hizmeti politikaları veya paketleri ve farklı fiyatlar sunan çeşitli büyüklükteki
firmaların bir arada var olabilmeleri mümkün görünmektedir. Bu firmaların müşterileri dolayısıyla aralarında çıkacak olan anlaşmazlıklarda tek bir merkezî yargı
veya hakeme bağlı olmak yerine olayın tipine, konuya veya şirketlerin aralarında yapacakları anlaşmalara göre değişen farklı yargıç ve hakemlere başvurmaları mümkündür. Ancak teslim etmek gerekir ki, insanlık tarihine baktığımızda,
birkaç örnek hariç tutulursa, koruma hizmetlerinde rekabetçi bir sistem yerine
tekelci bir sistemin ortaya çıkma olasılığı daha yüksek görünmektedir. Bununla
birlikte, tekel olasılığının yüksekliği, koruma birimlerinin/şirketlerinin doğal
yasalara veya doğal haklara uyma konusunda titiz davranmamaları veya bunları
ihlal etmeleri koşuluna bağlı gibi görünmektedir. Bu nedenle, Nozick devletin
meşruiyeti için ahlâken izin verilebilir bir süreci yani kimsenin haklarını ihlal
etmeyen bir süreci koşul olarak koyduğu (Nozick 2000: 21, 89) ve doğal durum
tasarımında şirketlerin hakları çiğnememe eğilimde olacaklarını varsaydığı için
(Nozick 2000:48-49, 75) tekel dışındaki senaryoyu da dikkate almak durumundadır.
b) Riskli Eylemlerin Yasaklanması veya Tazminat İlkesi
Devlete giden süreçteki ikinci ve üçüncü aşamalar ilkine göre çok daha kritiktir. Bu noktaya kadar Nozick çatışma veya uzlaşma yoluyla bir tek koruma şirketinin belli bir coğrafi bölgede tekel durumuna geleceğini ileri sürmüş olmakla
birlikte, hakim koruma şirketi henüz bir devlet olma özelliğine sahip değildir.
Devlet olmak için zorunlu iki koşulu da henüz sağlayamamış durumdadır. Hakim koruma şirketi, çoğunluğun koruma hizmetini tek başına yürütüyor ve müşterilerinin özel misilleme yetkileri bulunmuyorsa da, o bölgede bulunan bağımsızlar nedeniyle bir devlet statüsüne ulaşmamıştır. Bağımsızlar nedeniyle, herkese
koruma hizmeti sunamamakta ve güç kullanma tekeline sahip olamamaktadır.
Hakim koruma şirketi için bu aşamada devlet tabiri kullanılamaz, olsa olsa ultraminimal devlet tabiri kullanılabilir (Nozick 2000:59-60).
Liberal Düşünce

156 f Cennet Uslu

Devlete giden süreçte ikinci aşama bağımsızların özel misilleme haklarının
veya adaleti özel olarak yerine getirme haklarının (saldırganı yakalama, yargılama, cezalandırma) hakim koruma şirketi tarafından yasaklanmasıdır. Koruma
şirketlerinin/birliklerinin bireylerin sahip oldukları haklardan (aslında müşterilerin vekalet verdiği haklar dışında hakları yoktur) başka tür hak ve yetkileri
yoktur. Koruma şirketleri de tıpkı bireyler gibi ahlâkî yan sınırlamalar ile bağlı
durumdadırlar (Nozick 2000:130,145,183). Nozick’in burada çözmesi gereken
sorun, bağımsızların bu haklarını kullanmalarının yasaklanmasının gayri-ahlâkî
bir durum olmaktan çıkarılmasıdır. Nozick kendi koyduğu öncülleri ihlal etmeden bu yasaklamanın meşruiyetini ispat etmek gibi zorlayıcı bir görevle baş başadır. Nozick bireylere neyin yapılıp neyin yapılamayacağına ilişkin temel ahlâkî
ölçütü bireylerin doğal hakları olarak koymuştur. Bireylerin ahlâkî yan sınırlarının aşılmasına izin veren iki durum, kişinin rızasının bulunması ve kişinin hak
ihlalcisi olmasıdır. Hakim koruma şirketinin bölgesinde bu şirketin müşterisi
olmayı seçmeyecek kişiler olma olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle hipotetik
olarak bir kişi bile olsa buna rıza göstermeyen kişilerin varlığı olasılığı hesaba
katılarak devletin meşruiyetinin kurulması gerekmektedir. Bağımsızların rıza
göstermedikleri ve hak ihlalcisi de olmadıkları bir durumda bu kişilerin haklarını
kullanmalarına getirilen yasak nasıl meşru olabilir? Anarko-kapitalistler için bu
mümkün değildir, Nozick için ise bunu mümkün kılan bir yol vardır.
Nozick kendi hak teorisi açısından normalde gayri meşru olan özel misilleme
hakkının yasaklanmasını “meşru kılmak” amacıyla “riskli eylemler”, “tazminat”
ve “prosedürel haklar” kavramlarına müracaat eder. Nozick’in riskli eylemlerden
kast ettiği, kişinin başkalarının haklarını ihlal etme olasılığı yüksek olan eylemleridir. Örneğin, içkili araba kullanan biri yayalardan hiçbirine halihazırda zarar
vermese bile yayaların hayat veya vücut bütünlüğü haklarını çiğneyebilir. Riskli
eylemler tabiri geleceğe dönük olarak olası ihlallere göndermede bulunur. Açıkçası Nozick, hangi tür eylemlerin riskli eylemler olarak kabul edilip edilmeyeceği
konusunda yeterince açık değildir (Childs 1977:26,28). Sıradan insanların pek çok
günlük davranışı riskli eylem olarak algılanabilir. Risk kavramı ve riskin şiddeti
büyük ölçüde algılayana göre değişebilen bir özellik taşır. Üstelik insanlar her
anlamda sayısız ve ölçülemez risklerin bulunduğu bir dünyada yaşamaktadırlar.
Nozick’in tazminat ilkesini uygulayarak risklere karşı tedbir almaya çalışmak,
hem büyük bir karmaşa hem de hakların ihlali gibi bir sonuç üretecektir. Onun
yerine klasik sigorta sistemini kullanarak riski yükleyenin, risk olasılığı aktüel
olarak gerçekleştikten sonra zararı tazmin etmesi çok daha uygun bir yöntemdir.
Nozick her türlü riskli eylemlerin yasaklanmasını meşru kabul eden bir sistemin başta ortaya koyduğu özgürlükleri büyük ölçüde anlamsız kılacağının
farkındadır (Nozick 2000:117). Ayrıca bu tür yasaklamaların kişilerin haklarını
ihlal edeceğini kabul eder. Çünkü insanlar belki de hiç yol açmayacakları eylemYaz-Sonbahar 2007
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lerden dolayı cezalandırılmış ve özgürlükleri kısıtlanmış durumda olacaklardır
(Nozick 2000:118). Bu yüzden, Nozick riskli eylemlere genel olarak yasak getirilebilmesini meşru bulmaz. Ne var ki, Nozick devlete gidebilmek için bazı riskli
eylemlerin yasaklanabilmesinin bir yolunu bulmak zorundadır.
Nozick bu kıskaçtan çıkabilmek için “tazminat ilkesine” başvurur. Nozick
riskli eylemlerinden dolayı birine yasaklama getirebilmek için, “yasaklama getirilen kişilere tazminat ödemeniz halinde bir eyleme yasaklama getirme hakkına sahip olursunuz” şeklinde formüle ettiği tazminat ilkesine ulaşır (Nozick 2000:123).
Buradaki tazminat bilindik bir sınır ihlalinden sonra (haksız fiil), kurbanın zararını tazmin etmeye yönelik olan tazminattan farklıdır. Riskli eylemi yasaklananların, bu yasaktan dolayı maruz kalacağı dezavantajın (aslında bazı özgürlüklerini
veya haklarını yitirmelerinin) telafi edilmesine yönelik bir tazminattır. Böylece
Nozick “riskli faaliyetlere bir yasaklama getirenleri, bu yasaklama sonucunda dezavantajlı duruma düşenlere tazminat ödemeye mecbur kılan” bir tazminat ilkesini kabul eder (Nozick 2000:127-128). Yani riskli eylemleri yasaklamak, sadece
bu yasaktan dolayı menfaat elde edenlerin, yani riskten kurtulanların karşılığında
tazminat ödemesi halinde meşru hale gelir. Ayrıca bu tür durumlarda verilecek
olan tazminat serbest mübadeleye konu olan tazminatlardan (kişinin eylemden
vazgeçmek için bunu talep eden tarafla serbestçe mübadeleye girdiği durumlarda
verilecek bedel) farklı olarak “tam tazminat” olmak zorundadır; yani, tazminatın miktarı mübadele konusu değildir (Nozick 2000:124). “Tam tazminat” riskli
eylemleri yasaklanan kişilerin düştükleri dezavantajlı durumu giderecek miktar
olarak tanımlanabilir. Tazminat miktarı öyle olmalıdır ki, yasaklanan kişinin
durumu yasaklamadan önceki durumundan daha kötü bir hale gelmemelidir.
“Empoze edilen dezavantajlar için tazminat verirken, yasak koyanların, sadece yasaklamanın getirdiği dezavantajlar ile yasaklama olmadığı zaman yasak
getirilen tarafın harcamak zorunda olduğu masrafların miktarı arasındaki farka
karşılık gelen miktarı ödemesi gerekir” (Nozick 2000:156).
Nozick’in verdiği bir örnek yardımıyla tazminat miktarının nasıl belirleneceğini daha kolay açıklayabiliriz. Sara hastası birinin araba kullanması diğerlerine (arabayı kullandığı esnada sara nöbetinin gelmesi nedeniyle yol açabileceği
kazalar) risk yükler. Sara hastasının bu eylemini yasaklamak isteyenler, riskin
kalkmasından dolayı menfaat elde edecekleri için, sara hastasının dezavantajını
giderecek miktarda tazminatı ona vermek zorundadırlar. Tazminat miktarı sara
hastasının taksi masraflarından, yasaklamadan önce araba kullanmaktan dolayı
harcadığı masrafların çıkarılması sonucu elde kalan miktardır. Bu eylemin riskini
üstlenmek istemeyenler sadece karşılığında bu tazminatı sara hastasına vererek
bu eylemi meşru olarak yasaklayabilirler (Nozick 2000:156).
Riskli eylemlere ancak tazminat karşılığında sınırlama getirilebileceğine ilişkin
tazminat ilkesinin felsefî olarak temellendirilmesinde ciddi zorluklar ve boşluklar
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vardır. Doğal hukuk ve doğal haklar geleneğinde yasaklama, sadece hak ihlallerine yöneliktir ve ancak hak ihlal edildikten sonra zararın tazmini söz konusudur
(Rothbard 1998:241). Doğal hukuk ve doğal haklar geleneğinde riskli eylemlerin
yasaklanabileceğine ilişkin hiçbir temel ya da teori yoktur. Nozick bunu kabul
etmekle birlikte, bunu bir eksiklik olarak görmekte ve anlaşılan o ki, kendisi bu
boşluğu doldurmaya çalışmaktadır (Nozick 2000:113-114). Öncelikli olarak, tüm
riskli eylemlere veya riskli görülen eylemlere yasak getirilmesinin önünü açmak
Nozick’in de dikkat çektiği gibi, özgür bir toplum için ciddi bir tehdittir. Nozick
bütün riskli eylemlerin değil de, sadece yüksek riskli eylemlerin yasaklanacağını
düşünmektedir. Ancak burada eylemleri riskli ve riskli olmayan şeklinde sınıflandırmak, sonra da yüksek riskli eylemleri belirlemek gibi imkânsız görünen bir
işin yapılması gerekir. Nozick eylemleri sınıflandırma işinin getirdiği “anlamsız”
yükün farkında olarak bu yolu reddeder (Nozick 2000:121-122).
Nozick riskli eylemleri yasaklamanın yaygın olmayacağını, sadece çok riskli
eylemlerin ya da yasaklanmadığında yüksek maliyet getiren eylemlerin yasaklanacağını düşünmektedir. Burada Nozick “kârsız/verimsiz mübadele” sistemini devreye sokar. Potansiyel yasakçılar kendileri için riskli görünen bir eylemi
yasaklayabilmek için yasaklanan kişinin dezavantajını giderecek miktarda tazminat vermek zorunda olduklarından, sadece yasaklamanın kendilerine daha
yüksek menfaat getirdikleri durumda bunu yapma yoluna gideceklerdir (Nozick
2000:122-123).
“Eğer herhangi bir yasaklama sonucu insanların artan güvenliği, yasaklama
getirilen kişilerin dezavantajlarından daha az menfaat getiriyorsa, o zaman potansiyel yasakçılar yeterince büyük miktarda tazminat ödemesi yapamayacaklar ya
da yapmak istemeyeceklerdir” (Nozick 2000: 122-123).
Nozick riskli eylemlere ilişkin yasaklama girişimlerinin özgürlükleri baltalayacak düzeye çıkmayacağı konusunda sadece tarafların “kârlı olmayan” böyle
bir “mübadeleye” girmeyecekleri argümanına güvenmektedir (Nozick 2000:122123). Ancak bazı insanların kârlı olmasa bile riskli eylemleri yasaklama yoluna
gitmeyeceklerinin kesin bir garantisi yoktur. Anarko-kapitalistler riskli eylemlerin yasaklanabileceğine ilişkin fikri doğal haklara aykırı bulurlar. Doğal haklara
sahip bireylerin sadece hak ihlalcisi olmaları durumunda hakları sınırlandırılabilir. Yasaklamayı tazminat verme koşuluna bağlamak, yapılan işin gayri meşru olduğu ve ortada bir hak ihlali bulunduğu gerçeğini değiştirmez. Verilen tazminat
ihlal için ahlâkî bir gerekçe sunmaz (Rothbard 1998:241). Anarko-kapitalistlere
göre, tazminat karşılığında riskli eylemlere yasak getirmeye izin veren bir sistem
özellikle devletin elinde çok kolayca, özgürlükleri yok eden veya işlevsiz kılan
bir sisteme dönüşebilir. Anarko-kapitalistlere göre, tazminat karşılığında bile olsa
riskli eylemleri yasaklamayı meşru görmek, sadece minimal devleti deği,l tiranlığı ve maksimal devleti de meşru hale getiren bir argümandır. Rriskli eylemler
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ve tazminat ilkesine ilişkin açılamada, bir tiranlığın veya çok daha kapsamlı bir
devletin bu yolla meşrulaştırılmaya çalışılmasının önünde ciddi bir engel bulunmamaktadır. Rothbard’ın bunun nasıl gerçekleşeceğine ilişkin verdiği örnek ilginçtir. Amerika’daki genç zenci erkekler arasındaki yüksek suç oranı ortadadır.
Nozick’in riskli eylemler ve tazminat ilkesinden yola çıkarak, bu grubun diğer
insanlara risk yüklediği ve bu nedenle eylemlerinin yasaklanabileceğini söyleyebiliriz. Bu durumda zenci gençleri, belli bir yaşa/olgunluğa erişinceye kadar kilit
altında tutabiliriz. Riskli eylemlerini yasakladığımız için onlara bunun karşılığında iyi yiyecekler, kıyafetler, para veya eğitim verebiliriz. Bunun gibi sayısız
örnekle bu argümanın nasıl daha büyük bir devleti veya tiranlığı meşrulaştıracağı
sergilenebilir (Rothbard 1998: 238-239).
Riskli eylemler ve tazminat ilkesine ilişkin bu değerlendirmelerden sonra,
Nozick’in görünmez el süreciyle minimal devlete giden yolda ikinci önemli aşamayı nasıl yapılandırdığına bakabiliriz. İkinci aşama bağımsızların adaleti özel
olarak yerine getirme haklarının yasaklanmasıdır. Bu yasaklamayı meşrulaştırmakta kullanılan argüman ise bağımsızların adaleti özel olarak yerine getirmelerinin hakim koruma şirketinin müşterilerine risk empoze ettiği (müşterilerin
haklarını ihlal etme riski veya ahlâkî yan sınırlamaları ihlal etme riski) iddiasıdır
(Nozick 2000: 129,152-153).
“Bir bağımsızın özel olarak adaleti sağlaması yasaklanabilir, çünkü kullandığı
yöntemin çok riskli ve tehlikeli olduğu, yani daha yüksek oranda masum insanı
cezalandırma veya suçlu bir insanı gereğinden fazla cezalandırma riski ihtiva ettiği düşünülebilir veya kullandığı yöntemin riskli olmadığı bilinmeyebilir” (Nozick 2000:129).
Peki bağımsızların adaleti özel olarak yerine getirmekle hakim koruma şirketinin müşterilerine yüklediği risk nedir? Bağımsızlar adaleti özel olarak yerine
getirirken hakim koruma şirketinin müşterilerinin hangi haklarını ihlal edebilirler? Doğal durumda herkes, doğal bir hak olan saldırgana karşı misilleme yapma,
durdurma, yakalama, cezalandırma ve bu cezayı uygulama, yani adaleti yerine
getirme hakkına sahipken, nasıl oluyor da sadece bağımsızların bu hakkı kullanması riskli olduğu için yasaklanabiliyor? Nozick bu konuyu da açıklama getirmek zorundadır. Nozick açıklamasını yine doğal hukuk geleneğinde yer almayan
ve doğal haklar kapsamında değerlendirilmeyen “prosedürel haklar” kavramını
kullanarak yapar. Nozick bu konuda da doğal hukuk geleneğinde pek bir şey
bulunmadığından yakınır (Nozick 2000:144).
Nozick herkesin prosedürel haklara sahip olduğunu belirtir. Aslında
Nozick’in prosedürel hakları aşağı yukarı adil yargılanma hakkına tekabül eder
(Uslu 2007:224; Nozick 2000:138-144). Prosedürel haklar kişiye masum ya da
suçlu olduğu dikkate alınmaksızın, kendisine karşı uygulanacak yargılanma yöntemlerini bilme ve kendisinin adil ve güvenilir yöntemlerle yargılanma haklarını
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verir. Bu hakkın sonucu olarak da “[h]erkes kendini bilinmeyen veya güvenilir
olmayan yöntemlere karşı koruyabilir veya bu tür yöntemleri kendisine karşı
kullanan veya kullanmaya teşebbüs edenleri cezalandırabilir”(Nozick 2000:152).
Nozick prosedürel hakların doğal haklar statüsünde olup olmadığı ve nereden
kaynaklandığı konusunda açık ve net bir şeyler söylemez (Nozick 2000:152).
Herkes yargılanması esnasında kendisine uygulanacak prosedürlerin (delil
toplama, göz altı, yargılanma ve cezalandırma aşamalarını içeren prosedürler)
güvenilir olup olmadığını bilme hakkına sahip olduğu için insanların hangi tür
prosedürleri uyguladıklarını kamu oyuna duyurmaları gerekir. Daha sonraki aşamada hangi yöntemlerin güvenilir hangilerinin güvenilmez olduğunun kararlaştırılması gerekir. Her iki taraf da kendi prosedürlerinin güvenilir, karşıdakinin
prosedürlerinin güvenilmez olduğunu düşünürse nasıl karar verilir (Nozick 2000:
140)? Nozick bu noktada, göz alıcı bir entellektüel sihir ile kendi inşa ettiği çıkmazı minimal devlet için bir argümana dönüştürür: Prosedürler arasında objektif
ve ahlâken zorunlu bir tercih yapılamaz! Prosedürler arasında tercihte bulunmak
için ahlâkî veya objektif bir kriter bulunmadığına göre, insanların yüksek riskli
prosedürlere genel bir yasaklama getirmesi söz konusu değildir. Yasaklama getirmek isteyenler, ancak yasaklanan kişilerin düştüğü dezavantajı tazmin ederlerse
bunu meşru olarak yapabilirler.
Nozick’e göre adaletin yerine getirilmesinde kullanılan yöntemlerin güvenilirliği ve adilliği, ne kadar çok masum insanı cezalandırma, ne kadar çok suçlu
insanı salıverme olasılığı olduğuna bağlıdır. Kullanılan sistem daha az sayıda masum insanı cezalandırma mantığına göre inşa edilirse (örneğin suçu ispat etmek
için gerekli koşulların ağırlaştırılması) bu daha fazla sayıda suçlunun serbest kalması anlamına gelir. Prosedürler arasında en gevşek olanından, en katı olanına
kadar geniş bir skala ortaya çıkarır. Bunlar arasında tercihte bulunmak da kişilerin kendileriyle ilgili risk hesaplarına, değerlerine vs. bağlı olarak subjektif
bir karar olmak durumundadır (Nozick 2000:138-140). Herkes bu haklara sahip
olduğuna göre ve yüksek riskli eylemleri tazminatını vermek koşuluyla herkes
yasaklayabileceğine göre, neden hakim koruma şirketi yasaklayan, bağımsızlar
ise yasaklanan durumundadır? Nozick’in cevabı hakim koruma şirketinin sahip
olduğu “güç”te yatmaktadır. Hakim koruma şirketi herkesin teorik olarak sahip
olduğu bir hakkın fiilen tek kullanıcısı olacaktır.
“Egemen koruyucu birim kendi yöntemlerinin güvenilir ve adil olduğuna hüküm verdiğine göre ve bunun da genel olarak bilindiğine inandığına göre, herhangi birinin bu yöntemlere karşı kendini savunmasına izin vermeyecektir. Bir
başka deyişle, bunu yapan herkesi cezalandıracaktır. Egemen koruyucu birim,
durumu nasıl değerlendiriyorsa ona göre özgürce hareket edecek, öte yandan başka hiç kimse ceza görmeden böyle bir şey yapamayacaktır. Herhangi bir tekel
iddiasında bulunulmuyor olsa da, egemen birim, sahip olduğu güce bağlı olarak
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benzeri olmayan bir konumda bulunur. Sadece kendisi diğerlerinin adaletle ilgili
yöntemlerine yasaklama getirebilir.
… Sadece herkesin sahip olduğu bir hakkın yegane uygulayıcısı durumuna
gelmez; aynı zamanda, hakkın öyle bir tabiatı vardır ki, egemen güç ortaya çıktığında hakkı uygulayan sadece kendisi olur” (Nozick 2000: 153-154).
Nozick hakim koruma şirketine kendi müşterilerine karşı bağımsızların adaleti özel olarak yerine getirmesini (yüksek riskli eylem olduğu ve uygulanması
durumunda müşterilerinin prosedürel haklarını ihlal edeceği gerekçesiyle) yasaklatmak suretiyle, devletin varlığı için zorunlu koşullardan4 ilkini (bölgesinde zor
kullanma tekeli)5 gerçekleştirmiş olur. Nozick adaleti uygulama prosedürleri arasında ahlâken zorunlu bir tercih yapmayı imkânsız kılan subjektivizmi benimsediği için, gücün yarattığı bu de facto durumun ahlâken izin verilir bir durum olduğunu düşünmektedir. Nozick burada bir tür Hobbescu çözüme rıza göstermiştir
durumdadır (Uslu 2007:226). Mutlak doğru yoksa, güce sahip olan doğruya karar
verir, daha doğrusu güce sahip olanın tercihi fiilen “doğru”ymuş gibi işlem görür.
Herkes aynı hakka sahip olduğuna göre hakim koruma şirketinin bu hakkı uygulamasında gayri ahlâkî bir durum söz konusu değildir.
Bazılarına göre bağımsızların adaleti özel olarak yerine getirme haklarının yasaklanması Nozick’in kendi ahlâkî öncülerine göre bile mümkün değildir (Davidson 1977:344; Young 1986:49). İlk olarak bazı anarko-kapitalistler riskli eylemlerin yasaklanabileceğini reddederler. Doğal haklar geleneğine göre bireyler
sadece başka birinin haklarını ihlal ettikleri zaman cezalandırılırlar, yani ahlâkî
tek yasak, diğerlerinin haklarını ihlal etmek konusunda yapılabilir (Rothbard
1998:241; Barnett 1977:20). Riskli eylemlerin tazminat karşılığında yasaklanmasına ilişkin akla gelen en önemli ve haklı soru şudur: Riskli eylemleri yasaklamaya
hakkımız var mı yok mu? Eğer varsa, hakkımız olan bir şeyi yaptığımız için niye
tazminat verelim? Eğer buna hakkımız yoksa, bu yasaklamayı yaparak birinin
haklarını ihlal ediyoruz demektir ki, tazminat vermek bu gerçeği değiştirmez ve
hak ihlalini meşru kılmaz. Bu yüzden bağımsızların adaleti özel olarak yerine getirmesini yasaklamak gayri ahlâkîdir ve bu Nozick’in minimal devletini de gayri
meşru yapar (Childs 1977:26-29). Nozick de kitabında buna benzer sorular sorar
ancak makul bir cevap vermez (Nozick 2000:123).
4

Nozick’e göre bir örgütlenmeye devlet sıfatını verebilmek için iki koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir: 1) Örgüt belli bir bölgede zor kullanma veya kimlerin bunları nasıl yapacağını belirleme tekeline
sahiptir , 2) Örğüt belli bir bölgedeki herkesin korunmasını/güvenliğini üstlenmiş durumdadır (Nozick
2000: 55-57, 59-60).
5

Hakim koruma şirketinin zor kullanma tekelinin istisnası bağımsızların kendi aralarındaki anlaşmazlık
durumudur. Bağımsılardan her ikisi de kendi adalet yöntemlerinden memnun ise hakim koruma şirketinin müdahale etme hakkı yoktur, ayrıca bunun bir mantığı da yoktur. Nozick haklı olarak bu durumun
devlet olma şartını ihlal etmediğini belirtir. Çünkü bilindik anlamda bir devlet içinde de anlaşmazlıklarını
kendi aralarında ve kendi yöntemleriyle çözen insanlar vardır (Nozick 2000: 154).
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Randy Barnett’e göre, Nozick devleti meşrulaştırmak için kullandığı tazminat
ilkesi ve prosedürel hakları felsefi olarak temellendirememiştir (Barnett 1977:21).
Öncelikli olarak, Nozick hakların kendisi ile onların kullanımındaki prosedürleri birbirine karıştırmaktadır. Doğal haklar, objektif olarak ve ontolojik olarak
temellenir. Prosedürlerin güvenilir olup olmaması aktif haklar üzerinde etki yapmaz. Kendini savunma temel bir haktır. Kişi kendisine yapılan bir saldırıyı cezalandırma hakkına sahiptir. Bu hak hiçbir gerekçeyle yasaklanamaz. Eğer birinin
haklarını ihlal ettiyseniz, prosedürler güvenli olsun ya da olmasın cezalandırılırsınız ve buna direnme hakkınız yoktur. Eğer masumsanız, prosedürler güvenli bile
olsa buna direnme hakkınız vardır. Prosedürlerin güvenilir olup olmaması, sizin
veya karşınızdaki kişinin haklarını etkilemez. Hakları ihlal eden şey prosedürler
değil, sonuçta alınan karardır. Barnett’e göre, Nozick suçlu olup olmadığının
kişi dışında bilinmemesine dayanarak güvenli prosedürleri şart koşmak suretiyle,
hakları ontolojik değil, epistemolojik zeminle açıklayan bir duruma düşmektedir. Kişilerin elbette adil ve güvenilir yöntemlerle yargılanmayı isteme hakları
vardır; ancak bu talep sonuçta elde edilecek fayda bağlamında meşrulaştırılır.
Bu yüzden prosedürlere ilişkin konular orijinal hakların kendisini ortadan kaldıran veya yasaklamaya izin veren bir gerekçe sunamazlar (Barnett 1977:16-18;
Uslu 2007:227). Barnett, Nozick’in tazminat ilkesinde de hatalı bir akıl yürütme
yaptığını düşünmektedir. Nozick tüm hak ihlallerini yasaklayıp, hak ihlalleri
karşısında tazminat verilmesini tek geçerli tazminat yöntemi olarak kabul etmek
yerine, tazminatı hakların ihlal edilebilmesini meşrulaştıran bir enstrümana dönüştürmüştür. Tazminatta belirlenecek bedelin adil olup olmaması, kârlı olup olmaması gibi “beyhude” tartışmalar bir hakkın ihlalini meşrulaştırmak için ahlâki
argüman olarak kullanılamazlar. Tazminat bedeli çok yüksek veya gerçekten adil
bile olsa, örneğin kişinin özgürlüğünü kısıtlamanın bedeli olamaz veya kişinin
özgürlüğü (kişinin rızası dışında) böyle bir mübadelenin konusu yapılamaz (Barnett 1977:19-20; Uslu 2007: 228).
c) Tazminatın Müşterilerden Karşılanması
Buraya kadar olan süreçte Nozick’in minimal devlete giden üç aşamasından ilk
ikisi, sırasıyla, belli bir bölgede bir koruma şirketin fiili tekel haline gelmesi ve
bağımsızların adaleti özel olarak yerine getirmelerinin yasaklanması gerçekleşmiş
durumdadır. Üçüncü aşama bağımsızlara getirilen yasaklamanın tazminat bedelinin, hakim koruma şirketinin müşterilerinden karşılanmasıdır. Nozick üçüncü
aşamanın gerekçesi ve argümanlarını ikinci aşamada kullanılan riskli eylemler,
tazminat ilkesi ve prosedürel haklar açıklamalarında kurmuş durumdadır. Hakim
koruma şirketi bağımsızların adaleti özel olarak yerine getirmesini, müşterileri
adına ve onların prosedürel haklarını ihlal etme riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklamıştır. Bu yasaklamayla bağımsızlar müşterilerden kendilerine yönelecek olan
hak ihlalleri karşısında müşterileri cezalandırma şansı ve imkânından mahrum
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kalacaklar, saldırılar karşısında caydırıcılık güçlerini yitirecekler ve kendilerini
koruma imkânlarını kaybedeceklerdir. Bu durum bağımsızların günlük yaşam
ve faaliyetlerinde onlara ciddi dezavantajlar getirecektir (Nozick 2000:155). Bu
yasaklamanın ahlâken meşru olabilmesi için bağımsızların düştüğü dezavantajın
tazmin edilmesi gerekmektedir. Bu tazminat hakim koruma şirketi vasıtasıyla
müşterilerden karşılanacaktır.
Hakim koruma şirketinin bu tazminatı ödemesinin en kolay ve ucuz yolu
yasaklanan bağımsızlara müşterilerine karşı koruma hizmeti sunmasıdır (Nozick
2000:155). Nozick bağımsızların tazminatı nakit olarak talep edebileceklerine belirtmekle birlikte, tazminatın hesaplanmasındaki güçlükler, verilen nakit tazminatın tek tedarikçi olan hakim koruma şirketi tarafından bağımsızlara koruyucu
hizmetlerin satışı ile geri alınacak olması gibi belirsiz ve dağınık birkaç gerekçeyle, tazminatın koruma hizmeti sunarak ödenmek zorunda olduğu sonucuna varır
(Nozick 2000:156,157). Tazminat ilkesi gereği bağımsızlara ödenecek tazminat
miktarı, onları eskiden oldukları durumdan daha kötü bir duruma düşürmeyecek
ve yasakla gelen dezavantajı kaldıracak miktarda olmalıdır. Nozick tazminat miktarını bağımsızların korunmasının maliyeti olarak belirler (Nozick 2000:156). Bağımsızların kendilerini korumalarına izin verilmediğine göre, onların korunma
maliyetlerinin karşılanması gerekmektedir. Nozick’e göre bu üçüncü adım, yani
müşterilerden maliyeti karşılanarak bağımsızlara koruma hizmeti sunulması ahlâken zorunlu bir adımdır. Zira, bağımsızların kendilerini korumaları yasaklanmış durumdadır. Bu yüzden, ultra-minimal devleti veya hakim koruma şirketini
işletenlerin, bunu minimal bir devlete dönüştürmeleri ahlâken zorunludur (Nozick 2000:164). Devlet için gerekli ikinci koşul olan bölgedeki herkese koruma
hizmeti sunulması da, tazminat olarak bağımsızlara koruma hizmeti sunulmasıyla gerçekleşmiş olur.
Anarko-kapitalisteler açısından riskli eylemler ve tazminat ilkesine ilişkin argümantasyon tamamen gayri meşru ve geçersizdir (Rothbard 1998:231-253; Barnett 1977; Sanders 1977; Childs 1977). Öyle olmakla birlikte diyelim ki, riskli
eylemleri (bağımsızların adaleti özel olarak yerine getirirken kullandığı prosedürler) tazminat karşılığında yasaklamak ahlâkîdir. Öyle bile olsa, bağımsızlara
tazminatın miktarı ve ne ile ödeneceği konusunda tercih veya pazarlık hakkı
tanımamak meşrulaştırılamaz. Tazminat için Nozick’in tam tazminat dediği ölçü
yerine, tazminatın taraflar arasında anlaşmayla (veya sigorta sistemiyle) ve ortaya
çıkacak serbest piyasa fiyatıyla belirlenmesi gerekir. Nozick hakim koruma şirketinin tazminatı, bağımsızlara koruma hizmeti sunarak ödeyeceğini kabul eder
ve bunu meşru bulur. Oysa bağımsızlar tazminatı para olarak alıp biriktirmeyi ve
dezavantajlarını bu şekilde karşılamayı tercih edebilirler. Bağımsızlar tazminatlarını alıp başka bir koruma şirketi işletmek veya onun müşterisi olmak isteyebilirler. Hakim koruma şirketi tarafından bağımsızlara hem tazminatın miktarı hem
de ödeme biçimi dayatılmış olmaktadır. Bunu meşrulaştırmak mümkün değildir
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(Handfield 2003:202-204, 207; Childs 1977:29-31).
Anarko-kapitalistlere göre bu sistem “hakları ihlal edilen” bağımsızları değil,
“hak ihlalcisi” durumunda olan “saldırganı”, hem tazminatın miktarı hem de nasıl ödeneceği konusunda belirleyici duruma getirmektedir. Bağımsızların kaybı
veya zararı “tam tazminatın” üzerinde bir miktar olabilir. Nihayetinde özgürlüklerinin önemli bir kısmı kaybetmekte ve kendi amaçlarını gerçekleştirememektedirler. Nozick risk altında olanlarla ilgili tazminat tartışmalarında “korku” gibi
subjektif bir unsuru dikkate alırken, bağımsızların durumunda zarar objektif
olarak belirlenebilir gibi davranmakta ve tam tazminat adı altında minimal bir
zarar hesabı yapmaktadır (Davidson 1977:344-346). Riskli eylemler ve tazminat
ilkesi yoluyla, Nozick kendi kurduğu ahlâkî yan sınırlamaların birey etrafında
çizdiği özgürlük alanını kolayca saldırılabilir hale getirmekte ve alanda büyük
delikler açmaktadır (Davidson 1977:344).
Bağımsızların tazminatını (koruma hizmetlerinin maliyeti) ödemekle yükümlü olanlar hakim koruma şirketinin müşterileridir. Hakim koruma şirketi müşterilerinin haklarına dayanarak ve onlara vekaleten bu yasaklamayı getirmiştir.
Müşteriler bağımsızların güvenilir olmayan prosedürlerinin kendilerine yüklediği risklerden kurtularak fayda elde etmişlerdir. Tazminat ilkesi riskli eylemin
yasaklanmasından fayda elde edenlerin tazminat ödemesi koşuluyla bu yasağı
meşru olarak uygulayabileceklerini belirtir (Nozick 2000:155). Hakim koruma
şirketinin müşterilerinin bağımsızlara tazminat ödemesinin pratikteki anlamı
bazı insanların başkalarının korunma hizmetinin maliyetlerini karşılamasıdır.
Nozick’in başlangıçta koyduğu hak anlayışı ve bu anlayışa bağlı olarak kitabının
ikinci kısmında inşa ettiği adalet teorisi, yeniden dağıtımcı her türlü eylemi gayri
meşru kabul etmektedir. Nozick sadece minimal bir devleti meşrulaştırabilmek
ve daha büyük bir devletin gayri meşru olduğu iddiasını devam ettirebilmek için
koruma hizmetlerine ilişkin bu yeniden dağıtımcı görüntüyü izah etmek zorundaydı (Nozick 2000: 58). Nozick’in açıklaması, bazı insanların (hakim koruma
şirketinin müşterileri) diğerlerinin (bağımsızlar) güvenlik maliyetlerini karşılamak için fazladan yaptığı ödeme (vergi), devletin insanların mülkiyetlerine (şu
yada bu gerekçeyle) zorla el koyabileceğinin kabulünün sonucu değil, sadece
müşterilerin yasak getirdikleri kişilere ödemek zorunda oldukları tazminatların
ödenmesi gereğinin sonucudur şeklindedir (Nozick 2000:156-157).
Nozick “hiç kimse başkalarının korunmasının maliyetini karşılamak ya da
buna katkı da bulunmak zorunda değildir” (Nozick 2000: 57) diyerek, klasik
liberal geleneğin devletin meşru fonksiyonu olarak kabul ettiği güvenlik ve adalet hizmetlerinin yeniden dağıtımcı olmayan bir açıklamaya ihtiyaç duyduğunu
haklı olarak işaret etmektedir. Klasik liberal teorinin gece bekçisi devleti iç ve dış
güvenlik ile adalet hizmetlerini vergi verip vermediğine bakmaksızın tüm üyelerine sunar. Gece bekçisi devlette vergi verenler, hiç vergi vermeyenlerin veya bu
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hizmetleri karşılamaya yetecek miktarda vergi vermeyenlerin koruma hizmetlerinin maliyetini üstlenmiş durumdadır. Ancak, Lockecu liberal gelenek devletin
kökenini sosyal sözleşme kuramı ile açıkladığından bu problem görünür halde
değildir. Aslında ortaya çıkan sonuç, haklarının daha iyi korunması ve ortak
çıkar gerekçesiyle yeniden dağıtımcı bir yöntemin sadece güvenlik hizmetleriyle
sınırlı olmak kaydıyla meşru kabul edilmesidir. Doğruyu söylemek gerekirse,
neden sadece güvenlik hizmetlerinin tek meşru kamu hizmeti olabildiğinin ve
yeniden dağıtımın konusu olabildiğinin ikna edici ve tutarlı bir temeli mevcut
değildir. Bu çerçevede aranacak veya gösterilecek gerekçeler büyük ölçüde deontolojik değil faydacı/sonuçsalcı argümanlara muhtaç durumdadır. Nozick’in çabası liberal/liberteryen sınırlı devlet teorisindeki bu tutarsızlığı gidermeye veya
bu noktadaki boşluğu doldurmaya yöneliktir. Nozick, minimal devletin veya
liberallerin sınırlı devletinin güvenlik hizmetlerini yeniden dağıtımcı bir ilkeden
hareketle değil, tazminat ilkesinden hareketle yerine getirdiğini ileri sürerek, devletin meşruiyeti ile ilgili bu gediği kapatmayı denemiştir. Nozick’in açıklaması
ikna edici ve tutarlı bulunsun ya da bulunmasın, problemi ortaya koyuşu yerinde
ve tutarlıdır.
Buna karşın, Nozick’in koruma şirketleri ve müşteri ilişkileri üzerinden inşa
ettiği devlet teorisi, klasik liberal devlet teorisi ve pratiğinde yer alan formülasyon ve yöntemleri açıklayamaz ve meşrulaştıramaz. Nozick’in minimal devleti
onu ortaya çıkaran süreç ve öncüller nedeniyle adı devlet olsa da bir özel mülkiyet işletmesidir. Minimal devleti işletenler, örneğin iflas ettikleri veya yeterince
kazanmadıkları için bu şirketi/devleti feshedebilirler. Minimal devlet her şeye
rağmen bir özel işletme olduğu için, Nozick’in teorisi klasik sınırlı devlet teorisinde geçerli olan oy verme, kuvvetler ayrılığı veya parlamento gibi uygulama ve
kavramları açıklamak ve meşrulaştırmakta yetersizdir (Childs 1977:27; Rothbard
1998:251-252). Nozick’in açıklamasına bağlı kalırsak hükümeti bir şirketin yönetim kurulu (şirketin ortakları) olarak mı yoksa profesyonel bir yönetici ekip
olarak mı düşüneceğiz? Devletin/koruma şirketinin sahibi veya sahipleri kimler
olarak kabul edilecek? Bir şirket olduğuna göre devlet/koruma şirketi kâr odaklı
çalışacaktır. Bu durumda kâr kimlere ne şekilde dağıtılacaktır? Bu ve benzeri pek
çok sorunun uygun ve tatmin edici bir cevabının olduğunu söylemek mümkün
değildir.
Nozick’in bağımsızların koruma hizmetinin bedelini müşterilere ödeten açıklamasının zayıf olan bir başka yönü bedavacılar problemi (free rider) ile benzerlikler taşır. Hakim koruma şirketinin bağımsızlara “bedava” koruma hizmeti
sunma politikası karşısında, pek çok müşteri hizmet alım sözleşmesini feshedip
bağımsız konumuna geçmeyi tercih edebilir. Bu pozisyon müşteriler için yüksek avantaj sağlar, öyle ki, müşteriler halihazırda zaten adaleti özel olarak yerine
getirme haklarını şirkete devretmiş durumdaydılar. Buna karşın bağımsızlarla
aynı koruma hizmetini almak için para ödemekte, üstüne bir de bağımsızların
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koruma hizmetlerinin maliyetini yüklenmektedirler. Daha önceden gönüllü olarak vazgeçtikleri bir hak karşılığında neden bağımsızlar tazminat olarak bedava
koruma hizmeti alırken onlar bu imkândan yoksun kalsınlar. Aslında Nozick
bu soruya kısmi bir cevap vermiş olmasına rağmen, cevap yetersizdir. Nozick
koruma şirketi sadece bağımsızları (yasaklama karşısında güvenlik hizmetini tazminat olarak verdiği bağımsızları) müşterilerine karşı koruduğu için ve bağımsızların kendi aralarındaki anlaşmazlıklara karışmadığı için, çok sayıda bağımsız
olması durumunda şirket tarafından korunan bir müşteri olmanın daha cazip
olacağını belirtir (Nozick 2000:158). Bununla birlikte, bağımsızların sayısındaki
artışın hangi düzeyde böyle bir eğilim yaratıp yaratmayacağı, müşterilerin hangilerinin bunu ne ölçüde dikkate alıp almayacağı belli değildir. Örneğin, belli bir
orandaki bağımsız sadece kendi aralarında geçerli olmak üzere ve hakim koruma
şirketinden daha ucuza hizmet veren bir koruma şirketi veya birliği de kurabilirler. Diğer taraftan bağımsızların sayısının artması ve dolayısıyla müşterilerinin
sayısının azalmasıyla müşterilerin ödemek zorunda olduğu tazminat/ek maliyet
sürekli artacağından müşteriler bu şirketi terk ederek yeni piyasaya girecek rakip
firmalara yönelebilirler. Böylece de, Childs gibi anarko-kapitalistlerin iddia ettiği
gibi minimal devlet onu ortaya çıkaran süreçlerin işletilmesiyle yeniden anarşist
doğal düzene dönüşebilir (Childs 1977).

IV. Sonuç
Nozick minimal devletin yukarıda ele alınan süreç ve argümanlarla ortaya
çıkışının, anarko-kapitalistlerin devletin meşruiyetine ilişkin itirazlarını cevapladığına inanmaktadır. Nozick başta koyduğu öncüller olan, kimsenin haklarını
ihlal etmeden, yani ahlâken meşru süreç ve yollarla uygun olarak ve görünmez el
süreciyle (hiç kimse devleti hedeflemeden) minimal devletin nasıl ortaya çıkacağını açıkladığını düşünmektedir (Nozick 2000:160).
“Herhangi birinin hakları ihlal edilmeden tabiat halinden bir devletin nasıl
ortaya çıktığını açıklamakla ilgili görevimizi hallettik. Bireyci anarşistin minimal devlete olan ahlaki itirazlarının üstesinden gelindi. Bu durum, bir tekelin
adil olmayan bir şekilde empoze edilmesi değildir. Fiili tekel, herhangi birinin
hakları ihlal edilmeden ve diğerlerinin sahip olmadığı özel bir hak iddiasında bulunmadan bir görünmez el süreci ve ahlaki olarak bağışlanabilir vasıtalarla gelişir.
Ve fiili tekelin müşterilerini kendilerine karşı kendi başlarına yaptırım uygulamalarını yasakladıkları kişilerin korunması için para ödemeye mecbur etmek,
ahlaki olmayan bir uygulama değil, tam tersi, Dördüncü Bölüm’de kısmen ifade
edilen tazminat ilkesinin ahlakî açıdan şart koştuğu bir uygulamadır” (Nozick
2000:160).
Nozick’in bu keskin ve kendinden emin ifadesine rağmen, daha sonradan görüldü ki, Nozick anarko-kapitalistlerin keskin ve zorlayıcı eleştirilerinden kurtulmayı başaramadı. Belki de Nozick’in stratejik olarak en önemli hatası; devleYaz-Sonbahar 2007
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tin gayri meşru olduğunu, özgürlükler için en büyük tehdit olduğunu kabul eden
ve devlet karşısında anarşizmin çok daha özgürlükçü ve iyi işleyen bir sistem olduğunu kanıtlamaya dönük olarak tasarlanmış/düşünülmüş mükemmel işleyen
bir doğal anarşi düzeninden yola çıkarak, devleti meşrulaştırma işine kalkışmış
olmasıdır. Anarşizmi destekleyen, gerektiren veya şart koşan ilkeler, kavramlar
ve araçlarla devleti “temize” çıkarmaya çalışmak altından kolay kalkılacak bir
girişim değildir. Nozick’in riskli eylemler, prosedürel haklar ve tazminat ilkesi
açıklaması nedeniyle minimal devletin hakları ihlal etmeden ortaya çıkışını ve
fiili tekel dışındaki alternatifleri dışarıda bırakan senaryoları nedeniyle görünmez
el süreciyle devletin ortaya çıkışını yeterince açık, tutarlı ve itiraz edilmesi güç
argümanlarla temellendirdiğini söylemek mümkün değildir.
Biraz karikatürize etme riskini göze alarak şu değerlendirmeyi yapabiliriz sanırım: Minimal devletin meşruiyeti konusunda Nozick haksız ise (yani yasaklama ve tazminat ile bireylerin hakları ihlal edilmiş ise) ultra-minimal, minimal
veya daha kapsamlı olsun her türlü devlet gayri meşrudur. Bu yüzden kitabının
ilk kısmıyla ilgili olarak yanılsa da, kitabının ikinci kısımda daha kapsamlı bir
devletin gayri meşru olduğuna ilişkin temel argümanları yerindedir. Eğer Nozick
haklı ise (yani bu yasaklama ve yeniden dağıtım/tazminat bireylerin haklarını
ihlal etmiyorsa) minimal devleti meşru kılan süreçlerin Nozick’in Anarşi, Devlet ve
Ütopya kitabının ikinci kısmında tartıştığı daha kapsamlı bir devleti de meşrulaştırmasının önünde ciddi bir teorik ve felsefî engel yoktur. Özellikle Nozcik’in
adalet/mülkiyet teorisinde benimsediği “düzeltim ilkesinin”6 de devreye girmesiyle, minimal devletten daha kapsamlı bir devlet de meşrulaştırılabilir görünmektedir. Öyle ki, kitabının ilk kısmında ki başarısı, ikinci kısımdaki başarısızlığının sebebi olacaktır.
Hiç şüphe yok ki, Nozick’in teorisi Yirminci Yüzyılın en önemli entellektüel
yapıtlarından biridir. Teorisindeki bütün bu felsefi tutarsızlık ve boşluklarına
rağmen, Nozick liberal sınırlı devletin (pek tabii ki doğal hakların) en büyük ve
parlak çağdaş teorisyenidir. İnsanların doğal hakları bulunduğu, bu hakların her
türlü meşruiyet için temel kriter olması gerektiği ve devletin kendi varlığının ve
hertürlü eyleminin meşruiyetinin kanıtlanmaya muhtaç olduğu fikrini, geniş bir
akademik ve entellektüel çevreye duyurmak ve dikkatleri yeniden bu konular
6

Nozick’in yetkilenme teorisi (entitlement) adını verdiği mülkiyet/adalet teorisi üç ilkeden oluşur. Hiç
kimse 1. ve 2. ilkedeki koşulları yerine getirmeden bir mülk üzerinde yetki sahibi olamaz, yani, o mülk/
mal üzerinde meşru bir hakkı yoktur. Birinci ilke, ilk edinim ilkesidir (acquisition): “Bir mülkü, elde etme
ile ilgili adalet ilkesine uygun olarak elde eden bir kişi, o mülk üzerinde yetki sahibidir”. İkinci ilke transfer ilkesidir: “Bir mülkü o mülk üzerinde yetki sahibi olan başka birinden, transferle ilgili adalet ilkesine
uygun olarak elde eden bir kişi o mülk üzerinde yetki sahibidir”. Adaletin üçüncü ilkesi düzeltim ilkesidir
(rectification). Düzeltim ilkesi ilk iki ilkeye aykırı olarak edinilen haksız mülkiyetin giderilmesini ve hakka
uygun olarak düzeltilmesini içerir (Nozick 2000: 204-207).
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üzerine toplamakta Nozick’in gösterdiği inanılmaz performans başlı başına özgürlük fikrine yapılmış paha biçilmez bir katkıdır. Liberal/liberteryen fikriyat
açısından bakıldığında ise en büyük katkısı, klasik veya bilindik sınırlı devlet teorilerindeki kusur ve eksikliklerin gözler önüne serilerek, doğal haklar öncülü ile
tutarlı olan bir devlet teorisi üzerinde daha fazla çalışılması gereğini çarpıcı bir biçimde ortaya koymuş olmasıdır. Nozick insanların doğal haklara sahip olduğuna
ve özgür bir toplum içinde yaşamaları gereğine duyduğu güçlü inancı koruyarak,
kestirme yollara sapmadan, kaba ve genellemeci yöntem ve kavramlara başvurmadan sınırlı devletin meşrulaştırılması konusunda göz alıcı dehasını kullanarak
titiz bir entelektüel ve felsefî gayret sergilemiştir.
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Bu kitabın yayımlanışından beş yıl önce, Hernando de Soto ve araştırma ekibi kitaplarını
kapatıp, gözlerini açtılar. Kalkınmakta olan ve eski komünist ülkelerde insanların resmî
kayıt altına alınmamış iktisadî faaliyetlerinin büyüklüğünü ölçmek için sokaklara çıktılar.
Bulguları son derece dramatikti! Üçüncü dünya ülkelerinde yaşayan yoksullar kapitalizmin başarlı olabilmesi için gerekli bütün varlıkları toplamışlardı; tasarruflarının değeri
muazzamdı. Öyle ki, 1945’ten beri alınan bütün yabancı yardımlardan ve bu ülkelere
yapılan yabancı yatırımlardan onlarca kat fazlaydı. Sadece Mısır’da, fakir insanların
varlıkları, Süveyş Kanalı ve Aswan Barajı’nın finans edilmesi dahil, kayıt altına alınmış
bütün yabancı yatırımlardan ellibeş kat büyüktü.
Öyleyse, bu ülkelerin zenginleşememesinin nedeni neydi? Bu ülkelerdeki varlıklar
neden zenginlik üretecek sermayeye dönüşememekteydi. Hernando de Soto’ya göre,
bu, “sermayenin sırrı”dır. De Soto, mevcut global krizin, gelişmiş ülkelerin Sanayi
Devrimi sürecinde yaşadığı krizle aynı olduğunu bize hatırlatmaktadır. Söz konusu kriz
yaşandığı sıralarda bu ülkelerin iktisadî ve sosyal görünümü, karborsanın, mafyanın,
yaygın yoksulluğun ve hukuk tanımazlığın egemen olduğu Üçüncü Dünya ülkelerine benzemekteydi. De Soto, Batı ülkelerinin yüz elli yıl önce kilit değişimi yarattığını ve bu
ülkelerin ekonomilerinin, insanlar daha ne yaptıklarını bile anlamadan zenginlik yaratmaya başladıklarını ifade etmektedir. De Soto, Batı’da yaygın mülkiyet hukukunun binlerce parçasında gizli bu tesadüfi sürecin nasıl oluştuğunu, nasıl işlediğini ve günümüzde
kalkınmakta olan ve eski komünist ülkelerde nasıl bilinçli olarak yeniden tesis edileceğini
izah etmektedir.
Sermayenin Sırrı, sermaye hakkındaki anlayışımızda ve komünizmin çöküşünden
beri dünyanın çoğu yerinde kapitalizmin neden başarısız kalmaya devam ettiğyle ilgili
düşüncelerimizde devrim yaratacak bir başyapıttır.
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Anarşi Nereye? Robert Nozick
○
Devleti Meşrulaştırdı mı?
Randy E. Barnett○○

B

ir kişi Anarşi, Devlet ve Ütopya’yı çeşitli düzeylerde takdir edebilir. Kitabın
bireysel özgürlük üzerindeki vurgusu yeni bir soluktur. Kitap uzun zamandan beri tabu haline gelmiş varsayımları sorgulamaktadır. Kitapta
öne sürülen hakediş teorisi günümüzde hiç de dikkati çekmeyen bir şey
değildi. En önemlisi de, ümit verici bir şekilde, önde gelen filozoflarca ciddiye
alındığı kadar basın tarafından da önemsenmişti.
Ancak profesör Nozick bundan daha fazlası için çaba harcamış, anarşist pozisyonu çürütmek için gayret sarfetmişti. Bu ender görülen bir çabadır. Çok az
kişi anarşist pozisyonu onu çürütmeye uğraşmaya değecek kadar ciddiye almıştır.
Yine çok az kişi anarşizmi ona hakkını verecek derecede yeterince iyi anlamıştır.
Dr. Nozick anarşist duruş hakkında detaylı ve engin bir bilgi sergilemiş ve
buna rağmen anarşizmi reddetmiştir. Onun delillerle çürütmek için seçtiği yol
alışılmadık, anlaşılması güç ve çok yönlüydü. Ancak başarılı oldu mu? Bu
metinde neden başarılı olmadığını düşündüğümü gösteren birkaç nedeni özetlemeye çalışacağım.
Nozick işe “bireylerin hakları olduğunu ...” ileri sürerek başlar. (ix) Kitabının
ilk bölümünün amacı (burada üzerinde duracağımız tek bölüm) bir devletin veya
○ Journal Of Libertarian Studies, Vol 1, No 1 s. 15-21, 1977.
○○ Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde hukuk teorisi profesörü.
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“devlet benzeri bir varlığın” (118) birey haklarını ihlal etmeksizin evrilmesinin
mümkün olup olmadığını görmektir. Kendisi, böyle bir şeyin muhtemel ve aynı
zamanda akla yatkın olduğu sonucuna varır. Ben kendi araştırmamı, birey haklarını ab initio olarak ihlal etmeyen bir devletin varolabilme imkânı ile sınırlayacağım.
“Doğa durumunda bireyin kendisi haklarını zorla kabul ettirebilir, kendini
savunabilir, aynen tazmin edilmesini isteyebilir ve cezalandırabilir.” (12) Ancak
birey bu hakkını arkadaşlarına, akrabalarına veya kiraladığı kişilere devredebilir.
Müşterilerini savunma konusunda uzmanlaşmış olan bir şirketi Nozick koruma
ajansı/firması olarak adlandıracaktır.(12) Koruma şirketinin, kendi aboneleri tarafından kendisine devredilmiş hakların toplamından başka hiçbir şey yapmaya
hakkı yoktur. (89) Bu noktaya kadar bir anarşist için hiçbir problem yoktur. En
azından Nozick böyle düşünür. Yine de anarşistin, profesör Nozick’e göre bu
birey haklarının içeriğinin ne olduğunu bilmeye ihtiyacı vardır.
Nozick hakları “bireyin etrafındaki ahlakî alanı çevreleyen bir tür sınıra” benzetir.(57) Bir kişi bir diğer kişinin sınırının ötesine geçme riski taşıyan bir şey
yaparsa ne olur? Nozick’e göre, riskli eylem, “sadece başkalarına zarar verebilecek
eylemleri yapmaları yasaklanmak suretiyle dezavantajlı hale gelen kişilerin, başkaları
için güvenliği sağlamak üzere kendilerine yüklenen bu dezavantajlarının tazmin
edilmesi şartıyla” yasaklanabilir (83). Kendisi buna “telâfi veya tazmin ilkesi”
(principle of compensation) demektedir. Bu ilke “kendilerine yasaklanmış olan
belli riskli eylemler karşılığında insanlara tazminat verilmesini gerektirir.” (83)
Bu ilkeden şu sonuç çıkmaktadır: İlkenin bu tür bir etkinliğe uygun olması
şartıyla, bir bireyin haklarını zorla uygulamaya ilişkin riskli veya güvenilir olmayan bir usulü kullanması yasaklanabilir. Nozick bu ilkenin uyuşmazlık
çözümüne uygulanması için iki paralel meşrulaştırmaya başvurur.
Bir koruma şirketinin, müşterilerinin kendisine devrettiği haklardan başka hiçbir eylem hakkına sahip olmadığını ileri sürdüğü için (89), Nozick ilk olarak,
kendi haklılaştırmasını her bireyin sahip olduğu bir hakka dayandırmaya çalışır.
Bunun için “usuli haklar” kavramına başvurur. “Her bir kişinin suçunun, bunun
tesbitinde bilinen usullerin en az tehlikeli olanıyla –yani, masum bir kişinin suçlu
bulunması ihtimalini en aza indirecek yöntemle– belirlenmesine hakkı vardır”.
(96) Böylece, şirketin riskli yöntemleri yasaklama hakkı doğrudan doğruya bireyin usuli haklarından kaynaklanır.
İkinci olarak, Nozick hiçbir usuli hak var olmasaydı bile, “güvenilmez”
yöntemlerin yasaklanmasının geçerli olduğunda ısrar eder. Karşılık-verici güç
kullanımını epistemik mülahazaların yöneteceğini ileri sürer. Bu demektir ki,
karşılık vermeden önce bir mütecavizin bir kişinin haklarını ihlal ettiğini bilmek zorundasınız. Bir saldırgana karşı, onun suçlu olduğunu bilmeksizin güç
kullanmanın kendisi saldırgan bir harekettir. “Eğer bir kimse bilirse ki C şartı
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mevcut olmadıkça A eylemini yapmak Q’nun haklarını ihlâl edecektir, o zaman bunu değerlendirecek en uygun konumda olarak C’nin var olduğuna kanaat
getirmemişse A’yı yapmayabilir.” (106)
Bu analize göre, koruma şirketi başkalarının kesinlik standardını karşılamayan
yöntemleri kullanmasını yasaklayabilir; çünkü, bu standardın karşılanamaması,
zor kullananın suçluluk hakkında gerekli bilgiden yoksun olduğu anlamına gelir.
Telâfi ilkesini ve onun uyuşmazlık çözümüne uygulanabilirliğini bir kere
peşinen kabul ettiğinizde, minimal devlet benzeri bir varlığa ulaşmak kolaydır.
Nozick bir şirketin piyasaya hakim hale geleceğini tasavvur eder. O’nun ilkelerine göre, bu şirket riskli usulleri kullandığına kanaat getirdiği bütün rakipleri
(şüphesiz, “tazminat”ın ödenmesi şartıyla) yasaklama hakkına sahip olacaktır.
İşte! Hiçkimsenin haklarını ihlal etmeden ortaya çıkan devlet-benzeri bir varlığa
sahibiz, öyle mi?
Herşey devletin, bu süreç içinde hiçbir hakkın ihlâl edilmediği bir “görünmez
el” açıklamasını Nozick’in başarılı olarak ortaya koyup koymadığına bağlıdır.
Onun için, Nozick’in haklara ve onların temeline ilişkin kavrayışı burada çok
önem kazanmaktadır. Ama kendisi kitabının hemen başında hakların moral temeline ilişkin bir teori sunmadığı için özür dilemektedir. (xiv). Yine de, burada
kullanılan bir haklar kavramını ayırt etmek hâlâ mümkündür.
Hak bir şeyi yapma özgürlüğüdür; yani, bir kişinin kendi bedeni de dahil
olmak üzere milkiyetini herhangi bir dışsal sınırlamaya (güç veya güç tehdidi
gibi) maruz kalmadan belli bir şekilde kullanmasıdır. Meşru müdafa hakkı hak
kavramının kendisinde mündemiçtir. Bu basitçe, bir kişi hakkınızı kullanmanızı
engellemeye çalıştığında, bu hakkı kullanmanızın bir aracıdır. Aslında bir eylemi yapmaya hakkınız olması demek, bir başkası sizi engellemeye kalkışsa bile
bu şekilde hareket edebileceğiniz anlamına gelmektedir. O halde, meşru müdafa
haklar kavramının içinde zimni olarak yer almaktadır.
Haklar nereden gelmektedir? ���������������������������������������������
Onlar nasıl temellendirilirler? Nozick bu konuda bir şey söylememektedir ve ben de bu sorunun nihai cevabını bulmuş gibi
davranmayacağım. Ancak
���������������������������������������������������������
öyle görünüyor ki, haklar kavramı kendi içinde mülkiyet kullanma özgürlüğünü barındırdığından, haklar mülkiyet sahipliği ile birlikte ortaya çıkarlar. Bu mülkiyet sahibi olmanın ne demek olduğunu gösterir. O
zaman, Locke’un üçlemesini kullanırsak, (mülkiyeti belli bir şekilde kullanmak)
hakları devredilebilir, mübadele edilebilir veya bağışlanabilirler.
Nozick’in minimal devleti bireysel hakları ihlal etmiş midir? Hatırlayalım
ki hakim durumdaki koruyuıcu birliğin güvenilir olmayan, riskli güç kullanma
yöntemlerini yasaklama hakkına sahip olmasının nedeni, onun üyelerinin ve gerçekte tüm insanların usuli haklara sahip olmasıdır. “Her bir kişinin suçunun,
bunun tesbitinde bilinen usullerin en az tehlikeli olanıyla –yani, masum bir
kişinin suçlu bulunması ihtimalini en aza indirecek yöntemle– belirlenmesine
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hakkı vardır”.(96) “İlkeye göre, bir kişi, eğer başkaları ona güvenilmez veya
haksız adalet yöntemlerini uygulamaya kalkarlarsa, kendini-savunmak suretiyle
buna direnebilir.”(102).
Ancak böyle bir hak nereden gelmektedir? Bir devirden, mübadeleden veya
bağıştan mı kaynaklanmaktadır? Ve bu meşru-müdafa hakkının benim daha önce
tartıştığım meşru-müdafa hakkı ile harhangi bir benzerliği var mıdır? Nozick bu
soruların hiçbirisini ele almamaktadır. O sadece usuli hakların varlığını kabul
ediyor ve bunların nasıl bir biçim alması gerektiği üzerinde aklıl yürütmeye devam ediyor. Bu Nozick’in yanıldığı anlamına gelmez, fakat sadece onun haklı
olduğuna inanmamız için hiçbir nedenimizin olmadığı anlamına gelir.
Nozick aynı zamanda “bir doğa durumunda kişinin usuli haklarının kesin
olarak neler olduğu, onun nasıl hareket etmesi gerektiğini gösteren ilkelerin bu
hakların ayrıntıları ile nasıl bütünleştirilebileceği vb. konularında pek yol göstermeyen” doğal haklar geleneğini doğru bulmadığını belirtir. Ona göre, “yine
de bu gelenek içindeki kişiler, kişinin güvenilmez ve gayri adil yöntemlere karşı
kendisini savunamayacağını kabul etmezler.” (101)
Ben iddia ediyorum ki, bu tam da doğal haklar geleneğinin kabul ettiği veya
en azından kabul etmesi gereken şeydir: Hiçbir doğal usuli hak yoktur. Şimdi bu
iddiayı kısaca savunayım.
Doğa durumunda gücün kişiye veya mülkiyete karşı yanlış kullanılmasına
karşı kişinin kendini savunma hakkı vardır. Fakat, eğer saldırgan bir eylemde
bulunursanız, mağdurun kendisinden alınanı geri almak için güç kullanması
yanlış değildir. Eğer bir televizyon çalmışsanız, televizyonun meşru sahibi gelip
onu sizden geri alabilir. Buna ancak masumsanız veya meşru bir nedeniniz varsa
haklı olarak karşı koyabilirsiniz. O zaman usuli hakları nasıl anlamamız gerekir?
Sadece masum taraf haklı olarak kendini savunabilmekle beraber, tarafsız gözlemciler ve olaya dahil olan taraflar için, kimin masum olduğu açık değildir. Bu
nedenden dolayı da maddî olguların ve sonra da tarafların herbirinin haklarının
belirlenmesinde pratik bir problem vardır. Ancak burada altını çizmeliyim ki, bu
ahlâkî değil fakat epistemoloji ile ilgili pratik bir sorundur. Tarafların haklarını
belirleyecek olan objektif olgulardır. Burada problem objektif olguların neler
olduğunu anlamak veya –başka bir deyişle– olgulara ilişkin subjektif anlayışımızı
objektif olguların kendisine uydurmaktır.
Buradaki can alıcı sorun şudur: Haklar ontolojik olarak temellendiğinden
–yani onların temeli objektif olgularda bulunduğundan–, güvenilir bir yöntem
kullanılmış olsun olmasın, yapacağımız herhangi bir subjektif bir hata ve güç
kullanımı bireyin haklarının bir ihlâli olacaktır. O halde, tarafların fiilî hakları,
ister güvenilir isterse güvenilmez olsun, (başvurulan) yöntemin türünden etkilenmez. Onlar sadece, güvenilir olsa bile, yöntemin sonucundan etkilenirler; şu anlamda ki, hatalı bir yargının zorla uygulanması tarafların fiilî haklarını ihlâl eder.
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Mesele şudur: Eğer masumsanız kendinizi savunma hakkına sahipsinizdir,
ama suçluysanız değil. Sadece bir yöntemin masum bir kişiyi suçlu bulması ve
herhangi bir kimsenin bu de bunu zorla uygulaması durumunda bir kişinin hakları ihlal edilmiş olur. Masumsanız her yönteme karşı kendinizi savunma hakkına
sahipsinizdir, eğer suçluysanız hiçbir yönteme karşı bu hakka sahip değilsinizdir.
Yöntemlerin güvenilirliğinin bu konuyla ilgisi yoktur. Yargı sürecinin sonuçlarının bağlayıcılığını kabul etmediği sürece, masum bir kişi, “güvenilir” bir yöntemin kendisine yanlış yapmasından sonra bile, meşru müdafa hakkını korur.
O zaman, herhangi bir usulün amacı hakemlerin kararlarına uymayı teşvik
etmektir. Tarafların ve topluluğun, kendilerini herhangi bir olası sonuca bağlamaya niyetlenmeden önce, adil bir karar (elde etme) şansları olduğuna ikna
edilmeleri gerekir. Hakların olgulara dayandığının kabul edildiği bir kültürde,
uyuşmazlığın tarafları bu olguları keşfetmeye uygun usulleri talep edeceklerdir.
(Bu sistem) ne kadar iyi işlerse o kadar çok kabul görecektir. Böylece usuller fayda temelinde değerlendirilecektir ve değerlendirilmelidir.
Böylece, olgusal durumu ortaya koyma usulleri hakların kendisi ile karıştırılmamalıdır. Eğer herhangi biri, diyelim ki sizin koruyucu birliğiniz size onu
sağlamak üzere sözleşme yapmışsa, sizin sadece, başka herhangi bir hizmet gibi,
bir usule hakkınız vardır.
O zaman Nozick’in ikinci saldırı hattı olan epistemik meşrulaştırma ne olacak?
“Bu görüşe göre, bir kişinin ne yapabileceği başkalarının haklarıyla sınırlanıyor
değildir. Güvenilmez cezalandırıcı suçlunun hiçbir hakkını ihlal etmez, ama yine
de onu cezalandırmayabilir”. (107) Suçlu tarafın suçlu bulunması yeterli değildir.
Cezalandıranın onun suçlu olduğunu bilmesi gerekir. Birileri bunu, “bilmediğiniz
şey size zarar verebilir” yaklaşımı olarak adlandırabilir.
Bu yaklaşım usuli hakların onaylanmasından ustaca kaçınır. O ayrıca, bir suçlunun güvenilmez usullere karşı kendisini savunamayacağına ve onları kendi üstünde kullandığı için başka birini cezalandıramayacağına ilişkin itirazı cevaplandırmaya yönelik bilinçli bir çabadır. (103) Artık dikkatimiz suçluların haklarından koruyucu birliklerin “moralitesine” kaymıştır; bir suçlunun kurbanına karşı
kendisini savunup savunamayacağı sorunundan, şimdi müşterisinin suçluluğundan emin olmaması durumunda üçüncü bir tarafın suçluyu koruyup koruyamayacağını düşünme noktasına geldik. “Ama,” Nozick’in sorduğu gibi. “bilgideki
bu farklılık koşulu farklılaştırır mı?” (108)
Nozick epistemik problemin, müşterisinin suçunu kendisi tespit edinceye
kadar koruyucu birliğin ona ceza uygulamasını ertelemesine en azından imkan
verdiğine inanır. Bu durum müşterisinin suçlu olduğu ortaya çıktığında koruyucu birliğin bu gecikme için bir tazminat ödemesi ile sağlanır. Her ne kadar ben
bu ertelemenin doğruluğundan emin olmasam da, bu büyük bir güçlük ortaya
çıkarır görünmüyor. Ne var ki Nozick devamla, güvenilmez bir yöntem kullanan
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bir kişinin “bir diğer kişinin cezayı hakettiğini bilecek bir durumda olmadığı(nı),
dolayısıyla da onu cezalandırmaya hakkı olmadığı”nı iddia etmektedir. (106) Ancak, koruyucu birliğin suçlu müşterilerine karşı yaptırımları ertelemesi halinde,
onun bu gecikmeden dolayı mağdura telafide bulunmak zorunda olduğunu ileri
sürmek, birliğin güvenilmez bulduğu bir infazcı tarafından harhangi bir cezanın
uygulanmasını haklı olarak engelleyebileceğini ileri sürmekten çok daha farklı
bir şeydir.
Burada, eğer cezayla “mağdurlara tazminat ödenmesi”nden başka bir şeyi
kastediyorsak, herhangi bir kişinin “cezalandırma” hakkı olup olmadığı sorununu bir kenara bırakıyorum. Eğer cezalandırma tazminat ile sınırlı olsaydı, bu
Nozick’in üçüncü kişilerin eylemlerine karşı içgüdüsel tepkisini azaltabilirdi.
Çünkü, o açıkça, kişilerin birisinin malını çalma veya ona zarar verme ve sonra
da saldırganlıklarını “haklı göstermek” için mağdurun geçmişteki bir hatasını ortaya çıkarmaya çalışma ihtimalinden korkmaktadır.
Tazminat standardı, bir kimsenin malını çalmak suretiyle kendisini suçlu konumuna düşürmüş olan hırsızların eylemlerini, ancak hırsızlar çaldıkları
şeyi ilk sahibine (mağdura) vermiş olsalardı, meşrulaştırırdı. Eğer hırsızlar gasbettikleri malı kendilerine saklasalardı, mağdurun kendisinin de suçlu olduğu
gerçeği hiçbir şekilde onların eylemlerini haklı göstermezdi. Bu hiç de ayrımsız
“cezalandırma”için bir açık çek değildir.
Ancak Nozick’in epistemik meşrulaştırması suçlulara açık kapı bırakılmasına
karşı içgüdüsel bir tepkiden daha fazla bir şeydir. Bu meşrulaştırma bir moralite ilkesi ortaya koyar. Ne yazık ki, Nozick bu ilkeyi güvenilmez usulleri uygulayanlar üzerindeki caydırıcı değerinin ötesinde haklılaştırmaz. (105) Bu
noktada bile, “bu caydırıcılığa yardımcı olacak ceza benzeri herhangibir şeyin
uygulanamayacağı”nı, ama gerçek sorunun, “güvenilir olmayan cezalandırıcının
suçlu olduğunun ortaya çıkmasından sonra cezalandırmanın” ahlaki meşruiyeti
olduğunu kabul eder. (106)
Ne var ki, bu epistemik mülahaza pratik bir problem hatta moral bir problem
olarak konumuzla ilgili olabilirse de, onun haklar konusuyla ilgisi olduğundan
kuşkuluyum. (Eminim ki Dr. Nozick benim haklarla ahlakın kapsamının aynı
olmadığına ilişkin iddiamı paylaşacaktır.) Eğer hakların doğası ve ahlaki temeli
daha önce işaret ettiğim gibi mülkiyet sahipliği ile yaratılan mülkiyeti kullanma
özgürlüğü ise, o zaman epistemik mülahazalar hakları yaratamaz veya değiştiremezler. İdiia ettiğimiz meşru müdafa hakkı bir mülkiyet hakkına tecavüzün
doğrudan bir sonucudur. Bu hakkın amacı meşru olarak sahip olunan şeyi korumak ve eski haline getirmektir. Ontolojik bir temele sahip olduğundan, bu
hak bir saldırgana karşı –onun kim olduğunu bilip bilmediğimizden bağımsız
olarak– mevcuttur. Dolayısıyla, suçluluğundan emin olalım ya da olmayalım, fiilî
mütecavizden telafi istemeye hakkımız vardır. Yani, şüpheliden tazminat almaya
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hakkımız olup olmadığını, onun suçluluğuna ilişkin sübjektif bilgimiz değil fakat
fiilî suçluluk veya suçsuzluğu belirler.
Nozick’in epistemik düşünceleri, saldırgan olduğuklarından emin olmadığı
insanlardan ayrımsız olarak telafi isteyen bir kişinin iyi biri olup olmadığı ile ilgilidir. Bu haklarla değil, ahlakla ilgili bir sorundur. Epistemik düşünceler ayrıca
masum kişilere saldırıyor olabileceğimizi ve eğer kimi “cezalandırdığımız” konusunda dikkatli olmazsak onlara karşı sorumlu olabileceğimizi farkettiğimizde de
geçerlidir. Bu haklarla ilgili değil, pratik bir sorundur.
Bu analiz, usuli hakların analizindeki gibi, bir haklar kuramına olan hayati
ihtiyaca ve böyle bir kuramın yokluğunda siyaset felsefesinde karşılaştığımız güçlüklere dikkat çeker. Gerçek şudur ki, kendi argümanımı ortaya koyarken ben de
hakların ahlaki temeline ve doğasına ilişkin ayrıntılı bir kuram sunmadım. Yine
de, bu makalenin amacı, sadece, böyle bir kuramın ne kadar önemli olduğunu
ve çok az farklı olan hak anlayışlarından bile ne kadar farklı sonuçların ortaya
çıktığını göstermektir.
O zaman, usuli güvenceler, güç kullananlar için epistemik düşünceler ve kendini savunma hakkı arasındaki ilişkiyi doğru olarak nasıl görmeliyiz? Belki burada Dr. Nozick’in ahlaki tahditler ile ahlaki amaçlar arasında yapmış olduğu ilginç
ayrım yararlı olacaktır. “Yan tahditler yaklaşımı amaçlarınızı izlerken bu ahlaki
tahditleri ihlal etmenizi yasaklarken; amacı bu hakların ihlalini en aza indirmek
olan görüş bunların toplum içindeki toplam ihlallerini azaltmak için hakları (tahditleri) ihlal etmenize izin verir.” (29) Bunu kısaca açıklayayım.
Belli bir durumu ahlaki amacımız veya hedefimiz olarak ele alabiliriz. Eylemlerimiz üzerindeki belirli ahlâkî yan tahditleri ihlâl etmemek şartıyla, bu durumu kolaylaştıran her şeyi yapabiliriz. Nozick hakların korunmasının ahlaki bir
amaç olmadığını, çünkü bunun çoğunluğun haklarını genel olarak artırmak için
az sayıda kişinin haklarını ihlal etmemize izin verecek olduğunu ileri sürmekte haklıdır. Örneğin bir kişi bir bombanın patlamasını engelleyecek bir bilgiyi
elde etmek için, bu bilgi insanların haklarını (bu durumda potansiyel kurbanların
haklarını) koruma amacına genel olarak hizmet edecek olsaydı bile, masum bir
kişiye işkence edemez. Bireylerin hakları ahlaki yan tahditlerdir. Amaçlarımızı,
bir bireyin haklarını ihlâl etmeyecek bir şekilde elde etmeye çalışabiliriz.
Bu görüşü buradaki tartışmamıza uyarlamak isterim. Ahlaki ve pratik nedenlerden dolayı, usuli hakkaniyet ve şüphelilerin suçluluğuna ilişkin infazcının bilgisi elde edilmesi için çaba sarfedilmesi gereken ahlaki amaçlardır. Ancak onları
elde etme çabamız herhangi bir bireyin haklarını ihlal edemez. Sırf gerçekte kendisine saldıranın o olduğundan emin olmadığı için, fiilî saldırganından tazminat
alan bir mağduru cezalandırmak, bu mağdurun kendini savunma hakkının ve
dolayısıyla da ahlâkî yan tahdidimizin bir ihlâlidir. Öyleyse, kendini savunma
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hakkı, usuli hakkaniyet ve epistemik kesinliğin sınırlar değil amaçlar olmasını
zorunlu kılmaktadır.
Bu tartışmada, Profesör Nozick’in ultra-minimal devleti meşrulaştırmasının
odak noktası olan “telafi/tazmin ilkesi”ni uyuşmazlık çözümüne uygulamada
nasıl başarısız olduğunu göstermeye çalıştım. Peki ya bu telafi ilkesinin kendisi?
Sanırım, bu ilke başarısız olursa, ultra-minimal devletin de meşrulaştırılmamış olduğu konusunda hiç bir şüphe olamayacağını Prof. Nozick de kabul edecektir.
“Telafi ilkesi insanların kendilerine yasaklanmış olan bazı riskli eylemlerden
ötürü telefi edilmelerini gerektirir.” (83). Bir diğer söyleyişle, bir başka kişiyi güç
kullanmak suretiyle riskli bir eylemden alıkoymak, bundan dolayı o kişiye telafide bulunuyorsanız doğrudur. Nozick “denebilir ki, bu insanların riskli eylemlerini yasaklama hakkınız ya vardır ya da yoktur. Eğer varsa, yapmaya hakkınız
olan bir şeyi onlara yaptığınız için insanlara telafide bulunmanız gerekmez; eğer
yoksa, haksız yasaklamanızı telafi edecek bir siyaset formüle etmekten ziyade bu
yasaklamayı durdurmanız gerekir”(83) diyerek bizim tepkimizi tahmin eder.
Nozick bu ikilemin “çok kestirme” (83) olduğunu; ”telafi edebildiğin sürece
yasakla” şeklinde bir orta yol bulunduğunu ileri sürer. Ona göre, bu orta yol,
yapmaya hakkınız olan “üretken” mübadele ile öyle olmayan “üretken olmayan”
mübadele arasındaki bir ayrıma dayanır. İlk olarak üretken olmayan mübadeleye
hiçbir hakkınız olmadığından, böyle bir mübadelenin yasaklanması da sizin haklarınızın bir ihlali değildir.
Üretken mübadelede her bir taraf, diğer tarafın etkinliği olmasa veya diğer
taraf hiç var olmasaydı olacağından daha iyi durumda olacaktır. (84). “Bana zarar
vermediğin için sana bir ödeme yapıyorsam, ya sen hiç varolmasan ya da bana
hiçbir şey yapmasan sahip olmayacak olduğum hiçbir şeyi senden elde etmiyorumdur” (84). Telafi ilkesi sadece şunu söyler: Eğer üretken olmayan bir mübadelenin yasaklanması sizin (size mübadelede yüklenmiş olabilecek olandan başka)
bir yarardan vazgeçmenize neden oluyorsa telafiye hakkınız vardır.
Bu tartışmada ben böyle bir ayrımın var olup olmadığıyla pek fazla ilgilenmiyorum, ama böyle bir ayrımın siyaset felsefesiyle ve özellikle de haklarla ilgili
olup olmadığı beni ilgilendiriyor. Öyle görünüyor ki, burada yapılan, ekonomik
açıklama ile ahlaki gerekliliklerin talihsiz bir karışımıdır. Mübadelelerin bir sonucu olarak bireyin zihinsel/ruhsal faydasında ex ante bir artış kavramı gönüllü
mübadelenin nasıl ortaya çıktığınının aksiyomatik bir açıklaması olarak gelişmiştir. Bunun amacı hiç bir zaman bu mübadelenin ahlaki veya siyasal olarak
meşrulaştırılmasına hizmet etmek olmamıştır. Onun kullanılması haddizatında
hak kavramını bütünüyle gözardı eder.
Eğer benin sahip olduğum kendime ait bir şey varsa o da bu nesne üzerindeki
hakkımdır. Onunla ne istersem yapabilirim ve bu kendi hakkımı başka haklarla
mübadele etmemi de içerir. Mübadele etme nedenim ruhsal tatminimi/yararımı
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arttırmaktır ama bu benim mübadele yapma hakkıma dair hiç bir şey söylemez.
Nozick’in şantajcı örneğinde, kendisine şantaj yapılan tarafın, şantajcı hiç var olmasaydı daha iyi durumda olacak olduğu doğrudur (G.M. var olmasaydı daha iyi
dolmayacak olan bir oto alıcısının durumunun tersine). Ancak bunun doğru olmasının nedeni, şantajcının da hepimiz gibi bildiğini anlatmaya hakkı olan özgür
bir insan olmasıdır. Bir işadamı rekabet olmasa daha iyi durumda olmaz mıydı?
Eğer rakip şirket bir bedel karşılığında piyasadan çekilmeyi teklif etseydi, geride
kalan şirket sırf rakibi üretken olmayan bir mübadele teklif ettiği için onun artık
rekabet etmesini yasaklama hakkına sahip olur muydu? Sanmıyorum.
Nozick, kendisinin telafi ilkesi altında bile şantajcının vazgeçtiği şey için ücret
yükleyebileceğini kabul eder ama kendisi yanlış olarak bunun pek az olduğunu
hatta hiç olmadığını varsaymaktadır. Şantajcının vaz geçtiği, kendi bedenini uygun gördüğü herhangi bir şekilde kullanma hakkıdır. Bu, “adil fiyat” yanılgısını
(safsatasını) gündeme getirmektedir. Onun bir mülkü –bedenini��������������������
–�������������������
belirli bir şekilde kullanma hakkının hiç de fiyatı yoktur. Bu hakkın objektif olarak ölçülebilen,
özüne bağlı (intrinsic) bir değeri yoktur. Onun yegane adil fiyatı serbest pazarlığın sonucunda beliren fiyattır. Bundan daha azı, bir hakkın sahibinden zorla
alınmış olacağı anlamına gelecektir. Tanımı gereği bu şantajcının haklarının bir
ihlalidir.
Bu adil fiyat yanılgısı Nozick’in telafi’yle ilgili tartışmasının tümüne sinmiştir.
Burada, ahlâken caiz olan mübadele bir hakkı ihlal etmenin cezasıyla (tazmin
veya telâfiyle) karıştırılmıştır. Eğer bir kimse bir başkasının hakkını ihlal ederse,
mağdurun ihlali telafi edecek bir bedele hakkı vardır. Bu basitçe, mağdurun kendisinden alınan şeye hakkı olduğu anlamına gelir. Paranın kaybedilen hayatın
veya organın muadili veya hatta “adil fiyat”ı olduğunu iddia etmiyoruz. Söylediğimiz sadece, mağdurdan alınanı insani olarak mümkün olduğu ölçüde yerine
geri koyabilmek için çalışılmasının zorunlu olduğudur.
Buradaki canalıcı ayrım şudur: Satın alınan şeyin bedelini gönüllü olarak ödemek bir mübadeleyi kabul edilebilir kılarken, tazmin veya telafi bir saldırganlığı
caiz veya meşru kılmaz. Size tazminat ödemam şartıyla sizi ifade özgürlüğünden
yoksun bırakmam caiz değildir. (Böyle bir durumda) kendinizi savunma hakkınız olurdu. Eğer kendinizi savunmada başarısız, yetersiz veya isteksiz olursanız,
o zaman ilaveten telafi hakkınız da olurdu. Daha analitik terimlerle söylersek, ahlaken caiz olan bir değerler mübadelesi için gönüllülük zorunlu bir şarttır. Telafi
hakların ihlalini meşrulatırmanın veya czia kılmanın yeterli şartı değildir.
Nozick’in telafi ilkesinin aksine, bütün hak ihlallerinin yasaklanması gerekir.
Hakkın anlamı budur. Haklardan vazgeçmenin tek yolu, hak sahibinin rızasıdır. Nozick bunu, “bir faktörün bu ön rızayı elde etmeyi engelleyebileceği veya
imkansız hale getirebileceği” gerekçesiyle reddeder. “(Mağdurun rıza göstermeyi
reddettiğinden başka faktör)” (71). Buna “ne yani” diye karşılık verilmelidir. RıLiberal Düşünce

180 f Randy B. Barnett

zayı elde etmenin pratik problemlerinden bazen kaçınılamayacağı doğrudur, ama
bu rızanın gerekli olmadığı anlamına gelmez. Aynı şekilde yarardan hareket eden
argüman yeterli olmayacaktır, çünkü bizim anladığımız yarar (Nozick’in terminolojisiyle) ahlaki yan-tahditler olan haklara değil, fakat sadece ahlaki amaçlara
uygulanabilir. Nozick hak ihlallerinin her zaman yasaklanması ilkesini reddetmekte çok aceleci davranmıştır.

Anarşi Nereye?
Siyasal realite ispatın pratik yükümlülüğünün toplumda radikal bir değişim
yapmak isteyenlere düştüğünü buyurur. Anarşistler bu zorunlulukla yüzleşmek
zorundadırlar. Fakat ahlâkî ispat külfetiyle karşı karşıya olanlar bir devleti dayatmak, bireye karşı güç kullanmalarını haklılaştırmak isteyenlerdir.
Bu denemenin başında vurgulamaya çalıştığım gibi, bu kitabı yazdığı için
Robert Nozick’e minnettar olmamızı gerektiren bir çok neden vardır. Ahlaki
ispatlama külfetini doğru olarak kavramış olması az şey değildir. Bundan daha
fazlası, bu zorunluluğu karşılamaya çalışmış olmasıdır. Ben onun bunu başarıp
başaramadığını göstermeye çalıştım. Robert Nozick devleti meşrulaştırdı mı?
Benim vardığım sonuç, çetrefilli ve dahiyane bir çaba istememesine rağmen, hayır
meşrulaştıramadığıdır.
Nozick’in çabasının özü, devletin ortaya çıkışının hiçbir bireysel hakkı ihlal
etmediğini göstermektir. O bunu zımnen hakları yeniden tanımlayarak yapmaya
çalışmıştır. Bu haklılaştırma sürecindeki hayatî adım telafi ilkesi ve onun uyuşmazlık çözmüne uygulanmasıdır. Bana göre, bu ilkenin usuli haklar ve epistemik
mülahazalar aracılığıyla uyuşmazlık-çözümüne uygulanması başarısızdır. İlkenin
kendisi, kanaatimce, ahlaki bir argüman yerine yanıltıcı bir ekonomik açıklamayla temellendirilmiştir. Son olarak, öyle sanıyorum ki, Nozick’in kendisinin
ahlaki tahditler ve ahlaki amaçlar kavramları onun daha sonra nerede başarısız
olduğunu anlamamıza yardım eder.
Bu makale gibi, Nozick’in kitabı da anarşist-minimal devlet tartışmasında
ne son söz olduğunu ne de bunu başardığını iddia etmektedir. Vardığım sonuç,
Nozick’in kendisine düşen ispat külfetini karşılayamadığından ibarettir. Devlet
hâlâ meşrulaştırılmamıştır.
Çeviren: N. Yeşim Erdoğan
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Milton Friedman ile Özgürlük,
Piyasa, Hayek, Keynes ve
Pinochet Üzerine○

M

ilton Friedman 20. yüzyılda iktisat teorisi ve politikası tartışmalarına en büyük katkıyı yapmış iki iktisatçıdan biridir (diğeri Keynes).
Tüketim fonksiyonu, para teorisi, paranın enflasyon üzerindeki
etkisi ve ekonomik istikrar politikalarının karmaşık yapısı alanındaki katkılarından dolayı 1976 yılında Nobel iktisat ödülüne layık görülmüştür.
1930’lu yıllardan 1970’li yıllara kadar yaklaşık kırk yıl iktisadın egemen paradigması olarak kalmış olan Keynesyen iktisadın tahtından indirilmesinde en büyük
pay sahibi, kuşkusuz Milton Friedman’dır. Keynes “İktisatçılar ve siyasi düşünürlerin fikirleri, doğru olsa da olmasa da, genellikle sanıldığından daha güçlüdürler. Gerçekten geriye dünyayı yöneten çok az şey kalmaktadır” demektedir.
Gerçekten de 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren yaşanan deneyim bu sözü
doğrular niteliktedir. 1930’lardan 1970’lere kadar iktisat politikaları alanında siyasi karar alıcılar ve uygulayıcılar büyük oranda Keynes’in takipçileri olmuştur.
1970’lerden sonra ise öncülük nöbetini devralan iktisatçı Friedman’dır. Denebilir
ki, son kırk yılın iktisat politikası tartışmalarına Friedman damgasını vurmuştur. 1912 yılında doğan Friedman bir asra yaklaşan uzun ve verimli bir yaşam
macerasından sonra 16 Kasım 2006’da, 94 yaşında, hayata veda etmiştir. Aşağıda
iktisadın bu asırlık çınarıyla özgürlük ve serbest piyasa gibi değerlerin yanısıra
Hayek, Keynes, Reagan, Nixon ve Pinochet gibi ünlü şahsiyetlerle ilgili deneyimleri üzerine yapılmış bir röportaj verilmektedir. (Mustafa Acar)
○

http://www.pbs.org/wgbh/commandingheigts/shared/minitext/int_miltonfriedman.html
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Özgürlük ve Serbest Piyasa Üzerine
Soru: Serbest piyasa ile özgürlük neden ayrılmaz bir ikilidir?
Friedman: Özgürlük bireylerin kendi kaynaklarını kendi istedikleri gibi kullanma konusunda serbest olmalarını gerektirir; modern toplum da çok sayıda insanın birbiriyle işbirliği yapmasını gerekli kılar. Sorun, söz konusu işbirliğinin
icbar olmaksızın nasıl başarılabileceğidir. Merkezden yönlendirme varsa kaçınılmaz biçimde zora başvurma vardır. Bir sürü insanın birbiriyle gönüllü işbirliği
yapmasını sağlayan, şimdiye kadar keşfedilmiş yegâne yol, serbest piyasadır. İşte
bu nedenle bireysel özgürlüğü korumak son derece önemlidir.
Soru: Marksistler özel mülkiyet hırsızlıktır derler. Size göre, özel mülkiyet özgürlük için neden merkezi bir önem taşır?
Friedman: Çünkü insanın kendi özel yolunu bulabilmesi için bilgisini kullanabilmede özgür olabilmesinin tek yolu, mülkünü kontrol edebilmektir. Şayet mülkünüzü kendiniz kontrol etmiyorsanız, başkaları kontrol ediyorsa, onunla ne
yapılacağına onlar karar verecektir. Dolayısıyla, sizin kendi mülkünüz üzerinde
bir etkide bulunma imkânınız yok demektir. İlginç olan, bu toplumda çok miktarda bilgi olmakla birlikte, Friedrich Hayek’in de ısrarla vurguladığı gibi, bu bilginin bölünmüş olmasıdır. Benim biraz bilgim var; sizin biraz bilginiz var; onun
biraz bilgisi var. Bu, oraya buraya serpiştirilmiş bilgi parçacıklarını nasıl biraraya
getirebiliriz? Bu bilgiyi bireylerin kişisel menfaatleri için nasıl etkin bir şekilde
kullanabiliriz? Bu noktada anahtar faktör özel mülkiyettir. Çünkü şayet bir şey
bana aitse, biliyorsunuz, açık olan bir gerçek var: Hiç kimse başkasının parasını
kendi parasını harcadığı kadar dikkatle harcamaz. Hiç kimse başkasının kaynaklarını, kendi kaynaklarını kullandığı kadar dikkatli kullanmaz. Dolayısıyla, eğer
etkinlik ve etkililik istiyorsanız, bilgiden gereği gibi yararlanılmasını istiyorsanız,
bunu özel mülkiyetin sağladığı araçlarla yapmak durumundasınız.

Karaborsanın Ardındaki İktisadi Mantık Üzerine
Soru: Karaborsayı nasıl olup da olumlu bir şey olarak gördüğünüzü anlatabilir
misiniz?
Friedman: Pekâlâ, karaborsa hükümet kontrollerinden kurtulmanın bir yoludur. Serbest piyasanın işlemesini sağlamanın bir yoludur. Açılmanın, insanları
bir şey yapmaya muktedir kılmanın bir yoludur. Benimle ticaret yapmak istiyorsunuz, ama kanun müsaade etmiyor. Oysa bu ticaret her ikimizin de faydasına
olacak bir şey. Serbest piyasa ile ilgili basit ama en önemli gerçek şudur: Hiç bir
alış-veriş her iki tarafın da yararına olmadıkça gerçekleşmez. Devletin icbarı ile
özel piyasalar arasındaki büyük fark şudur: Devlet A’nın kazanıp B’nin kaybettiği bir alış-verişin gerçekleşmesi için zor kullanabilir. Oysa piyasada, şayet A ile B
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gönüllü bir akit yapmışsa, bu her ikisinin durumunu da iyileştireceği içindir. Karaborsanın yaptığı şey de budur: Yapay devlet kısıtlamalarının kenarından dolaşmak. Şimdi, açıktır ki yasalara uyulan bir dünyayı tercih edersiniz. Karaborsanın
kanunları ihlal etmeyi içermesi bu tercihe aykırı bir şeydir. Bu ise arzu edilmez
bir durumdur. Ancak bu durum yalnızca ortada kötü kanunlar olduğu zaman ortaya çıkar. Her kanuna uymanın nihai bir ahlaki prensip olduğuna da hiç kimse,
ama hiç kimse inanmaz. Öyle bir nokta gelir ki, eğer yasalara uymanın tarihine
dönüp bakarsanız –savaşlar sırasında ortaya çıkan vicdani red durumlarını düşünün– yazılı kanunların daha üstünde bir kanunun olduğu bazı durumların söz
konusu olduğunu sanırım herkes kabul eder.

Friedrich Hayek ve Mont Pelerin Toplantıları Üzerine
Soru: Hayek’in Road to Serfdom (Köleliğe Giden Yol)2 adlı eserini okuduğunuz zamanı hatırlıyor musunuz? Üzerinizde bir etki bırakmış mıydı?
Friedman: Evet, muhakkak bir etkisi oldu. Bazı temel fikirlerin son derece açık
ve net bir ifadesiydi. Tutkulu bir insandan heyecanlı bir savunma idi, dolayısıyla, çok ustaca kaleme alınmıştı. Bu tür sorunlarla ilgilenen bizler için sanırım
müthiş bir etkisi oldu. Esasen ben sık sık etrafına bakmış ve insanlara görüşlerini
neyin belirlediğini sormuşumdur. Serbest piyasalar ve serbest girişimden yana
olan insanlara, daha önceleri daha farklı düşünen insanlara, düşüncelerini değiştiren şeyin ne olduğunu sormuşumdur. Sadece iktisatçılardan, profesyonellerden
bahsetmiyorum, genel olarak sıradan insanlardan bahsediyorum, çoğu vaktiyle
sosyalist veya hükümet kontrollerinden yana olup da daha sonra serbest piyasalar görüşüne gelmiş olan insanlardan. İki isim tekrar tekrar karşıma çıkıyordu:
Biri Hayek ve Köleliğe Giden Yol adlı eseri, ikincisi de Ayn Rand, Atlas Silkindi adlı
eseri ile diğer kitapları.
Soru: 1947’de Friedrich Hayek’in ilk Mont Pelerin toplantısına davet edilmiştiniz. Neden?
Friedman: Pekâlâ, esas itibariyle kayın biraderim Aaron Director vesilesiyle davet edildim. University of Chicago’da ders veren bir iktisatçıydı, Hayek’in Köleliğe
Giden Yol’u Amerikalı yayıncılara teslim edildiği zaman, eseri birinin ardından
öbürü reddediyordu. Eser sonunda, kısmen Aaron Director’ın araya girmesi sayesinde University of Chicago Press tarafından yayımlanmıştı. O sırada kendisi Chicago’da değil, Washington’daydı, ama yayınevinin müdürünü tanıyordu,
Chicago’da hocalık yapan Frank Knight’a da çok yakın biriydi. Dolayısıyla, Aaron Köleliğe Giden Yol’un basılmasında önemli bir rol oynamıştı.

2

Türkçesi “Kölelik Yolu” adıyla Liberte Yayınları (1999) tarafından yayınlamıştır.
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Bu arada, Aaron daha önce de London School of Economics’de bulunmuş,
Hayek’le orada tanışmıştı. Hayek’in, Mont Pelerin toplantısını yapabilmenin
imkânlarını araştırırken, temas halinde olduğu insanlardan biri de kendisiydi.
Böylece Aaron Chicago Üniversitesi’nden bir grup insanı organize etti. İçlerinde
ben vardım, George Stigler vardı, Frank Knight vardı ve tabii Aaron Director
vardı.
Soru: Mont Pelerin’de ne tür insanlar toplanmışlardı? Toplantının amacı neydi?
Friedman: Toplantının amacı çok açıktı. Hayek ve orada onunla birlikte olan
insanlar, özgürlüğün ciddi biçimde tehlikede olduğuna inanıyorlardı. Savaş sırasında, her ülke ekonomiyi organize etme işinde büyük ölçüde devlete yaslanmış,
bütün üretimi silahlanmaya ve askeri amaçlara kaydırmıştı. Ve de savaştan, savaşın merkezi planlamanın işe yarayabileceğini göstermiş olduğuna dair yaygın
bir inançla çıkılmıştı. Bu inanış, bu konuda sözde daha önce Rusya’nın çıkarmış
olduğu düşünülen dersi daha da kuvvetlendirmişti. Özellikle sol olmak üzere,
genellikle İngiltere, Birleşik Devletler ve Fransa’da, hatta her yerde entellektüeller, Rusya’yı merkezi planlama konusunda başarılı bir deney olarak yorumlamışlardı. Dolayısıyla, her yerde güçlü hareketler söz konusuydu. İngiltere’de
seçimi bir sosyalist [Clement Attlee] kazanmıştı. Fransa’da planlamanın yolda
olduğuna dair işaretler vardı. Bu nedenle her tarafta, Hayek ve başkaları özgürlüğün fena halde yara aldığını ve dünyanın planlamaya doğru yönelmiş olduğunu,
bu hareketi durdurabilecek entellektüel bir akım geliştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyordu. Köleliğe Giden Yol’un teması buydu. Esas itibariyle Mont Pelerin
Cemiyeti Köleliğe Giden Yol’u tıkama, özgürlüğe giden bir yol açma, bir hareket
başlatma girişimiydi.
Orada kimler mi vardı? İktisatçılar vardı, sonra tarihçiler. Çoğunluğu iktisatçılar ve tarihçilerdi, ama birkaç gazeteci ve işadamı da vardı. Sosyalizme doğru
kayan genel entellektüel akıma rağmen, serbest piyasalara, politik ve ekonomik
özgürlüğe olan inancını koruyan insanlardı bunlar. Hayek’in bildiği, tanıdığı,
seyahatleri sırasında karşılaştığı insanlar.
Soru: Hayek’in bu toplantılardaki rolü neydi, kişilik olarak nasıl biriydi? Onunla
ilk karşılaştığınız zaman o toplantıydı sanırım.
Friedman: Hayır, kendisiyle daha önce de karşılaşmıştım. ABD’de Köleliğe Giden
Yol üzerine seminerler verdiği sırada Chicago’da karşılaşmıştık. Hayek’in rolü
neydi? Birincisi toplantının sorumlusu oydu, toplantıyı o organize etmişti. Orada bulunacak insanları o seçmişti. Önemli bir kısmı bir İsviçreli kaynaktan gelmekle birlikte, toplantıyı finanse etmek için kullanılan paranın temin edilmesine
yardım etmişti. Toplantının İsviçre’de yapılmasının nedeni de oydu zaten. Toplantılardaki rolüne gelince, açılış oturumunda bir konuşma yaptı ve zihninden
geçenleri ortaya döktü. Birçok başka insanla birlikte, gündemi tespit etti, bazı
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oturumlara başkanlık etti, tartışmalara katıldı, başından sonuna kadar çok etkili
bir katılımcı oldu.
Soru: O toplantılardan bazıları çok çok fazla gerginleşmişti. Sanırım [Ludwig]
von Mises bir keresinde patlamıştı.
Friedman: Ya, evet, patladı. Evet, gelir dağılımı konusunda, kolay kolay sosyalist veya egaliteryen (eşitlikçi) denemeyecek—Lionel Robbins gibi, George Stigler
gibi, Frank Knight gibi, benim gibi—insanların yer aldığı bir tartışmanın ortasında, Mises ayağa fırlayıp “Hepiniz bir alayı sosyalistsiniz ulan,” dedi ve odadan
çıkıp gitti. (gülüşmeler) Mises çok keskin görüşleri olan ve görüş farklılıklarına
karşı oldukça hoşgörüsüz olan bir insandı.
Soru: Hayek’in kişisel tarzı nasıldı? Nasıl bir kişilik yapısına sahipti?
Friedman: Oo, kişisel olarak Hayek sevimli bir insandı, saf bir entellektüel. Hakikat ve anlayış meselesiyle ciddi olarak ilgileniyordu. Bu açıdan Mises’den çok
farklıydı. Tarzları hiç birbirine benzemezdi. Hayek görüşlerde ihtilafa düşmeyi
kabul eder, tartışmak, nedenlerine inmek ve münakaşa etmek isterdi. Ne zaman
olursa olsun çok kültürlü ve hoş bir sohbet arkadaşıydı. ... Belirtmeliyim ki,
uzun yıllar Mont Pelerin toplantılarının tartışmasız baskın siması oydu.

Keynes Üzerine
Soru: John Maynard Keynes’in üzerinizde ne tür etkisi oldu?
Friedman: Pekâlâ, The General Theory of Employment, Interest, and Money (İstihdam, Faiz
ve Para Genel Teorisi) adlı kitabını herkes gibi elbette ben de okudum. Daha önceden de epey bir Keynes okuduğumu söylemeliyim. Esasen, kanaatimce, yazdığı
en iyi kitaplardan biri sanırım 1924’te yayımlanmıştı. A Tract on Monetary Reform
(Parasal Reform Üzerine Bir Risale) adlı eseri bence gerçekten, uzun dönemde,
çok daha sonra gelmiş olan Genel Teori’den çok daha iyi bir eserdi. Dolayısıyla,
Keynes ile yüksek lisans öğrencisi iken muhatap olmuştum, Genel Teori gündemdeydi. Herkes onu konuşuyordu. Genel atmosferin bir parçasıydı.
Hazine’de çalışırken tutmuş olduğum bazı notlara sonraları geri dönüp bir göz
atınca o zamanlar ne kadar sandığımdan da fazla Keynesyen olduğumu farkettim.
(gülümser) O halde bendeki etkisi neydi? Bu etki, öteki herkesin üzerinde olduğu
gibi, para politikası yerine maliye politikasını vurgulama, daha özelde de, faiz
oranına kıyasla para arzına göreli olarak daha az dikkat sarfetme şeklindeydi.
Soru: Daha kişisel bir düzeyde onunla nasıl bir temasınız oldu?
Friedman: Keynes’le mi? Onunla olan tek temasım, editörlüğünü yaptığı Economic Journal dergisine bir makale teslim etmek şeklinde oldu, ki kendisi bu makaleyi
beğenmemiş ve yayımlamayı reddetmişti. Bunun haricinde kendisiyle kişisel bir
temasım olmadı.
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Soru: Red gerekçesi neydi?
Friedman: Efendim, benimki Londra ve Cambridge’de profesör olan A.C.
Pigou’nun yazmış olduğu bazı şeyleri eleştiren bir makaleydi. Keynes bana bir
mektup yazarak, benim makaleyi Pigou’ya gösterdiğini, Pigou’nun eleştiriye katılmadığını, bunun üzerine makaleyi reddetmeye karar verdiğini söyledi. Söz konusu makale daha sonra Quarterly Journal of Economics’de yayımlandı, Pigou da buna
bir cevap yazdı.
Soru: Keynes’le yolları ayırmaya ne zaman ve neden başladınız? İlk kuşkularınız
neydi?
Friedman: Savaştan hemen sonra, Chicago Üniversitesi’ne gelip de para ve paranın iktisadi dalgalanma ile ilişkisi üzerinde çalışmaya başladığım zaman. Tam
olarak ne zaman olduğunu söyleyemem, ama kısa süre içinde, üzerinde çalıştığım
olgular bana, Keynesyen teorinin söyledikleriyle çelişir gibi görünmeye başladılar.
Soru: Üzerinde çalıştığınız sırada, bu işlerin pek de sanıldığı gibi olmadığından
kuşkulanmaya başlamanıza yol açan şey neydi?
Friedman: Müsaadenizle Keynes’in büyük bir iktisatçı olduğunu düşündüğümü
söyleyeyim. Kanımca İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisinde öne sürdüğü teori çok
etkileyici bir teoridir. Doğru bir teori gibi. Az şey kullanarak çok şey söyleyen
bir teori. Dolayısıyla, büyük potansiyeli olan bir teori.
Hem biliyorsunuz, bütün bilimlerde ilerleme, insanların test edilebilen hipotezler öne sürmeleri, bunların reddedilmesi ve daha iyilerinin bunların yerini
alması ile olur. Keynes’in teorisi, bana göre, çok verimli hipotezlerden biri olmuştur – çok akıllıca çok zekice ortaya konmuş bir teori. Ama teste tabi tutulduğunda olgularla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Keynes’i eleştirmiyorum. Bir iktisatçı olarak Keynes’in, politik düzeyde olduğundan çok daha
fazla olmak üzere, büyük bir hayranıyım. Siyasi düzeyde, mesele farklı, ama bir
iktisatçı olarak, parlak biriydi ve büyük bir iktisatçıydı.
Hayati mesele, ekonominin kısa dönemdeki durumunu belirlemede neyin
daha önemli olduğuydu. Bir yanda yatırımlara, öbür yanda para arzına ne oluyor?
Bir yanda maliye politikasına, öbür yanda para politikasına ne oluyor? Keynes’in
hipotezinin doğru olmadığına inanmama yol açan ve tekrar tekrar karşıma çıkan
olgu şuydu: Para arzına ne olduğu yatırımlara ne olduğundan çok daha önemliydi. Keynesyen teori ile Keynesyen-öncesi teorinin, ya da monetarist teorinin
arasındaki temel fark, anlaşıldığı üzere, ekonominin kısa dönemdeki hareketini
anlamak için önemli olan şeyin, yatırım akımları arasındaki ilişkinin—yeni yatırımlara harcanan para miktarının—mı, yoksa para akımının mı, yani ekonomideki para miktarı ve bu miktardaki değişmenin mi önemli olduğudur. Para
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miktarı derken kastettiğim şey insanların ellerinde bulunan, yanlarında taşıdığı
nakit para ve üzerine çek yazabilecekleri vadesiz mevduat hesaplarında tuttukları paradır. Para miktarı budur. Para miktarı para politikası tarafından kontrol
altında tutulur. Yatırım tarafına gelince, yatırım akımları özel kişiler tarafından
kontrol edilir, ama aynı zamanda, maliye politikası, vergilendirme ve hükümet
harcamaları tarafından etkilenen bir şeydir. En önemli yahut temel Keynesyen
argümana göre, ekonominin belirli bir parçasına değil de—gelir düzeyi, istihdam
vs. gibi—ekonominin bütününe ne olduğunu etkilemenin yolu, maliye politikasıdır; yani bu iş hükümetin vergileri ve kamu harcamalarını değiştirmesi suretiyle
yapılır. Parasalcıların ileri sürdüğü argümana göre ise, para arzına ne olduğu, yani
para politikası daha önemlidir. Bu bağlamda, bu olgularla ilgili rakamlara baktıkça, giderek gayet net hale geldi ki, kamu harcamalarına kıyasla para akımı daha
önemliydi. Maliye politikası ile para politikası aynı yönde hareket ettiği zaman,
hangisinin daha önemli olduğuyla ilgili bir şey söylenemiyordu. Oysa maliye
politikasının bir yöne, para politikasının başka bir yöne gittiği dönemlerde ise,
işlerin gidişatını asıl belirleyen şeyin her zaman para politikasındaki değişme olduğu anlaşılıyordu. Meslektaşların ve daha genelde insanların fikrini değiştiren
büyük olay 1970’lerdeki stagflasyondu. Keynesyen görüşe göre, o dönem ciddi
biçimde genişletici bir maliye politikasının uygulandığı, dolayısıyla ekonomide
büyük bir genişleme olması gereken bir dönemdi. Bunun yerine elde aynı anda
iki şey, Keynesyen görüşe göre olması imkânsız iki şey vardı: Ekonomide durgunluk ve yüksek işsizlik. Fiyatlar hızla yükseliyordu, enflasyon vardı. Biz daha
önceden böyle bir şey olacağını tahmin etmiştik, böyle bir şey başa gelince de,
insanların belki ortada, daha önceleri ‘su katılmamış saçmalık’ olarak görülen bir
şeyler döndüğüne inanmalarını sağlamada çok etkili oldu.
Soru: Stagflasyon Keynesçiliğin sonu muydu?
Friedman: Stagflasyon naif Keynesçiliğin sonuydu. Açıkçası bugün “Keynesyen”
terimi istediğiniz her anlama gelebilir, nitekim yeni-Keynesçilik diye bir şey de
var. Ama bu özel sorun, yani stagflasyon naif Keynesyen yaklaşımın sonu oldu.
Soru: Keynesyen politikalar deyince aklıma geldi, John Kenneth Galbraith, birkaç gün önce kendisiyle konuşurken, “II. Dünya Savaşı Keynes ve politikalarını
doğrulamıştır” dedi. Katılıyor musunuz?
Friedman: Hayır, asla katılmıyorum. II. Dünya Savaşı herkesin uzun süredir
bildiği bir şeyi doğrulamıştır. Yeterince para basıp harcarsanız görünürde bir faaliyet canlanması ve refah yaratabilirsiniz. Doğrulanan buydu. Keynes’in tam
istihdamın uzun süre nasıl korunacağına ilişkin teorileri doğrulanmadı.

Büyük Depresyon Üzerine
Soru: Gerçekte Büyük Depresyona neden olan şeyin devletin yanlışları olduğunu yazdınız. Bugün geriye dönüp bakarsak, sizce gerçek neden neydi?
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Friedman: Pekâlâ, 1929 resesyonu, yani bunalımın ilk aşamaları ile bu resesyonun büyük bir faciaya dönüştürülmesini birbirinden ayırt etmek zorundayız.
Resesyon sıradan bir iktisadi dalgalanma (işçevrimi) idi. Yüzlerce yıldır resesyonlar tekrar edip duruyor, ama bu resesyonu büyük bir depresyona dönüştüren
şey, kötü para politikasıydı. Federal Reserve sistemi işte tam da olan o şeyin
olmasını önlemek için tesis edilmişti. Bankaları kapatmak zorunda kalacağınız
bir durumdan, bir bankacılık krizinden kaçınmanız için kurulmuştu. Ne var ki,
Federal Reserve sistemi altında, Birleşik Devletler tarihinin en kötü bankacılık
krizini yaşadık. Niyetlenilen sonuçları değil de açıkça tam aksi sonuçları vermiş
bir başka hükümet tedbiri düşünemiyorum. Olan şey şuydu: [Federal Reserve]
para arzının üçte bir oranında azalmasına yol açan politikalar izlemişti. 1929’da
nakit para, kağıt para, mevduat olarak piyasada mevcut olan her $100’e karşılık
1933’e gelindiğinde sadece $65 veya $66 kalmıştı. İşte banakacılık sistemindeki bu
olağanüstü çöküş, dönem boyunca bankaların üçte birinin iflas etmesi, milyonlarca insanın tasarruflarının buharlaşması, bu düşüş tamamen gereksiz, mecburi
olmayan bir şeydi. Dönem boyunca, Federal Reserve bunu durduracak güce ve
bilgiye sahipti. Üstelik o zaman [Merkez Bankası yetkililerini] sürekli bunu yapmaya teşvik eden insanlar da vardı. Bundan dolayı, benim kanaatimce Büyük
Bunalıma götüren şey açıkça bir politika yanlışıydı.
Soru: Bunalım sizin yaşamınızı ve kariyer planlarınızı nasıl etkiledi? Sigorta hesap uzmanı olma planlarıyla işe başladınız, ama iktisatçı oldunuz.
Friedman: Efendim, bunda anlaşılmayacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Yıl
1932. Amerikan işgücünün yüzde yirmi beşi işsiz. Dünya ile ilgili benim temel
sorunum, bolluk içinde kıtlık çekilmesi sorunu ... Kullanılmayan kaynaklar
dururken insanların açlık çekmesi... İnsanların yeteneği olup bunların kullanılmaması. Şayet 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olsanız hangisi sizin için daha
önemli olurdu: Hayat sigortası için uygun fiyatların ne olması gerektiği mi, yoksa, dünyanın bu berbat duruma nasıl düştüğünü anlamaya çalışmak mı?

Niçin Komünist Olmadığı Üzerine
Soru: 1930’larda bir yığın insan sola doğru kaymıştı. Peki siz neden komünist
değilsiniz ve de hiçbir zaman da olmadınız?
Friedman: (gülüşmeler) Hayır, hiçbir zaman komünist olmadım. Hattâ hiçbir
zaman bir sosyalist bile olmadım -- [her ne kadar] lisans öğrencisi iken bazı sosyalist fikirlere sahip olmuşluğum belki vaki ise de. Ama hiç kuşkusuz [komünist
olmamam gerçeği ile] lisans üstü çalışma için Chicago Üniversitesi’ne gitmem
ve ekonomi bölümündeki hocaların klasik liberal ekonomistler olmalarının bir
ilişkisi vardır. Adam Smith’in The Wealth of Nations (Milletlerin Zenginliği) adlı,
1776’da, Amerikan Devrimi ve Bağımsızlık Deklarasyonu ile aynı yıl yayımlanYaz-Sonbahar 2007
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mış olan kitabı ile başlamış olan Klasik İktisat, bilimin nihai macının birey olduğunun altını çizer. İktisat biliminin izah etmeye çalıştığı soru, sınırlı kaynaklarını farklı ihtiyaçlarını tatmin amacıyla kullanmak için bireylerin birbirleriyle
nasıl etkileşimde bulunduğudur. Altı çizilen nokta insanların birçok amacının
bulunduğudur. Bunları tatmin etmek için mevcut olan kaynaklar sınırlıdır. Hangi insanların hangi amaçlarının hangi yolla tatmin edileceğine karar vereceğiniz
mekanizma ne olacaktır? Klasik liberal iktisatçıların buna cevabı, bu işin serbest
piyasalar aracılığıyla yapılmasıdır.

New Deal Programını Destekleyip Desteklemediği Üzerine3
Soru: Peki, Büyük Depresyon sırasında, şahsen New Deal politikalarını desteklediniz mi?
Friedman: Artık Depresyondan değil, Depresyon sonrasından söz ediyorsunuz.
En azından Depresyonun dip noktası 1933’tür. İki tür New Deal politikaları arasında bir ayrım yapmak zorundasınız. New Deal politikalarının bir türü reformdur: Ücret ve fiyat kontrolleri, Mavi Kartal4 ulusal endüstriyel canlanma hareketi
gibi. Ben bunları desteklemedim. New Deal politikasının diğer türü ise yardım
ve toparlanmadır... işsizlere yardımda bulunma, işini kaybedenlere iş bulma, ve
ekonomik canlanmayı teşvik... genişletici bir para politikası. New Deal’in bu
kısmını destekledim.
Soru: Peki bunları neden desteklediniz?
Friedman: Çünkü çok istisnai bir durumdu. Bu milletin tarihinde daha önce örneği hiç görülmemiş, olağanüstü zor bir vaziyete sürüklenmiştik. Milyonlarca
insan işsiz kalmıştı. Bir şeyler yapılmak zorundaydı; durum tolere edilebilir bir
şey değildi. Çoğu durumların aksine, kısa dönemin önem verilmeyi hak ettiği
bir durumdu. Vurgulamak isterim ki, çok uzun zaman öncesinden bahsediyoruz. Çok gençtim, gelişmiş ince düşüncelerim yoktu, tecrübesizdim, ve de, şimdi
söylediğim şeyin gerçekten o zaman inandığımla aynı şey olduğuna yemin edemem. New Deal politikalarına karşı özel tutumumun ne olduğuna ilişkin hiç bir
kaydım yok. O zamanlar muhtemelen bu tür büyük meselelerden ziyade kendi kişisel çıkarlarım ve konumumu düşündüğümü itiraf etmeliyim. Dolayısıyla,
şimdi yaptığımız şey o zamanki koşullarda düşünmekten çok, geriye dönük bir
düşünmedir.

3

ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt yönetimi tarafından 1929’da patlak veren Büyük Bunalımdan çıkış
için yürürlüğe koyduğu önlemler paketi.
4

The Blue Eagle: 1933’te ABD yönetiminin Büyük Depresyondan kurtulmak amacıyla devreye soktuğu
önlemler paketi olan National Industrial Recovery Act (Ulusal Sınai Toparlanma Yasası)’nı gönüllü destekleyen şirketlerin kullandığı, endüstriyel canlanmanın sembolü olarak kabul edilen Mavi Kartal.
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Richard Nixon Üzerine
Soru: Nixon hakkında ne düşünüyorsunuz?
Friedman: Nixon 20. yüzyıldaki ABD başkanlarının en sosyalisti idi.
Soru: Nixon’ın pekçok şeyle suçlandığını duymuştum; ama, sosyalist olmakla
suçlandığını daha önce hiç duymadım.
Friedman: Pekâlâ, fikirleri sosyalist değildi, tam tersiydi, fakat yönetimi sırasında ne olduğuna bakarsanız, her şeyden önce, Federal Sicil sayfalarının hacmi, ki
iş dünyası ile ilgili regülasyonlarla doludur, onun zamanında iki katına çıkmıştır. Yönetimi sırasında EPA (Çevre Koruma Ajansı) kuruldu, OSHA (Mesleki
Güvenlik ve Sağlık İdaresi), OECA [EPA’nın uygulanmasından sorumlu idare]
– yarım düzine, hattâ bir düzine ajans kurulmuştur. Böylece endüstri üzerinde
bütün bir savaş sonrası dönemde görülen en büyük devlet regülasyonu ve kontrolü Nixon yönetimi sırasında söz konusu olmuştur.
Soru: Nixon’ın ücret ve fiyat kontrollerini nasıl benimsediğini anlatır mısınız?
Friedman: Nixon, bildiğiniz gibi, II. Dünya Savaşı sırasında fiyat kontrol örgütünde idi ve fiyat kontrollerinin çok kötü bir fikir olduğunu anlamıştı, dolayısıyla, fiyat kontrollerine hararetle karşıydı. Buna rağmen, 1971’de, 15 Ağustos
1971’de, ücret ve fiyat kontrollerine başvurdu. Bunun sebebi de, bence, o sırada
etkisi görülen başka bir şeydi, bu ise döviz kuru ile ilgiliydi. Sorun Bretton Woods sistemi ve altın fiyatını sabitleştirme anlaşması ile irtibatlıydı. Birleşik Devletler 1944’te, Bretton Woods Konferansı’nda, ülkelerin kendi paralarını ABD
dolarına, ABD’nin de kendi parasını altına bağlayıp altının fiyatını da 1 onsu
$35’de sabitleyecek bir uluslararası finansal sistemi kabul etmişti. Ama Kennedy
ve Johnson yönetimlerinin izlediği politikalar yüzünden, bu sistemi sürdürmek
çok zor hale gelmişti. Enflasyonist politikalar izlemiştik, bu ise dışarı altın çıkışına sebep olmuş, altın fiyatının 1 onsu $35’in üstüne çıkmasını gerektiren bir
durum yaratmıştı. 1971’de durum oldukça kritik bir hal almıştı. Nixon bir şeyler
yapmak zorundaydı. Sadece altın çıkışını yasaklayıp, ABD’nin altın standardından vazgeçtiğini söylese ve başka bir şey yapmasa, bütün gazetelerin manşetleri,
“İşte yine o negatif Nixon! Negatif eylemden başka bir şey yok” diye yazardı.
Dolayısıyla, o da bunu genel bir ekonomik politikanın, bir canlanma politikasının parçası haline sokarak allayıp pulladı; söz konusu politikanın içinde ücret ve
fiyat kontrolleri önemli bir unsurdu ki, bunlar zaten demokratların öteden beri
isteyip durdukları şeylerdi. Altın penceresini kapatmak ile ücret ve fiyat kontrollerini bir arada sunmak suretiyle, başka türlü politik açıdan negatif olabilecek bir
şeyi politik açıdan pozitif hale getirmiş oldu. Bunu yapmasının siyasi gerekçesi
buydu.

Yaz-Sonbahar 2007

Milton Friedman ile Ropörtaj f 191

Soru: Sizin ve George Shultz’un Oval Ofis’te Nixon’la çekilmiş bir fotoğrafınız
var. O sırada kendisine ne dediniz? Neler anlattınız?
Friedman: Valla, söz ettiğiniz o olayın tam olarak hangisi olduğunu bilmiyorum, ama sorunuzla ilgili olan görüşme, Nixon’ı Oval Ofis’te George Shultz ile
birlikte son gördüğüm zamandı. Nixon benimle görüşmek istediğinde genellikle
konuştuğumuz şeyler ekonominin durumu ve para politikasının nasıl gittiği gibi
şeylerdi.
Nixon son derece zeki bir insandı. Esasen, benim tanıdığım IQ’su en yüksek kamu görevlilerinden biriydi. Nixon’ın sorunu zekâ veya önyargılar değildi.
Onun sorunu, siyasi avantaj sağlamak için ilkelerden kolayca vazgeçmeye istekli
olmasıydı. Her neyse, yanından ayrılmaya hazırlanırken, Başkan Nixon bana
dedi ki, “Bu saçma ücret ve fiyat kontrolleri için George’u suçlama.” George
Shultz’u kastediyordu. Sanırım ona dedim ki, evet evet, dedim ki, “Yo, hayır,
Sayın Başkan, George’u suçlamıyorum; Sizi suçluyorum!” (gülüşmeler) Bu, sanırım, ona söylediğim son sözlerdi. Şimdi, bu hikâyenin ilginç noktası şu ki Nixon
zamanının kayıtları artık kamuoyuna açıldı, kayıtların o kısmını edinmeye çalışıyorum, ama şu ana kadar henüz başarılı olamadım. Bu hikâyeyi kendimin
uydurmadığından emin olmak istiyorum.

Ronald Reagan Üzerine
Soru: Paul Volcker’ın ekonomiden enflasyonu kazımaya nasıl karar verdiğini
kısaca anlatır mısınız?
Friedman: Pekâlâ, Paul Volcker sahneye girdiğinde -- 1968-69’daydı [Volcker
1969-74 döneminde Hazie Müsteşarıydı, 1975-79’da New York Federal Reserve
Bankası Başkanıydı, 1979-87 arasında da Federal Reserve Guvernörler Kurulunun atanmış başkanı olarak görev yaptı] -- enflasyon çok yükselmiş yüzde 20’ye
yaklaşmıştı. 1979’da Yugoslavya’da bir IMF toplantısına katılmıştı, orada insanlar ABD’yi enflasyonist politikalarından dolayı şiddetle eleştirmişlerdi. ABD’ye
döndüğünde açık piyasa komitesini toplayıp, politikayı değiştireceklerini, faizleri kontrol etmeyi bırakıp para miktarını kontrol edeceklerini ilan etti. Bu aslında
büyük ölçüde sözel bir retorikten ibaretti. Gerçekten yapmak istediği şey ise
enflasyon düzeyini yansıtmak üzere faiz oranlarının oldukça yükselmesine izin
vermekti. Ama faizi değil parayı kontrol ettiğini söylemesi daha uygun bir ifade
tarzıydı. O zaman için doğru politika para arzı artışını sınırlandırmaktı, bu ise
faiz oranının epeyce yükselmesi demekti. Karmaşık bir hikaye. Tek yönlü değil,
çünkü 1980 başında Başkan Carter taksitli satışlar üzerine bazı kontroller getirmişti, bu ise kredi piysasında çok keskin bir daralmaya yol açarak ekonomide
oldukça sert bir aşağı doğru gidişe sebep olmuştu. Bu gidişi önlemek için, Federal
Reserve para arzını hızlı bir şekilde artırmıştı. 1980 seçiminden önceki beş ay,
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savaş sonrası dönemde para arzının en hızlı arttığı beş aylık dönem olmuştur.
Carter’dan hemen sonra Reagan seçilmiş, para arzı da azalmaya başlamıştı. Dolayısıyla, bu o zamanki şartlara verilmiş oldukça siyasi bir tepkiydi.
Soru: Başkan Reagan’ın Volcker’in politikalarına verdiği destek ne kadar önemlidir?
Friedman: Son derece önemli. Savaş sonrası dönemde onun kadar Federal
Reserve’ün işlerine karışmadan, müdahale etmeden kenarda duran başka bir Başkan olmamıştır. Durum şuydu: Enflasyonu aşağı çekmenin tek yolu parasal daralmaydı. Geçici bir durgunluğa girmeden de bunu yapmanın bir yolu yoktu. Daha
önceki dönemde yapılan büyük hata, [ekonomide] küçük bir daralma işsizliği
önlemek için para arzını olur olmaz hızlı bir şekilde artırma eğiliminin söz konusu olmasıydı. Bu dur-ve-devam et politikaları ‘60lar ve ‘70lerde Fed’i gerçekten
zora sokan çileden çıkartıcı politikalardı. 1980’deki, özellikle de 1981’deki durum buydu. Reagan göreve geldikten sonra Fed para arzında frene bastı, parasal
genişlemeyi yavaşlattı, bu da resesyona sebep oldu. Öteki her Başkan bu durumda hemen araya girip Fed’in para arzını artırmasını sağlamaya çalışırdı. Reagan
ne olup bittiğini biliyordu. Çok iyi anlamıştı ki enflasyonu düşürebilmenin tek
yolu geçici bir durgunluğa razı olmaktı, böylece Volcker’i destekledi, müdahale
etmeye çalışmadı. Şimdi, biliyorsunuz, Reagan’ın biraz az kafası çalışan biri olduğuna ve böyle şeyleri anlamadığına dair bir mit vardı. Bu tamamen saçmadır.
Bu meseleyi çok iyi anlamıştı. Biliyorum ki – sanırım bu konuda bir otorite
olarak konuşabilirim – ne yaptığının farkındaydı; temel bir ekonomik amacı
gerçekleştirmek için siyasi konumunu riske attığının farkındaydı. Bildiğiniz gibi,
kendisinin kamuoyu desteği 1982’de çok gerilemişti. Daha sonra, enflasyonun
yeterince düştüğü görülünce, Fed politikayı tersine çevirdi, para arzını genişletmeye başladı, ekonomi canlandı, bununla paralel olarak Reagan’ın kamuoyu desteği de yükseldi.
Soru: Ve o zamandan beri ekonomi oldukça sağlam durumda. [2000 yılı itibariyle.]
Friedman: Evet, kesinlikle. Bence hiç kuşku yok ki Reagan’ın attığı bu adım,
artı vergi oranlarını düşürmedeki ısrarı, artı deregülasyon üzerindeki vurgusu ...
Nixon rejimi sırasında Federal Sicil’deki regülasyonların kapladığı hacmin ikiye
katlandığını söylemiştim; Reagan rejimi sırasında bu hacim yarıya düştü. Dolayısıyla, Reagan’ın bu eylemleri 1983’ten itibaren serbest piyasanın yapıcı güçlerini
serbest bırakmıştır, ekonomi de o günden itibaren neredeyse tümüyle iyiye gitmiştir.
Soru: Reagan’ın yaptığı şeylerin hemen hemen aynısı, aşağı yukarı aynı zamanlarda İngiltere’de Bayan Thatcher tarafından da yapıldı. Bu ikisi birbirinden etkileniyor muydu, yoksa, birbirinden habersiz herkesin kendi fikrinin hayata geçmesi miydi?
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Friedman: Her ikisi de benzer durumlarla karşı karşıyaydılar. Ve de şans eseri,
her ikisi de benzer fikirlere açıktılar. Birbirlerini takviye ettiler. Her biri diğerinin başarısını görüyordu. Kanaatimce, Thatcher ile Reagan’ın aynı zamanda
tevafukken işbaşında olmalarının, iktisadi ve parasal politikalara farklı bir bakış
açısının dünya çapında kabul görmesinde son derece önemli bir rolü olmuştur.

Pinochet Yönetimi Altında Şili’deki Rolü Üzerine
Soru: Maruz kaldığınız suiistimallerden bazılarını ve ne kadar uçlarda gezinen bir
figür olarak görüldüğünüzü anlatır mısınız?.
Friedman: Efendim, ben buna suiistimal demezdim, gerçekten. (gülüşmeler)
Bunlardan hoşlanmışımdır. Suistimal olarak kabul edeceğim tek olay Şili olayı
ile ilgilidir; Allende’nin Şili dışına sürülüp, yerine Pinochet’nin liderliğinde yeni
bir hükümetin işbaşına geldiği dönem. O zaman, tesadüfen, Şili’de, Allende ile
ilişkili olmak gibi bir lekeye sahip olmayan tek ekonomistler grubu Chicago
Üniversitesi’nde eğitim görmüş, Chicago Boys (Chicago Delikanlıları) olarak bilinen bir gruptu. Bir ara ben de başka bir grupla Şili’ye gidip orada 5 gün kaldım –
üç veya dördümüz Chicago’dan idik – Şili’nin sorunları üzerine bir dizi seminer
verdik, özellikle enflasyon sorunu ve bununla ilgili bir şeyler yapmak için nasıl
hareket etmek gerektiği konusunda. Komünistler Pinochet’yi devirmeye kararlıydı. Bu onlar için çok önemliydi, çünkü Allende rejimi, onlara göre, devrimle
değil normal siyasi kanalları kullanarak komünist bir rejim kuracaktı. Oysa Pinochet bu rejimi devirmişti. Pinochet’yi itibarsızlaştırmaya kararlıydılar. Bundan
dolayı da, onun için herhangi bir şey yapmış olan herkesi itibarsızlaştırmak istiyorlardı. Bu bağlamda, ben bir suiistimale uğradım, zira Stockholm’deki Nobel
törenlerinde bana karşı geniş çaplı gösteriler yapıldı. Chicago ile Santiago’daki
konuşmalarda aynı yüzleri gördüğümü hatırlıyorum. Bunların beni yıpratmak
için gerçekleştirilen organize bir çaba olduğunda kuşku yoktu.
Soru: Bize öyle geliyor ki Şili tarihte özel bir yeri hak ediyor, çünkü Chicago
teorisini uygulamaya koyan ilk ülke Şili. Katılıyor musunuz?
Friedman: Hayır, hayır, hayır. Hiç öyle değil. Bir kere, Büyük Britanya Chicago
teorisini 19. yüzyılda pratiğe dökmüştü. (gülümser) Birleşik Devletler Chicago
teorisini 19. ve 20 yüzyılda uygulamaya koymuştu. Dediğinizin doğru olduğunu
sanmıyorum.
Soru: O halde Şili’yi küçük bir dönüm noktası olarak görmüyorsunuz?
Friedman: Bir dönüm noktası olabilir, ama bunun nedeni Chicago teorisini ilk
kez uygulamaya koyan ülke olması değildir. Asıl önemli tarafı siyasi alandadır,
ekonomik tarafı o kadar önemli değildir. Orada ilk defa komünizme yönelik
bir hareketin yerini serbest piyasaya yönelik bir hareket almıştır. Dikkat edin,
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Şili’nin durumuyla ilgili olağanüstü olan şey, askeri bir hükümetin askeri politikaların tam zıddı olan politikalar izlemiş olmasıdır. Askeri sistem normal bir iktisadi sistemden, tepeden inme bir organizasyon olması özelliğiyle ayrılır. General
albaya, albay yüzbaşıya buyurur, öylece aşağıya doğru devam eder gider. Oysa
piyasa aşağıdan yukarıya bir organizasyondur. Müşteri mağazaya gidip perakendeciye ne istediğini söyler; perakendeci bunu üreticiye iletir,.. ve böyle devam
eder. Dolayısıyla, askeriyede olan temel örgütlenme ilkeleri ile bir serbest piyasa
ve özgür toplumun temel örgütlenme ilkeleri neredeyse birbirinin tam zıddıdır.
Böyle olunca Şili hakkındaki asıl dikkate değer husus askeri bir rejimin askeri
düzenlemeler yerine serbest piyasa düzenlemelerini benimsemiş olmasıdır.
Soru: Şili’ye gittiğinizde Santiago’da bazı öğrencilerle konuştunuz. Kendi sözcüklerinizle, Santiago’da yaptığınız o konuşmayı anlatabilir misiniz?
Friedman: Tabii. Santiago, Şili’de iken, Şili Katolik Üniversitesi’nde bir konuşma
yaptım. Şimdi, şunu söylemeliyim ki Chicago Üniversitesi yıllardır Şili Katolik
Üniversitesi ile bir işbirliği içindedir. Buna göre onlar bize öğrenci gönderir, biz
de onlara iktisat bölümlerini yeniden organize etmelerine yardım edecek insanlar göndeririz. Şili Katolik Üniversitesi’nde “Özgürlüğün Kırılganlığı” başlıklı
bir konuşma yaptım. Konuşmanın özü, özgürlüğün çok kırılgan bir şey olduğu
ve bunu da başka her şeyden daha fazla yıpratan şeyin merkezi kontrol olduğu;
özgürlüğü korumak için, serbest piyasalara sahip olmak durumunda olduğunuz,
ve nihayet, serbest piyasaların en iyi şekilde işlemesinin ancak siyasi özgürlüklere
sahip olduğunuz zaman söz konusu olabileceği idi. Dolayısıyla, o konuşma esas
itibariyle anti-totaliteryen bir konuşmaydı. (gülümser)
Soru: O halde, böylece serbest piyasaların eninde sonunda Pinochet’nin altını
oyacağını öngördünüz.
Friedman: Kesinlikle. O konuşmanın vurguladığı nokta da serbest piyasaların
siyasi merkezileştirme ve siyasi kontrolün altını oyacağıydı. Bu arada, Şili’de hükümetin değil, özel bir organizasyonun misafiri olarak bulunduğumu da söylemeliyim.
Soru: Şili macerasının şöhretinizi olumsuz etkilediğini, veya daha önemlisi, fikirlerinizi yaymayı zorlaştırdığını söyleyebilir misiniz?
Friedman: Bunu söylemek çok zor, çünkü sanırım her iki yönde de etkisi oldu.
Kamuoyunda çok yankı buldu. Başka türlü o fikirlerden haberdar olmayacak
birçok kişiyi o fikirlerle tanıştırdı. Öte yandan, işin siyasi yüzüne bakınca, fark
edeceğiniz gibi, entellektüel toplumun, entellektüel elitlerin büyük çoğunluğu,
doğrusunu söylemek gerekirse, Allende’nin safındaydı, Pinochet’nin safında değil. Bundan dolayı da Şili’de konuşma yapmaya istekli olduğum için bana bir
bakıma vatan haini muamelesi yaptılar. Bunun müthiş bir çifte standart örneği
olduğunu söylemeliyim, zira komünist bir ülke olan Yugoslavya’ya da gitmiş,
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daha sonra Çin’de de bir dizi seminerler vermiştim. Komünist Çin’den dönünce, Stanford Daily gazetesine bir mektup yazarak dedim ki, “Tuhaf bir durum.
Çin’de de Şili’de verdiğim seminerlerin tamı tamına aynısını vermiştim. Oysa
Şili’de söylediklerimden dolayı bana karşı birçok gösteri düzenlenirken, Çin’de
söylediklerine dair hiç kimseden hiçbir itiraz gelmedi. Böyle bir şey nasıl olabilir?”
Soru: Sonuçta Şili [ekonomisi] oldukça iyi bir performans gösterdi değil mi?
Friedman: Ya, oldukça iyi. Son derece iyi. Şili ekonomisi gayet iyileşti, ama daha
önemlisi, sonunda merkezi hükümetin, yani askeri cuntanın yerini demokratik
bir toplum aldı. Dolayısıyla, Şili iş dünyası açısından asıl önemli olan şey, serbest
piyasaların özgür bir topluma kapı aralamada kendi üzerlerine düşeni yapmış
olmalarıdır.

Bugün Nerede Duruyoruz?
Soru: Apartman dairenizden Silicon Vadisini hemen hemen görebiliyorsunuz.
Enformasyon teknolojisi, internet, ve yeni ekonominin sizin hayatınızı adadığınız iktisat ve siyasetin büyük meselelerini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?
Friedman: Büyük meselelerin nasıl etkileneceği konusunda aklıma gelen en
önemli şey, sanırım internetin hükümetin vergi toplama imkânlarını zorlaştıracak olması. Bence bu çok önemli bir faktör. Hükümetlerin en etkin şekilde
vergi toplayabildiği şeyler hareket etmeyen şeylerdir. Bu nedenle servet vergileri
her zaman ilk akla gelen vergilerdir. İnsanlar hareket edebilir, dolayısıyla onlardan vergi almak biraz daha zordur. Birleşik Devletler içindeki Eyaletler insanlar
üzerinden vergi toplamakta zorlanırlar, ama bir bütün olarak Birleşik Devletler
insanlar üzerinden daha kolay vergi toplayabilir. Şimdi internet, sanal alemde,
kayıt olmadan iş akitlerinin gerçekleştirilebilmesini mümkün kılmak suretiyle,
İngiltere’de bulunan birinin ABD’deki Amazon.com’dan kitap sipariş edebilmesini mümkün kılmak suretiyle, ABD’deki birinin Hindistan’da iş yapmasını
mümkün kılmak suretiyle, sanırım sanal alem hükümetlerin vergi toplama olanaklarını çok çok zorlaştıracak, bu da hükümetlerin oynayabileceği rolün azalmasında çok önemli bir etkide bulunacaktır.
Soru: Öyleyse bir tür nihai “Hayekçi” devlete doğru yürüyor gibiyiz, öyle mi?
Friedman: Sanırım öyle bir yoldayız. Tabii bunun avantajları yanında dezavantajları da var. Suçluların da işlerini daha kolay yapabilmelerini sağlayacak, ancak,
biliyorsunuz, her suçluyu aynı kefeye koymamak lazım. Şu anda bu kadar suçlumuz var, zira ihlal edilecek bu kadar yasamız var. Birleşik Devletler’in durumuna bakalım. İki milyon insan hapiste, dört milyonu şartlı tahliye edilmiş veya
gözetim altında. Niçin? İnsanların bedenlerine ne vereceklerini kontrol etmeye
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yönelik yanlış girişimimiz yüzünden. Uyuşturucu denen şeylerin, illegal hapların
yasaklanmış olması hapishanelerin dolmasının önemli bir nedeni. Oysa bunlar
kurbansız suçlar, suç olmaması gereken şeyler.
Soru: Mont Pelerin’deki o ilk toplantının üzerinden yarım asırdan fazla bir süre
geçmişken, mücadeleyi kim kazandı, kim kaybetti?
Friedman: Entellektüel mücadeleyi kimin kazandığı konusunda bir kuşku yok.
Dünya kamuoyunun algılanan entellektüel görüşünün, bugün 1947’de olduğundan çok daha az merkezden planlama ve devlet kontrolleri taraflısı olduğuna şüphe yok. Çok daha müphem olan, pratik mücadeleyi kimin kazandığıdır. Bugün
dünya 1947’de olduğundan daha sosyalisttir. Hükümet harcaması bugün, sadece
mutlak rakam olarak değil, gelirin yüzdesi olarak da, hemen hemen her Batılı
ülkede 1947’de olduğundan daha yüksektir. İş dünyası üzerindeki hükümet regülasyonu daha fazladır. Fazla bir millileştirme, bir anlamda sosyalleştirme olmasa
da, ekonomiye devlet müdahalesi hiç kuşkusuz artmıştır. Bunun doğru olmadığı
yegâne ülkeler daha önce komünist sistemin parçası olan ülkelerdir. Polonya’da,
Çekoslovakya’da, Macaristan’da, Rusya’da, ve dünyanın o kısmının tümünde
hem entellektüel hem de pratik mücadeleyi bizim kazandığımızı söyleyebiliriz.
Ama Batıda, pratik mücadeleyi kimin kazandığı henüz belli değildir.
Soru: Umutlu musunuz?
Friedman: Ya, evet, gayet umutluyum. Beni yanlış anlamayın. Şu anda mücadeleyi pratikte kazanmış değiliz, ancak bence uzun dönemde fikirler galip gelecek,
ve sanırım entellektüel düzeyde olduğu kadar pratikte de mücadeleyi biz kazanacağız.
Soru: Merkezi kontrollerin itibarı kalmadı, hükümetler ciddi oranda geri çekilmiş görünüyor, fakat acaba giderek daha fazla mı regüle ediliyoruz?
Friedman: Farklı alanları birbirine karıştırmamak lazım. Bazı tür regülasyonlar
azalmıştır. Fiyatlar konusundaki regülasyonlar ve endüstriler üzerindeki belirli regülasyonlar hafiflemiştir. Öteki tür regülasyonlar, özellikle kişisel davranış
üzerindeki regülasyonlar artmıştır. Dar iktisadi kontrolün yerini sosyal kontrol
almaktadır.
Soru: Bu regülasyonlardan bazılarının en nihayetinde serbest piyasa için bir tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?
Friedman: Bunlar serbest piyasaya bir tehdit değildir. İnsan özgürlüğüne bir tehdittir.
Soru: Halihazırda, hükümetler her tarafta piyasadan çekiliyorlar, veya öyle görünüyorlar. Sarkaç tekrar aksi istikamete doğru salınabilir mi sizce?
Friedman: Sarkaç kolaylıkla aksi yöne doğru da salınabilir. Aksi yöne doğru
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salınabilecek olmasının nedeni olumlu anlamda insanların bunun böyle olmasını istemesi değildir. Bunun çok basit nedeni şudur: Büyük bir gücü elinde bulunduran hükümetler olduğu müddetçe, özel çıkar gruplarından müdahale yönünde bir baskı her zaman gelecektir. Hükümette bir şeyi elde edince, ondan
vazgeçmek çok zordur. Dolayısıyla, sanırım burada gerçek bir tehlike vardır. Bu
anlamda savaşın kazanıldığını kolay kolay söyleyemeyiz. Kanımca bir toplumu
özgür tutabilmek için sürekli çaba sarfetmek gerektiği hâlâ doğrudur. Özdeyiş ne
diyordu? “Özgürlüğün bedeli, ebedi teyakkuzdur.”
Çeviren: Mustafa Acar
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Eugen Böhm Bawerk, Carl Menger ve Friedrich von Wieser’la birlikte, önemli iktisat ekollerinden Avusturya İktisat Okulu kurucusudur. Böhm-Bawerk’in
Marx ve Marksist Sistemin Bitişi adlı bu eseri 1896’da, Marx’ın Kapital’in
üçüncü cildinin yayımlanmasının peşinden kaleme alınmıştır. Yazar, Avusturya İktisat Okulu adına Marksist sistemi eleştirmiştir. Kitaba göre, Marx,
Marksizmdeki, çözümü üçüncü cilde ertelediği transformasyon problemini
çözememiştir. Bu yüzden, Marksist sistem tamamlanamamış, başka bir deyişle
hiç inşa edilmemiştir.
Marx ve Marksist Sistemin Bitişi (1896), Merksist değer ve artı değer teorisine
bügüne kadar yöneltilen en tahripkâr eleştirilerden biridir. Şimdiye kadar
Türkçe’ye kazandırılmamış olması büyük bir eksikliktir. Liberte Yayınevi, 16
kitaplık Avusturya İktisat Okulu serisi çerçevesinde bu ölümsüz eseri ülkemiz
okuyucularının istifadesine sunmaktadır.
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Hür Bir Toplumda Firma:
Frederic Bastiat’nın İçine
○
Doğanlar Nelerdi?
Pascal Salin○○

2

00.üncü doğum gününü daha geçenlerde kutladığımız Frederic Bastiat firma problemi üzerine fazla kafa yormamıştır ve bu konuda onun fikirlerini mercek altına alan bir makale yazmaya kalkmak beyhude gayret olarak
görülebilir.1 Ne var ki ünlü Ekonomik Ahenk adlı kitabının XIV. faslında
gerçekçi bir firma kuramının ve giderek beşeri faaliyetlerin tevziî kuramının temellerini atmak için ihtiyaç duyulabilecek malzemenin tamamının bulunabileceği en az bir kurucu metin –el Hak– vardır. Ve bu kurucu metin hem orijinal
hem de derindir. Bu makalede önce Frederic Bastiat tarafından sunulan yaklaşımı
anımsayacak (bölüm I), sonra ikinci bölümde onu geliştirecek, nihayet üçüncü
bölümde bu doğrultularda başta firmanın tabiatına dair olanlar olmak üzere bazı
amelî ve nazarî sonuçlar çıkaracağız.

I. Bastiat ve Firma
“Ücret-mukabili-çalışma sistemi özellikle de sosyalistler tarafından kıyasıya eleştirilmiştir.
Onlar bu sistemi kölelik veya serflik sistemlerinin bir versiyonu olarak nerdeyse mahkum
○ http://bastiat.net/en/Bastiat2001/pascal.salin.html
○○

Paris-Dauphine Üniversitesi’nde profesör.

1

Bu makalenin bir eski versiyonu kısa adı “Liberteryen Enternasyonel” olan Bireysel Hürriyet
Uluslararası Topluluğu’nun 3 Temmuz 2001 tarihinde Dax’da tertiplemiş olduğu “2001 Bastiat
Odessey” adlı Frederic Bastiat toplantısında sunulmuştur.
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etmişlerdir. Her hal-ü karda, onlar bunu hürriyete ancak zahiren istinat eden bir aşırılık ve
tahakküm konvansiyonu, güçlü olanın zayıfı ezmesi ve sermayenin çalışma hayatı üzerinde
kurduğu tiranlık addetmişlerdir” (Frederic Bastiat, “Ücretler”, Ekonomik Ahenk kitabının
XIV. bahsi )2
Frederic Bastiat’ın daha nice sözü gibi bu cümlesi de hayret edilecek kadar moderndir ve orada ücret-mukabili-çalışanların kapitalist müteşebbisler tarafından
fazla terletildiklerini ve işçi-işveren münasebetinin esas itibariyle eşitlik temelinde olmadığını savunan Marksist versiyonun anımsatıldığını sanabilir.
Bilakis, Bastiat’nın yaklaşımı insan tabiatının doğru bir müşahedesi üzerine
temellendirilmiş olup, ücret-mukabili-çalışma sisteminin zuhurunun bir dinamik
çözümlemesini de içerir. Ne var ki, ücretler üzerine yazmış olduğu bu bahsin
büyük bir kısmında tam da ücretler problemlerini, dolayısı ile de firma problemini ele almamış olması garipsenebilir. Fakat Frederic Bastiat ücretlerin spesifik
rolü ile diğer beşeri olgular arasında bir kıyaslama yapmayı tercih etmekle daha
akıllıca bir iş yapmıştır. Böyle yapmakla da, ücretlerin sebeb-i mevcudiyet ve
rollerinin daha genel bir toplum-içinde-beşeri-faaliyet-kuramına müracaat ederek
anlaşılamayacaklarını göstermiştir. Firma içinde rollerin farklılaşmasına götüren
süreç insanları sigorta poliçeleri almaya ve satmaya veya faiz mukabili borç almaya ve vermeye sevkeden süreçlerin tıpatıp aynısıdır.
Dolayısı ile de Frederic Bastiat bireylerin neden salt ikili ilişki içerisinde mübadele etmekle kalmayıp firmalar, birlikler, dernekler, vs. kurduklarının sebeplerinden bazılarını analiz etmektedir. Bu sebeplerden önemli biri risk denen
olgunun mevcudiyetidir. Risk çok yüksek olduğunda, bireyler, her bir üyenin
diğerlerinin sebep olacağı hasarın bir kısmını yüklenmeyi kabulleneceği bir karşılıklı-sigorta organizasyonu yaratmayı kârlı bulurlar. Böyle bir organizasyonda
her üye sigortalanan emlakin değerleri farklı olduğu takdirde her bir hisse senedinin de farklı olacağı gerçeği gözardı edilecek olursa tamamen aynı rolü oynar.
Böyle bir organizasyon her bir üyesi çok olası bir küçük riski az olası bir büyük
riske yeğlediğinden kurulmuş olmaktadır. Bizzat Bastiat’nın seçtiği sözcüklerle:
“İnsanlar yeknesaklığa bayılırlar. Ne var ki, insanın ve faaliyetlerinin tabiatı mütalaa edilirken yeknesaklık onunla kabil-i telif değilmiş gibi görülür.” Dolayısıyla
bir araya gelerek hayatlarını daha da yeknesak kılarlar.
Bu akıl yürütme apaçıktır. Şimdi, Frederic Bastiat’nın izahında, cemiyet içinde insan davranışlarını kavramaya yapılmış büyük bir katkı sayılması gereken
çok ilginç bir husus vardır. Herkesin –hatta sosyalistlerin bile– riski paylaşmanın bir vasıtası olarak biraraya-gelmenin faydaları hakkında hemfikir olduğunu
2

Bu makalede Frederic Bastiat’dan yapılan bütün alıntılar (bizim tercümemizle) bu bahisten alınmıştır. Bu bahsin hem Fransızca hem de İngilizce metinlerine bastiat.org ve econlib.org adreslerinden erişilebilir.
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vurgular. Fakat, “biraraya gelme” diye sosyalistler sadece böyle düzenlenmeleri
adlandırmışlardır. Spekülasyon boy gösterir göstermez onlara göre, herkes çil
yavrusu gibi dağılacaktır. Benim görüşüme göre ise –bunu Bastiat söylüyor– birbirlerine daha bir kenetlenirler.
Dolayısıyla sosyalistlere göre kâr-peşinde-koşan bir unsur olarak spekülatör
bir birliğe müdahil olur-olunmaz, bu birlik ruhunu ve sebep-i mevcudiyetini bütünü ile yitirecektir. Bastiat’ya göre ise, o, birliğin amaçlarını tamamlama kapasitesine büyük bir katkı yapmış olacaktır. Beşerî faaliyetlerin gelişmesine dinamik
bir nokta-i nazardan bakılacak olursa, Bastiat böylelikle bazı müteşebbislerin
–veya bazı firmaların– müşterek sigorta üyeleri grubuna müdahil olup onlara
şunu teklif ettiklerini tahayyül etmektedir:
“Birbirimizi müşterek olarak sigorta etmekle âsude bir yaşam tarzını satın almak istediniz ve felaketlerle başetmek için her sene tasarruf ettiğiniz lalettayin meblağ böylesine
değerli bir şey için ödediğiniz fiyat oluyor. Fakat bu meblağın yeterli olup olmayacağını önceden
bilmeniz asla mümkün değildir; binanaaleyh pek de âsude sayılmazsınız. Şimdi! Size yeni
bir süreç teklif etmek istiyorum. Bana ödeyeceğiniz sabit bir yıllık sigorta primi pahasına,
muhtemel hasârınızın bütün riskini üzerime alıyorum; hepinizi sigorta ediyorum ve sözümde
durmamamı sağlayacak sermaye de işte buradadır.”
Dolayısıyla, Bastiat bir müteşebbisin riske karşı korunmak maksadıyla bir araya gelmiş kimseleri ziyaret ettiğini ve onlara yeni bir düzenleme teklif ettiğini
varsaymaktadır. Bu bir araya gelmiş kimselerin bir müteşebbis aradıklarını ve
bu düzenlenmeyi onun dahli ile yaptıklarını da pek âlâ farz edebilirdi. Pratik bir
nokta-i nazardan, tek bir kimsenin (veya bir firma temsilcisinin) bir araya gelmiş
kimseler topluluğunun muhtelif üyelerini ziyaret etmeye karar vermesi bunların
topluca onu ziyaret etmek istemelerinden daha olasıdır: Bu kolektif karar verme
kuramının bir mantıksal çıkarsamasıdır. Ne var ki, kuramsal bir nokta-i nazardan
bakıldığında, müteşebbis ile topluluk üyeleri arasındaki müzakere sürecini kimin
başlattığı o kadar da önemli değildir. Düzenlemede, tıpkı mukaveleye dayanan
her düzenlemede olduğu gibi, esaslı bir simetri olduğunu vurgulamanın bir yolu
da şudur: nihai düzenleme, bir birey bir bireyler grubu ile mukavele vasıtasıyla
işbirliği yapmayı da seçse, çok sayıda birey onunla pazarlık etme kararını müşterek olarak da alsa, aynı olacaktır. Gerçek hayatta, ne birinci ne de ikinci varsayım
galebe çalar. Umumiyetle çalışanlar takımı –yani bir araya gelmiş olanlar– müteşebbis zuhur etmeden evvel yokturlar. Daha ziyade, bir potansiyel müteşebbis
çalışanlar takımını, birbirini tamamlayan izole çalışanları “kiralayarak” kendi
kafasına göre kurar. Fakat, bu da bir teferruattır. Her hâl-ü kârda, bütün bunlar
arasındaki münasebetler tamamı ile aynıdır.
Birleşmenin üyeleri, tam güvenli ve âsude olabilmek için hisselerine her zaman düşenden biraz daha fazlasını ödemeye razı olmuşlardır. Bastiat, “sosyalistlere bakılacak olursa, üyeler arasına aracı-tefeci girmiş olduğundan birlik çil
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yavrusu gibi dağılacaktır” demektedir. Ona göre ise, üyelerin birlikte yönetime
katılmadan kalmanın bir yolunu bulmuş olmalarından maada esaslı bir değişim
olmamıştır. Müteşebbis tarafına bakıldığında ise, onun iki değişik çeşit hizmet
getirdiği görülür. Birleşmiş fertler topluluğunu baş edemeyecekleri risklerden de
kurtarmış ve birliğin yönetimini üzerine almıştır. Her türden mübadelede olduğu
gibi, mübadele eden tarafların her ikisi de, yetenek ve tercihleri veri alındığında,
mübadeleyi mümkün kılan ihtisaslaşmadan müstefit olur. Ve Fredric Bastiat, bu
mukaveleye-istinat-eden düzenlemenin gönüllü –ve dolayısıyla da faydalı– karakterini vurguluyor. Ve “böyle bir transformasyona uğramakla, birlik her türlü
ilerlemeye hazır bir hale gelmiş olur” diye de ilave etmektedir.
Sigortacılık misalinden kalkarak salt mukavele temelli düzenlemelerin bireylerin sosyal işbirliğini nasıl daha iyi organize etmelerine ve hayatın bir gerçeği olan
riskleri nasıl daha iyi yönetmelerine yardımcı olduklarını izah ettikten sonra, bu
yaklaşımını her nevinden beşeri faaliyete teşmil etmiştir. Böylelikle de, her bir
çeşit gelirin (ücret, kâr, faiz) oynamakta olduğu spesifik rolü ve –Frederic Bastiat
bunu açıkça iddia etmiş olmasa da– firmanın nasıl çalışacağını anlamak mümkün
olmuştur. Frederic Bastiat’ya göre, (sosyalistlerin) sermaye ve emeğin paylarına
düşen sabit ve dolayısıyla da kılı-kırk-yararak hesaplanan gelir biçimleri olan faiz
ve ücretleri hiçbir zaman yeterli bulmamaları aynı önyargılar ve aynı bilgisizlikten ileri gelmektedir.
Ücret mukabili çalışanların ücret sisteminden kurtulmak ve onun yerine –sanki birlik ve ücret kâbil-i telif şeyler değillermiş gibi– bir nevi birlik ikame etmek
istemeleri hep sosyalistlerin bu yanıltıcı yaklaşımlarından ileri gelmektedir. Ücretlere ve ücret mukabili çalışma sistemine bu güvensizliğin bugün üstesinden
gelinmiş gibi ise de aslında onu başka kisveler altında hâlâ görebiliriz. Bu güvensizlik Marksistlerin ilham kaynaklarından biridir, zirâ onlar müteşebbisi işçilerin
firmanın çıktısına yaptıkları üretken katkının karşılığı olarak almaları gereken bir
meblağı gaspedecek kadar güçlü biri olarak tasvir ederler. Sadece işçilerin (ücret
mukabili çalışanların) üretken, müteşebbisin ise kaynakları işçiler topluluğunun
elinden alınan bir nevi asalak olduğu fikri (rahmetli Ahmet Kabaklı’nın tabiri ile)
“özyönetimli, öztüketimli ve özgüdümlü” işletme kuramcılarının hepsinin ilham
kaynağı olmuştur. Bugün bile ileri sürülen mesela “çıktının âdil paylaşımı” tezi
ücret mukabili çalışanların kâra ortak olmaları gerektiğini ima etmektedir.

II- Bir İşbirliği Sistemi Olarak Firma
Frederic Bastiat tarafından verilen misâli izleyerek bir çalışanlar takımının
gerçekten de mevcut olduğunu farzedelim. Bu takım bir kapitalist firmaya şu iki
yoldan dönüşebilir:
● Bir müteşebbis, takıma, vasıtası ile takımı yönetmekte ihtisaslaşmayı ve
riskleri üstlenmeye taahhüt ettiği bir yeni mukaveleler paketi teklif eder.
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● Çalışanlar ücret-mukabili çalışmaya karar verirler ve aralarındaki mukavele mûcibince sadece firma katma değerinin ücretler ve faiz tarafından
soğurulmayan kalıntısını alacak olan bir müteşebbisin hizmetlerini kiralarlar.
Her hal-ü karda, çalışanlar takımının böyle bir transformasyona uğraması ile
kurulmuş olan yeni firma henüz bir mukaveleler paketinden başka bir şey değildir. Yani kurulması, tarafları arasında üzerinde serbestçe mutabakata varılış her
mukavele gibi, herkese menfaat sağlamıştır. Adına “çalışanlar takımı” dediğimiz
daha karmaşık bir mukaveleler paketini ikâme etmekle, taraflar, bu yeni paketi
kendileri için faydalı addettiklerini açığa vurmuş olmaktadırlar. Açıktır ki, bazı
vak’alarda, yanlış seçim yapmış ve bu yaptıklarından ileride pişman olmuş olabilirler, fakat sorun bu değildir: Yeni mukaveleler paketini kabul ettikleri anda,
onun faydalı olduğuna kânîdirler. Ne var ki, insanoğlunun Tarih boyunca “firma” olarak bilinen mukaveleler paketini diğerlerine tercih etmiş olması gerçeği,
bunun en müessir set olduğunu tecrübe ile öğrenmiş olabileceği hipotezinin bir
ispatı olabilir.
Frederic Bastiat’nın doğru olarak görmüş olduğu gibi, rollerin bu farklılışmalarının iki tasvibi vardır: Üretken sürecin daha iyi örgütlenmesi ve risk-kabulünün iyi bir tevsii. Bunları ayrı ayrı ele alalım
1. Bir Yönetici Tarafından Örgütlenme
Firmanın kurulması ile sağlanan ilerlemeleri daha iyi analiz etmek için, önce
risk olgusunun mevcut olmadığı muhayyel bir dünya tasavvur edelim. Bu dünyada henüz ekonomik örgütlerin kurulmadığı bir salt mübadele ekonomisinin
mevcut olduğunu da farzedelim. Her bir bireyin “başlangıç donanımı” iptidaî
maddeler ve kendi üretken kapasitesinden (dimağından) ibaret olsun. O sahip
olduğu veya mübadele yolu ile elde ettiği bu iptidaî maddeleri dönüştürecek ve
elde edeceği çıktının da bizzat kendi tüketeceği ve yatırım maksadı ile elde tutacağı miktarından arta kalanını satacaktır. Meselâ, bir otomobil imal edecekse ve
kendisi de ancak bir şasi imal edecek donanma sahipse, üreteceği şasileri onlara
kaporta geçirecek birine, o da motor ilave edecek bir başkasına satacaktır.
Fakat prodüktiviteyi ve dolayısı ile de bu üretim zincirinin her bir mensubunun gelirlerini artırmak için bir takım-koordinasyonu muhtemelen gerekecektir.
Özyönetim üretim süreci basit ve takım da küçükse mümkündür. Takım arkadaşları, birbirlerine yeteneklerine uygun vazifeler vererek, kendi kendilerini
koordine ederler. Ne var ki, takımın müşterek mahsulünün nasıl paylaşılacağı sorusu sorulduğunda bir problemin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Hele bu sorunun
yanıtı üretim tamamlandıktan sonra aranmışsa, takım mensuplarının birbirlerinin payı hakkında oybirliği ile mutabık kalmaları çok zayıf bir ihtimâldir. Bu ön
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ihtilafa rağmen, çıktının bir şekilde paylaşımı üzerinde, meselâ bir “demokratik”
karar alma süreci sonunda, eninde-sonunda anlaşmaya varacaklarını farzedebiliriz: Takım içerisinde barışçı münasebetleri muhafaza etmek adına, bütün üyeler,
bu paylaşımı âdil olmasa da kabul edeceklerdir. Fakat bazılarının diğerlerinin
çekingen kalmalarından istifade etmeleri riski daima vardır ve güçlü zayıfı ezecektir. Üretimin her sosyalist örgütlenmesinde olduğu gibi... Böyle karar alma
süreçlerinde mündemiç olan risk insanları takım üretimi içinde yer almakta giderek daha isteksiz hâle getirir.
Nihaî gelirin barışçı ve üzerinde-mutabakata-varılmış bir paylaşımını elde edebilme kuşkusuz takım arkadaşlarının paylaşım kuralları üzerinde üretim sürecine
girişilmeden evvel anlaşmış olmalarını icap ettirir. Aralarında mukavele-temelli
bir düzen kurarlar. Böylelikle de, ekonomik muhasebe mümkün ve paylaşımdan
ileri gelecek riskler izale edilmiş olur.3 Bu çözüm insanlar için yararlıdır, zira,
Frederic Bastiat’nın da belirttiği gibi, insanlar yeknesaklıktan hoşlanırlar. Aslında, yeknesaklığı, ne pahasına olursa olsun, satın almaya elbette hazır değillerdir,
fakat bahis mevzuu olan şu durumda, bu fiyat muhtemelen çok küçük, binaenaleyh ödenmeye değer olacaktır. Onları tereddüde düşürecek olan bu fiyat değil,
fakat müzakere etmenin maliyetleri olacaktır. Zira takım arkadaşları birbirlerinin muhtelif evsafına olan talepleri keşfetmek için kafa yormak zorunda kalacaklardır. Bütün hisselerin aynı ve eşit olması için bir neden kuşkusuz yoktur.
Hisseler son tahlilde her bir üyenin katkısına ve sahip olduğu yeteneklerin nispî
nedretine bağlı olacaktır.
Dolayısı ile, bir mukaveleler paketine istinat eden bir işbirliği sistemi bir dizi
ikili-anlaşmalar ve mübadeleler yekununun yerini almış olur. Takım arkadaşları
bundan böyle çıktılarından ziyade hizmetlerini satar olurlar. Her biri emeğini
adına firma dediğimiz tüzel kişiliğe satar ve müşterek çıktının da üzerinde önceden-mutabakata-varılmış bir hissesini alır. Açıktır ki, verimlilikte artış, ancak
daha karmaşık ve daha soyut bir mukaveleler paketine imkân veren böyle bir
kurumsal değişim ile birlikte gelecektir.
Müşterek üretimin üreticilerden biri tarafından temellük edilen hissesinin adı
“ücret” olabilir, fakat “o bir ücretli değildir” demek ancak onun daha umumî statüsüne –muhtemelen gereksiz– bir göndermeden başka bir şey olmayacaktır. “O
akdeden ve ticaret yapan bir üreticidir” demek daha uygun olur.
(b) Şimdi, şayet üreticiler çok sayıda ve üretim süreci de karmaşıksa, özyönetim imkânsızdır ve takım arkadaşları –yani ücret-mukabili-çalışanlar– Frederic
Bastiat’nın da teklif etmiş olduğu gibi bir organizatör arayışı içine girmeyi ya3

Risk olgusunun mevcut olmadığını (şu an için yapmış olduğumuz gibi) farzettiğimizde, nihaî ürünün
(piyasa) değerini herkesin bildiğini farzetmiş oluyoruz. Fakat bir kolektif üretim sürecinde bölüşüm
kurallarının noksanlığı ortaya bir bölüşüm riski çıkarır.
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rarlı görecekleridir. Ona bir “yönetici” diyebiliriz, fakat ona bir “müteşebbis”
demek için vakit henüz erkendir, zira şimdilik risk olgusunun mevcut olmadığını farzetmiştik ve hiçbir takım arkadaşının bunu dert etmesi gerekmemektedir.
Mukayeseli üstünlüklerine uygun olarak, firmanın üreticileri, ya bu umumî işte,
ya da bir başka daha spesifik işte ihtisaslaşırlar. Böylelikle, firmaya bir rollerin
farklılaşması olgusu girmiş olur, ancak bunu bir asimetri olarak tefsir etmek doğru olmaz: Yönetici daha alt statülerdeki kimselere emirler veren bir hiyerarşik
organizasyonun tepesinde falan değildir. Roller farklılaşmıştır, ancak hepsi eşithaklara-sahip-olma anlamında hâlâ eşittirler. Bir mukavele, tarafları farklı şahıslar
değillerse, elbette söz konusu olamaz, fakat bunların farklılıkları asimetri demek
değildir. Her hal-ü karda, yönetici de, adına “firma” denen hükmî şahsiyet ile
diğer çalışanların imza etmiş oldukları türden bir mukavele imzalar. Bu “firma”
mensuplarının yekunundan fazla bir şey olmayıp, hepsi de aynı türden münasebetler içindedir. Bu nokta-i nazardan bakıldığında, yönetici mi diğer çalışanları tutmuş, yoksa çalışanlar mı kendilerine bir yönetici tutmuş, pek fark etmez.
Daha doğrusu, firmanın nasıl çalıştığını anlamak için kimin kimi tuttuğuna bakmak gerekmez. Bu “tutma” tabirini hiç kullanmamak ve bireylerin mukaveleye
taraf ve mübadelede ortak olduklarını ve çıktıdan da hisse aldıklarını söylemek
daha doğru olur. Tarih boyunca, kimi zamanlar yöneticinin işçi aradığını ve onları “tuttuğu”nu, kimi zamanlar da işçilerin kendilerine bir yönetici aradıklarını
ve onu “tuttukları”nı tahayyül edebiliriz, fakat netice itibarı ile bir şey farketmemektedir: Hepsi arasında her birinin ihtisasına uygun bir mukavele vardır ve
önemli olan da budur.
İki farklı pratik düzenleme tahayyül etmek de mümkündür:
● Ya çalışanlar ve organizatör hizmetlerini adına “firma” dediğimiz ve
müşterek ürünü satarak üzerinde-mutabakata-varılmış sabit gelir türlerini
ödeyen mücerret oluşuma satarlar;
● Ya da işçiler hizmetlerini ürünü piyasaya süren, ücretleri ödeyen ve
arta kalanı da kendi payına ayıran organizatöre satarlar.
Bu iki düzenleme de, risk söz konusu olmadığında, tıpatıp aynıdır, fakat önemli olan husus şudur ki, böyle bir mukaveleler paketi, bir emir-komuta zincirini,
işçilerin hizmetlerini yöneticiye sattıklarını ikinci şıkta dahi, asla tesis etmez. Dolayısı ile, “yönetici (veya bilahare, müteşebbis) işçileri tutar” (veya “hizmetlerini
satın alır”); veya “firma içinde yöneticilerin işçilere emirler verdiği bir hiyerarşi
vardır” dendiğinde semantik yanlış anlamalar olur. Hiyerarşi demek emir-komuta-zinciri (yani itiraz kabul etmeyen bir sistem) demektir. Buna verilebilecek en
iyi örnek devlet adamları ile vatandaşlar arasındaki münasebetlerdir. Bunlardan
birincileri ikincilere itaat edilmediği takdirde müeyyide tatbik edilecek olan emirler verebilirler. Fakat bu meselâ firma gibi tarafların hür iradeleri ile imzalamış
oldukları mukavelelere istinat eden münasebetler söz konusu olduğunda böyle
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değildir. Bu nokta-i nazardan bakıldığında, firmayı bir hiyerarşi ile yapılandırılmış bir organizasyon olarak tasvir etmek yanıltıcı olacaktır. Dolayısı ile, yöneticiler böyle bir hiyerarşinin tepesinde falan değillerdir. Sadece diğer katılımcıların
oynadıklarından daha farklı ve daha karmaşık bir rol oynarlar.
Şimdi, her mukavelede, tarafların, yek diğerini, herkesin belli mükellefiyetlerinin icaplarını yerine getireceğinden emin olma için kontrol etmesi zorunluluğu vardır. Bu bilhassa bir firmada böyledir. Bir misal olarak, işçilerin hizmetlerini bir yöneticiye sattıkları şıkkı ele alalım. Bu sistem altında kontrol işçiler
bakımından kolaydır: yöneticinin üzerinde mutabık kalınmış maaş ve ücretleri
ödeyip ödemediğine bakmaları yeterli olacaktır. Yönetici için ise kontrol çok
daha zor bir vazife olacaktır, zira her birinden bir başka çeşit hizmet satın almaktadır. Dolayısı ile, yöneticinin, diğer çalışanları kontrol etmek için, onların
kendisini kontrol etmek için harcayacaklarının yekunundan çok daha fazla mesai
harcaması ve dikkat sarfetmesi gerekecektir. Rollerin ve gözetim vazifelerinin
bu farklılaşması firmaya dışarıdan bakan bir gözlemciye ortada bir hiyerarşi olduğu izlenimi verebilir. Fakat, tekrar etmemize izin veriniz, yönetici bir işçiler
ordusunun genelkurmay başkanı falan değildir. İyi-işleyen bir kapitalist firma
kontrol prosedürleri elbette içerir, fakat hiyerarşik münasebetler içermez. Hatta
“kapitalist firma bir hiyerarşik sistem olmadığından yeğlenmiştir” demek dahi
mümkündür.
Belirsizlik
Şimdi şu belirsizliğin-olmadığı-dünyadaki firma faraziyesini yavaş yavaş terketmemize izin veriniz. Frederic Bastiat’nın o ünlü sözünü tekrar hatırlayalım:
“İnsanlar yeknesaklığa bayılırlar” (veya riskten kaçarlar). Binaenaleyh, kendilerine sunulacak risk-seyreltme hizmetinin bedelini ödemeye hazırdırlar. İyi bilindiği üzere, bu hizmeti sunan kişi müteşebbisin ta kendisidir: Firmanın çıktısının piyasa değeri belirsiz olduğunda, ücret-mukabili-çalışanlara, sabit bir ücreti, henüz
üretim başlamadan vaat eder ve toplam gelirin de ücretlerden arta kalanını ele
geçirir ki, buna “kâr” diyoruz. Ücret-mukabili-çalışanlar daha düşük potansiyel
gelirlere razı olurlar, fakat bu gelirler her ayın başında kendilerine “trink” ödenir.
Toplam çıktıdan her bir çalışanın alacağı hisse de, bu çıktının piyasa değeri henüz
belli olmadan, pekâlâ kararlaştırılabilirdi. Fakat, Tarih’in ispat etmiş olduğu gibi,
bunlar, riski, bu risk-seyreltme hizmetinde ihtisaslaşmış birine yüklemeyi çoğu
kez yeğlerler. Bu hizmete “kesinlik sağlama hizmeti” demek de mümkündür.
Tıpkı –Frederic Bastiat’nın da etüt ettiği– sigortacı tipinin güvence hizmeti mukabili para kazandığı gibi, çalışanlar da müşterek çıktılarının önceden-belirlenmesi-imkânsız bir kısmını risk-üstleniciye bırakmaya razı olurlar. Mukavelelere
istinat eden her düzenleme, hem işçiler muntazam bir az gelir (fakat aynı zamanda da az kayıp) pahasına daha çok güvence satın aldığından, hem de risk-üstlenici
güvence hizmetleri satarak çok veya az önemli bir gelir elde ettiğinden, bütün
taraflarına menfaat sağlar.
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Yönetici ile risk-üstlenicinin aynı kimse olması da gerekmez. Fakat her iki
rolü de aynı kişinin oynaması için şu mühim sebep mevcuttur: Üretimin riskini
üretim sürecini gözetim altında tutma imkânından mahrum birisi üstlenmek istemez. Yeri gelmişken ilave edelim: Riski üstlenen bir yönetici üretim sürecini
gözetim altında tutarken “gözlerini” ister istemez “dört açacak” ve yenilikler yapacaktır, zira şahsi kazancı bunlara bağlı olacaktır.
Müteşebbis her iki rolü de oynadığından, ücret-mukabili-çalışanlarla yönetici
arasındaki münasebetler hakkında daha önce söylemiş olduklarımız hâlâ geçerlidir: Müteşebbis, bir hiyerarşik yapının şefi, işte tam da bu yönetici rolüne risküstlenici rolünü ilave ettiğinden olmaz! Firma hiçbir surette bir emir-komuta
sistemi olarak inşa edilmez. Her hal-ü kârda bir mukaveleler paketi olarak kalır.
Aynı anda hem yönetici, hem de bir nevi sigorta şirketi işlevleri gören müteşebbisin “bir sigortacı olarak kabul görebilmesi için üstlendiği riskleri icâbında
tazmin edecek servete sahip olması gerektiği”ni vurgulayan Frederic Bastiat’nın
da saptamış olduğu gibi, sermaye-sahibidir de...
“Müteşebbis firmanın sahibidir” demek hâl-i hazırdaki üretim araçlarının bir
kısmının ve müstakbel kârların ona ait olduğu demektir. Sahibi olarak firmayı
–yâni sermaye malları, tatbik etmekte olduğu örgütlenme biçimi, imzalamış olduğu mukaveleler vs’den mürekkep bir karmaşık seti– satabilir de...

III- Firma Çözümlemesinin Bazı Çıkarsamaları
Firmayı bir mukaveleler paketi olarak tanımlayan geleneksel tanım önemli ve
doğrudur. Bu kısa tanımdan çok çıkarsama yapmak olanaklıdır.
1. Farklılaşma ve Asimetri
Daha önce de vurguladığımız gibi, mukaveleler, insanlar bir olmadıklarından
ve farklılıkların da ancak bir emir-komuta sisteminde sözkonusu olabilecek asimetri demek olmadığından vardırlar.4 İnsanların iradelerini başkalarına onları bir
şeylere icbâr ederek tatbik edebildikleri bir sistem olan emi-komuta sisteminde
beşerî münasebetler tek-yönlü, mukavele-temelli bir sistemde ise karşılıklıdır.
Şimdi, her bireyin amaçları farklıdır ve bu amaçlar birbiri ile kıyaslanamaz.
Hür toplumda asimetriden neden söz edilemeyeceğinin sebeplerinden biri budur:
Hür insanların farklı eylemleri arasında kıyas yapmanın bir yolu olmadığından,
herhangi bir hür ilişkinin (taraflarından birine diğerinden daha fazla menfaat sağladığı anlamında) asimetrik olduğunu savunmak imkânsızdır. Bilakis, insanlar
asıl bir şeylere icbar edildiklerinde, bazılarının kaybedip bazılarının da kazanacağı apaçıktır ki, “asimetri” diye asıl buna denir. Binaenaleyh bir kapitalist firmada
asimetri falan yoktur.5 Bu çıkarsama da bizi bazı çıkarsamalara götürür:
4

“Sosyal işbirliğinin iki ayrı çeşidi vardır: Mukavele ve eşgüdüm esaslı işbirliği ve komuta ve astlaştırma
veya hegemonya esaslı işbirliği” (Ludwig von Mises, Human Action).
5

Kezâ enformasyonun asimetrik olduğu iddiası da çok tartışma götürür. Farklı bireyler farklı
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(a) Yalnız mikro iktisat derskitaplarında varsayılmakla kalmayıp kapitalist
firmayı “firmanın faydası sadece sahibine dokunur” savı ile yıpratmaya çalışan
sosyalistleri de sık sık vurguladıkları “firmanın amacı kârdır” lafı yanlıştır.
Gerçekten de, bir maksada matuf davranışlarda ancak bireyler bulunabileceklerinden, bir mukavelenin veya mukaveleler paketinin “amacı”ndan söz edilemez. Dahası, bir mukavelenin taraflarının muhtelif, hatta giderek farklılaşan
amaçları pekâlâ olabilir: Müteşebbis elbette kâr derdindedir, fakat zamanla prestij
veya tecessüs dertlerine de düşebilir. Ücret-mukabili-çalışanın dertleri de daha
yüksek ücret, daha hoş bir çalışma ortamı, v.s.’dir. Bu amaçları tam olarak bilmemiz mümkün değildir ve bilmemiz de gerekmez. Geleneksel mikro iktisat tek
ve keyfî bir değişkenli (ki bu maksimize edilecek olan kârdır) indirgemeci bir
yaklaşım yapar. Fakat bireysel faydanın maksimizasyonundan daha akla-uygun
bir maksimizasyon yoktur.6
Firmada çoğulculuk orada çok insan olduğundan vardır. Bunların amaçları
farklı, hatta birbirine zıt olabilir. Sosyal işbirliğinin bir örgütleyicisi olarak müteşebbisin temel işlevlerinden biri de, böylelikle, bu amaçları birbiriyle telif etmektir. Bu amaç farklılıklarının farkında olmadan firmayı yönetmek mümkün
değildir dahi denebilir.
(b) Bir komünist toplumun meselâ adına yanlışlıkla “firma” denen örgütlerinde
veya aile-temelli bir toplumda bir hiyerarşi bulunmasına mukabil, bir kapitalist
toplumda yoktur. Patron ve yöneticiler ücret-mukabili-çalışanlara emir-memir
vermezler; örgütleyici olarak rollerini herkesin (ücret-mukabili-çalışanlar ve müteşebbis) müşterek menfaati için oynarlar. Fakat kimi daha iyi, kimi daha kötü
oynar ve çoğu kez firmaya dışarıdan bakan birine orada bir komuta toplumu
olduğu intibaı verebilirler: Kötü çalışanlar olduğu gibi kötü müteşebbisler de vardır. Ne var ki, yukarıdan verilen ve aşağıda alına emirlerin mevcudiyeti firmanın
esaslı karakteristiklerinden biri değildir. Kimsenin kimseye hiçbir zaman emir
vermemiş olduğu firmalar bile vardır. Kısacası, çoğu yönetici sanki bir komuta
sisteminde imiş gibi davranıyorsa da, bir kapitalist firma emirlerin ve hiyerarşinin mevcudiyetine işaret eder, tarif veya tasvir edilemez. Firmanın tabiatını tahlil
etmek, arızî vasıflarını gözardı edip, tam da ne olduğuna bakmayı gerektirir.
(c) Yapmış olduğumuz bu firma çözümlemesi ücretliler ile hissedarların kendi
menfaatleri hakkındaki malum önyargılara bir cevap da teşkil eder. Solcuların
statik ve dar-görüşlü bir yaklaşımları vardır: Müteşebbisin kazancını, servet yaratımı sürecini ve firmanın koordinasyonu rolünü tam mânâları ile anlamış olmadıklarından, onu “ücretlilerin sırtından geçiniyor” addederler; ve kâr maksimizasyonunu firmanın yegane amacı sayanlara itiraz ettiklerinde de, “karşı taraftan
enformasyonları almayı seçerler.
6

Bu bakımdan Frederic Bastiat veya Ludwig von Mises gibi iktisatçılar matematiksel mikro iktisat kitaplarının sofistike yazarlarından kat kat üstündürler.
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avanta almış bir avukat” gibi çok kötü bir savunma yaparlar: Firmaya kolektif
bir maksat atfedilmesine itiraz etmez, fakat onun sadece hissedarların değil, fakat
ücretlilerin menfaatlerini de gözetmesi gerektiğini söylerler. Firmanın tabiatına
böyle şaşı bakıldığında, meselâ “finansal mantığa karşı sosyal mantık”, “yönetime
katılma” gibi terânelerin sökün etmesi çok doğaldır. Bir firmada kararların sadece
hissedarlar tarafından değil, fakat “paydaşlar” tarafından alınması gerektiği fikri
de bu şaşı bakıştan ileri gelmektedir. Firma, değil oradaki (meselâ ücretliler ve
hissedarlar gibi) farklı kategorilerin, farklı bireylerin bile menfaat ve hedeflerini
birbiri ile telif edebildiğinden tercih edilmiş bir örgütlenme biçimidir. Popüler
fikir akımları ve siyasî kararların hemen hepsinin gözardı ettikleri önemli mesaj
işte tamı tamına budur.7
(d) Sözünü daha önce de etmiş olduğumuz farklılaşma ve hakların simetrikliği
problemine dönelim. Mukavele-temelli bir düzenlemede, bireyler aynı haklara
sahip olmakla birlikte farklı rollere ve kapasitelere de sahiptirler ki, bunlar bir
asimetri yaratmaz: Farklılıklar vardır, ancak haklar herkes için aynı olduğundan
bir simetriden hâlâ söz edilebilir. Fakat, firmanın işleyişine bakıldığında, orada
konuşulan dil çoğu kez kafamızı karıştırır. Şayet sosyal realitede bir simetri varsa,
bu simetrinin orada konuşulan dilde de olması gerekmez mi? Böyle olmamasının
nedeni konuşma dilinin Marksçı kavramlarla az-çok murdar edilmiş olmasıdır.
Meselâ, biri “bir işveren bir işçi tuttu” dediğinde, “bir işçi bir işveren tuttu”
da diyebilmelidir. Kezâ “bir işveren bir işçiye yol verdi” diyen de “bir işçi bir
işverene yol verdi” diyebilmelidir. (Ç.N.: tıpkı üstat N.F.K.’in kaçırdığı trene
“postaladım gitti” demiş olduğu gibi). Fakat alışılmış konuşma dili, zımnî olarak,
işe alma ve yol verme kararlarının işveren tarafından tek taraflı olarak alındığını
imâ eder.
Ve iş yasalarının sebeb-i mevcudiyeti işveren ve işçi arasındaki münasebette
kaçınılmaz bir asimetri olduğu faraziyesidir. Dolayısı ile, bu muhayyel asimetriyi telafi etmek için çoğu iş yasası bir işverenin bir ücretliye yol vermesini bir
ücretlinin işveren yol vermesine kıyasla (işten ayrılmak nerede ise tamamen serbesttir) çok daha zorlaştırır. Kesinlikle, farklı kimselerin manevra kabiliyetleri
hiçbir zaman eşit değildir (meselâ kendisine yol verilen bir işçinin yeni işi hemen
hemen “hazır” olabilir). Fakat bu, haklarda büyük bir asimetri olduğu anlamına
gelmez.
Hatta şayet bir asimetri varsa bunun müteşebbisin lehine değil, aleyhine olduğu dahî ileri sürülebilir. Zira onun firmasından başka gidecek yeri yoktur: Şayet
7

Dolayısı ile (daha önce değindiğimiz takım-biçimi-organizasyonda olduğu gibi bireyler-arası
münasebetlerin açık-seçik örgütlenmesini icap ettiren) işbirliği koordinasyonun mümkün biçimlerinden sadece biridir. Diğeri Friedrich Hayek’in de teklif etmiş olduğu gibi “spontane düzen”
olarak adlandırılabilir.
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firma batacak olursa, ücretliler olanca beşerî sermaye birikimleri ile birlikte ayrılırlarken, o “hebâya gitti hep bunca emekler” şarkısını söyler olacaktır. Şayet
orta yerde korunması gereken biri varsa bu neden müteşebbis olmasın? Aslında
ücretlilerin spesifik olarak korunmalarının akla-uygun hiçbir izahı yoktur. Bu demokratik sistemin işleyişinin bir sonucundan başka bir şey değildir: Ücretlilerin
sayısı müteşebbislerinkinden daha fazladır ve bunlar kendi menfaatlerine çalışan
–en azındansa öyle çalıştığına inandıkları– bir hukuk sistemi kurmuşlardır.
(e) Firmanın tabiatını doğru kavramak bizi “yönetime katılım” ve/veya “kâr
paylaşımı” lehine her türlü teklifi reddetmeye götürür. İşçilerin stratejik kararların alınmasına iştiraki kapitalist firmanın temel taşlarından biri olan rollerin-mukayeseli-üstünlüğe-göre-dağıtımı ilkesine aykırıdır. Ücretlilerin kardân pay almaları da, bunların ücretli olmayı tam da yeknesaklıktan hoşlanıyor olduklarından
tercih etmiş kimseler olmaları hasebi ile, bir tenâkuzdur. Kârı onlarla paylaşmak
şirketin hisse sentleri dururken tahvillerini almayı yeğlemiş bankaların alacakları
faizden de fazlasını talep etmeleri kadar abestir. Ve bir ücretli hem ücretli, hem de
hissedar olmak isterse, kendisini menkul kıymetler borsasından hisse senedi satın
almaktan men eden ne bir yasa, ne bir tüzük, ne de bir yönetmelik vardır.
Bu “iştirakiyye” lehine bir yasal yükümlülük icat etmenin akıl-kârı olmadığı
anlamına kesinlikle gelir. Fakat bir mukavelenin tarafları meselâ müteşebbisin
bir çalışana hem sabit bir ücret, hem de “kardan pay” adı altında bir çeşit mükafat
vermek imkânına sahip olması gibi maddeleri de içeren türlü-çeşitli mukaveleler yapma özgürlüğüne daima sahip olmalıdırlar. Menkul kıymet piyasalarında
“stock-options” adı ile anılan pratiğin de esası budur. Stratejik kararların alınmasına iştirak eden hissedarın “aklını başına toplaması”na yardım eder. Bu nedenle
bu “stock-options” pratiğinin hissedarların şirket yönetimini denetlemelerinin
en iyi yolu olduğunu ileri sürenler olmuştur. Fakat açıktır ki, şirketin hisse senetlerinden bazılarına sahip olması az-nitelikli bir işçinin firma dahilindeki davranışlarını pek değiştirmeyecektir. Özellikle de bu şirket büyük bir şirket ise...
“Stock-option”ların ancak mahdut sayıda ücretliye ayrılıyor olmasının nedeni
işte budur.
2- Firmanın Tabiatı
Firma ile dış Pazar arasındaki sınırları açıklama meselesi (ki bu “kaba mesele”
diye adlandırılabilir) bir “eski hikâye”dir. Aslında –çoğu ekonomistin çok haklı
olarak sordukları gibi– şayet piyasalar gerçekten de “müessir” iseler, “firma” nasıl olmaktadır da mevcudiyetini sürdürmektedir? Dolayısı ile, üstüne üstlük bir
de büyüyebiliyorsa, bütün beşerî faaliyetleri ihata ederek piyasa ekonomisinin
yerine merkezî-planlı-komuta-ekonomisini koymasına kim nasıl engel olacaktır?
Planlı ekonomiler çoktan iflas etmişlerdir. Şayet planlama dünya veya “blok”
ölçeğinde işlememişse, firma ölçeğinde işlemesi için bir neden var mıdır?
Aslında bu çok bilinen ifadenin altında firmanın piyasa-ekonomisinin bir unsuru olmadığı varsayımının yattığı apaçıktır. Fakat firmanın tabiatına geleneksel
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yaklaşım firma denen olgunun aslında merkezî planlı bir komuta sistemi olmaması hasebi ile zaten yanlıştır. Firma tamı tamına bir mukaveleler sistemi olduğundan piyasa ekonomisinin bir aslî unsurudur.
Muhtelif beşerî sistemlerin işleyişlerini doğru anlamak için piyasaya müracaat
etmemek gerekir, zira piyasa hep vardı ve mübadele olduğu müddetçe de var
olmaya devam edecektir. Asıl şu sorular üzerinde odaklanılmalıdır: “Tahditler
değil, fakat hür bireyler arasında akdedilmiş mukaveleler var mıdır?”; “Mülkiyet
hakları nasıl tarif edilmişlerdir, bunlar meşru ve iyi-tanımlanmış mıdırlar?”, vs.
Hür bir toplum bir piyasa ekonomisi olmaktan evvel bir meşru haklar ve hür
mukaveleler toplumudur. İyi bilindiği üzere, bireyler arasındaki eşgüdüm fiyat
sistemi ve geleneksel ve umumî kuralların kullanımı ile sağlanır. Meselâ salt mübadele ekonomisi gibi çoğu vakada bireyler bundan daha fazlasına zaten ihtiyaç
duymazlar. Fakat çoğu başka vakada bazı organizasyon süreçlerinin ilavesi elzem
ve evlâ addedilir. Böylece eşgüdüm bazı kolektif karar-alma süreçleri aracılığı ile
işbirliğini icap ettirir. Bu süreç, ancak ilgili bireylerin bazı umumî kurallar ve
davranış biçimleri üzerinde açıkça anlaşmaları dar anlamında, “kolektif”tir. Organizasyonların kendi başlarına düşündükleri ve davrandıkları anlamına gelmez.
“Mutual fund”, “condominium” vs gibi birliklerde durum budur. Bir birliğe
serbestçe girmekle, bir takım, bir firma veya bir birey sadece âidatını ödemeyi
veya hizmetini satmayı değil, fakat başkaları ile mevcut veya geliştirilecek-olan
kurallar dahilinde işbirliği yapmayı da kabul etmiş olmaktadır.
Tıpkı bir birlikte olduğu gibi bir firmada da bireyler, müşterek bir şeyleri,
dışarıdan bakan bir gözlemciye sanki bu organizasyonun kendine has bir hayat
tarzı, amaçları, mevcudiyeti, vs varmış intibaı verebilecek şekilde paylaşırlar. Bir
misal olarak, şu “firma kültürü” denen şey objektif bir realite değil, fakat az-çok
müşterek algılamaların bir neticesidir. Aslında, “bir firmada bir değil, birkaç kültür vardır” demek daha doğru olabilir. Ne zaman ki bu “müşterek bir şeyleri paylaşma” duygusu kaybolmaya yüz tutar, bireyler mukavelelerini fesh ve firmayı
terk edebilirler. Biz “firmaya yol verirler” demeyi tercih ederiz.
Frederic Bastiat tarafından büyük bir isabetle vurgulandığı gibi, sosyalistler,
birlikleri, onları kolektif oluşumlar olarak gördüklerinden yeğlerler. Birlikleri
kapitalizmden daha iyi bir seçenek olarak kutsarlar (fakat onları çoğu kez devletten sübvansiyon almak ve imtiyazlar elde etmek için lobicik faaliyeti yapmaya
yarayan gayrı-resmî uzantıları olarak kullanmaktan da geri durmazlar).
Liberteryenler ise, birliklerden, insan tabiatını ve bireylerin sosyal varlıklar
oldukları gerçeğini iyi bildiklerinden yanadırlar. Fakat –Frederic Bastiat’nın da
çok iyi ifade etmiş olduğu gibi– birliklerin en mükemmel biçiminin firma olduğunu da bilirler.
Çeviren: Veysel Aratlıoğlu
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Liberal Düşünce Dergisi’inde
Yayınlanacak Makalelerde Aranan Şeklî Şartlar
— Metin A 4 boyutunda, “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto ve “tek” satır aralıklı,
olarak düzenlenmelidir.
Liberal Düşünce Dergisi’ne gönderilecek yazıların vuruş sayısında bir alt sınır olmamakla birlikte, yazılar en fazla 60.000 vuruş olmalıdır.
— Dipnot sistemi olarak Liberal Düşünce Dergisi standart bir sistem benimsememekle beraber,
makalede verilen dipnotların kendi içinde tutarlı olmasına dikkat etmektedir. Buna göre dipnot;
i) Anglo Sakson Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
— Yazarın soyadı, dipnota esas olan eserin yayınlandığı yıl: sayfa numarası.
Örnek: Hayek, 1999: 25
Aynı konu hakkında birden fazla kaynak gösterilecekse, kaynaklar arasına “noktalı virgül (;)”
konulmalıdır
Örnek: Larsson, 2003: 128; Norberg, 2003: 53.
Bu tür dipnotlar ilgili cümlenin sonunda (ve parantez içinde) gösterilebileceği gibi ilgili sayfa altında da gösterilebilecektir. Bu sistem kullanılarak yazılan makalelerin sonuna mutlaka
“Kaynaklar” başlığını taşıyan bir kaynakça konulacaktır. “Kaynaklar” bölümünde kullanılacak sistem, aşağıdaki “ii” maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.
ii) Kıta Avrupası Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
— Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, sayfa numarası.
Örnek: İhsan D. Dağı, Batılılaşma Korkusu, Liberte Yayınevi, Ankara, 2003, s.120.
— Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Mütercimin adı soyadı, Yayınevi, Şehir, Yıl, sayfa numarası,
Örnek: Friedrich A. Hayek, Kölelik Yolu, Çev. Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray Arsan, Liberte
Yayınevi, Ankara, 1999, s. 55.
— Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, Dergi adı, Yayın dönemi, Yıl, sayfa numarası.
Örnek: Kâzım Berzeg, “Neden Liberalim”, Liberal Düşünce, Sayı: 1, Kış 1996, s. 15-27.
— Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, (Der. veya Ed.) Yazar(lar)ın adı, Kitap adı,
Yayınevi, Şehir, Yıl, sayfa numarası.”
Örnek: Atilla Yayla, “Liberalizm ve Demokrasi”, Der. Atilla Yayla, Sosyal ve Siyasal
Teori, Siyasal Kitabevi, s. 59-66.
Arka arkaya aynı kaynak dipnotta belirtilecekse “ibid, idem, a.g.e., a.g.m.” kısaltmaları –ve
eğer gerekliyse sayfa numaraları- kullanılmalıdır. Sonraki sayfalarda ve başka kaynaklardan
sonra aynı dipnotun kullanılması gerektiğinde yazarın adı soyadı ve çalışmasının tarihi verilip
“ibid, idem, a.g.e., a.g.m.” kısaltmaları kullanılmalıdır.
Dipnotu Kıta Avrupası Sistemine göre hazırlanmış makalelerde metnin sonuna ayrıca kaynakça eklenmesine gerek yoktur.
Piyasa’ya yukarıdaki şeklî şartları taşımayan yazı gönderildiğinde, yazı yayın kuruluna dahi
iletilmeden yazara geri gönderilecek; şeklî şartlara uygun hâle getirilmesi istenecektir. Ancak
şeklî şartları haiz yazılar yayın kuruluna iletilecektir.
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