TAKDİM
Liberal Düşünce’nin 53-54’üncü sayısıyla sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu
sayıda geniş bir özel mülkiyet dosyasıyla karşınızdayız. Özgürlüğün ve refahın temeli olan
özel mülkiyet kurumunun öneminin yeterince takdir edilmek bir yana gün geçtikçe muhayyel kollektif yararlar uğruna feda edilebileceğine dair kanaatlerin yaygınlaştığını, bunun geniş kesimlerce de gayet tabii karşılandığını görebiliyoruz. Bu sebeple, gerek Liberal
Düşünce gerekse daha önce Piyasa dergilerinde konuya defalarca değinilmesine rağmen,
Özel Mülkiyet haklarının yeniden ve daha güçlü bir şekilde savunulmasının gereksiz bir
tekrar sayılmayacağı kanaatindeyiz.
Özel mülkiyetle ilgili yazıların ilki Andrew P. Morris’e ait. Morris “Mülkiyet Haklarının
İktisadı” başlıklı yazısında mülkiyet haklarının evrimini kısaca özetlerken mülkiyet haklarının çözdüğü temel problemlere değiniyor. Bir asır öncesine göre bugün ABD’de toprak
mülkiyet hakkının nasıl gerilediği, yerel imar kanunlarının özel mülkiyeti nasıl zedelediği,
yer altı ve üstü toprakta özel mülkiyetin devlet eliyle zor kullanılarak yeniden dağıtıldığı
bu makalede örneklerle açıklanıyor. Tom Bethell ise makalesinde ortak mülkiyetten kaynaklanan problemlere tarihi bir perspektiften bakarken, ABD’ye ilk göç eden grupların
pratiklerinden klasik iktisatçıların görüşlerine kadar uzanan bir çerçevede özel mülkiyet
haklarının ortak mülkiyete üstünlüğünü vurguluyor. Özel mülkiyetin adaleti kurumsallaştırdığını, ortak mülkiyetin ise adaletsizlik duygusunu doğurduğunu vurgulayan yazar
adaletsizliğin yegâne çözümünün ortak mülkiyetten özelleştirme yoluyla kurtulma olduğuna işaret ediyor.
Konuyla ilgili bir diğer yazı Timothy Sandefur’a ait. Sandefur’un yakın bir tarihte basılmış, ABD’de özel mülkiyet haklarının son iki asırdaki değişimini gösteren kitabının ilk
bölümünün çevirisinde günümüz ABD’sinde günlük hayattan örneklerle devletin özel
mülkiyete müdahalesi ve bunun doğurduğu problemler yüksek mahkeme kararları da
dikkate alınarak inceleniyor. Yazar ABD’nin kurucu önderlerinin felsefesinden iyice uzaklaşmış hakim zihniyetin artık mülkiyetin, bireyden ziyade toplum veya devlet tarafından
yaratıldığına inandığını belirtiyor. Bu düşünceye göre devlet, mülkü mülk sahibi olan insanlardan alıp mülkü olmayanlara vererek veya bireysel sahiplerin elindeki mülkiyetin
kullanımını denetleme yetkisini devlete vererek sosyal problemleri çözmek durumunda
olacaktır. ABD’de bu tür fikirler yerleştikçe mülkiyet sahipleri, mülkleriyle ne yapabileceklerini söyleyen veya arazilerini kullanmak istediklerinde yorucu bürokratik şartlar dayatan yasalar ile gün geçtikçe daha fazla karşı karşıya kalmaktadırlar. ABD özeliyle ilgili
örneklerine rağmen, yazının Türkiye açısından da düşündürücü noktalara işaret ettiğini
söyleyebiliriz.
Yine Özel Mülkiyet konusu çerçevesinde iki telif makale Türkiye’de imar ve mülkiyet
haklarının kısıtlanması ile ilgili olarak ortaya çıkan problemlere dikkat çekiyor. Adil Şahin
“Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda ve Türk Anayasa Hukukunda Mülkiyet Haklarının Sı-

nırlandırılması Sorunu” başlıklı makalesinde konuyu geniş bir perspektiften karşılaştırmalı olarak ele alırken, özellikle 1971 yılı sonrasında kamu otoritesinin keyfi olarak mülkiyeti sınırlandırma imkânının arttığını belirtmektedir. Yazarın ifadesiyle, “Artık, mülkiyet
hakkının öznesi, ne birey, ne toplumdur. Mülkiyet hakkının öznesi denildiğinde, ön planda gözüken kamu otoritesidir; ki bu durum da, bireysel özgürlüklerin boy atmasındaki en
önemli ilke olan ‘devletin sınırlandırılması’ gereğinin, tam da aksi yöndeki bir temayülün
varlığına ve sürgitliğine işaret etmektedir”. Yine bu konuyu tamamlar mahiyette, Yusuf
Şahin imar hukuku ile ilgili yazısında muğlâk “kamu yararı” kavramı ile özgürlüklerin nasıl ustaca ve sezdirilmeden kısıtlandığını veciz bir şekilde dile getiriyor.
Derginin bu sayısında özel mülkiyet konusu dışında ilginizi çekeceğini umduğumuz
yazılar da var. Grönland adasını nasıl bilirsiniz? Herhalde son yıllarda kopan yaygaraya
bakarsak kısa zamanda bu devasa adadaki buzların çözülüp okyanusların kıtaları sular
altında bırakacağını düşünmemiz ve korkuya kapılmamız gerekiyor. Lakin Patrick J. Michaels “Grönland Hakkında Soğuk Hakikat” başlıklı yazısında bu tür korkutucu senaryoların
aksine 1915-1965 yılları arasında Grönland’ın şimdikinden 2 derece daha sıcak olduğunu
hatırlatarak yaygaracılara pek kulak asmamamız gerektiğine işaret ediyor. Bir diğer çeviri
yazı, H. H. Hoppe tarafından kaleme alınan “Democracy the God that Failed” kitabının bir
bölümüne dayanan “Kentin Yükselişi ve Düşüşü” başlıklı makale. Hoppe bu kapsamlı yazıda
özetle kentlerde yaşanan çatışmaların yegâne sebebinin bizzat devletin kendisi olduğunu
ileri sürüyor.
Yine bu sayıda Hayek’in ünlü makalesi “İktisat ve Bilgi” Can Madenci’nin geniş takdim
yazısı ve tercümesiyle sizlerle buluşuyor. Deniz Altınbaş, Anthony De Jasay’ın görüşlerini
“Leviathan ne kadar gereklidir?” makalesinde incelerken, Hüseyin Kalaycı “Kendi Kaderini
Tayin Hakkı” konusunu ele alıyor. Derginin son iki makalesi Şenol Kaluç ve Ali Can’a ait.
Kaluç Osmanlı’nın sön döneminin önemli bir kısmına ışık tutacak çalışmasında Ahrar Fırkası ve çevresindeki gelişmeleri değerlendirirken, Ali Can “Dilin insan gerçekliğindeki temel
fonksiyonu” başlıklı makalesinde dilin insanın sosyalleşmesindeki, toplumun ortak değer
ve davranışlarının oluşumundaki önemine işaret ediyor.
Liberal Düşünce’nin önümüzdeki sayısında din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili geniş bir
dosya yer alacak. İlginizi çekeceğini düşündüğümüz Hayek ile yapılmış tartışma yaratan
röportajların çevirisini vermeyi de düşünüyoruz. Geçen sayımızda belirttiğimiz ancak bu
sayıda yer veremediğimiz sözde liberalizmin kriziyle yükselen Keynescilik dosyasını da
önümüzdeki sayıya yetiştirmeyi planlıyoruz.
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ülkiyet hukukunun evrimi, dışsallıkları içselleştirmek doğrultusunda süregiden bir
arayışın itimiyle gerçekleşmektedir: üretken çabayla ilişkilendirilen pozitif dışsallıklar ve ortak sahiplikteki kaynakların kötü kullanımıyla alakalı negatif dışsallıklar. Teorik olarak, ve kimi zaman da pratik olarak, maliyetler zaman içinde içselleştirilmektedir.
Gittikçe insanlar başkalarının hataları ve talihsizliklerinin değil kendi hataları ve talihsizliklerinin maliyetini ödemektedir.
Eğer her şey yolunda giderse, mülkiyet hukuku potansiyel üreticilerin üretken çabanın
tüm olumlu sonuçlarını elde etmesini sağlar. Aynı zamanda bu hukuk insanların kendilerini mahalle çevresindeki faaliyetlerle ilişkilendirilen negatif dışsalıklardan izole etmelerini sağlar. Mülkiyet hukuku mükemmel değildir. Komşuların birbirleri üzerine yükleyebileceği negatif dışsallıkları minimize edebilmek için insanlar taciz (nuisance) ve imar
(zoning) kanunlarına başvurmaktadır. İnsanlar, tıpkı dünyanın diğer yerlerinde merkezi
planlamacılara yüzlerini dönmeleri gibi, Çevre Koruma Ajansı gibi kurumlardan yardım
beklemektedir. İnsanlar desantralize karar vermenin kaotik olduğunu ve kaosun sonucunun da negatif dışsallıkların patlaması olduğunu düşünmektedir.
Peki gerçek nedir? Gerçek, desantralizayonun hem kaos yaratabileceği hem de yaratmayabileceğidir. Sonuç kurumsal yapıya bağlıdır. Herkesin kullanımına açık orta-mallar
* “The Institution of Property,” Social Philosophy and Policy, vol. 11 (1994) 42-62. Bu gözden geçirilmiş metin
Environmental Ethics: What Really Matters. What Really Works, edited by D. Schmidtz & Elizabeth Willott, New
York: Oxford University Press (2002)’de yeralmaktadır.
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karar vermeyi belli bir şekilde desantralize kılarken, özel mülkiyet başka bir şekilde desantralize kılar. Aradaki bu fark, sistematik olarak farklı sonuçlar doğurur.
Filozoflar, toplumu karşılıklı çıkara dayalı bir işbirliği projesi olarak idealize ederler.
Bununla birlikte, karşılıklı çıkara dayalı bir işbirliği projesi olabilmesi için öncelikle toplumun kendi içerisinde karşılıklı çıkar etkileşiminin mümkün olduğu bir ortam sunması
gereklidir. Oyun teorisyenlerinin sözleriyle, toplum pozitif-toplamlı bir oyun olmalıdır.
Toplumun ne dereceye kadar pozitif toplamlı bir oyun olacağını ne belirlemektedir? Bu
makale, toplumun bir işbirliği projesi olarak gelişmesi doğrultusunda mülkiyet kurumlarının negatif-toplamlı veya sıfır-toplamlı oyunları nasıl pozitif-toplamlı oyunlar haline
getirdiğini açıklamaktadır.
‘Mülkiyet hakları’ terimi satma, ödünç verme, miras bırakma ve benzeri hakları içerebilecek olan bir haklar demetine işaret etmekte kullanılır. Bu yazıda ben bu ibareyi bir
şeye sahip olanların o şeye sahip olmayanları dışlayabilme hakkı anlamında kullanıyorum. Özel mülkiyet sahipleri, başka kimseleri dışlama hakkına sahiptir. Bununla birlikte,
dışlama hakkı özel mülkiyetin belirleyici özelliği olmaktan ziyade genel olarak mülkiyet
haklarının bir özelliğidir. Ulusal Park Servisi bir dışlama hakkı olduğunu iddia eder. Komünler üye olmayanları dışlama hakkına sahip olduklarını iddia ederler. Bu makale, kamu
ve özel mülkiyet kurumlarından hangisinin veya onların hangi bileşiminin en iyi yol olduğu sorunsalını çözme iddiasında değildir. Bunun yerine, bu makale dışlama hakkını
tanıyan herhangi bir kurumu nasıl meşrulaştırılabileceğimizi tartışmaktadır.

1. İlk Sahiplenme: Problem
Dışlama hakkı felsefi bir problem de ortaya çıkarmaktadır. Tam kapsamlı hakların sade
özgürlüklerden nasıl farklılaştığını bir düşünün. Eğer benim bir bahçeyi ekme özgürlüğüm varsa, bu benim bahçeyi ekmeme izin verildiği anlamına gelir. Bu sizin uygun gördüğünüz şekilde benim ekip-biçmeme müdahale etme özgürlüğüne sahip olmanız ihtimalini
açık bırakmaktadır. İşte, sade özgürlükler tam kapsamlı haklar değillerdir. Ben bir toprak
parçası üzerinde hak iddia ettiğimde, diğer insanların özgürlüklerini -bir nevi onları iptal
ederek- değiştirme iddiasındayımdır; öyle ki, diğer insanlar benim iznim olmaksızın bu
toprak parçasını kullanma özgürlüğüne sahip değillerdir. Benim toprağa sahip olma hakkım olduğunu söylemek, başkalarını dışlama hakkımın olduğunu söylemektir.
Böyle haklar nereden doğmuş olabilir? Hiç kimsenin bir başkasını dışlama hakkının
olmadığı bir zaman olmuş olmalıdır. Toprak üzerinde herkesin özgürlüklerinin olduğu
fakat kimsenin hakkının olmadığı bir zaman. (Belki bu aşikar değildir, fakat eğer kimse
toprağa sahip değilse hiç kimse dışlama hakkına sahip değildir. Eğer kimsenin dışlama
hakkı yoksa, herkesin özgürlükleri vardır. Öyleyse, herkesin kullanma özgürlüğünün olduğu bir durumdan toprak üzerinde dışlayıcı hak sahibi olan bir kişiye nasıl geçtik? İlk
elde edişi, yani, daha önce kimse tarafından sahiplenilmemiş kaynaklara yönelik sahiplik
iddiasını ne meşrulaştırır?
Sahipsiz bir toprak parçası üzerinde hak talep edebilmek için insanlar, başkası tarafından sahiplenilmiş bir toprak parçasına el koymayı meşrulaştırmak için gereken kadar
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güçlü bir savunuya ihtiyaç duymazlar. Spesifik olarak, ilk elde ediş durumunda daha önceden varolan bir mülk sahibi sözkonusu olmadığından, kendisinden izin alınabilecek
veya izin alınması gereken bir kimse yoktur. Öyleyse, bir kimse ne yapmalıdır? Locke’un
düşüncesi, toprağa yönelik (belki de ihtiyaç-temelli olan) komünal hak iddiasının, eğer
bir kimse diğer kimselere zarar vermeden, bir başka deyişle, diğer kimselere “yeterince”
bırakarak bir toprak parçasını sahiplenirse aşılabileceği şeklindedir. Bu Locke’cu önkoşul
çeşitli şekillerde yorumlanabilir, ancak iyi bir yorum onun kastettiği şeyin şu olduğuna
dikkat çekecektir: diğer insanların durumunu kötüleştirmeden yapılacak hak iddialarını
meşrulaştırmak. Bunu, modern çevre iktisadının lisanıyla, sürdürülebilir kullanım olarak
anlayabiliriz.
Aynı zamanda, kendilerine yeterince bırakılacak olan “diğer kimseler”in, sadece halihazırdaki kişilerle sınırlı olmayıp, henüz doğmamış olanları da içine alacak şekilde geriden gelmekte olanları da kapsayıp kapsamadığını da tartışmalıyız. John Sanders “Hangi
argüman, mevcut kuşağın üyelerinin birbirleri için yeterince bırakmaya yönelik vicdani
yükümlülükleri varolduğunu kabul ederken, gelecek kuşaklara yönelik böyle bir yükümlülüğün olmadığını ileri sürebilir?” diye sormaktadır (Sanders, 1987, p. 377). Çoğu teorisyen, daha kapsayıcı olan yorumu kabul etmektedir. Bu yorum, Locke’un, kaynakların
kullanımını değerlendirmede kullanılacak olan nihai kriterin, (gelecek kuşakları da kapsayacak şekilde) insanlığın korunması olduğu fikri ile daha uyumludur. Bunun dışında,
halen yaşamakta olanlar için değil fakat aynı zamanda gelecek kuşaklar için de yeterince
bırakıldığını ileri sürebildiğimizde (özellikle çevreci anlamda) daha ikna edici bir ilk sahiplenme savunusuna sahip oluruz.
Tabii ki, ilk sahiplenmeyi meşrulaştırırken, bu süreçte el koymayı meşrulaştırıyor
değiliz. Bazıları el koymayı meşrulaştıran kurumların insanların durumunu iyileştirdiğini söylemektedir; bence kanlı el koyma tarihlerimiz hepimiz için süregiden trajedilerdir. Kapitalist rejimlerin tarihleri lekelidir. Komünist rejimlerin tarihleri lekelidir. Yerli
halkların tarihleri lekelidir. Avrupalılar, Amerikan yerlilerinin topraklarına el koydular;
bundan önce de, o kabileler başka kabilelerin topraklarına el koydular. Bu el koymaları,
piyasaların, devletlerin veya Hristiyanlığın veya kabileceliğin veya basitçe insan ırkının
tarihi olarak kabul edebiliriz. Fazla bir şey değişmez. Bu makale mülkiyet kurumlarının
tarihini, bu tarih onları meşrulaştırdığı için değil fakat bu kurumların bazılarının nasıl
çevreyi tahrip etmeden insanların kendilerinin ve çevrelerindekilerin durumunu iyleştirmelerini mümkün kıldığını göstermesi bakımından tartışmaktadır. İlk sahiplenmeyi (el
koymayı değil) meşru kılan kurumlar bunların arasındadır.

2. İlk Sahiplenme: Bir Çözüm
Özel mülkiyetin felsefi eleştirmenleri sıklıkla, ilk sahiplenmeyi meşru kılmanın özel
mülkiyeti meşru kılmanın anahtarı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu eleştirmenler sıkça,
Locke’cu önkoşulun bir versiyonunu, meşrulaştırmanın bir standartı olarak sunmuşlardır.
Önkoşulun bu eleştirmenlere çekici olmasının nedeni kısmen, onun güya karşılanamamasıydı. Bugün bile, filozoflar genel olarak önkoşulun, en azından toprağın sahiplenilmesi
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durumunda, karşılanmasının mantıki olarak imkansız olduğu ve bu nedenle de toprak
üzerindeki (özel) mülkiyetin Locke’cu çizgide meşrulaştırlamayacağını ileri sürmektedir.
Judith Thomson’ın ortaya koyduğu şekliyle, eğer “emeğini [daha önce başkası
tarafından sahiplenilmemiş şeylere] ilk katan kişi geriden gelmekte olanlara gerçekten
yeterince bıraksaydı, kimse bir şey sahiplenemezdi. Çünkü dünyadaki kaynaklar sınırlıdır
ve bunlardan alınan her miktar geriden gelmekte olanlara daha az kalmasına neden olur”
(Thomson, p. 330). En hafifinden, Thomson bu fikrinde yalnız değildir:
“Başkaları için yalnızca sahiplendiğimiz şeyin kıt olmadığı durumlarda yeterince
bırakırız” (Fried, p. 230n).
“Locke’cu önkoşul, aşırı kalabalık ve kıt kaynakların olduğu çağdaş dünyamızda
neredeyse hiçbir zaman karşılanamaz” (Held, p. 6).
“Her sahiplenme başkalarının durumunu –onlar açısından önemli olacak- şekilde
kötüleştirir” (Bogart, p. 834).
“Başkaları için yeterince bırakma koşulu pek tabii ki hiçbir özel mülkiyet hakları
sistemi tarafından tam olarak karşılanamaz” (Sartorius, p. 210).
“Eğer “yeterince” sıfatı sahiplenmede zorunlu koşul olsaydı, bu koşullar altında,
bunun mantıki sonucu olarak, insanlar için tek meşru yol açlıktan ölmek olurdu . . . çünkü
hiçbir sahiplenme başkaları için yeterince bırakamaz” (Waldron, p. 325).
Ve benzeri. Eğer kurabiye kavanozundan bir miktar kurabiye alıyorsak, başkaları
için daha az kalıyordur. Bu aşikar bir durumdur. Doğru olmak zorundadır.
2.1. Sahiplenme Sıfır-Toplamlı Bir Oyun Değildir
Fakat bu önerme doğru değildir. İlk olarak, bir şeyden almamız halinde, [o şeyden]
başkaları için aynı miktarda (as much) kalması –mantıki olarak kesinlikle- hiçbir şekilde
imkansız değildir. En azından her zaman bir kurabiye aldığınızda, alınan kurabiyenin yerini daha fazla sayıda ve daha lezzetli kurabiyelerin aldığı, mantıken imkansız olmayan
bir sihirli kurabiye kavanozları dünyasının varlığını hayal edebiliriz.
İkinci olarak, şimdi hayalini kurduğum mantıki olarak mümkün olan dünya aslında içinde yaşadığımız dünya türündendir. İlk sahiplenme konusunda yazan filozoflar ilk
gelenlerin sonra gelenlerden daha şanslıymışcasına konuşma eğilimindedir. Gerçek, ilk
sahiplenenlerin kaynak yaratma sürecini başlatmaları ve sonradan gelenlerin faydaların çoğunu elde etmeleridir. Amerika’nın ilk sürekli İngiliz yerleşimi olan 1607 yılındaki Jamestown kolonisini düşünün. (Veya, isterseniz, onikibin yıl önce Asya’dan Bering
Boğazını geçen halkın yaşam biçimlerini hayal edin.) Onların durumu bizimkinden daha
mı iyiydi? Peki ama nasıl? Araba tamirinden kazıklanma endişesi taşımadıkları için mi?
Gecenin bir yarısında gürültülü buzdolaplarının, damlayan çeşme veya tuvalet sifonunun
sesine uyanmadıkları için mi? Hiç bir zaman bir ampul değiştirmek zorunda kalmamış
olduklarından mı? Şehirlerarası telefon şirketleri arasında tercih yapmanın sıkıntısını yaşamadıkları için mi?
Sonuç olarak, filozoflara, ilk sahiplenenlerin iyi şeyleri bedavaya kapattıklarını söylemeleri öğretilmektedir. Biz geriye kalan işe yaramaz şeylere para ödemek zorundayızdır.
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Fakat gerçekte, ilk sahiplenme sonradan gelenlere ilk sahiplenenlerden çok daha fazla fayda sağlamaktadır. İlk sahiplenme, esasen sonradan gelenlere olmak üzere, bir zenginlik
kaynağıdır. Buraya ilk gelenler, biz sonradan gelenlerin verili kabul ettiği şeyleri hayal bile
edememişti. İçimizdeki en fakirlerin bile ortalama yaşama süresi onlarınkini yirmi, otuz
yıl aşmaktadır. Bu siyaset teorisi değildir. Bu iktisat retoriği değildir. Bu gerçektir.
İlk sahiplenme, en azından toprak sözkonusu olduğunda, ilk kez sahiplenilebilecek
şeylerin stokunu azaltır, fakat bu sahiplenebilecek şeylerin stokunu azaltmakla aynı şey
değildir.1 Tam tersine, kaynakları kontrol etmekle ve böylece ilk sahiplenmeyle sahiplenilebilecek kaynakların stokunu azaltmakla, insanlar, genellikle, ticaret aracılığıyla sahiplenilebilecek malların stoğunda yoğun artışlar yaratmaktadır. Burada çıkarılacak ders, tipik
olarak sahiplenmenin sıfır-toplamlı bir oyun olmadığıdır. O, normalde pozitif-toplamlı
bir oyundur. Locke’un kendisinin vurguladığı gibi, [sahiplenme] yoğun bir düzeyde karşılıklı fayda imkanı yaratır. O, işbirliğine dayalı bir girişim olarak toplum ihtimalini mümkün kılar.
Argüman basitçe sahiplenme yarışında kaybeden sonradan gelenlerin kaybını telafi
edeck derecede yeterli üretimin sahiplenme sonrasında gerçekleştirildiği değildir. Argüman, ilk sahiplenen olma çıplak gerçekliğinin gerçek ödül olmadığıdır. Gerçek ödül refahtır, ve buraya ilk gelenlerin sayesinde sonradan gelenler bundan büyük bir pay kaparlar.
Eğer birilerinin tazmin edilme hakkı var olsaydı, bunlar ilk sahiplenenler olurdu.
2.2. İlk Sahiplenmeden Önceki Orta-Mallar da Sıfır-Toplamlı
Değildir
İkinci nokta ilk sahiplenmeden önceki orta-malların da sıfır-toplamlı olmadığıdır. Tipik olarak onlar, negatif toplamlı bir oyundur. İki hikaye anlatayım. Bunların ilki Filipin
ve Tongan Adalarındaki mercan resiflerinden gelmektedir (Chesher, 1985; Gomez, Alcala,
and San Diego, 1981). İnsanlar bir zamanlar bu resiflerde yemle ve tuzaklarla balık avlardı, ancak son zamanlarda çamaşırsulu-balıkavı adı veilen bir tekniğe dadanmışlardır. Bu
teknik, resiflere çamaşırsuyu dökmeyi içerir. Balıklar sodium hypochlorite’i soluyamazlar.
Havasızlıktan ölerek toplanmalarını kolaylaştıracak şekilde su yüzüne vururlar. 2
Problem şudur ki, mercanın kendisi yaşayan hayvanlardan oluşur. Mercan, balıklarla birlikte havasızlıktan ölür ve ölü bir resif artık uygun bir habitat değildir. (Bir başka
teknik olan bombalı-balıkavı mercanları dinamitlemeyi içerir. Şok dalgası, sersemlemiş
balıklar ve ölü mercanlardan oluşan kolay bir hasat sunar.) İnsanların daha sorumlu olmaları gerektiğini söyleyebilirsiniz. Resifleri çocukları için muhafaza etmelidirler.
Bu, önemli olan noktayı gözden kaçırmak olurdu. Bu önemli nokta, bireysel balıkçının
mercanı çocukları için kurtarması seçeneğinin olmadığıdır. Elbette bireysel balıkçıların
mercanı kendilerinin yoketmemesini tercih etme şansı vardır. Fakat mercanı yok etmemeyi seçerlerse ne olur? İstedikleri şey resifi çocuklarına bırakmaktır; gerçekte olan şey
ise resifin sıradaki bombalı-balıçıya bırakılmasıdır. Eğer balıkçı çocuklarına verebileceği
bir şeyinin olmasını istiyorsa elini çabuk tutmalı, resifi kendisi yokedip balığı kendisi kapmalıdır. Balıkçılara sorumluluk almalarını söylemenin faydası yoktur. Onlar çocukları için
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sorumluluk almaktadır. Mevcut kurumsal düzenlemeler, resifi koruyacak şekilde sorumluluk almaları için onları güçlendirmemektedir.
Bu koşullar altında, resifi kendileri yok etmemekte özgürdürler, fakat resifi çocukları
için korumak üzere yapılması gerekeni yapma özgürlüğüne sahip değillerdir. Resifi çocuklarına bırakmak üzere muhafaza edebilmek için, balıkçılar resife erişimi sınırlama gücüne
sahip olmalıdır. Bombalı-balıkçıları dışlama hakkına sahip olmalıdırlar. Bu hakkı bireysel
olarak mı yoksa gup olarak mı ileri sürdükleri, erişimi sınırlamada başarılı oldukları sürece, ikincil bir meseledir. Fakat, öyle veya böyle, erişimi sınırlama hakkını iddia etmeli ve
etkin bir şekilde uygulamalıdırlar.
İkinci hikaye, Cayman Adalarından gelmektedir.3 Atlantik Yeşil Kaplumbağası uzun
zaman et ve yumurta kaynağı olarak övgü almıştır. Kaplumbağalar ortaklaşa sahip olunan bir kaynaktı ve sürdürülemez bir biçimde tüketilmekteydiler. 1968’de, bazı hesaplara
göre doğada üçbin ile beşbin arasında kalmışlardı. Bir girişimci ve ilgili biliminsanları grubu Cayman Kaplumbağa Çiftliği’ni kurdular ve deniz kaplumbağalarını yetiştirip satmaya
başladılar. Doğada, vahşi yavruların yüzde birinin sadece onda bir (as few as one tenth of
one percent) kadarı olgunluğa erişebilmektedir. Yavruların çoğu, avcı hayvanlar tarafından yuvadan denize kadar emekleyemeden yenilir. Cayman çiftliği ise hayvanların hayatta kalma oranını yüzde ellinin üzerine çıkartabilmiştir. En iyi zamanlarında, yüzbinden
fazla hayvan üretmekteydiler. Yavrularının % 1’ini, yavruların olgunluğa ulaşabilmeleri
için iyi bir şansa sahip oldukları on aylıkken doğaya salıyorlardı.
1973’te, Atlantik Yeşil Kaplumbağaları ticareti CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species) ve Birleşik Devletler’de Balık ve Doğal Yaşam Servisi,
Ticaret Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı tarafından kısıtlandı. Yeni konulmuş olan Tehdit
Altındaki Türler Kanunu’na göre, A. B. D. Atlantik Yeşil Kaplumbağası’nı tehdit altındaki
tür olarak sınıfladı. Bununla birlikte, başlangıçta, Cayman Çiftliği’nin işleri Atlantik Yeşil
Kaplumbağaları ticareti ile ilgili düzenlemeler çiftlikte büyütülen hayvanları dışarıda bıraktığı için olumsuz etkilenmedi. Bununla birlikte, 1978’de nihai halleriyle regülasyonlar
yayınlandı. Diğer türlerden hayvanların çiftlikte yetiştirilenleri için yine istisnalar konmakla birlikte, kaplumbağa ticaretinde bir istisna yapılmadı. Şirket artık Amerika’da iş
yapamazdı. Daha da kötüsü, artık şirket ürünlerini Amerikan limanları vasıtasıyla nakledemezdi. Artık Miami limanı üzerinden dünya pazarlarına bağlanma imkanı yoktu.
Bugün Çiftlik sadece Cayman Adaları’nın kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere varlığını
sürdürmektedir.
Bu hikayeler bize ne anlatıyor? Birinci hikaye bize orta-mallarını bozulmamış, orjinal,
sahiplenilmemiş hallerinde muhafaza etmememizi meşrulaştırmak zorunda olmadığımızı söyler. Çünkü, orta-malları el değmemiş halleriyle muhafaza etmek gibi bir seçenek
yoktur. Orta-mallar bir zaman kapsulü değidir. Doğal çevremizi orta-malları olarak bırakmak, onu gelecek kuşaklara bir miras olarak bırakmak üzere bir zaman kapsulüne koymak
değildir. Bazı durumlarda, kaynakları zaman kapsulüne koymak akıllıca olabilir. Bununla
birlikte, ikinci hikaye bize hatırlatmaktadır ki; ortamalları olarak bulduğumuz şeyleri alıp
muhafaza etmenin –bir zaman kapsulüne koymanın- yolları vardır, fakat, bir şeyi zaman
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kapsulüne koymadan önce, o şeyi sahiplenmek zorundayızdır.4
2.3. Oyunu Meşrulaştırmak
Sahiplenmeyi düzenleyen kurumları meşrulaştırmak ile belli sahiplenme eylemlerini
meşrulaştırma arasındaki bir farka dikkat edin. İlk sahiplenmeyi bir oyun ve belli sahiplenme eylemlerini oyundaki hamleler olarak düşünün. Oyun meşru olsa bile, oyun içindeki belli bir hamle onun tavsiye edilmesini gerektirecek hiçbir şeye sahip olmayabilir.
Esasen, (argüman hatırına) her sahiplenme eylemi izole bir biçimde bakıldığında keyfi
ve hatta bazıları vicdanen kabul edilemez görülecektir. Hal böyleyken bile, kurumsal bir
boşluğun olduğu durumda hiçbir ağırlığı olmayacak olan belli hamleler temelinde mülkiyet hakkı iddialarını tanıyan bir kurumsal çerçeveye sahip olmak için ikna edici nedenler
olabilir. İçtihat hukuku zımnen ilk sahiplenmecilerin sahiplikleri için ahlaki ağırlığı olan
nedenler sunmalarını gerektirmeyecek ahlaki nedenler kabul etmektedir. Carol Rose’a
(1985) göre, bir ilk sahiplenme kuralı, herkes belirsizliğe yer bırakmayacak bir şekilde
haberdar edildiğinde, keşfi (ve gelecekteki üretken eylemi) teşvik etmekle kalmayıp keşfedilmiş nesneler üzerindeki münakaşaları da minimize eder. Belli sahiplenme eylemleri
ağlaki bir ağırlıkları olduğu için değil ahlaki ağırlığı olan bir oyunda müsaade edilen eylemler oldukları için meşrudurlar.
Hiç şüphesiz, sahiplenme ve kaynakların müteakiben harekete geçirilmesiyle ortaya
çıkarılan zenginlik belirsiz bir fayda değildir. İlk sahiplenme neticesinde mümkün kılınan
ticaret kirlilik ve diğer negatif dışsallıklar yaratır. (Bu noktaya geri döneceğim.) Dahası,
yaşam süresindeki artış ve kaynakların üretken amaçlarla sahiplenilmesine eşlik eden diğer faydalara bir değer atfetmeyen insanlar olabilir. Bazı halklar, Batı kültürünün ayakkabıları, çadırları ve kibritleri ile kirletilmemiş bir avcı-toplayıcı yaşamı sonsuza değin
destekleyecek istikrarlı bir devleti arzulayabilir. Eğer ilk sahiplenme, böyle halkları hiç
istemedikleri bir kültürün içinde rol almaya zorlarsa, o zaman onların bakış açısından,
oyun fayda sağlamaktan çok zarar verir.
Bununla birlikte, akılda tutulması gereken iki şey şudur: İlk olarak, söylediğim gibi,
orta-mallar bir zaman kapsulü değildir. Statükoyu muhafaza etmemektedir. Pek çok nedenden ötürü, yaşam kalitesi ilk sahiplenmeden sonra düşebilir. Bununla beraber, insanları dalga dalga sahiplenmeye yönlendiren baskıların, yaşam kalitesini düşürme ihtimali,
bu dalgaların düzenlenmemiş (unregulated) orta-mallara vurması halinde daha yüksektir. Düzenlenmemiş orta-malların varlığında, muhafaza edenler bunun maliyetini ödeyip
faydalarından istifade edemezken, aşırı kullananlar, aşırı kullanımın maliyetini ödemeden faydalardan istifade etmektedir. Bu nedenle, düzenlenmemiş orta-mallar muhafazanın değil aşırı-kullanımın reçetesidir.
İkinci olarak, avcı-toplayıcı yaşamı sürdürme seçeneği tamamen ortadan kalkmamıştır. Rahat bir yaşam değildir. Hiç bir zaman da olmamıştır. Fakat bir seçenek olmayı
sürdürmektedir. Kuzey Kanada ve başka yerlerde böyle yaşama seçeneğinin olduğu ve
nitekim böyle yaşamların aktüel olarak da mevcut olduğu yerler bulunmaktadır. Bir bonus olarak da, avcı-toplayıcı yaşam biçimini tercih edenler, tıbbi acil durumlar, ihtiyaç
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duyulan malların ticareti gibi vesilelerle batı kültüründen pay alma seçeneğini ellerinde
tutmaktadır. Aşikar ki, birisi, “Avcı-toplayıcı yaşam bir seçenek olsa da, ileri teknolojilerle
donanmış kitleler toprağı başka amaçlarla ele geçirdikçe, bu seçenek ortadan kaybolmaktadır” diyebilir. Evet, muhtemelen böyledir. Bu neyi kanıtlar? Bunun kanıtladığı şey, eğer
avcı-toplayıcılar çocuklarının avcı-toplayıcılar olarak yaşama seçeneklerinin olmasını istiyorlarsa, bu seçeneği üzerinde korumak istedikleri toprağa yönelik sahiplik iddiasında
bulunmaları gerektiğidir. Meşru sahipler olarak, bu toprağa erişimi düzenleme hakkına
sahip olduklarını iddia etmelidirler. Eğer istikrarlı bir medeniyet istiyorlarsa, bunu düzenlenmemiş orta-mallarında bulamayacaklarının farkında olmalıdırlar. Örneğin, kuzey
Kanada’yı orta-malı olarak görmeye bayılıcak olan petrol şirketlerini dışlamaya hakları
olduğunu iddia edebilmelidirler.
Bir kimse, sahiplenmenin başkaları için yeterince bırakmadığını söylerse, cevap “neyle karşılaştırıldığında?” olmalıdır. Orta-mallarının eski haliyle karşılaştırıldığında mı?
Şimdiki haliyle mi? Yoksa gelecekteki haliyle mi? Gerçekte, sıklıkla, kaynakları orta-malı
olarak tutmak başkaları için yeterince bırakmamaktadır. Locke’cu koşul, orta-malı mahiyetindeki kaynakların sahiplenilmesini yasaklamak şöyle dursun, esasen kıtlık koşulları
altında sahiplenmeyi gerektirmektedir. Dahası, koşul, bir kaynak kıt hale geldikçe, daha
acil bir şekilde negatif toplamlı bir oyun olan düzenlenmemiş orta-mallarından çıkarılmasını gerektirmektedir. Tekrar edersek, ortak kullanımın yükü kaynağın kendisini yenileme kapasitesini aşarsa, Koşul, sadece izin vermekle kalmayıp, insanların kaynağı sahiplenip erişimini düzenlemelerini gerektirir. Düzenlenmemiş orta-mallarında dahi, bazı
balıkçılar kendi kendilerini sınırlayacaklardır, fakat böyle bir eğilimin olmadığı daha önce
görülen durumlarda da grubun kendi kendini sınırlaması için bir şey olması gerekir.
Malları orta-malı olmaktan çıkarmak, sahiplenebilecek şeyler stokunu arttırır ve ortamalların trajedisini sınırlandırır. Sahiplenme negatif toplamlı bir oyunun yerine pozitif
toplamlı bir oyunu getirir. İşte burada düzenlenmemiş orta-mallardan kaynakları çıkarma hakkını teslim eden sosyal yapıları meşrulaştırcak bir neden yatmaktadır: Kaynaklar
kıt hale geldiklerinde, eğer onların çocuklarımız için de varolmalarını istiyorsak onları
orta-malı olmaktan çıkarmalıyız.

3. Ne Türden Bir Mülkiyet Kurumu Kastedilmektedir?
Kıt kaynakların gelecek için korunmasının (ve yaratılmasının) bir yolu olarak sahiplenmeyi ve onlara erişimin müteakiben düzenlenmesini savundum. Kaynaklar bol olduğunda, Locke’cu Koşul sahiplenmeye müsaade eder; kaynaklar kıt olduğunda Koşul sahiplenmeyi zorunlu kılar. Gelecek kuşaklara zarar vermeden sahiplenmek mümkündür. Esasen,
kaynaklar kıt olduğunda, onları orta-malı olarak tutmak gelecek kuşaklara zarar verir.
Özel mülkiyet kıt kaynakları koruma doğrultusunda sorumluluk almak üzere bir müşevvik verir. O kaynakları pek çok farklı durumlarda korur. Özel mülkiyet negatif toplamlı
orta-mallarını pozitif toplamlı mülkiyet rejimlerine dönüştürmenin önde gelen aracıdır.
Bununla birlikte, tek yol da değildir. Aşikardır ki, her zaman en iyi yol da değildir. Kamu
mülkiyeti her daim varolmuştur ve onu açgözlü devletler veya çılgın ideologlar yaratmış
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değildir. Bazen gerçek sorunlara bir cevap olarak kendiliğinden evrilir. Kamu mülkiyeti
sayesinde insanlar bir kaynağı düzenlenmemiş orta-mallarından çıkarıp kolektif bir biçimde yönetme sorumluluğunu üzerlerine alabilirler. Müteakip bölümler, Martin Bailey,
Harold Demsetz, Robert Ellickson ve Carol Rose tarafından gerçekleştirilen ve farklı mülkiyet kurumlarının gelecek kuşaklar için nasıl yeterince kaynak bırakılmasını sağladığını
gösteren çalışmaları tartışmaktadır.
3.1. Düzenlenmemiş Orta-Mallar
Düzenlenmemiş orta-mallar bir felaket olmak zorunda değildir. Düzenlenmemiş ortamallar kullanım düzeyi toprağın taşıma kapasitesinin sınırları içinde kaldığı sürece iyi
çalışacaktır. Bununla beraber, kullanım taşıma kapasitesine yaklaştıkça, daha dışlayıcı bir
rejime geçmek için baskı oluşacaktır. Artan trafiğin taşıma kapasitesini aşmaya başladığında düzenlenmemiş orta-malların nasıl başka bir şeye evrildiğinin bir örneği olarak, Harold Demsetz’in Labrador yarımadasının yerli kabileleri arasında mülkiyet kurumlarının
nasıl evrildiğine ilişkin tarifine bir bakalım. Demsetz’in hikayeyi anlattığı şekliyle, bölge
halkı kuşaklar boyunca toprağı herkese açık orta-malı olarak görmüştür. İnsan nüfusu bu
dönemde küçüktü. Bol miktarda yiyecek vardı. Böylece, toprağı kullanma kalıbı, toprağın
taşıma kapasitesinin altındaydı.5 Kaynak kendisini devam ettirebilmiştir. Bu durumda,
Koşul, yukarıda yorumlandığı şekliyle, tatmin edilmişti. Diğer şeyler aynı kalmak şartıyla,
ilk sahiplenmeye müsaade edilebilirdi, ancak zorunlu değildi.
Bununla beraber, kürk ticaretinin ilerlemesiyle birlikte, avlama ve tuzakla yakalama
faaliyetinin ölçeği ciddi bir şekilde arttı. Orta-malı hayvanlarının nüfusu azalmaya başladı. Düzenlenmemiş orta-mallar bir süre işe yaramıştı, fakat şimdi kabileler klasik bir
trajedi ile karşı karşıyaydılar. Kaynağı sömürmenin faydaları içselleştirilmişti, ancak maliyetleri için aynı şey sözkonusu değildi. Düzenleme daha fazla sürdürülemezdi. Klanlar,
aile arsaları belirlemeye başladılar. Orta-malı olan hayvanlar, bir arsadan diğerine geçme
eğilimi olmayan kunduz ve su samuru gibi küçük hayvanlardı. Böylece, arsaları belirlemek
küçük boyutlu orta-malın yanısıra toprağı da nihai olarak özelleştirmişti. Özet olarak,
kabileler kürk-veren göçmen olmayan hayvanların üzerinde yaşadığı toprağın orta-malı
olma niteliğini, kürk ticareti toprağın taşıma kapasitesi üzerinde bir talebi yarattığında
aile parselleri haline dönüştürmüşlerdir. Talebin taşıma kapasitesini aşmaya başladığı an,
Koşul’un izin vermekle kalmayıp ilk sahiplenmeyi zorunlu kıldığı zamandır.
Kürk-veren orta-mallarının özelleştirlmesine ilişkin bir diğer ayrıntı da şudur: Kürk
özelleştirilmekle beraber, et özelleştirilmemişti. Hala bol miktarda et mevcuttu. Bu nedenledir ki, kabile hukuku bir başka klanın toprağına et elde etmek üzere avlanmak için
izinsiz girme hakkını tanımıştı. Davetsiz misafirler bir kunduzu öldürüp etini alabilmekte ancak eti yediklerini ve klanın post üzerindeki hakkına saygı gösterdiklerini ifade etmek üzere postu belirgin bir yere bırakmak zorundaydılar. Yeni gelenekler meselenin tam
özüne girmekteydi; özelleştirilmek zorunda olan şeyleri özelleştirmek ve sınırlanmamış
erişimin henüz sorun oluşturmadığı kaynaklarda insanların her daim sahip oldukları özgürlüklere dokunmamak.
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3.2 Komünal Alternatif6
Düzenlenmemiş veya herkese açık olan orta-mallarını komünlerle karşılaştırabiliriz.
Bir komün sınırlı-erişime tabi orta-malıdır. Bir komünde, mülkiyet bireysel üyeler yerine
grubun sahipliğindedir. İnsanlar grup olarak dışlama hakkı iddia etmekte ve kullanmaktadırlar. Tipik olarak, komünlere üyeler ve üye olmayanlar arasında keskin bir ayrım yaparlar ve erişimi buna göre düzenlerler. Kamu mülkiyeti erişimi günün ve yılın zamanına
göre sınırlandırma eğilimindedir. Bazı faaliyetlere müsaade edilir, bazıları yasaklanır.
Ellickson özel mülkiyeti veya kamusal ve komünal mülkiyeti ortadan kaldırmaya yönelik geniş bir kampanyanın gülünç olacağını düşünmektedir. Her mülkiyet türü toplumsal
refaha kendine has bir biçimde hizmet eder. Zira her sahiplik rejiminin kendi dışsallık
sorunları bulunmaktadır. Komünal yönetim aşırı tüketime ve amortisman ve geliştirmeden kaçınmaya yol açar; çünkü, insanlar emeklerinin değerinin sadece küçük bir miktarını
geri almakta, buna mukabil tüketimlerinin maliyetinin de küçük bir miktarını ödemektedirler. Bu caydırıcıları (disincentive) minimize etmek için bir komün yoğun bir şekilde
insanların üretim ve tüketim faaliyetlerini gözetlemelidir.
Pratikte, komünal rejimler yıkanmamış tabak yığınlarından tutun da tüm bir kıtayı
tehdit edebilecek ekolojik felaketlere değin, artıkların gelişigüzel atılmasına sebep olabilir. Özel olarak yönetilen parseller de, artıkların gelişigüzel atılmasına ve kötü sonuçların
komşulara yayılmasına aldırış etmeyen başka bir takım kullanımlara konu olabilir. Özel
mülkiyetin bir avantajı mülk sahiplerinin birbirlerinin mülklerini satın alarak, mülkiyet
dağılımını, faaliyetlerinin birbirlerine en az zarar verecek şekilde, yeniden düzenleyebilmesidir. Fakat bu her zaman kolay olmaz ve bazen yeniden dağıtımın kendisi bir kayıp
oluşturabilir. İşlem maliyetleri bulunmaktadır. Böylece, akla yatkın bir toplumsal amaç,
özel ve kamusal mülkiyeti, işlem maliyetleri toplamını ve dışsallıkların maliyetini düşürecek şekilde birleştiren bir sisteme sahip olmaktır.

4. Yerel ve Uzak Dışsallıklar Karşıkarşıya
Düzenlenmemiş bir orta-malını daha küçük özel parsellere bölmek mi yoksa üye olmayanları dışlama gücünü elinde tutan bir komün olarak yönetmek mi en iyi yoldur? Bu
insanların ne türden faaliyetlere girme eğiliminde olduğuna bağlıdır. Ellickson faaliyetleri üç kategoriye ayırır: küçük (bir domates bitkisi yetiştirmek gibi), orta (ördekler için
bir havuzcuk oluşturmak üzere bir nehre bir set yapmak gibi) ve büyük (zararlı gazları
dağıtmak için sanayii bacası kullanmak gibi). Ayrımın çok keskin olması istenmemiştir.
Tahmin edileceği üzere, bu bir derece meselesidir. Üzerinde endişeye değer dışsallıkların
yer alacağı alanın göreli büyüklüğü ile ilgilidir. Küçük olayların etkileri bir kimsenin özel
mülkiyeti ile sınırlıdır. Orta düzey olaylar mahalledeki diğer insanları etkiler. Bunların
dışsal sonuçları yereldir. Büyük olaylar, daha uzakta olan insanları da etkiler.
Ellickson özel rejimlerin küçük ve orta boy olayların etkilerini en aza indirmekte açıkça daha üstün metodlar olduğunu söylemektedir. Küçük olaylar, özel rejimler için büyük

14

Mülkiyet Kurumu

problem oluşturmazlar. Toprak parsellere bölündüğünde, küçük olayların sonuçları içselleştirilir. Komşular kendi toprağımızdaki domatesleri ne zaman topladığımızla pek ilgilenmezlerken; komünal alandakileri ne zaman topladığımızla oldukça ilgilidirler. Önceki
durumda, biz kendi işimize bakarken, sonrakinde, onlarınkine bakarız.
Buna karşılık, orta düzey olayların sonuçları bir kimsenin komşusuna sıçrama eğilimindedir, ve bu nedenle, bir sürtüşme doğabilir. Bununla birlikte, özelleştirme dışsallıklarla nasıl mücadele edileceği hususunda danışılmak zorunda olunan insan sayısını
sınırlama ve böylece işlem maliyetlerini düşürme avantajına sahiptir. Komünal sahipler
topluluğunun tümüyle danışmak yerine, herkes etkilenen alan bağlamında özgürdür ve
kişi orta düzeydeki olayın alanının hemen yanındaki parsellerin sahibi olan sınırlı sayıda
kişiye danışmak durumundadır. Özelleştirmenin bir başka erdemi, orta düzeydeki olaylardan ileri gelen meselelerin yakın çevredeki insanların ellerine bırakılmasıdır. Bu kişiler
yerel koşullar hakkında daha iyi bir kavrayışa sahiptir ve bu sayede niyet edilmemiş kötü
sonuçları olmayacak çözümler geliştirme hususunda daha iyi bir konumdadırlar. Onlar
orta büyüklükteki bir olayın maliyet ve faydalarını öngörmekte daha iyi bir pozisyondadırlar.
Bununla birlikte, büyük ölçekli olaylara geldiğimizde, özel ve kamu mülkiyetinin hangi
karışımının en iyi olduğunu söylemenin kolay bir yolu yoktur. Büyük olaylar, yüz yüze ilişkileri olmayan insanlar arasında yaygın dışsallıklar içermektedir. Bu türden dışsallıkları
tespit etmekteki güçlükler, sorunun kaynağına iz sürmek ve sorumlulara hesap sormak
tüm mülkiyet rejimleri için sorun oluşturur. Bir taraftan kağıt fabrikalarının faaliyetlerinin sorumluluğunu üzerlerine almalarını, öbür taraftan da nehir boyunca yaşayan insanlara kendi refahları için tedbir almalarını teşvik edecek ve böylece büyük ölçekli negatif
dışsallıklardan kaçınmalarını sağlayacak kurumları yaratmak kolay bir iş değildir. Ellickson hangi rejimin bu sorunlarla en iyi şekilde başa çıkabileceği sorusuna verilecek genel
bir cevabın olmadığını söylemektedir.
Büyük bir olay iki kategoriden birine girecektir. Örneğin, zehirli atıkları atmosfere
salmak mevcut yasal haklara veya topluluk kurallarına aykırı olabilir. Veya, bu türden kanunlar veya kurallar henüz mevcut olmayabilir. Çoğu problem, mevcut gelenekler veya
kanunların nihai olarak kimin geçiş hakkına1 sahip olduğunu belirlemede başarısız olması durumunda ortaya çıkar. Bu araziyi parsellere ayırmakla ilgili bir problem olmayıp
daha ziyade hava ve suyolları gibi temel kaynakların düzenlenmemiş orta-malları olarak
kalmasıyla alakalıdır.
Böylece, özelleştirme farklı derecelerde gerçekleşmekte ve farklı biçimler almaktadır.
Farklı biçimler, farklı teşvik özelliklerine sahiptir. Sadece toprağı veya denizi parsellere
bölmek, toprak veya denizi değerli kılan kaynakların sahipliğini istikrarlı bir hale getirmek
için daima yeterli olmayabilir. Örneğin, balıkların bir parselden diğerine göç ettiklerinin
bilindiğini düşünelim. Bu durumda, mülk sahipleri, sürü kendi bölgelerinden geçerken
mümkün olduğunca fazla balık yakalama güdüsüne sahip olacaktır. Böylece, sadece av1 Geçiş hakkı, “right of way”in karşılığı olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda, bir kaynağı kullanmakta önceliğin
kime ait olduğu meselesi olarak da anlaşılabilir. Ç.N.
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lanma alanlarını parsellere bölmek, balıkçıların sürdürülebilir miktarları aşmaktan kolektif olarak kaçınmasını sağlamaya yeterli olmayabilir. Bu yakalanması arzu edilen balığın
bir parselden başka bir parsele ne sıklıkta/miktarda göç ettiğine ve komşulara çitlerinin
(veya sınırlarını belli etmenin diğer yollarının) yetersizliğini gidermede yardımcı olan ve
sürekli bir şekilde evrilen konvansiyonlara bağlı olucaktır. Buna göre, açıkça, tüm özelleştirme biçimleri dışsallıkları içselleştirmekte eşit düzeyde iyi değildir. Bizatihi özelleştirme
çare değildir ve [dahası] tüm özelleştirme yolları eşit değildir. Özel mülkiyet rejimlerinin
büyük olayların üstesinden gelmesinde aşikar güçlülükler bulunmaktadır. Güçlüklerin
doğası ve derecesi ayrıntılara bağlıdır. Bu yüzden, karşılaştırma maksadıyla, Ellickson komünal rejimlerin büyük olayları nasıl idare ettiğine bakmıştır.

5. Jamestown ve Diğer Komünler
Jamestown Kolonisi Kuzey Amerika’nın ilk sürekli İngiliz yerleşimidir. Londra’da yerleşik Virginia Company’nin desteğinde bir komün olarak 1607’de kurulmuştur. Toprak
kolektif olarak sahiplenilip işlenilmekteydi. Koloninin kuruluş şartı (charter), her yerleşimciye kişisel olarak katkıda bulunduğu iş miktarına bakılmaksızın kolektif üretimden
eşit pay almayı garanti ediyordu. Yüzdört kişilik ilk yerleşimci grubun üçte ikisi ilk kışı
çıkaramadan açlık ve hastalıklardan öldü. Yeni gelen gemiler nüfusu tazelemiş ve fakat
1609 kışı nüfusu beşyüzden altmışa indirmiştir. 1611’de bölgeyi ziyaret eden Vali Thomas
Dale, sokaklarda avare avare dolaşıp ekinleri ekecek birilerini bekleyen canlı iskeletler
görmüştür. Bu insanların ana besin kaynağı, diğer yerleşimciler görüp de eşit pay istemesinler diye, gece karanlığında avlayıp yedikleri kaplumbağalar ve rakunlardı. 1614’de
Vali Dale göreceğini görmüştü. Her bir yerleşimciye üçer dönüm arazi tahsis etmiş ve bu
üretkenliği yedi kat arttırmıştır. Koloni, topraklarının geri kalanını 1619’da özel parsellere dönüştürmüştür.
Niye başlangıçta komünal sahiplik tercih edilsin ki? Komünal rejimlerin avantajları
var mıdır? Bir avantaj aşikardır. Komünal rejimler, risklerin yüksek olduğu ve sigorta gibi
alternatif risk-yayma araçlarının mevcut olmadığı durumlarda insanlara riski yayma imkanı verir. Fakat topluluklar, sermaye rezervlerini sigorta sunabilecekleri noktaya kadar
büyütebildiklerinde, sigorta komünal bir rejimi mağdur eden dışsallıklara katlanma zorunluluğu olmaksızın risk-yaymayı mümkün kıldığından, özelleştirme eğilimi içine girerler.
Bir komünal rejim, bir topluluğun kuruluş aşamasında çok önemli olan büyük boyutlu
kamu işlerinde ölçek ekonomisine etkin bir cevap da oluşturabilir. Bir komünal ekonomi,
bir kale inşa etmek, burçlarına insan koymak, su kuyuları açmak v.b. acil işleri gerçekleştirmek için gerekli işgücünü mobilize etmenin bir yolu olarak aşikar bir seçenek sunar. Fakat yine, bu işler tamamlandıkça ve topluluğun refahı küçük olaylara dayanmaya
başladıkça, komünal rejim yerini özel parsellere bırakır. Jamestown, Plymouth, Amana
kolonileri ve Salt Lake’te daha önceleri komünal olan yerleşimciler “gayet anlaşılır bir
şekilde sosyal olarak faydalı küçük ve orta ölçekli olayları üstlenmeye bireyleri en ucuz
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şekilde teşvik eden sistem olarak özel toprak sahipliğine geçerler” (Ellickson, p. 1342).
(Salt Lake efsanesine göre, bir zamanlar açlıktan ölen Mormonların talihindeki ani düzelme, 1848’de Tanrı’nın çekirge belasından onları kurtarmak için martıları gönderdiğinde gerçekleşmiştir. Tesadüfe bakınız ki, Mormonlar aynı zaman diliminde özel parsellere
geçiyorlardı. Benzer bir biçimde, Jamestown trajedisi bazen zor doğa şartlarına atfedilir,
sanki bu koşullar 1614 senesinde üretkenliği yedi kat arttıracak şekilde aniden değişmiş
gibi. Aynı dönemde, Vali Dale toprağı özel parsellere bölmekteydi.)
Tabii ki, desantralize ve bireyselleşmiş yönetim biçimlerine doğru olan eğilim, sadece
(güçlü) bir eğilim, ve her durumda, getiriler olduğu gibi götürüler de vardır. Örneğin,
daha büyük bir parselde küçük bir olay olacak şey daha kalabalık durumlarda orta düzey
bir olay haline gelir. Yüksek sesli müzik, büyük bir çiftlikte zararsız küçük bir olay iken bir
apartmanda rahatsız edici orta büyüklükte olay haline gelir. Teknolojideki değişiklikler
veya nüfus yoğunluğu, dışsallıkların alanını ve sıklığını etkiler. Bununla birlikte, tarihsel
eğilim göstermektedir ki, insanlar orta düzey veya büyük bir olayın farkına vardıkça ve
onunla alakadar oldukça, olayın maliyetinin dışlanma derecesini azaltma yolları aramaktadırlar. Sosyal evrim, kısmen yeni dışsallıklar algılama ve onları içselleştirmeye yönelik
kurumlar dizayn etme sürecidir.
Tarihsel olarak, komünal yönetimin faydaları komünleri ilelebet birarada tutamaya yetmemiştir. Belkide, hafıza-i beşerdeki en uzun süreli ve başarılı komünler, Hutterite’lerin
Avrupa’da 16.yüzyıla kadar geri giden tarımsal yerleşimleridir. Şimdi bu tip topluluklarda yaşayan yirmisekizbin civarında insan bulunmaktadır. Hutterite’ler varlıkların sıkı
bir şekilde paylaşılmasına inanırlar. Dış dünya ile teması ne kadar sıkı bir şekilde kontrol
ettiklerini anlatmanın bir örneğini vermek üzere radyo ve televizyon sahipliğini yasaklamaları verilebilir.
Ellickson, Hutterite topluluklarının kendilerine has üç özelliklerinin olduğunu söyler:
1- Nüfus üst-sınırı: bir yerleşim yüzyirmi kişiye ulaştığında, topluluğun bir kısmı yeni bir
topluluk oluşturmak üzere ayrılmalıdır. Üst-sınır sıkı sıkıya birbirine bağlı bir toplumu
muhafaza etmeye hizmet eder; 2-Komünal yemek ve ibadet: insanlar günde birkaç kez
biraraya gelirler. Bu, bireysel davranış hakkında hızlı bilgi değiş tokuşunu sağlamakta ve
bu da davranışı normdan sapan kimselere geri-bildirim sağlamak için hazır bir yol sunmaktadır; 3. Doğum kontrolünü yasaklama: ortalama kadın, göçle oluşan kaybı fazlasıyla
karşılayacak, dokuz çocuk doğurur. Şunu da eklemeliyiz ki, Hutterite kültürü ve eğitimi
insanları Hutterite toplumu dışında herhangi bir toplumda yaşamalarına imkan vermeyecek şekilde hazırlıksız bırakmaktadır. Şüphesiz bu da düşük göç oranını kısmen açıklar.
Ellickson başka komünal mülkiyet rejimleri örneklerini de tartışır. Fakat, Ellickson’a
göre, Amerika’da en yaygın komünal sahiplik hanehalkıdır2. Amerikan banliyösü herkese
açık bir yol ağının içine yuvalanmış aile komünlerinden oluşur. Hanehalkları ortak sahiplikleri bireysel mülkiyet haline getirmede ne kadar ileri gidebileceklerinin sınırlarını üstü
kapalı olarak tanırlar. Oturma odanızı düşünün. Tamamıyla özelleştirebilir ve bir hane
üyesine sahiplik verirken, diğerlerine kullanım harcı ödetebilirsiniz. Harçlar aile üyelerine
2 Hanehalkı ifadesi ‘family household’un karşılığı olarak kullanılmıştır. Ç.N.
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veya dışarıdan gelecek kimselere evi temizlemeleri için ödenebilir. Bazı açılardan, bu şekilde daha iyi olacaktır. Bugün ortalama komünal oturma odası aşırı kullanıma ve idame
ettirmeden de kaçınmaya tabidir. Bununla birlikte bu duruma katlanırız. Hiç kimse hane
üyelerine kullanım harcı ödetmez. Oturma odasının komünal kullanım tarafından darmadağın edildiğini görmek rahatsız edicidir, ancak bu durum, onu bir kişinin özel alanı
olarak kabul etmekten daha iyidir.
Bazı kurumlar esasen kolektif olan bir sahiplik biçimi içermelerine rağmen başarılı
olmaktadır. Bununla birlikte, tarih başarılı komünlerin üyelerinin bu kolektif sorumlulukla gelen ödülleri içselleştirdiklerini göstermektedir. Özellikle, üye olmayanları dışlama
hakkını saklı tutmaktadırlar. Başarılı bir komün herkese açık orta-malları olarak hayatını
devam ettirmemektedir.

6. Gelenek ile Yönetim
Bir çok orta-mallar (örneğin oturma odalarımız gibi) yönetimden ziyade gelenek ile
düzenlenmektedir; bu nedenle ortak mülkiyetin oynayabileceği bir rolün olduğunu söylemekle ortak mülkiyetin devlet eliyle yönetimi için bir rolün olduğunu söylemek iki farklı
şeydir. Ellickson’un not ettiği gibi, “Tabii ki, grup sahipliği zorunlu olarak devlet sahipliğini ima etmemektedir. Federal toprak ajanslarının ve Komünist rejimlerin kötü çevre
karneleri, devletlerin büyük araziler için ehliyetsiz yöneticiler olduğunu çarpıcı bir şekilde
hatırlatmaktadır.” Carol Rose, ondokuzuncu yüzyılda, nasıl kamu mülkiyetinin genel olarak toplumun sahipliğinde olduğu düşünüldüğünü anlatmaktadır. Sıklıkla, kamu mülkiyeti fikrinin devlete özel mülkiyetin atfettiği rolden daha fazla bir rol atfetmediği düşünülürdü. Toplumun böyle bir mülkiyete olan hakkının devletin ona olan hakkını öncelediği
ve onun üstünde olduğu kabul edilirdi. Rose, “Bu eski doktrinlerde zımnen kabul edilen
şey, bir mülkiyet kamuya açık olsa da, bundan kamusal hakların aktif bir devlet yöneticisine verileceği sonucunun çıkarılamayacağıdır” demektedir (Rose, 1986 p. 720). Bazen,
hakların “devlet eliyle örgütlenmiş bir kamu”dan çok “organize olmamış bir kamu”nun
elinde olduğu düşünülür” (Rose, 1986 p. 736).
Aynı doğrultuda, orta çağların ortak kullanıma açık tarım arazileri pratiği, köylülere her köyün arazisi içinde dağınık bir şekilde bulunan küçük tarım yapılabilir arazileri
özel ekip-biçme hakkı veriyordu. Bu küçük toprak parçaları sadece ekip-biçme döneminde
özeldi ve sonrasında otlatma sezonu süresince orta-mal haline geri dönmekteydi. Böylece, parsellerin sahipliği bir kez hasat ambara girdimi sahipliğin herhangi bir pazarlık ve
formel transfer olmaksızın ortak sürü çobanlarının mülkiyetine geçmesi anlamında yarıcılık3 idi. Çiftçi toprağa olan özel hakkına, toprağı hasat elde etmek için kullandığı sürece
sahipti. Küçük toprak parçalarını dağınık bir şekilde tutmak, bir farklılaştırma aracı idi.
Böylece, ufak yangınlar ve haşere istilası gibi küçük ve orta düzeydeki olaylar tarafından
yıkıma uğrama riski azaltılıyordu. Hasat sonrası otlatma amaçlı olarak toprağın orta-malı
olarak tutulması ise bir sürünün etrafını çitlemekte ve sürüyü yetiştirmekte ortaya çıkan
ölçek ekonomilerinden istifade edilmesini olanaklı kılıyordu.
3 Yarıcılık ifadesi ‘usufructuary’nin karşılığı olarak kullanılmıştır. Ç.N.
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Martin Bailey’e göre (bu ciltte), Rose ve Ellickson tarafından gözlemlenen yapı aborijin
kabileler arasında da yaygındı. Yani, tarım yapan kabileler ekip-biçme döneminde toprağı
özel mülkiyet olarak ve hasat ambara girdikten sonra ise orta-malı olarak gördüler. Avcıtoplayıcı toplumlar tarım yapmadılar, fakat onlar da kaynakların bol olduğu yaz mevsimi
süresince toprağı orta-malı olarak tutma eğilimindeydiler. Toprağı, yiyeceğin en kıt olduğu kış mevsiminde özelleştirmişlerdir. Avcı-toplayıcıların arasındaki kural, grup olarak
avlanmanın avantajlarının çok olması durumunda, bu faktörün baskın olacağı şeklindedir
(Bailey, bu cilt). Fakat kışın, küçük oyun görece daha boldur, daha az göç eder ve eşit bir
şekilde dağılmıştır. Kişinin büyük-oyun avında görmeyi umacağı “ya ziyafet ya da sefalet”
türünden kalıplara yer yoktur. Daha ziyade, aileler gün içerisinde, kenara koymaya yetmeyecek ancak günü çıkarabilecek kadar bir besin kaynağı bulabilme durumundaydılar.
Bu kalıp benim orijinal tezimi destekler mahiyette olmakla birlikte, bir parça şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Ben, yılın en zor kısmında ailelerin varlıklarını sürdürebilmek için
biraraya gelip sahip oldukları şeyleri ortak kazana atacaklarını tahmin ederdim. Hiç te
öyle değil. Toprağın taşıma kapasitesinin sınırlarına dayandığı zaman özelleştirme zorunluluğunu kabul etmişlerdir.
Ortaçağda orta-malların geleneksel kullanımı kaynakların kurutulmasını sınırlayacak tedbirlerle kısıtlanmaktaydı. Gelenek, toprağın kendini yenileme yeteneği ile tutarlı olmayan faaliyetleri yasaklamaktaydı (Rose, 1986 p. 743). Özel olarak, “had” geleneği
köylülerin ekip-biçme döneminde elde tuttukları toprakla orantılı olacak büyüklükte hayvana sahip olmalarına müsaade ediyordu. Gelenek ile yönetim insanların orta-malların
trajedilerini yaşamaktan kaçınmalarını mümkün kılmıştır.7
Gelenek, gerek bireysel gerekse de devletin dışlayıcı sahipliğinden farklı olan bir yönetim biçimidir. Gelenek, mülkiyet haklarını tahsis etmede kendi kendine işleyen bir sistemdir (Rose, 1986 p. 742). Örneğin, gelenek bir süpermarket kasasındaki sırada bir yer
tutarak tesis ettiğiniz türden hak iddialarını yönetir. Rose, ortak kaygıların çoğu kez en
iyi şekilde, yerel düzeyde ihtiyaca binaen ortaya çıkma eğilimindeki desantralize, tedrici ve kendi kendine işleyen gelenekler tarafından çözüldüğünü söylemektedir. Böylece,
önceki kısımın, başarılı bir komün kendisini herkese açık orta-malı olarak yönetmez şeklindeki sonucuna, başarılı bir komünün kendi yönetimini uzaktaki bir bürokrasiye teslim
etmeyeceğini ilave edebiliriz.

7. Hutterite’lerin Sırrı
Kıt kaynaklara yönelik ilk sahiplenmenin (ve erişimin müteakip düzenlenmesinin)
gelecek kuşaklar için fırsatları korumanın bir aracı olarak meşrulaştırılabilir olduğunu
ileri sürdüm. Bununla birlikte, çeşitli dışlayıcı kontrol araçları bulunmaktadır. Bazıları
dışsallıkları diğerlerinden daha iyi içselleştirirler ve bunu ne kadar iyi yaptıkları duruma bağlıdır. Benim argümanım bu amaca hizmet eden yegane bir dışlayıcı kontrol sisteminin olduğunu varsaymamaktadır. Hangi formun en iyisi olduğu, belli bir zamanda bir
toplulukta ne türden faaliyetlerin hakim olduğuna dayanacaktır. Bu aynı zamanda kamu
mülkiyetinin ne denli yerel gelenek yerine uzaktaki bir bürokrasi tarafından kontrolü ima
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ettiğine bağlıdır.
Daha önce ifade edildiği gibi, Jamestown’un zorlu doğa koşulları yüzünden başarısız
olduğunu söyleyenleri duydum. Fakat komünal olan (ve komünal olmayan) yerleşimler tipik olarak zor doğa koşullarıyla yüzyüzedir. Jamestown Virginia’da yaz mevsimi
ile mücadele etmek zorundaydı. Hutteriteler Kanada kırlarında kış ile mücadele ettiler.
Jamestown’u daha zor koşullarla daha başarılı bir şekilde başa çıkan yerleşimlerle karşılaştırmak yanıltıcı olmayıp daha ziyade, aydınlatıcıdır. Aynı zamanda iki Jamestown’u da
karşılaştırmak daha adildir: Biri Vali Dale’in gerçekleştirdiği özelleştirmenin öncesindeki,
biri de hemen sonrasındaki Jamestown. İlk Jamestown’u ikincisinden ayırt eden özellik
doğal koşullarının sertliği değil fakat daha ziyade insanların dışsallıkları içselleştirmesini
engellemekteki kusursuzluğuydu.
Sosyolog Michael Hechter grup dayanışmasının (a) üyelerin gruba bağımlılık dereceleri, ve (b) grubun üyelerin beleşçilik yerine gruba katkıda bulunmaları beklentisine uyumu
ne derece kontrol edip uyguladığının bir fonksiyonu olduğunu düşünmektedir (Hechter,
p. 21). Bu analize göre, Hutterite komünal toplumunun başarılı olması hiç şaşırtıcı değildir. Üyeler, yetiştirilmeleri onları Hutterite kültürü dışında yaşamak için donanımsız
bırakmasından ötürü, gruba oldukça bağımlıdırlar. Kontrol yoğundur. Geribildirim derhaldir. Fakat bu Hutterite başarısının sırrıysa, niçin Jamestown başarısız oldu? Onlar da
birbirlerine son derece bağımlıydılar. Onların da gidecek bir yerleri yoktu. Kontrol benzer
bir şekilde kusursuzdu. Herkes kimin ürün ektiğini (hiç kimse) ve kimin kaseyi uzattığını
(herkes) biliyordu. Peki, problem neydi?
Problem Jamestown’un koloni şartında yer alan garantide yatmaktadır. Jamestown’un
şartı, insanlara katkılarından bağımsız olarak eşit bir paya sahip olma hakkını vermiştir.
Bu bir anlamda bireyler olarak işçileri emeklerinin ürünlerinden maksimum düzeyde yabancılaştırmak için atılmış bir adımdır. Şart, işçilerin kendi emeklerinin herkese-açık bir
orta-malının içinde kaybolduğunu düşünmelerini sağlamıştır.
Robert Goodin, “Doğal kıtlık tarafından konulan kısıtlılıklar içinde çalışarak, kaynakların elverdiği ölçüde adaleti gerçekleştirmenin önündeki en büyük pratik engel her
zaman her birimizin kendi bahçemizi ekmemiz gerektiği varsayımı olmuştur.” (Goodin,
1985, p. 1).8 Bununla birlikte, Jamestown şartı her birimizin kendi bahçemizi ekeceğimizi varsaymamıştır. Tam aksini varsaymıştır. Başka kolonilerde insanlar kendi bahçelerini
ekip, bolluk içinde yaşarken, Jamestown’da koloniciler zarar görmelerine rağmen şarta
bağlı kalmışlardır.
İnsanları, birbirlerini düşünmeye sevk eden kurumları alkışlamalıyız. Fakat insanlara
kendi bahçeleri yerine başkalarının bahçelerine bakmalarını söylemek, onları birbirlerini
düşünmeye sevk etmemektedir. Tam aksini yapmaktadır. Bu, garezi körüklemektedir.
Jamestown’un insanları, beleşçi komşularının bahçelerini ekip biçmektense sokaklarda
aylak aylak dolaşıp ölmeyi tercih edecekleri bir noktaya ulaşmışlar ve gerçekten de ölmüşlerdir.
Çeviren: Dr. Bican Şahin
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Sonnotlar
1 Sonradan gelenleri ilk sahiplenmeyi mümkün kılan kurallar temelinde mülk edinmekten alıkoymak adil midir? Sanders (1987, p. 385) sonradan gelenler “bu kurallar ile mülkiyet edinmekten alıkonulmamaktadır. Onlar, daha ziyade, daha önce başkası tarafından
sahiplenilmemiş şeyleri sahiplenmede ilk olmaktan alıkonulmaktadır. Bu hakkaniyetsizlik midir?” demektedir.
2 Nash (1996) balıkçıların halen Filipin resiflerine yılda 330.000 pound siyanür
pompaladıklarını söylemektedir.
3 Baltimore’daki Milli Akvaryum’da görevli Peggy Fosdick’e yazışma ve belgeler için
teşekkür ederim. Ayrıca bkz. Fosdick and Fosdick (1994).
4 Kar amacı gütmeyen özel bir örgüt olan The Nature Conservancy böyle bir strateji
izlemektedir. Kendisi ilk sahiplenen olmamakla birlikte, doğal ekosistemleri korumak için
1 milyar doların üzerinde değere sahip araziyi satın almıştır. Bu arazilerin piyasa değeri
olmayan tehdit altındaki türlerin habitatlarını da içerdiğine dikkat edin.
5 Bu her yerde doğru değildi. Ben kabilelerin bir uçurumun kenarından tüm bir sürüyü
aşağı yuvarlatarak bison avlamalarına şahit oldum. (Böyle bir yer için verilen Blackfoot
ismi “kafaüstü çakılmış buffalo atlaması” olarak çevrilebilir.) Bu nedenle, Dukeminier ve
Krier’in “medeniyetin varmasından önceki Yerli Amerikan kültürü hakkında yersiz bir
romantik imaj” oluşturmaya karşı uyarılarını kabul ediyorum… “Bazı Amerikan yerli
kabilelerinin, toprakla uyum içinde yaşayan doğal ekolojistler olmaktan ziyade, aşırı avlanma ve ormanları aşırı yakarak doğayı acımasızca sömürdüklerine ilişkin ciddi kanıtlar
mevcuttur.” (1993, p. 62).
6 Bu makale Ellickson’un makalesini detaylı olarak tartışmaktadır. Gelecek bir kaç
bölümdeki fikirler için kendime çok az bir pay çıkarmakla birlikte, tüm hataların bana ait
olduğunu kabul ederim.
7 Tabii ki, hiç kimse gelenek ile yönetimin orta-malları sorunlarını otomatik olarak
çözeceğini düşünmemektedir. Gelenek yerel kullanıcılar dış erişimi sınırlandırdıkları ve
içeridekilerin davranışlarını gözlemleyebildiklerinde işe yarar; fakat bu koşullar her zaman sağlanmaz ve 2.2 numaralı bölümde tartışılan benzeri trajediler ortaya çıkmaya devam eder.
8 Goodin ve ben bu meseleyi ayrıntılı olarak Schmidtz & Goodin (1998)’de
tartışmaktayız.
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İktisat ve Bilgi*

Friedrich von Hayek

I
Bu yazının başlığının muğlak olması tesadüfî değildir. Elbette ki, yazının ana konusu
toplumun farklı üyelerinin sahip oldukları bilgi ile ilgili varsayımların ve önermelerin iktisadî analizde oynadıkları rol hakkındadır. Fakat bu, aynı başlık altında tartışılabilecek
olan diğer mesele ile, yani formel iktisadî analizin ne dereceye kadar gerçek dünyada neler
olduğuna dair bilgi aktardığı meselesi ile hiçbir biçimde bağlantılı değildir. Gerçekte benim ana görüşüm, esas itibariyle iktisat biliminde formel denge analizini oluşturan totolojileri gerçek dünyadaki neden-sonuç ilişkileri hakkında bize herhangi bir şey anlatabilen
önermeler hâline getirmenin, bu formel önermeleri, ancak, bilginin hangi biçimde elde
edildiğine ve nakledildiğine ilişkin kesin ifadelerle doldurabildiğimiz kadarıyla mümkün
olduğu şeklinde olacak. Kısacası, iktisat teorisinde mevcut olan – bu teorinin sadece çıkarımlarla değil, nedenler ve sonuçlarla da ilişkili olan ve bu nedenle en azından ilkesel
olarak doğrulanabilir1 sonuçlara yol açan tek parçası olan – ampirik öğenin, bilginin elde
edilmesiyle ilgili önermelerden oluştuğunu ileri süreceğim.
Belki de, size şu dikkat çekici olguyu hatırlatarak işe başlayabilirim: Teorik inceleme* “Economics and Knowledge”, Economica, Cilt: IV (Yeni seri, 1937), s. 33-54. Bu makale, Hayek’in London
Economic Club’da 10 Kasım 1936 tarihinde yaptığı konuşmanın metnidir. Ayrıca bkz. Friedrich von Hayek,
Individualism and Economic Order, Chicago: Chicago University Press, 1980, s. 33-56.
Veya daha ziyade yanlışlanabilir. (Karşılaştırma için bkz. K. R. Popper, Logik der Foschung [Viyana, 1935]
içinde muhtelif yerler.) [Karl Popper, Bilimsel Buluşun Mantığı, Çev. İlknur Aka ve İbrahim Turan, İstanbul:
Yapı Kredi Yayınları, 1998. – ç.n.]
1

Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 115-131.
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yi geleneksel denge analizinin sınırları ötesine taşımak amacıyla daha yakın zamanlarda
farklı alanlarda yapılan pek çok girişim, yanıtın, eğer benimki ile özdeş değilse bile, en
azından onun parçası olan bir hususla ilgili, yani öngörü ile ilgili yaptığımız varsayımlara
bağlı olduğunu kısa sürede gösterdi. Sanırım, tahmin edileceği gibi, öngörü ile ilgili varsayımların tartışıldığı ve ilk olarak geniş ilgi çeken alan risk teorisi idi.2 Frank H. Knight’ın
çalışması vasıtasıyla bu bağlamda harekete geçirilmiş olan saik, kendi özel alanının çok
ötesinde bir derin etkiye sahip olduğunu hâlâ ispatlayabilir. Çok fazla geçmeden de öngörü ile ilişkili olarak yapılan varsayımlar, eksik rekabet teorisinin bilmecelerinin, yani
düopol ve oligopol meselelerinin çözümü için temel öneme sahip olduklarını kanıtladılar.
O zamandan bu yana, paranın ve endüstriyel dalgalanmaların daha “dinamik” nitelikteki
meselelerinin ele alınışında, öngörü ve “tahminler” hakkında yapılan varsayımların aynı
derecede merkezî rol oynadıkları ve özellikle de, denge faiz oranı gibi, saf denge analizinden bu alanlara devralınan kavramların ancak öngörü ile ilişkili varsayımlara dayanarak
gereği gibi tarif edilebilecekleri gittikçe açık hâle geldi. Burada öyle görünüyor ki, insanların niye hata yaptıklarını açıklayabilmemiz için, ilk olarak onların neden dolayı haklı
çıktıklarını açıklamamız gerekiyor.
Genel olarak görünen o ki, denge kavramının kendisinin ancak öngörü ile ilişkili varsayımlara dayanarak kesin ve açık hâle getirilebileceğini kavradığımız bir noktaya gelmiş
bulunuyoruz. Bununla birlikte, bu zarurî varsayımların tam olarak neler oldukları konusunda şu anda ortak bir karara varamayabiliriz. Bu sorunla bu denemede daha sonra ilgileneceğim. Şu anda sadece, içinde bulunduğumuz durumda, ister iktisadî istatistiğin
sınırlarını tarif etmek isteyelim ister bunun ötesine geçmek isteyelim, öngörü hakkındaki
varsayımların muhakememizde sahip oldukları belirgin konumla ilgili can sıkıcı sorundan kaçamayacağımızı göstermekle ilgileniyorum. Bu sadece bir tesadüf olabilir mi?
Evvelce de öne sürdüğüm gibi, bana öyle görünüyor ki, bunun nedeni burada sadece
daha erken bir aşamada yüzleşmiş olmamız gereken çok daha geniş bir sorunun özel bir
tarafıyla ilgilenmek zorunda olmamızdan kaynaklanıyor. İfade edilenlere esas itibariyle
benzer olan meseleler, gerçekte, totolojiler sistemini – bu önermeler dizisi zorunlu olarak
doğrudur, çünkü bunlar sadece bizim hareket ettiğimiz ve denge analizinin ana kapsamını teşkil eden varsayımların biçim değiştirmiş hâlleridirler – muhtelif sayıda bağımsız bireyden oluşan bir toplumun olduğu duruma uygulamaya çalıştığımızda ortaya çıkıyorlar.
Uzun müddet, denge kavramının kendisinin ve saf analizde kullandığımız yöntemlerin,
ancak münferit bireyin eyleminin analizi ile sınırlandırıldığında açık bir anlamı olduğunu
ve bunu birkaç farklı bireyin etkileşiminin açıklanması için uyguladığımızda, gerçekten
farklı bir alana geçtiğimizi ve tamamen farklı nitelikteki yeni bir öğeyi sessizce ortaya
koyduğumuzu düşündüm.
Şuna eminim ki, tüm modern denge analizinde bulunan ve iktisat bilimini saf mantığın
bir dalına, matematik ya da geometri gibi içsel tutarlılıktan başka ölçüye tâbi olmayan bir
Tahminlerin sahip olduğu önemin aşamalı olarak iktisadî analizde ortaya konulması sürecinin daha eksiksiz
biçimde yapılacak bir incelemesi, büyük ihtimalle Irving Fisher’ın Appreciation and Interest (1896) adlı eserinden hareketle işe başlamak zorundadır.
2
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açık önermeler kümesine dönüştürme eğilimine, hoşgörüsüz biçimde ve şüpheyle bakan
birçok kişi var. Fakat öyle görünüyor ki, bu dönüştürme süreci yeteri kadar sürdürülebilir
ise, kendi çaresini de beraberinde getirecektir. İktisadî hayatın gerçekte a priori kısımlarını muhakememizden bulup çıkartırken, sadece muhakememizin bütün kendi saflığı
içinde bir tür Saf Tercih Mantığı niteliğinde olan bir öğesini ayırmıyor, aynı zamanda çok
fazla ihmâl edilmiş bir diğer öğesini de ayırıyor ve onun önemini vurguluyoruz. Son zamanlarda iktisat teorisini gittikçe formel hâle getiren eğilimlerle ilgili eleştirim, bunların
aşırıya kaçmalarından dolayı değil, formel iktisat teorisini – matematiğin olduğu gibi –
bir araç olarak kullanarak mantığın bu dalının tecrit edilmesini tamamlamak ve bu dalın
meşru konumunun yerine nedensel süreçlerin incelenmesini geçirmek amacıyla, bu eğilimlerin henüz yeteri derecede geliştirilmemiş olmasından dolayıdır.

II
Ancak, saf denge analizinin totolojik önermelerinin aslında toplumsal ilişkilerin açıklanmasında doğrudan uygulanabilirliğe sahip olmadıkları şeklindeki görüşümü kanıtlamadan önce, ilk olarak, denge kavramının münferit bireyin eylemlerine uygulanması
hâlinde açık bir anlama sahip olduğunu ve bu anlamın da ne olduğunu göstermem gerekiyor. Bu görüşüme karşı, tam da burada, denge kavramının önemli olmadığı, çünkü bu
kavramın uygulanılması arzu edildiğinde, bütün söylenebilecek şeyin, tek başına olan bir
kişinin her zaman dengede olduğu şeklinde bir iddia öne sürülebilir. Fakat bu son ifade,
basmakalıp bir ifade olmakla birlikte, sadece denge kavramının yanlış kullanıldığı biçimi
göstermektedir. Gerçekte ise söz konusu olan şey, bu hâldeki bir kişinin dengede olup
olmadığı değil, bu kişinin eylemlerinin hangilerinin birbirlerine göre denge ilişkileri içerisinde bulunduklarıdır. Denge analizinin – nispî değerlerin nispî maliyetlere uyduğu ya da
bir kişinin herhangi bir faktörün farklı kullanım alanlarındaki marjinal getirilerini birbirlerine eşitlediği şeklindeki – bütün önermeleri, eylemler arası ilişkiler hakkındadır. Herhangi bir kişinin eylemlerinin dengede olduğunu söylemek, bu eylemlerin bir planın parçası olarak anlaşılmaları durumunda mümkündür. Söz konusu mesele ancak bu olduğu ve
bu eylemlere ancak aynı anda ve aynı koşullar göz önüne alınarak karar verildiği zaman,
bu kişinin bilgisi ve tercihleri hakkındaki varsayımlarımızdan türettiğimiz ve bu eylemlerin karşılıklı ilişkileri hakkında olan açıklamalarımız herhangi bir uygulanabilirliğe sahip olabilirler. Şunu da hatırlatmak önemlidir: Bu tarz analizde yola çıktığımız “veri”, söz
konusu kişi için verili olan (kendi beğenileri dışındaki) bütün olgulardan, onun tarafından var olduğu bilinen (ya da var olduğuna inanılan) şeylerden ve, tam olarak söylersek,
nesnel olmayan olgulardan oluşmaktadır. Bu durum, türettiğimiz önermelerin zorunlu
olarak a priori geçerli olmalarından ve söz konusu argümanın tutarlılığını korumamızdan
kaynaklanmaktadır.3
Bu düşüncelerden iki ana sonuç çıkıyor. Birincisi; bir kişinin art arda gelen eylemleri
Karşılaştırma için bkz. Ludwig von Mises, Grundprobleme der Nationalökonomie (Jena, 1933), s. 22 ve devamı
ile s. 160 ve devamı. [Epistomological Problems of Economics, Çev. George Reisman, New York: New York University Press, 1976. – ç.n.]
3
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arasındaki denge ilişkileri ancak aynı planın icrasının bir parçası oldukları müddetçe mevcut olabileceklerinden, bu kişinin ilgili bilgisindeki herhangi bir değişiklik, yani onu planını değiştirmeye yönelten herhangi bir değişiklik, bilgisindeki bu değişiklikten önce ve
sonra meydana gelen eylemleri arasındaki denge ilişkisini bozacaktır. Diğer bir ifadeyle,
denge ilişkisi, yalnız, bu kişinin tahminlerinin doğru çıktığı süre boyunca olan eylemlerini
kapsayacaktır. İkincisi; denge, eylemler arası bir ilişki olduğundan ve bir kişinin eylemleri
zaman içerisinde zorunlu olarak art arda meydana geleceğinden dolayı, bu zaman akışının
denge kavramına herhangi bir anlam vermek için gerekli olduğu açık hâle gelmektedir. Bu
durum anılmaya değerdir; çünkü öyle görünüyor ki, pek çok iktisatçı denge analizinde
zamana bir yer bulmakta zorlanıyor ve neticede dengenin zamansız olarak kavranılması
gerektiğini öne sürüyor. Bu ifade bana anlamsız görünüyor.

III
Bu şekildeki denge analizinin – rekabetçi bir toplumun koşullarına uygulanması durumunda – şüpheli hâle gelen anlamı hakkında söylediğim şeylere rağmen, şimdi elbette
ki, söz konusu tasavvurun başlangıçta tamamen, farklı bireylerin eylemleri arasındaki bir
çeşit denge fikrini tasvir etmek amacıyla uygulamaya konulduğunu reddetmek istemiyorum. Şimdiye dek tartıştığım bütün şeyler, denge kavramının, tek bir kişinin farklı eylemlerinin karşılıklı bağımlılığını tarif etmek amacıyla kullandığımız biçimindeki anlamının,
farklı kişilerin eylemleri arasındaki ilişkilere doğrudan uygulanmaya elverişli olmadığı
hakkında idi. Gerçekte ise mesele, rekabetçi bir sistemdeki dengeden bahsettiğimizde
bundan ne anladığımızdır.
Yaklaşımımızdan çıkan ilk yanıt şu oluyor: Bu bağlamda bir dengenin mevcut olması, toplumun bütün üyelerinin bir dönem boyunca meydana gelen tüm eylemlerinin, her
üyenin dönem başında kararlaştırdığı kendi bireysel planını icra ettiği eylemler olması
durumunda mümkündür. Ancak öyle görünüyor ki, bunun tam olarak neyi ifade ettiğini daha yakından incelediğimizde, bu yanıtın çözdüklerinden daha fazla güçlük yarattığı
meydana çıkıyor. Bir dönem boyunca önceden tasarlanmış bir plana göre hareket eden
tek başındaki bir kişiye (ya da aralarından herhangi biri tarafından idare edilen bir grup
kişiye) ilişkin tasavvur ile ilgili özel bir güçlük söz konusu değildir. Bu durumda planın
icrasının imkân dahilinde olması için, bu planın herhangi bir özel kriterin koşullarını sağlaması gerekmez. Söz konusu plan, elbette ki, dışsal olgulara ilişkin yanlış varsayımlara
dayandırılabilir ve bu nedenle planın değiştirilmesi gerekebilir. Ancak bu planın, başlangıçta tasarlandığı hâli ile icra edilmesini mümkün kılan tahmin edilebilir nitelikte bir dışsal olaylar kümesi daima mevcut olacaktır.
Bununla beraber, birkaç kişi tarafından aynı anda, fakat birbirlerinden bağımsız olarak belirlenen planlar söz konusu olduğunda durum farklıdır. Her şeyden önce, tüm bu
planların gerçekleştirilmeleri için, bunların aynı dışsal olaylar kümesiyle ilgili beklentilere dayanmaları zorunludur; zira farklı insanların kendi planlarını birbirleriyle çelişkili
beklentilere dayandırmaları durumunda, hiçbir dışsal olaylar kümesi bu planların toptan
icrasını mümkün kılamayacaktır. İkinci olarak; mübadele üzerine inşa edilmiş bir top138
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lumda bu kişilerin planları, diğer bireylerin, kendi eylemlerine uygun düşen eylemlerini
geniş ölçüde temin edeceklerdir. Bu durum şu anlama gelir: Bireylerin, bütün planlarını
gerçekleştirmeleri muhtemel olsa dahi, farklı bireylerin planlarının özel bir anlamda birbirleriyle uyumlu olması zorunludur.4 Ya da aynı şeyi farklı kelimelerle ifade edersek: Herhangi bir kişinin kendi planlarını dayandırdığı verinin bir kısmı, diğer insanların özel bir
usûl ile hareket edeceği yönündeki beklentilere ilişkin olacağından dolayı, farklı planların
birbirleriyle olan uyumluluğu için, söz konusu kişinin planlarının tam olarak diğer kişiler
için veri teşkil eden eylemleri de kapsaması gerekmektedir.
Denge analizinin geleneksel ele alış tarzında, verilerin bütün bireylere (bireysel zevkleri ve teknik olguları temsil eden talep listeleri şeklinde) aynı derecede verildiği ve bu
bireylerin aynı öncüllere dayanan fiillerinin, bir şekilde, planlarını birbirleriyle uyarlı
olmaya yönelteceği biçiminde yapılan varsayım ile, bu güçlüğün bir bölümünden açıkça
uzak durulmuştur. Bu durumun, bir kişinin eylemlerinin diğer bir kişinin verilerini meydana getirmesinden kaynaklanan güçlüğü gerçekte gidermediği ve bir dereceye kadar dolambaçlı bir muhakeme içerdiği sık sık vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, şimdiye dek
gözden kaçan şey, tüm bu prosedürün çok daha genel nitelikte olan (demin anılan nokta
sadece özel bir örnektir) ve “veriler” sözcüğünün çift anlamlı ifadesinden kaynaklanan bir
karışıklık içerdiğidir. Burada bütün insanlar için nesnel olgular biçiminde ve aynı olması
gereken veri, artık açıkça, Saf Tercih Mantığı’nın biçim değiştirmiş totolojik varsayımları
için başlangıç noktası teşkil eden veri ile aynı şey değildir. Başlangıç noktasındaki “veri”,
ancak ve ancak, faal durumdaki bireyin zihninde mevcut olan olgular anlamına geliyor
ve “veriler” sözcüğünün yalnız bu özel yorumu bu önermeleri zorunlu doğrular hâline
getiriyordu. Burada “veriler” sözcüğü, incelenmekte olan birey için verili olan ve onun
tarafından bilinen şey anlamına geliyordu. Ancak bu kavram, bireyin eyleminin analizinden toplumdaki mevcut durumun analizine geçiş esnasında gizlice bir anlam değişikliğine
uğramıştır.

IV
Bu alanda karşılaştığımız birçok güçlüğün temelinde veriler kavramı hakkındaki bu
karışıklık yer aldığından dolayı, bu kavramın biraz daha ayrıntılı olarak ele alınması gerekiyor. Şüphesiz, veriler kavramı belirli olan bir şeyi ifade etmektedir; ancak açıkta kalan
ve toplumsal bilimlerde iki farklı yanıtının bulunması mümkün olan mesele, bu olguların
kimler için verili olduğudur. Görünüşe göre, iktisatçılar bilinçaltlarında daima bu nokta hakkında rahatsızlar ve bu olguların kimler için verili olduğunu gerçekte bilmedikleri
hissine karşı, bunların önceden verili olduğu hususunun altını çizerek güven tazeliyorlar
– hatta bunun için “belirli veri” gibi gereğinden fazla söz içeren ifadeler kullanıyorlar.
Ancak bu durum, işaret edilen olguların, gözlem yapan iktisatçı için ya da bu iktisatçıSosyolojide, bireysel amaçların ve arzuların birbirlerine uymaları ve uymamaları açısından veya bunların
birbirleriyle olan uyumlulukları ve uyumsuzlukları açısından toplumsal ilişkilerin analiz edilmesi amacıyla,
(benim bildiğim kadarıyla) sistematik olarak yapılmış girişimlerin bulunmaması, benim için uzun süreden
beri bir merak konusudur.
4
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nın eylemlerini açıklamak istediği kişiler için verili olmasının gerekli olup olmadığı ve, bu
sonuncu durumda, aynı olguların sistemdeki farklı kişiler tarafından bilindiğinin kabul
edilip edilmediği ya da farklı kişiler için bu “verinin” de farklı olup olmadığı sorusunu
yanıtlamıyor.
Bir tarafta gözlem yapan iktisatçının bilmesi gereken nesnel hakikî olgular anlamındaki, diğer tarafta ise davranışlarını açıklamaya çalıştığımız kişiler tarafından bilinmesi
gereken şeyler olarak öznel anlamdaki bu iki “veri” kavramının, gerçekte, temelde farklı
olduğu ve dikkatli bir şekilde ayırt edilmesi gerektiğine dair muhtemel bir şüphe olmadığı
anlaşılıyor. Ve, ileride göreceğimiz gibi, öznel anlamdaki verinin hangi nedenlerden dolayı
nesnel olan veriye daima uyması gerektiği meselesi, yanıtlamamız gereken başlıca sorunlardan birini oluşturuyor.
Bu ayrımı, bir denge durumunun herhangi bir noktasında bulunan toplum tasavvuruyla ne ifade edebileceğimiz meselesine uyguladığımızda, söz konusu ayrımın kullanışlılığı derhal açık hâle geliyor. Farklı kişiler için belirli olan öznel veri ile, zorunlu olarak bu
verilerden kaynaklanan bireysel planların bir uyuşma içerisinde oldukları bir durumda,
açıkça, iki anlamın mevcut olduğu söylenebilir: İfade edebileceğimiz şey, sadece, bu planların karşılıklı olarak birbirleriye uyumlu olduğu ve bütün insanların planlarını gerçekleştirmelerine müsaade eden ve herhangi bir hüsrana neden olmayan tahmin edilebilir nitelikte bir dışsal olaylar kümesinin neticede mevcut olduğudur. Eğer amaçların bu karşılıklı
uyumluluğu verili olmasaydı ve neticede hiçbir dışsal olaylar kümesi bütün beklentileri
karşılamasaydı, bir denge durumunun mevcut olmadığını açıkça söyleyebilirdik. En azından insanların bir kısmının planlarını yeniden gözden geçirmelerinin kaçınılmaz olduğu
ya da (geçmişte daha çok bulanık bir anlamı olan, fakat bu meseleye tamamen uygun düşüyor gibi görünen bir deyimi kullanırsak) “içsel” düzensizliklerin kaçınılmaz olduğu bir
durum ile karşı karşıya olurduk.
Buna rağmen, öznel veriye ilişkin bireysel kümelerin nesnel veriye uyup uymadığı ve
planların dayandığı beklentilerin neticede olgularla desteklenip desteklenmediği meselesi hâlâ olduğu gibi durmaktadır. Eğer veriler arasında bu anlamda mevcut olan uygunluk
dengenin kendisi için gerekli olsaydı, insanların uğrunda plan yaptıkları dönem sonunda, toplumun başlangıçta dengede olup olmadığına geçmişe bakmadan karar vermek asla
mümkün olmayacaktı. Bu türden bir durumda, ilk anlamdaki biçimiyle tanımlanmış dengenin, (nesnel) veriye ilişkin önceden görülemeyen bir gelişme vasıtasıyla bozulabileceğini söylemek ve bunu da dışsal bir düzensizlik olarak tanımlamak, yerleşmiş kullanıma
daha uygun görünmektedir. Beklentilere uygun düşen dışsal gelişmeler ve bu beklentilerden farklı olan dışsal gelişmeler arasında bir ayrıma gitmediğimiz ve beklenen gelişmelerden, fiilî duruma ilişkin herhangi bir sapmayı (mutlak anlamda bir “değişmeyi” ifade edip
etmediğini hesaba katmaksızın) bir “değişme” biçiminde tanımlamadığımız takdirde,
(nesnel) verideki değişiklikle ilişkili olarak fazlaca kullanılan bu kavrama kesin nitelikte
herhangi bir anlam atfetmek fazla imkân dahilinde görünmüyor. Örneğin, mevsimlerin
dönüşümü birden kesilse ve belirli bir günden sonra hava değişmeden kalsa, bu (mutlak
140

İktisat ve Bilgi

anlamdaki bir değişmeden ziyade bir değişim eksikliğini ifade etse de) kesinlikle bizim
kullandığımız anlamdaki bir veri değişimini, yani beklentilere ilişkin bir değişmeyi temsil eder. Fakat bütün bunların ifade ettiği şey, ancak ilk anlamdaki biçimiyle bir değişim
mevcut ise, yani beklentiler çakışırsa verilerdeki bir değişmeden bahsedebileceğimizdir.
Eğer bu beklentiler birbirleriyle çatışırlarsa, dışsal olgulara ilişkin herhangi bir gelişme
herhangi bir kişinin beklentilerini destekleyerek diğer kişilerin ümitlerini boşa çıkarabilir
ve nesnel veride neyin değiştiğine karar verme imkânı kalmaz.5

V
Bu durumda, toplumda belirli bir zaman noktasında bir denge durumunun mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu, sadece, toplumu oluşturan bireylerin zaman içerisinde
harekete geçirdiği farklı planların karşılıklı olarak uyumlu oldukları anlamına gelir. Ve
denge bir kez meydana geldi mi, dışsal veriler toplumun bütün üyelerinin ortak beklentilerine uygun düştüğü müddetçe var olmaya devam edecektir. Öyleyse, bir denge durumunun bu anlamdaki sürekliliği, mutlak anlamda sabit olan nesnel veriye bağlı değildir ve
durağan bir süreçle zorunlu olarak sınırlanmamıştır. Böylece denge analizi, ilkesel olarak,
gelişmeye müsait bir topluma ve son zamanlarda bize epeyce sorun çıkartan zamanlar
arası fiyat ilişkilerine uygulanabilir hâle gelmektedir.6
Bu düşünceler, (son zamanlarda hakkında oldukça hararetli tartışmaların olduğu)
denge ve öngörü arasındaki ilişkiye önemli derecede ışık tutuyor gibi görünüyor.7 Anlaşıldığına göre, denge kavramı sadece toplumun farklı üyelerinin sahip olduğu öngörünün
özel bir anlamda doğru olduğunu ifade etmektedir. Buna göre bu kavram, her kişinin plaBkz. yazarın makalesi: “The Maintenance of Capital”, Economica, Cilt: II (Yeni seri, 1935), s. 265; yeniden basımı Profits, Interest and Investment (Londra, 1939) içinde.
6
Denge kavramının durağan durum kavramından bu biçimde ayrılması, bana, oldukça uzun süredir devam
eden bir sürecin zorunlu sonucundan başka bir şey değilmiş gibi geliyor. Bu iki kavramın birlikteliği zarurî
değildir; bu zorunluluk sadece bugün genelde muhtemelen inanılan tarihsel nedenlerden kaynaklanmaktadır.
Eğer tam bir ayrışma şu ana kadar başarılamamış ise, bunun nedeni, açıkça, denge durumuna ilişkin alternatif bir tanımın hâlâ ileri sürülmemiş olmasıdır. Bu tanım da – denge durumu tasavvurundan esas itibariyle
bağımsız olan – denge analizi önermelerini genel biçimde ifade etmeyi mümkün kılmalıdır. Yine de şurası
açıktır ki, denge analizinin çoğu önermesinin sadece (büyük ihtimalle asla ulaşılamayacak olan) durağan duruma uygulanabilir olması gerekmiyor. Anlaşıldığı kadarıyla, bu ayrışma süreci Marshall ve onun uzun dönem
ve kısa dönem denge ayrımı ile başlamıştır. Karşılaştırma için bkz. “Dengenin kendisinin ve bu dengeyi belirleyen nedenlerin doğası, piyasanın genişlediğinin kabul edildiği dönemin uzunluğuna bağlıdır,” şeklindeki
ifadeler (Principles of Economics [7. basım], Cilt: I, s. 330). Denge durumunun durağan bir durum olmadığına
ilişkin görüş önceden benim “Das intertemporale Gleichgewichtssystem der Preise und die Bewegungen des Geldwerters” (Weltwirtschaftliches Archiv, Cilt: XXVIII, Haziran 1928) adlı makalemde bulunmaktadır. [İngilizcesi
için bkz. “Intertemporal Price Equilibrium and Movements in the Value of Money”, Good Money, Part I: The
New World, The Collected Works of F. A. Hayek, Cilt: V, Ed. Stephen Kresge, Chicago: Chicago University Press,
1999, s. 186-227. – ç.n.] Bu görüş, denge aracını “yatırımlar” ile bağlantılı herhangi bir fenomeni açıklamak
için kullanmak istersek, elbette ki, zarurîdir. Konunun tamamı hakkında daha fazla tarihsel bilgi E. Schams,
“Komparative Statik” (Zeitschrift für Nationalökonomie, Cilt: II, Sayı: 1, [1930])’de bulunabilir. Ayrıca bkz.
Frank H. Knight, The Ethics of Competition (Londra, 1935), s. 175. Bu denemenin ilk yayınlanışından bu
yana meydana gelen bazı gelişmeler için bkz. yazarın: Pure Theory of Capital (Londra, 1941), bölüm ii.
7
Karşılaştırma için özellikle bkz. Oskar Morgenstein, “Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht”, Zeitschrift für Nationalökonomie, Cilt: VI, Sayı: 3 (1934).
5
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nının, tamı tamına diğer insanların yapmayı tasarladıkları eylemlerle ilişkili beklentilere
dayanması ve bütün bu planların da aynı dışsal olgular kümesiyle ilişkili beklentilere dayanması anlamında doğru olmalıdır. Böylece belirli koşullar altında, hiç kimsenin kendi
planını değiştirmesi için bir neden bulunmayacaktır. Bu durumda, doğru olarak yapılan
öngörü, kimi zaman anlaşıldığı üzere, dengeye varılması ihtimali olabilir diye mevcut olması gereken bir önkoşul değildir. Daha ziyade, denge durumunun tarif edici niteliğidir.
Bu amaç için öngörünün, belirsiz olan geleceği de kapsayacak şekilde genişlemesi gerektiği ya da herkesin her şeyi önceden doğru olarak görmesi gerektiği anlamında kusursuz
olmasına ihtiyaç yoktur. Daha çok, tahminler doğru çıktığı müddetçe dengenin süreceğini
ve bu tahminlerin yalnız bireylerin kararlarıyla ilgili hususlarda doğru olmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Bu hususlarla ilgili öngörünün ya da bilginin ne olduğu meselesine daha
sonra döneceğiz.
Daha ileriye gitmeden önce sanırım bir anlığına durup, denge durumunun anlamı ve
bunun nasıl bozulabileceği hakkında demin söylemiş olduğum şeyleri somut bir örnekle
açıklamam gerekiyor. Ev imâlatının herhangi bir anında sürmekte olan hazırlıkları düşünelim. Tuğlacılar, tesisatçılar ve diğer kişiler birtakım maddeler imâl edecekler ve bu
maddeler de her defasında tamı tamına bu miktardaki özel maddenin gerekli olduğu belirli sayıdaki eve uygun düşecektir. Aynı şekilde, muhtemel alıcıların da belirli sayıdaki
evi belirli zamanlarda satın almalarını sağlayacak şekilde tasarruflarını biriktirdiklerini
düşünebiliriz. Eğer tüm bu faaliyetler aynı sayıdaki evin imâli (ve elde edilmesi) için olan
hazırlıkları temsil ederse, bu faaliyetler arasında – bunlarla meşgul olan bütün insanların,
kendi planlarını gerçekleştirebildiklerini keşfetmelerinin mümkün olduğu anlamında –
bir dengenin bulunduğunu söyleyebiliriz.8 Bunun mutlaka böyle olması gerekmiyor; zira
bu insanların eylemleriyle ilgili planlarının bir parçası olmayan diğer şartların, onların
beklediklerinden farklı olduğu ortaya çıkabilir. Söz konusu maddelerin bir kısmı kazara
tahrip olabilir, hava şartları inşaatı imkânsız kılabilir ya da bir buluş farklı faktörler gerektiren oranları değiştirebilir. Bu, bizim, (dışsal) veride meydana gelen bir değişme olarak
adlandırdığımız şeydir ve o ana dek mevcut olan dengeyi bozmaktadır. Fakat farklı planlar başlangıçtan itibaren uyumsuz olurlarsa, bu durumda, herhangi bir kişinin planlarının
(her ne şekilde olursa olsun) altüst olması ve bunların değiştirilmesi gerektiği ve neticede
Girişimcilerin belirli bir tarih için temin ettikleri (nispî maliyetler cinsinden) üretim malları ve tüketim
malları miktarları anlamında “yatırımlar” ve “tasarruflar” arasındaki uygunluk ile, bu tarihte genel olarak
tüketicilerin kendi kaynaklarını üretim malları ve tüketim malları arasında bölüştürecekleri miktarlar, elbette
daha genel öneme sahip bir diğer örnek olarak gösterilebilir. (Karşılaştırma için bkz. benim makalelerim:
“Price Expectations, Monetary Disturbances, and Malinvestment” [1933]; yeniden basımı Profits, Interest and
Investment (Londra, 1939), s. 135-56; ve aynı kitapta “The Maintenance of Capital”, s. 83-134.) Bu münasebetle,
aynı alanda yapılan araştırmalar (ki yazarın kriz teorileri hakkında bu spekülasyonları yapmasına müsaade
etmiştir) esnasında büyük Fransız sosyoloğu G. Tarde’ın, bu fenomenlerin ana nedeni olarak “contradiction
de croyances” (inançların çatışması), “contradiction de jugements” (kararların çatışması) ve “contradiction
de esparances” (tecrübelerin çatışması) üzerinde durduğunu belirtmek ilgi çekici olabilir. (Psychologie
Economique [Paris, 1902], Cilt: II, s. 128-29 [Gabriel de Tarde, Ekonomik Psikoloji, Çev. Özcan Doğan, Ankara:
Öteki Yayınevi, 2004. – ç.n.]; ayrıca karşılaştırma için bkz. N. Pinkus, Das Problem der Normalen in der
Nationalökonomie [Leipzig, 1906], s. 252 ve s. 275.)
8
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dönem boyunca meydana gelen tüm eylemler kompleksinin, her bireyin her eyleminin
onun başlangıçta yaptığı münferit bireysel planın parçası olarak anlaşılabileceği duruma
uygun düşen nitelikleri göstermemesi kaçınılmaz olacaktır.9

VI
Bütün bu ifade ettiklerimde, bireysel planların karşılıklı basit uyumluluğu10 arasındaki
farkı, bunların arasındaki uygunluğu, fiilî dışsal olguları ya da nesnel verileri vurgularken,
elbette ki dışsal olguların, bir şekilde, öznel nitelikli bir karşılıklı uyuşmaya yol açtığını
ileri sürmeye çalışmıyorum. Aynı nesnel olgular hakkındaki tecrübelerden kaynaklanmadıkça, farklı insanlara ait öznel verilerin birbirlerine daima uymaları için elbette hiçbir neden bulunmayacaktır. Fakat saf denge analizi bu uygunluğa yol açan tarafla ilgilenmemektedir. Mevcut bir denge durumu tasvir edilirken, sadece, öznel verilerin nesnel olgular
ile çakıştığı varsayılmaktadır. Bununla birlikte denge ilişkileri yalnızca nesnel olgulardan
türetilemez, çünkü insanların ne yapacaklarına ilişkin bir analiz ancak onlar tarafından
bilinen şeylerden hareket edebilir. Denge analizi yalnızca belirli bir öznel veri kümesinden de hareket edemez, çünkü farklı insanlara ait öznel veriler birbirleriyle uyumlu veya
uyumsuz olacaklardır; yani bunlar dengenin meydana gelip gelmeyeceğini önceden belirleyeceklerdir.
Gerçekte kurmaca olan denge durumuna karşı ilgimizin nedenlerini aramadığımız sürece, burada daha fazla ilerlememiz mümkün olmayacak. Aşırı derecede soyut olan iktisatçılar arada sırada ne söylemiş olurlarsa olsunlar, bu durumun tek haklı nedeni, dengeye yönelik eğilimin önceden varsayılmış olmasıdır; buna ilişkin herhangi bir şüphenin
olmadığı anlaşılıyor. İktisadın saf mantık içerisinde yapılan bir egzersiz olmayı bırakması
ve ampirik bir bilim hâline gelmesi, ancak böyle bir eğilimin olduğuna dair bu iddia sayesinde mümkün olmaktadır. Şimdi, ampirik bir bilim olarak iktisada dönmemiz gerekiyor.
Denge durumunun anlamı hakkındaki analizimizin ışığında, dengeye yönelik eğilimin
mevcut olduğuna dair bir iddianın esas içeriğinin ne olduğunu söylemek kolay olacaktır.
Bu iddia ancak şu anlama gelebilir: Belirli koşullarda, toplumun farklı üyelerinin sahip
oldukları bilgilerin ve bu kişilerin amaçlarının birbirleriyle giderek uyuşması gerekir ya
da (aynı şeyi daha az genel ve kesin, fakat daha somut şekilde ifade edersek) insanların ve
özellikle girişimcilerin beklentileri giderek doğru çıkmaya başlar. Bu biçimiyle, dengeye
yönelik bir eğilimin varlığı iddiası açıkça ampirik bir önermedir; yani gerçek dünyada neDengeden bahsedebilmemiz için her bireyin haklı çıkmasının gerekli olup olmadığı ya da farklı doğrultudaki
hataların telafi edilmesi sonucunda, sanki her birey haklı çıkmış gibi, piyasaya gelen farklı meta miktarlarının
aynı olmasının yeterli olup olmadığı meselesi ilginç bir mesele olmakla birlikte, bunu burada tartışmayacağım. Bana öyle geliyor ki, denge için tam manasıyla ilk koşulun sağlanması gerekiyor; ancak, yalnızca ikinci
koşulu gerektiren daha geniş bir tasavvurun da arada sırada kullanışlı olabileceğini düşünebilirim. Bu sorunun eksiksiz olarak yapılacak bir tartışması, (Pareto da dahil olmak üzere) bazı iktisatçıların büyük sayılar
kanununa bu münasebetle atfettikleri önem meselesinin tamamını göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu
genel hususta bkz. P.N. Rosenstein-Rodan, “The Coordination of the General Theories of Money and Price”,
Economica, Ağustos 1936.
10
Veya – Saf Tercih Mantığı’nın totolojik nitelikli bakış açısına göre “bireysel planlar” ve “öznel veri” ifadeleri
dönüşümlü olarak kullanılabileceğinden – farklı bireylerin öznel verileri arasındaki uyuşmayı.
9
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ler olup bittiğine dair bir iddianın, en azından ilkesel olarak doğrulanabilir olması gerekir.
Bu, bir dereceye kadar soyut olan açıklamamıza oldukça makul bir sağduyu anlamı da veriyor. Tek sorun, (a) bu eğilimin mevcut olduğu koşullar hakkında ve (b) bireysel bilginin
değişim sürecinin doğası hakkında hâlâ bir hayli karanlıkta bulunuyor olmamız.

VII
Denge analizinin alışılmış sunumunda, genelde, dengenin meydana gelişine ilişkin
sorunlar çözülmüş gibi gösterilir. Ancak daha yakından baktığımızda, bu görünüşteki çözümlerin hâlihazırda varsayılan şeyin görünüşteki ispatından başka bir şey olmadıkları
açık hâle geliyor.11 Genel olarak bu amaç için benimsenen yöntem, her olayın her üye tarafından derhal öğrenildiği kusursuz bir piyasa varsayımıdır. Burada akılda tutulması gereken şey, denge analizinin varsayımlarını sağlaması gereken kusursuz piyasanın, bütün
bireysel metalarla ilgili belirli piyasalar ile sınırlanmaması gerektiğidir; bütün iktisadî sistemin, herkesin her şeyi bildiği tek bir kusursuz piyasa biçiminde olduğu varsayılmalıdır.
Bu durumda kusursuz piyasa varsayımı, toplumun bütün üyelerinin tam manasıyla her
şeyi bilmeleri gerekmese de, en azından kendi kararlarıyla ilişkili bütün şeyleri kendiliğinden bilmeleri gerektiğinden başka bir anlama gelmez. Öyle görünüyor ki, ettiğimiz dualar
ve tutuğumuz oruçlar ile defetmiş olduğumuz utanç verici sırrımız, yani “iktisadî insan”,
her şeyi bilen bir birey suretinde arka kapıdan içeriye girmiş bulunuyor.
İnsanların bütün şeyleri bilmeleri durumunda dengede oldukları şeklindeki ifade doğrudur, çünkü dengeyi yalnızca bu şekilde tarif ediyoruz. Bu anlamdaki bir kusursuz piyasa
varsayımı, sadece, dengenin var olduğunu söylemenin bir diğer yoludur; fakat bu, bizi,
böyle bir durumun ne zaman ve nasıl meydana geleceği hakkındaki bir açıklamaya hiçbir
şekilde götürmüyor. Şurası açıktır ki, insanların belirli koşullarda bu denge duruma yaklaşacakları biçiminde bir iddiada bulunmak istersek, bu insanların hangi süreç vasıtasıyla
zorunlu olan bilgiyi elde ettiklerini açıklamamız gerekecektir. Bu süreç esnasında bilginin
fiilen elde edilmesiyle ilgili herhangi bir varsayım da, elbette yine hipotetik nitelikte olacaktır. Fakat bu, bu türden tüm varsayımların aynı derecede haklı nedenlere sahip oldukları anlamına gelmez. Dolayısıyla burada neden-sonuç ilişkileri hakkındaki varsayımlarla
da ilgilenmemiz gerekiyor. Böylece varsaydığımız şeyin sadece imkân dahilinde olduğunun kabul edilmesi gerekmeyecek (insanların her şeyi bildiklerini kabul ettiğimizde konu
kesinlikle bu değildir), aynı zamanda doğru olduğunun da kabul edilmesi gerekecektir; ve
varsaydığımız şeyin belirli meselelerde doğru olduğunu izah etmenin, en azından ilkesel
olarak, mümkün olması gerekecektir.
Burada önemli olan nokta şudur: İnsanların tecrübeler vasıtasıyla bilgiyi öğrendiklerine ve bilgiyi hangi şekilde elde ettiklerine ilişkin olduğu açık olan bu yardımcı hipotezler
ya da varsayımlar, bizim, gerçek dünyada neler olduğuna dair önermelerimizin ampirik
Denge analizinin, dengenin konumunu verilerden türetmeye çalışmadan, sadece denge koşullarını tasvir
ettiğinin son zamanlarda sık sık vurgulanmasıyla bu durum (bilinçli olarak çok az itiraf edilse de) zımnen
kabul edilmiş görünüyor. Şüphesiz, bu anlamıyla denge analizi saf mantık hâline gelmekte ve gerçek dünya
hakkında herhangi bir iddia içermemektedir.
11
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içeriğini oluşturuyorlar. Bunlar çoğunlukla, önermelerimizin işaret ettiği piyasa türüne ait
tasvirler olarak, kılık değiştirmiş ve eksik hâlde görünürler. Ancak bu, belki de en önemlisi
olsa da, bilginin nasıl elde edildiği ve nakledildiği hakkındaki daha genel sorunun sadece
bir yönüdür. İktisatçıların sık sık farkına varmıyor gibi göründükleri önemli husus, bu
hipotezlerin doğasının, Saf Tercih Mantığı’nın hareket ettiği daha genel varsayımlardan
birçok bakımdan farklı olduğudur. Bana göre ana farklılıklar iki tanedir:
İlk olarak; Saf Tercih Mantığı’nın hareket ettiği varsayımlar, bütün insanların düşüncelerinde müşterek olduğunu bildiğimiz olgulardır. Bu varsayımlar, diğer insanların düşünce
süreçlerini anlayabildiğimiz veya akıl yoluyla yeniden inşa edebildiğimiz alanı tanımlayan
ya da sınırlayan aksiyomlar olarak görülebilirler. Bundan dolayı, ilgilendiğimiz alana her
zaman ve her yerde uygulanmaları mümkündür – şüphesiz, bu alanın in concreto* sınırları
yine de ampirik bir meseledir. Bu varsayımlar, bir eylemin üstlenildiği belirli koşullardan ziyade, (“içgüdüsel” eylemlerden ayrı olarak, çoğunlukla “akılcı” ya da hatta yalnızca
“bilinçli” olarak adlandırdığımız) bir tür insan eylemine işaret ederler. Ancak, toplumsal
süreçleri açıklamak istediğimizde ortaya koymak zorunda olduğumuz varsayımlar ya da
hipotezler, bireyin düşüncesinin dış dünya ile olan ilişkisiyle, yani bu bireyin sahip olduğu
bilginin dışsal olgulara ne dereceye kadar ve hangi biçimde uyduğu ile ilgilidirler. Ve bu
hipotezler zorunlu olarak nedensel bağlantılar hakkındaki, yani tecrübelerin bilgiyi hangi
yoldan meydana getirdiği hakkındaki iddialar açısından da işlemek zorundadırlar.
İkinci olarak; Saf Tercih Mantığı’nın alanında iken analizimiz ayrıntılı hâle getirilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, akla gelebilecek bütün durumları içeren formel bir aracı
burada geliştirirken, tamamlayıcı hipotezlerin zorunlu olarak seçici olmaları gerekiyor;
yani herhangi bir nedenden dolayı gerçek dünyanın koşullarıyla özellikle ilişkili gördüğümüz bu türden ideal tipleri, muhtemel durumların sonsuz çeşitliliği arasından seçmemiz
gerekiyor.12 Elbette ki, konusunun “kusursuz piyasa” ya da – tıpkı Saf Tercih Mantığı’nın,
sınırlı araçları çeşitli amaçlar arasında bölüştürmek zorunda kalan kişilere uygun düşmesi
gibi – benzeri biçimde tanımlanmış bir konu ile per definitionem** sınırlı olduğu ayrı bir
bilim dalı da geliştirebiliriz. Bu şekilde tanımlanmış bir alanda, önermelerimiz yeniden
a priori doğru olacaklardır; ancak böyle bir işlem için, gerçek dünyadaki durumun bizim
varsaydığımız duruma benzer olması şeklindeki varsayımı içeren haklı nedenden yoksun
olmamız gerekiyor

Somut olarak. [ç.n.]
Burada yapılan ayrım, “ideal tip”lerin iktisat teorisinin muhakemesinde oynadıkları rol hakkında iktisatçılar ve sosyologlar arasında eskiden beri mevcut olan ihtilâfı çözmeye yardımcı olabilir. İktisat teorisyeni kendi
muhakemesinin herhangi bir “ideal tip” kullanmaya ihtiyaç duymayacak genellikte olduğunu belirtmesine
rağmen, sosyologlar sürekli olarak iktisat teorisinin alışılmış işleme biçiminin belirli ideal tiplere ait varsayımlar içerdiğini vurgulamışlardır. İşin aslı şöyle görünüyor: İktisat teorisyeni, iktisatçıların geniş ölçüde ilgilendiği Saf Tercih Mantığı’nın alanı dahilindeyken kendi iddialarında haklıdır; ancak bu iddiaları toplumsal
bir süreci açıklamak için kullanmak istediği zaman, çeşitli ideal tipleri kullanmak zorunda kalmaktadır.
**
Tanımlama yoluyla, tanımsal olarak. [ç.n.]
*

12
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VIII
Artık, insanların ilgili bilgiyi elde ettikleri koşullara ve sürece ilişkin somut hipotezlerin neler oldukları meselesine dönmem gerekiyor. Genelde bu açıdan kullanılan hipotezlerin neler oldukları tamamıyla açık olsaydı, bunları iki bakımdan gözden geçirmemiz
gerekli olurdu: Bunların, dengeye yönelik bir hareketi açıklamak için gerekli ve yeterli
olup olmadıklarını incelememiz ve gerçeklikle ne derecede desteklendiklerini göstermemiz gerekirdi. Fakat korkarım ki şu anda, dengeye yönelik bir eğilimin mevcut olacağına
dayanarak ileri sürdüğümüz varsayımların tam olarak neler olduklarını söylemenin ve
analizimizi gerçek dünyaya uygulamanın mümkün olduğunu iddia etmenin aşırı derecede
güçleştiği bir aşamaya yaklaşıyorum.13 Bu husus üzerinde şu ana dek fazlaca yol almışım
gibi davranamam. Neticede bütün yapabileceğim şey, argümanımızın önemi hakkında
açık olmak istediğimizde yanıt bulmamızı gerektirecek birkaç soruyu sormak olacaktır.
Bir dengenin meydana gelmesi için gerekli olduğa dair, iktisatçıların üzerinde âdeta
uzlaşmış gibi göründükleri tek koşul “verinin değişmezliği”dir. Ancak “veriler” kavramının belirsizliği hakkında gördüklerimizden sonra, bunun bizi fazla ileriye götürmediğinden haklı olarak şüpheleneceğiz. Hatta veriler sözcüğünün burada, hatırlanacağı üzere,
farklı bireylerin tercihlerini içeren nesnel anlamında kullanıldığını varsaysak bile – büyük
ihtimalle varsaymamız gerekiyor – insanların zorunlu bilgiyi elde etmeleri için bunun gerekli veya yeterli olup olmadığı ya da bunun, insanların bu şekilde davranacakları koşulların bir ifadesi anlamına gelip gelmediği hiçbir şekilde açık değildir. Daha ziyade önemli
olan şey, en azından, bazı yazarların “eksiksiz bilgi”yi fazladan ve ayrı bir koşul olarak
eklemenin zorunlu olduğunu düşünmeleridir.14 Aslında göreceğiz ki, nesnel verinin değişmez olması ne zorunlu ne de yeterli bir koşuldur. Bunun zorunlu bir koşul olmaması
şu olgulardan anlaşılıyor: İlk olarak; değişmezliği kimse, dünyada hiçbir şeyin asla meydana gelmemesi biçimindeki mutlak anlamında yorumlamak istemez. İkinci olarak; gördüğümüz gibi, belirli zamanlarda meydana gelen değişiklikleri, hatta muhtemelen sabit
ölçüde süren değişiklikleri buna dahil etmek istediğimizde, değişmezliği tanımlayabileceğimiz tek yol beklentilerden hareket etmek olacaktır. Bu durumda, bu koşulun tüm vardığı nokta, dünyada, olayları önceden doğru şekilde bilmeyi mümkün kılan görülebilir bir
düzenliliğin mevcut olması gerektiğidir. Ancak, bunun insanların olayları önceden doğru
şekilde görmeyi öğreneceklerini kanıtlamaya yetmediği açık olmakla birlikte, aynı şey,
hemen hemen az bir derecede, verilerin mutlak anlamdaki değişmezliği için de doğrudur.
Daha önceki iktisatçılar bu hususta haleflerinden çoğu kez daha açıktırlar. Örneğin bkz. Adam Smith (Wealth of Nations, Ed. Edwin Cannan, Cilt: I, s. 116): “Bununla birlikte, bu [ücret] eşitliğinin bütün faydası ve
zararı içerisinde meydana gelmesi için, kusursuz bir özgürlük durumu mevcut olsa dahi, üç şey gereklidir: İlk
olarak; yöredeki işgücü kullanımının iyi bilinmesi ve uzunca bir süreden beri mevcut olması gerekmektedir
…” ya da David Ricardo (Letters to Malthus, 22 Ekim 1811, s. 18): “İnsanların kendi işlerini yürütmenin ve
borçlarını ödemenin en iyi ve en ucuz yolundan habersiz olduklarını ifade etmek, benim açımdan bir yanıt anlamına gelmiyor; çünkü bu bilimle değil, gerçeklikle ilişkili bir meseledir ve Politik İktisat’ta bulunan hemen
hemen her önermeye karşı ileri sürülebilir.”
14
Bkz. Nicholas Kaldor, “A Classificatory Note on the Determinateness of Equilibrium”, Review of Economic
Studies, Cilt: I, Sayı: 2 (1934), s. 123.
13
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Herhangi bir birey için verilerin değişmezliği, hiçbir biçimde, kendisinden bağımsız olan
olguların değişmezliği anlamına gelmez; çünkü, şüphesiz, diğer insanların eylemlerinin
değil, yalnızca zevklerin bu anlamda değişmez oldukları varsayılabilir. Diğer bütün insanlar dışsal olgular ve diğer insanların eylemleri hakkında tecrübe edindikçe kararlarını değiştireceklerinden dolayı, bu art arda gelen değişiklik süreçlerinin hangi nedenden dolayı
bir nihayete varmaları gerektiğine dair hiçbir sebep bulunmamaktadır. Bu zorluklar iyi
bilinen şeylerdir;15 bunlara burada sadece, bir dengeye ulaşılmasına ilişkin koşullar hakkında gerçekte ne kadar az şey bildiğimizi hatırlatmak amacıyla değiniyorum. Fakat bu
yaklaşım dizisini daha fazla izlemeyi önermiyorum. Bunun nedeni, insanların öğrenecekleri ampirik olasılık hakkındaki bu meselenin, yani söz konusu insanların sahip oldukları
öznel verilerin neticede birbirlerine ve nesnel olgulara uyacakları meselesinin, çözülme
kavuşturulmamış ve son derece ilginç sorunlardan yoksun oluşu değildir. Bana öyle geliyor ki, söz konusu neden daha ziyade ana soruna yaklaşmanın daha başka ve daha verimli
bir yolunun mevcut olmasından kaynaklanıyor.

IX
İnsanların zorunlu bilgiyi elde ettikleri koşullara ve sürece ilişkin demin tartışmış olduğum meseleler, geçen tartışmalarda hiç olmazsa bir parça dikkat çekti. Fakat bana en
azından aynı derecede önemli, ancak hiç dikkati çekmemiş daha ileri bir mesele var gibi
geliyor; bu da, dengeden bahsedebilmemiz için, farklı bireylerin ne kadar ve ne tür bilgiye
sahip olmaları gerektiği meselesidir. Şurası açıktır ki, söz konusu denge tasavvurun herhangi bir ampirik öneminin olması için herkesin her şeyi bildiğini önceden varsaymaması
gerekir. Daha evvel, ne olduğu tarif edilmemiş “ilgili bilgi” ifadesini, yani belirli bir bireyle
ilgili bilgi ifadesini kullanmam gerekmişti. Fakat bu ilgili bilgi nedir? Bu hemen hemen
yalnızca, bu bireyin eylemlerini fiilen etkilemiş olan bilgi anlamına gelmektedir; zira bu
kişinin kararları, örneğin, sadece sahip olduğu bilgi yanlış olacağı yerde doğru olsaydı
değil, aynı zamanda söz konusu kişi tamamıyla farklı alanlara ait bilgiye sahip olsaydı da
farklı olabilirdi.
Açıkça, burada işbölümü sorununa epeyce benzer ve en azından onun kadar önemli
olan bir bilgi bölüşümü16 sorunu mevcuttur. Fakat işbölümü sorunu bilimimizin başlangıcından itibaren incelemelerin başta gelen konularından birisi olduğu hâlde, bilginin bölüşümü sorunu, bana toplumsal bir bilim olarak iktisadın gerçekten ana sorunu olarak
görünmesine rağmen, bütünüyle ihmâl edilmiştir. Çözüyormuş gibi yaptığımız sorun, her
birinin sadece bilgi parçalarına sahip olduğu birkaç insanın kendiliğinden etkileşiminin,
fiyatların maliyetlere uyduğu vs. şeklindeki ve ancak bütün bu bireylere ilişkin bir araya
A.g.e. içinde muhtelif yerler.
Karşılaştırma için bkz. L. v. Mises, Gemeinwirtschaft (2. basım, Jena, 1932), s. 96 [Socialism, Çeviren: J.
Kahane, Londra, 1936. – ç.n.]: “İşbölümüne dayalı olarak işleyen toplumsal bir ekonomide iktisadî mallar
üzerindeki kullanım gücünün birçok bireyin arasında dağılmış olması, bir çeşit zihinsel işbölümü meydana
getirir; bu zihinsel işbölümü olmadan, ne maliyetlerin hesaplanması ne de ekonominin işlemesi mümkündür.” [“İktisadî mallar üzerindeki kullanım gücünün dağılımı” mülkiyet haklarının dağılımı olarak anlaşılmalıdır. – ç.n.]
15
16
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toplanmış bilgiye sahip olan bir kimsenin bilinçli yönetiminin meydana getirebileceği bir
duruma hangi biçimde yol açtığıdır. Fiyatların maliyetlere uyma eğilimine sahip olduğu
şeklindeki ampirik gözlem bilimimizin başlangıcını oluşturduğundan bu yana, tecrübeler
bize bu türden olayların meydana geldiğini göstermektedir. Fakat analizimizde, bu sonuca yol açması için farklı bireylerin hangi türden enformasyon parçalarına sahip olmaları
gerektiğini göstermek yerine, herkesin her şeyi bildiği varsayımına geri dönüyor ve böylece bu sorunun herhangi bir hakikî nitelikteki çözümünü geçiştiriyoruz.
Bununla birlikte, farklı bireyler arasında bilginin bu şekildeki bölüşümünü ele almak
amacıyla fazla ilerlemeden önce, söz konusu hususla ilgili bilgi türü hakkında biraz daha
açık olmak gerekiyor. İktisatçıların arasında yalnızca fiyatlara ilişkin bilgi ihtiyacına önem
vermek alışılmış hâle geldi; zira görünüşe göre – nesnel ve öznel veriler arasındaki karışıklığının bir sonucu olarak – nesnel olgulara ilişkin tüm bilgi doğal karşılanıyor. Hatta
mevcut fiyatların varlığına dair bilgi son zamanlarda o kadar doğal karşılanır oldu ki, bilgi
meselesinin sorunlu olarak görülen tek bağlantısı, gelecekteki fiyatların tahmin edilmesi
işi olmaya başladı. Fakat önceden bu denemenin başında da belirttiğim gibi, fiyat beklentileri ve hatta mevcut fiyatların bilgisi, bilgi sorununun benim gördüğüm kadarıyla sadece
çok küçük bir bölümünü oluşturuyorlar. Bilgi sorununun benim ilgilendiğim daha geniş
tarafı, farklı metaların hangi biçimde elde edildiklerine ve kullanıldıklarına ilişkin temel
olgu hakkındaki bilgi17 ile, bu metaların fiilen hangi koşullarda elde edildikleri ve kullanıldıklarıdır; yani farklı kişiler için öznel olan verilerin hangi nedenlerden dolayı nesnel
olgulara uyduğu şeklindeki genel meseledir. Bizim bilgiye ilişkin buradaki sorunumuzu da
tamı tamına bu uygunluğun varlığı oluşturmaktadır. Mevcut denge analizinin büyük bir
bölümü, bu uygunluğun var olduğunu sadece varsaymaktadır. Ancak eğer, bir kişinin belirli özelliklere sahip olduğuna inandığı şeylere yönelik tutumu hakkında zorunlu olarak
doğru olan önermelerin, hangi nedenlerden dolayı toplumun, bu özelliklere sahip olan ya
da toplumun üyelerince bu özelliklere sahip olduğuna (açıklamamız gerekecek olan bazı
nedenlerden dolayı) yaygın olarak inanılan şeylere ilişkin eylemleri hakkında doğru çıkması gerektiğini göstermek istersek, bu uygunluğu açıklamamız zorunlu olacaktır.18
Bu anlamdaki bilgi genellikle ustalık olarak tasvir edilen şeyden daha fazlasını, burada bahsettiğimiz bilginin bölüşümü de işbölümü ile kastedilenden daha fazlasını içermektedir. Kısaca ifade edilirse, “ustalık” sadece
bir kişinin kendi ticarî işlerinde kullandığı bilgiyi ifade eder; toplumdaki süreçlere ilişkin olarak herhangi bir
şey söyleyebilmemiz için hakkında bir şeyler bilmemiz gereken daha ileri nitelikteki bilgi ise, söz konusu kişinin dolaylı eylemlerinin alternatif olasılıklarına ait bilgidir. Şu da eklenebilir ki, sözcüğün buradaki anlamıyla
bilgi, öngörü ile yalnızca bütün bilginin önceden bilme becerisi anlamına gelmesi durumunda özdeştir.
18
İktisat teorisinin bütün önermeleri, kendilerine yönelik insan davranışları açısından tanımlanmış şeylere
işaret ederler; yani iktisat teorisinin arada sırada bahsettiği “şeker”, nesnel niteliklerine göre değil, insanların
bu şekerin belirli ihtiyaçlarını belirli biçimde karşılayacağına inanmaları olgusuna göre tanımlanır. Bu durum,
her türlü güçlüğün ve karışıklığın, özellikle de “doğrulama” sorunuyla ilgili olanların kaynağını oluşturmaktadır. Şüphesiz, bu münasebetle verstehende toplumsal bilimler ile davranışçı yaklaşım arasındaki zıtlık oldukça
göz alıcı hâle geliyor. Toplumsal bilimlerdeki davranışçıların, tutarlı olmak istemeleri durumunda geleneksel
yaklaşımın ne kadarından vazgeçmeleri gerektiğinden tamamıyla haberdar olup olmadıklarını veya bunun farkında olmaları durumunda, geleneksel yaklaşıma tutarlı bir biçimde bağlı kalıp kalmayacaklarını bilmiyorum.
Bu durumda, örneğin, para teorisinin önermelerinin, diyelim ki, yalnız “belirli bir damga taşıyan yuvarlak
metal diskler”den ya da benzeri şekilde tanımlanmış birtakım fiziksel nesne veya nesneler grubundan söz
17
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Ancak, tartışmakta olduğum özel soruna, yani dengenin hâkim olması için farklı bireylerin sahip olmaları gereken bilgi miktarı (ya da sahip olmaları gereken “ilgili” bilgi)
sorununa geri dönmeliyim: Eğer dengenin mevcut olup olmadığının ya da bozulup bozulmadığının nasıl açıklığa kavuşturulabileceğini hatırlarsak, bir cevaba yaklaşabileceğiz.
Şunu gördük ki, herhangi bir kişinin planlarını değiştirmesi durumunda denge bağlantıları kopacaktır; çünkü bu kişinin ya zevkleri değişmiştir (bu bizi burada ilgilendirmiyor) ya
da bu kişi yeni olgular hakkında bilgi sahibi olmuştur. Fakat söz konusu kişinin planlarını
değiştirmesine neden olan olguları öğrenmesi için açıkça iki farklı yol mevcuttur ve bunlar
da amaçlarımız açısından tamamen farklı öneme sahiptirler: Bu kişi yeni olguları tesadüf
eseri, yani başlangıçtaki planını icra etmek için yaptığı girişimin zorunlu sonucu olmayan
bir yoldan öğrenebilir; veya girişimi esnasında, bu olguların umduğundan farklı olduğunu
keşfetmesi kaçınılmaz hâle gelebilir. Şurası açıktır ki, bu kişinin plana göre ilerleyebilmesi
için, bilgisinin, planın icra edilmesi esnasında zorunlu olarak teyit edilecek ya da düzeltilecek hususlarda doğru olması gerekir. Fakat aynı kişinin, sahip olması durumunda kendi
planını kesinlikle etkileyecek olan şeyler hakkında hiçbir bilgisi de olmayabilir.
Bu durumdan çıkarmamız gereken sonuç şudur: Söz konusu kişinin, dengenin hâkim
olması için sahip olması gereken ilgili bilgi, aslen içinde bulunduğu konuma göre ve bu konumda iken yaptığı planlara göre elde etmeye mecbur olduğu bilgidir. Elbette ki, bu bilgi,
tesadüfen elde etmesi durumunda ona yararlı olacak ve onu planını değiştirmeye yöneltecek olan bilginin tamamı değildir. Bu nedenle sırf bazı insanların, bilmeleri durumunda
onları planlarını değiştirmeye teşvik edecek olguları öğrenme fırsatına sahip olmamaları
nedeniyle, gayet iyi bir denge konumunda bulunabiliriz. Ya da diğer bir deyişle, ancak bir
kişinin başlangıçtaki planını gerçekleştirmek için yaptığı girişim esnasında elde etmeye
mecbur olduğu bilgiyle ilişkili olan bir dengeye ulaşmak mümkündür.
Böyle bir konum bir anlamda denge durumunu temsil etmekle beraber, bu dengenin,
dengenin kendisinin bir çeşit optimum konum olarak görüldüğü özel anlamdaki bir denge
olmadığı açıktır. Bireysel bilgi parçalarının bağdaşmasına ilişkin sonuçların, her şeyi bilen
bir diktatörün idaresine ilişkin sonuçlarla kıyaslanabilir olmaları için daha ileri nitelikteki
koşulların açıkça ortaya konulması gerekiyor.19 İstedikleri sonuçların ortaya çıkması için
bireylerin sahip olmaları gereken bilgi miktarını tanımlamak mümkün olmasına rağmen,
bu yönde yapılmış hakikî bir girişimin olup olmadığını bilmiyorum. Bu koşullardan biri
büyük ihtimalle şudur: Her çeşit kaynağın her alternatif kullanımının, bu gibi kaynaklardan bazılarına sahip olup, bunları fiilen bir diğer amaç için kullanan kişi tarafından
bilinmesi ve böylece bu kaynakların bütün farklı kullanımlarının, dolaylı ya da dolaysız
olarak, birbirlerine bağlanmış olması durumu.20 Fakat bu koşulu, sadece, aralarında tüm
etmesi gerekecektir.
19
Bu koşullar çoğunlukla “anlaşmazlıklar”ın bulunmaması biçiminde tanımlanırlar. Geçenlerde yayınlanan
bir makalede Frank H. Knight, haklı olarak, “iktisadî tartışmalarda ‘hata’nın anlaşmazlığın alışılmış anlamı
olduğu”na dikkati çekiyor. (“Quantity of Capital and Rate of Interest”, Journal of Political Economy, Cilt: XLIV,
Sayı: 5 (1936), s. 638.)
20
Bu koşul, verili bir talep seviyesinde, farklı üretim faktörlerinin farklı kullanım alanlarındaki marjinal verimliliklerinin birbirlerine eşitlenmelerini ve bu anlamda bir üretim dengesinin meydana gelmesini temin
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ilgili bilgiye sahip kişilerin olduğu belirli sayıdaki insanın her alanda bulunmasının, bu
bağlantının sağlanması için çoğu durumda yeterli olacağını gösteren bir örnek olarak belirtiyorum. Bu konuyu ayrıntılı olarak işlemek ilginç ve oldukça önemli bir iş olurdu, ancak bu iş bu yazının sınırlarını aşıyor.
Bu hususta söylemiş olduklarım geniş ölçüde bir eleştiri biçiminde de olsa, şimdiye dek
üstesinden geldiğimiz şeyler hakkında lüzumundan fazla ümitsiz görünmek istemiyorum.
Zarurî olan bir bağlantıyı argümanımızda atlamış olsak da, iktisadın, kendi muhakemesinde aslen var olan unsur vasıtasıyla, bütün toplumsal bilimlerin şu ana sorusuna bir
yanıt bulmaya diğer herhangi bir toplumsal bilimden daha fazla yaklaştığına hâlâ inanıyorum: Farklı zihinlerde mevcut olan bilgi parçalarının bağdaşması durumunun – bilinçli
şekilde yapılması durumunda – tek başına kimsenin sahip olamayacağı yönlendirici bir
aklın bileceği bilgiyi gerektiren sonuçları meydana getirmesi nasıl mümkün oluyor? Bireylerin kendiliğinden gerçekleşen eylemlerinin, hiç kimse planlamamış da olsa, (tanımlayabileceğimiz koşullar altında) sanki tek bir plana göre yapılmış gibi anlaşılabilecek bir
kaynak dağılımına neden olacağını bu bağlamda göstermiş olmak, aslında bana, bazen
mecazî olarak “toplumsal akıl” şeklinde tanımlanan soruna verilen bir yanıtmış gibi geliyor. Fakat bu türden iddiaların çoğunlukla reddedilmesi bizi şaşırtmamalı, çünkü bunları
haklı nedenlere dayandırmıyoruz.
Bu hususta değinmem gereken tek bir nokta daha var. O da şudur: Eğer dengeye yönelik eğilim (böyle bir eğilimin var olduğuna inanmak için ampirik temellere dayanan
nedenlerimiz var), sadece insanların kendi iktisadî faaliyetleri esnasında elde edecekleri
bilgiyle ilişkili olan bir dengeye yönelik ise ve bilgide meydana gelen herhangi bir değişikliğin, sözcüğün alışılmış anlamında, denge analizinin alanı dışında kalan “verilerdeki
bir değişiklik” olarak kabul edilmesi gerekiyorsa; o zaman bu durum, denge analizinin,
bilgide meydana gelen bu tür değişikliklerin önemi hakkında bize gerçekte hiçbir şey anlatamayacağı ve bu analizin de amacı bilgiyi nakletmek olan (basın gibi) kurumlar hakkında
saf analizin son derece az şey söylemesinin nedenini izah etmek için daha fazla yol kat
etmesi gerektiği anlamına gelecektir. Söz konusu durum, saf analizle ilgilenmenin hangi
nedenlerden dolayı reklamcılık gibi bazı kurumların gerçek hayatta oynadıklara role karşı
sık sık garip bir körlük yarattığını bile açıklayabilir.

etmek için gerekli olmakla birlikte, muhtemelen yeterli bir koşul değildir. Her türden kaynağın olası her alternatif kullanımının, bu türden kaynak gruplarına sahip olan kişiler arasından en az biri tarafından bilinmesi,
sanılacağının aksine, zorunlu değildir. Belirli bir kullanım alanına ait kaynaklara sahip olan kişiler tarafından
bilinen alternatiflerin bu kaynakların fiyatlarına yansımış olması nedeniyle, söz konusu kaynaklar tek bir
özel amaç için kullanılmaktadırlar. Eğer mülkiyetinde olan bu kaynakları o için kullanan C, n hakkında bilgi
sahibi iken; m için kullanan A, n hakkında ve n için kullanan B de m hakkında bilgi sahibi olursa vs., tâ ki z için
kullanan fakat sadece y hakkında bilgi sahibi olan L’ye kadar geldiğimizde; bu yoldan bir metanın m, n, o …
y, z gibi alternatif kullanımlarına ilişkin bilginin yeterli bir biçimde dağılımı mümkün olabilir. Buna ilâveten,
herhangi bir metanın üretimi esnasında, farklı nitelikteki faktörlerin bir araya getirilebileceği farklı oranlar
hakkındaki bilginin belirli bir dağılımın ne dereceye kadar gerekli olduğunu bilmiyorum. Tam bir denge için,
kendi ihtiyaçlarının karşılanması için gereken metaların kullanışlılığı hakkında tüketicilerin sahip oldukları
bilgiye ilişkin ilâve varsayımlar gerekli olacaktır.
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X
Çok daha özenli bir incelemeyi hak eden konular hakkındaki bu oldukça dağınık sözlere rağmen, bu meseleler hakkındaki incelememi bitirmem gerekiyor. Eklemek istediğim
sadece bir-iki söz daha var:
İlk olarak; Denge analizinin formel nitelikli aracının gerçek dünyanın açıklığa kavuşturulmasına hizmet etmesi durumunda kullanmamız gerekecek olan ampirik önermelerin
doğası üzerinde dururken ve insanların bilgiyi hangi biçimde öğrendiklerine ilişkin (ve bu
açıdan konuyla ilgisi olan) önermelerin formel analizin önermelerinden temelde farklı bir
doğaya sahip olduklarını vurgularken, ampirik araştırma için derhal geniş bir alanın açıldığını ifade etmek istemiyorum. Bu tür incelemenin bize yeni bir şeyler öğretip öğretmeyeceğinden de oldukça şüpheliyim. Daha ziyade önemli olan nokta, argümanımızın gerçek
dünyaya uygulanabilmesinin bağlı olduğu olgu hakkındaki sorunların neler olduklarının
farkında olmamız gerektiğidir; ya da diğer bir ifadeyle söylersek, gerçek dünyaya ilişkin
bir fenomene uygulanması durumunda, bu argümanın hangi noktada doğrulanmaya tâbi
hâle geldiğidir.
İkinci olarak; Şüphesiz, tartışmakta olduğum sorunların eski nesil iktisatçıların argümanlarına yabancı gelen türden sorunlar olduklarını ileri sürmek istemiyorum. Bu iktisatçılara karşı yapılabilecek tek itiraz şu olabilir: Söz konusu iktisatçılar iki çeşit önermeyi,
her gerçekçi iktisatçının sürekli olarak kullandığı a priori ve ampirik önermeleri öylesine
birbirine karıştırmıştırlar ki, bu iktisatçıların belirli bir ifade için ne türden bir geçerlilik
iddia ettiklerini anlamak çoğu durumda tamamen imkânsızdır. Son zamanlardaki çalışmalar bu hatadan arınmış durumdalar – ama kendi argümanlarının gerçek dünyaya ait fenomenlerle ne türden bir ilgisi olduğunu gittikçe anlaşılmaz durumda bırakmak pahasına.
Bütün yapmaya çalıştığım şey, analizimizin sağduyulu anlamına geri giden yolu bulmaya
çalışmaktı. Korkarım, analizimiz daha da ayrıntılı hâle geldikçe bu anlamı gözümüzde
yitirmeye başlıyoruz. Hatta söylediklerimin çoğunun olağan şeyler olduklarını düşünebilirsiniz. Ancak belki de insanın zaman zaman kendisini söz konusu argümanın teknik
ayrıntılarından sıyırması ve, tamamıyla naif bir biçimde, bütün bunların ne anlama geldiğini sorması gerekiyor. Eğer sadece bazı yönlerden bu sorunun yanıtının açık olmadığını
değil, aynı zamanda bu yanıtın kimi zaman ne olduğunu dahi tam olarak bilmediğimizi
gösterdiysem, amacıma ulaşmış sayılırım.
Çeviren: Can Madenci
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İnsan özgür doğar, ama heryerde zincirlidir.
Bu değişiklik nasıl meydana geldi? Bilemiyorum.

M

1

Giriş

acaristan doğumlu de Jasay, Macaristan, Avustralya ve İngiltere’de eğitim görmüş,
daha sonra Fransa’ya yerleşmiştir. Aslında bir işadamı olmasına rağmen, emekli
olduktan sonra siyaset felsefesi ile ilgilenmeye başlamış ve bu alanda yayınlar yapmıştır. İngilizce olarak yayınlanan eserlerini, The State (Devlet, 1985), Social Contract, Free
Ride (Toplum Sözleşmesi, Serbest Dolaşım, 1989) Choice, Contract and Consent (Tercih, Sözleşme, Rıza, 1991, Türkçesi: 2000), Against Politics (Siyasete Karşı, 1997) ve Justice and Its
Surroundings’dir (Adalet ve Çevresindekiler, 2002). De Jasay’in çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri de bulunmaktadır.
Klâsik liberalizmin savunucularından olan de Jasay, eserlerinde diğer liberal görüşleri eleştirir. Hobbes’dan Locke’a, Popper’dan Hayek’e, Buchanan’dan Nozick’e bu alandaki
düşünürlerin teorilerini gözden geçirir ve eksik noktaları bulup çıkarır. Eleştiri konusunda başarılı olduğu görülen yazarın “neden”, “peki ya...” şeklinde başlayan soru cümleleri
ile gerçekten sorunlu noktaları iyi saptayabildiğini görüyoruz. Ancak, yarım kalmış olduğunu iddia ettiği fikirlere ya da yanlış olduğunu saptadığı teorilere alternatifler getirdiği
söylenemez. Öte yandan liberalizm teorisyenlerinin eleştirel olarak bir kez daha okunması gerektiğini düşündürtmesi açısından katkısı büyüktür. De Jasay, yazılarında liberaBu yazı hakem incelemesinden geçmiştir.
1 Anthony de Jasay, “Is Limited Government Possible?”, Against Politics: On Government, Anarchy, and Order,
Routledge, Londra ve New York, 1997, s. 39.
Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 133-158.
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lizmi daha net bir şekilde tanımlamaya çalışır. Yola çıkış noktası ekonomi olsa da, siyaset
felsefesine yaklaştığı ve çoğu zaman oyun teorilerini kullanarak ağır felsefî tartışmalara
girdiği görülmektedir.
Bu çalışmada de Jasay’in görüşleri, temel tartışma alanları esas alınarak incelenmiş
ve konu başlıkları da, yazarın üzerinde yoğunlaştığı belli konular doğrultusunda belirlenmiştir. Devletin sınırlandırılması, toplum sözleşmesi, dağıtım, kamu hizmeti, siyaset,
haklar ve özgürlükler, ahlâk, zor kullanma, refah devleti, adalet gibi kavramlar ayrı ayrı
değil, birbirinin içine geçmiş biçimde tartışılmış ve ortaya de Jasay’in liberalizm anlayışı
çıkmıştır.

Liberalizm
De Jasay’in, liberal görüşlü teorisyenlerin neredeyse tamamını eleştirerek, liberalizmi yeniden tanımlamaya çalıştığını belirtmiştik. Öncelikle de Jasay’in “liberal” tanımına bakmakta fayda var. Kavram, yazarın sözlüğünde, “insanların kendileri için seçtikleri
hedefleri, mevcut kaynaklardan elde etmelerine mani olacak engellerin asgarî düzeyde
tutulması” şeklinde tanımlanır. Liberal düzenin kurulmasının amacı, ne kaynakları artırmak, değiştirmek, yeniden paylaştırmaktır; ne de özgürlüğün veya arzulanan hedeflerin
maksimum düzeyde kazandırılmasıdır. Liberal düzende amaç, devletin, bireylere rızaları
olmadan ne yapıp ne yapamayacakları ve, daha da önemlisi, neye rıza gösterip neye göstermeyecekleri konusunda rehberlik etmesidir. Bu durumda liberalizm, hükümetlerin “iyi
şeyler yapmak” için gizli yetkiler veremeyecekleri gibi, bazı insanların elde etmiş oldukları
avantajların, başka bir grup insanın dezavantajlarına ağır basması nedeniyle, belli siyasî
tercihleri empoze edemeyecekleri anlamına gelmektedir.2
“Liberal” kavramı, bugün diğer doktrinlerden farkı olmayan, herkes tarafından zaten
kabul edilmiş olan gereksiz bir sıfat anlamına gelmiştir. De Jasay’e göre bunun nedeni
liberalizmin bitmiş olması değil, kimliğini kaybetmiş olmasıdır. Çözüm, klâsik liberalizme
geri dönüştür.3
Geleneksel liberalizmin yerini yeni liberalizm anlayışına bırakması ile devletin belirli
“iyi” amaçlar doğrultusunda müdahaleleri ve refah devleti uygulamaları başlamış; bunun
sonucunda ise devletçilik anlayışı güçlenmiştir. Ancak, 1970’li yıllardan itibaren Batıda
yaşanan ekonomik krizler devletçi yapının sorgulanmasına neden olmuştur. 1980’lerde
özelleştirmeler ve serbest piyasa politikaları yeniden canlanmıştır. Bu dönemde, sosyal liberalizmin çok fazla sorunlara neden olduğu görüşü ağırlık kazanmış ve klâsik liberalizme
dönüş tartışılmaya başlanmıştır.4
Kelime olarak liberalizmin, ortaya çıkışından bu yana, farklı anlamlarda kullanılmış olduğu bir gerçektir. Önceleri, İngiltere kaynaklı olmayan, yani ulusal olmayan politikaları
ifade etmek için suçlayıcı ve kötüleyici anlamda, yani olumsuz bir şekilde kullanılmıştır.
De Jasay, Tercih, Sözleşme, Rıza: Liberalizme Yeni bir Bakış, Çev. Alişan Oktay, Liberte, Ankara, ss. 71 – 72.
De Jasay, “Before Resorting to Politics”, Against Politics... s. 147.
4
Aytekin Yılmaz, Çağdaş Siyasal Akımlar, Vadi, Ankara, 2001, ss. 41 – 47.
2
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Daha sonra İspanya’da İngiltere kökenli politikaları belirtmek için, Locke’cu anayasal monarşi ve parlamenter yönetim ilkelerini savunan milletvekillerini nitelendirmek amacı ile
kullanılmıştır.5 Kavramın ilerleyen dönemlerde giderek esnek ve muğlak bir anlam kazandığı görülmektedir.6 De Jasay’in, liberalizm kavramının belirsiz ve yaygın, aynı zamanda
da içinin boşaltılmış olmasını eleştirdiğini söyleyebiliriz. Çözüm yolu ise, yukarıda da belirtildiği gibi, liberalizmin “henüz esnek ve muğlak” hale gelmemiş olduğu klâsik dönemlerine dönmektir.
De Jasay’in demokrasiyi de eleştirdiği görülmektedir. Demokrasinin, demokratik seçimler sonucu işbaşına gelmiş bir yönetimi peşinen iyi olarak kabul etmesi gerekirken,
liberalizmde yönetimin sınırlı olması ve hukuka bağlılığının esas olduğu bir gerçektir.7 De
Jasay’e göre liberalizm ile demokrasi birbirine tezat oluşturur. Demokraside, çoğunluğun
isteğine uymak söz konusu iken, liberalizmde böyle bir zorunluluk yoktur. Liberal sistemde, insanlar “ikna” yöntemini kullanırlar.8

Devlet
De Jasay’in yazılarının temel çıkış noktası devletin eleştirilmesidir. Bu nedenle öncelikle de Jasay’in devlet anlayışı ve “kanun yapan, hakları ortaya koyan ve yaptırımlarda
bulunan” devlete getirdiği eleştirilerin incelenmesinde fayda vardır.
De Jasay, devletin rasyonel ihtiyaçlar nedeniyle değil, rastlantı eseri ortaya çıkmış bir
kurum olduğuna inanır, bu nedenle devletin varlığını sürdürmesinin nedeninin araştırılmaya değer olduğunu düşünür.9 De Jasay’e göre bir başka önemli nokta ise, devletin
varlığının ne kadar gerekli olduğudur. Devletin gerekli olup olmadığının anlaşılması için
ortadan kaldırılıp bir deneme yapılması gerektiğini düşünen filozof, “eğer devleti ortadan kaldıramıyorsak gerekliliğini nasıl test edebiliriz?”10 sorusunu sorar. Burada eleştiri
okları, devletin varlığından ve bundan sonra da varolacağından yola çıkarak, sadece “ne
kadar devlet”11 tartışmaları ile sınırlı kalan liberallere yönelir. Devleti tek alternatif olarak
gören ve onun üzerine çıkamayan teorileri zayıf ve yavan bulan12 de Jasay’in tespit ettiği
sorunlardan birisi de, devlete başka alternatiflerin tartışılmamasıdır.
Toplum ile devlet birbirleri olmadan asla tek başlarına varolabilecek unsurlar olarak
değerlendirilmemektedir. Devletsiz toplum ve toplumsuz devlet olamayacağı görüşü çok
yaygındır. İnsanların birbirlerini aldatmalarını engellemek ve yükümlülüklerinin yerine
getirilmesini sağlamak amacıyla devletlere ihtiyaç olduğu düşünülür. Çünkü insanların
Maurice Cranston, Freedom, Green and Co., Longmans, 1954, s. 67’den aktaran, Atilla Yayla, Liberalizm, 3.
baskı, Liberte, Ankara, 2000, s. 13.
6
Yayla, Liberalizm, s. 14.
7
Atilla Yayla, Siyaset Teorisine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1998, s. 33.
8
De Jasay, Tercih, Sözleşme… ss. 148 – 150.
9
De Jasay, Tercih, Sözleşme… s. 106.
10
De Jasay, “Self-Contradictory Contractarianism”, Against Politics... s. 35.
11
De Jasay, “Is limited Government Possible?”, s. 39.
12
De Jasay, Tercih, Sözleşme… s. 106.
5
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doğasında mümkün olduğunca az verip, mümkün olduğunca çok almak eğiliminin olduğuna inanılması, zor kullanarak bu tür davranışları önlemesi için devletin gerekli görülmesine yol açar. Bir başka ifadeyle, devlet olmazsa yeniden dağıtımın maksimum fayda
sağlayacak bir şekilde yapılamayacağına inanılır.13
Klâsik liberaller ve liberteryenler gibi devletin gücünün ve faaliyet alanının sınırlandırılmasıyla, hatta devletin görevinin “gece bekçi”liğine kadar indirilmesiyle yetinmeyen de
Jasay, siyasetin kendisinden vazgeçilmesi gerektiğini savunur.14 Bazı yazarlar, de Jasay’in
“gece bekçisi devlet”i kabul etmemesinin nedenini her ne kadar de Jasay’in devlete tamamen karşı olması şeklinde görse de15, aslında bunun sebebinin, filozofun devletin sınırlandırılabileceğine inanmaması olduğunu anlıyoruz. “Dağıtım” ilkesinin ortadan kaldırılmasını ihtiva eden bir anayasanın, aslında siyasetin kendisini de ortadan kaldıracağını
ileri süren yazar, güvenlik, adalet, barış gibi hayatî konularda siyasete gerek duyulacağını
düşünür. Bu durumda de Jasay’in devletin varlığına tamamen karşı olduğunu ileri sürmemiz zor görünüyor. Yine de, bu noktada yazarın yeterince açık olmadığını belirtmemiz
gerekir.
De Jasay’in devletin sınırlandırılması konusunda temel görüşü, “devletin dağıtım görevi devam ettikçe küçülmesinin mümkün olmadığı”dır. Bunun sebebi, de Jasay’e göre,
devletin dağıtım organı olma fonksiyonundan yararlanmak isteyerek, kendi çıkarları
doğrultusunda kendisini devamlı büyütmeye çalışacak olmasıdır. Sorun, devletin küçültülmesini savunan düşünürlerin, genellikle, devletin gerekliliğine inanmalarıdır. Bu bağlamda bir çok liberal, yetkileri kısıtlanmış hükümet doktrinini reddetmektedir. Veya, kısıtlamaların getirilmesini savunsa dahi, bu kısıtlamaların hükümetin iyi şeyler yapmasını
engelleyecek boyutta olmaması gerektiğinde ısrar etmektedir.16
De Jasay’e göre liberal yazarları bu noktaya sürükleyen kilit kavram kamu hizmetidir.
Başka bir deyişle, “yanlış”ın temelinde, devletin yokluğunda kamu hizmetinin sağlanamayacağı fikri vardır. Örneğin, Hobbes’a göre, kamu düzeninin sağlanması bir kamu hizmetidir ve sadece egemen bir otorite tarafından, güç kullanımına dayanarak gerçekleştirilebilir. Hayek de, devletin geniş bir faaliyet alanının bulunduğunu ve “geniş bir camia
için çok büyük faydalar arzetmesine rağmen, masrafı karşılayacak kadar istifade sağlayamayacakları için hiçbir ferdin deruhte edemeyeceği mahiyetteki” hizmetleri ifa etmek
gibi bir görevinin mevcut olduğunu ileri sürer.17 De Jasay’in gözünde ise bir kamu hizmeti
sorunu yoktur; kamu hizmeti, devletin devamını arzu edenlerin en temel gerekçesidir.
Daha yaygın ve daha büyük bir başka yanlış ise, devletin “koruyuculuk” rolü ile ilgili kavDe Jasay, “Self-Contradictory.... ss. 12 – 15.
De Jasay, “The rule of forces, the forces of rules”, Against Politics... s. 132.
15
Charles Richardson, (kitap eleştirisi) Anthony de Jasay, Against Politics... Policy, Kış 1998; N. Stephan Kinsella, (kitap eleştirisi) Anthony de Jasay Against Politics..., The Quarterly Journal of Austrian Economics, Cilt 1,
No. 3, Sonbahar 1998.
16
De Jasay, Tercih, Sözleşme… s. 10.
17
Friedrich A. von Hayek, Kölelik Yolu, Çev. Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray Arsan, 2. baskı, Liberte, Ankara,
1999, s. 53.
13
14
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rayışlardır. De Jasay, devletin, “mülkün hırsızlığa ya da dışarıdan gelebilecek zararlara
karşı korunması amacıyla mevcut” olduğu düşüncesini eleştirir. Çünkü ona göre en büyük
sorun, devletin üstünde bir başka yüksek otoritenin bulunmaması nedeniyle devletin sınırlandırılması, korunması ve kontrol altında tutulmasının imkansız olmasıdır. İşte bu
noktada de Jasay’in eleştirisinin temel noktası şudur: Devletin mülkü ve vatandaşlarını
koruduğunu kabul edebiliriz ama devleti ve devletin kurumlarını kim koruyacak?18
Devletin sınırlandırılması konusundaki tartışmalara yeniden dönecek olursak, de
Jasay’i şaşırtan noktayı belirtmekle başlayabiliriz: “İnsanlar sınırlı devlet isteği ile doğarlar ama yaşamları boyunca daha büyük ve kapsamlı olanlarını yaratmak için uğraşırlar”.19
Devletin sınırlandırılabileceğine inanmaması, ne kadar demokratik olursa olsun hiç bir
devlet sisteminde kolektif tercihlerin devletten bağımsız olamayacağına inanmasındandır. Bir siyasî otoritenin sınırlı kalabilmesi için onun üzerinde bir başka gücün bulunması
gerektiğini savunur ve bunun imkânsızlığını hatırlatır. Devletin sınırlılığını denetleyecek
bir üst otorite, bu üst otoritenin sınırlılığını denetleyecek daha üst bir otorite şeklinde
sonsuza kadar gidecek bir varsayımdır bu. Devletin kendisini kanunsuz olarak gören de
Jasay, özetle, devletin bir üst otorite tarafından denetlenmesi gerektiğini ancak devletin
üstünde bir otoritenin olmamasının bunu imkânsızlaştırdığını ileri sürmektedir.
De Jasay’in kolektivizm eleştirisinin temellerini Hayek’te bulmak mümkündür. Kölelik
Yolu adlı eserinde Hayek, bireysel özgürlükler ile kolektivizmin taban tabana zıt olduğunu
ifade etmektedir. Bütün kolektivizm şekillerinin “cemiyeti topyekün ve bütün kaynaklarıyla tek bir gaye uğrunda teşkilatlandırmak istediklerini ve ferdî gayelerin tamamıyle hükümran olduğu serbest sahaların mevcudiyetini kabul etmediklerini” ileri sürmektedir.20
Mevcut sistemin hemen hemen tüm kurumlarına karşı olduğu anlaşılan de Jasay’e
göre, devlet hiçbir zaman bizim istediğimiz anlamda sınırlandırılamaz. Filozof, “anayasa ihlâl edilmedikçe ve devlet üzerinde kolektif taleplerde bulunulmaya devam edildikçe,
sınırlandırmak bir tarafa, devletin rolünün giderek artacağı”nı ileri sürmektedir.21 Bu durumda sorun, “halk egemenliği” olarak kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Monarkların ve
diktatörlerin de devleti sınırlandırabileceklerini, ancak bunun gerçekleşeceğinden emin
olmanın hiçbir şekilde mümkün olmadığını savunan de Jasay’e göre, halk egemenliğine
dayalı bir sınırlı devlet güvenilmez ve çelişkilidir. Halk egemenliğinin devamı, kolektif bir
tercih olarak anayasanın, insanların aralarında anlaşarak kabul ettikleri bir gerçek olduğu
anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi, demokrasi için egemenliğin kimde olduğu önemliyken, liberalizmde egemenliğin kullanılma biçimi esastır.22 Demokrasi bir içerik meselesi
değil, yöntem meselesidir.23 Bu durumda, de Jasay’in de ileri sürdüğü gibi, halk egemenliğinin önemi kalmamakta, hatta bu kavram liberalizme zarar vermektedir.
De Jasay, “Conventions: Some thoughts on the Economics of Ordered Anarchy”, Against Politics... s. 192.
De Jasay, “Is limited Government Possible?”, s. 40.
20
Hayek, ss. 79 vd.
21
De Jasay, “Is limited Government Possible?”, s. 57.
22
Yayla, Siyaset Teorisine Giriş, s. 33.
23
Mustafa Erdoğan, Demokrasi Laiklik Resmî İdeoloji, Genişletilmiş 2. baskı, Liberte, Ankara, 2000, s. 13.
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De Jasay, Hayek’in sınırlı devlet konusundaki görüşlerini dahi eleştirir. Hayek’e göre,
devlet sınırlandırılmalıdır; “ancak bu sınırlandırma devletin sadece zorlayıcı güçleri üstünde olmalıdır. Bu durumda devlet, zorlama ihtiva etmeyen, örneğin vergi toplama gibi,
bir çok hizmeti yapmaya devam edebilir”. De Jasay’e göre devletin zaten kaynak yaratmaya yönelik her eylemi zor kullanımına dayanmaktadır. Bu durumda vergi toplamayı bir
istisna olarak kabul edersek geriye ne kalacaktır ki? Ve bir liberal bundan sonra artık neye
itiraz edebilecektir?24
Devletin sınırlandırılması için, de Jasay’in önerisi, öncelikle kolektif tercihi belirleyen unsurların içinde, çıkarların ve tercihlerin savunulmasıdır. Kolektif tercih her zaman
kendi kurallarını kendisi koyar.25 Diğer bir ifadeyle, devleti sınırlandırmak için herşeyden
önce, faydacılık ilkesinin kendisinde sınırlandırmalara gitmek gerekir. Önemli olan, tercihler yoluyla değil, fikirler yoluyla hükümeti etkileyebilmektir. Bu durumda eğitim ve
sosyal iklimin etkilenmesi, birkaç kuşak sonra sonucunu verebilecektir. Toplumun önemli
kesimleri verileni olduğu gibi kabul etmek yerine sorgulamaya başladıkları zaman, mantık devreye girecektir.26 Burada sorgulanması gerekenlerin, anayasa ve toplum sözleşmesi
ile oluşturulan devlet ve yeniden dağıtım gibi ilkeler olduğunu anlıyoruz. Sonuç olarak de
Jasay’e göre sınırlı devlet, “ortak iyi”nin daraltılması ile ancak rasyonel olur.27
De Jasay’in Bentham’cı faydacılık ilkesine yönelik eleştirilerinin temelinde faydacılığın içinde totaliter bir özün bulunduğu fikri vardır. Her ne kadar bireyi esas alsa da, faydacılık düşüncesi aslında nihaî olarak kolektivisttir. Bu bağlamda “sosyal fayda” uğruna
bireysel özgürlüklerin sınırlandırılması gerekebilir. Faydacılık ilkesinin gerçekleştirilmesi
için, devlete sosyal faydayı artıracak görevlerin yüklenmesi beklenebilir. Devletin müdahalesi ise topluma kolektif değer yargılarının empoze edilmesi ile sonuçlanabilir.28 Böyle
düşünüldüğünde, de Jasay’in yargılarının sebebi daha iyi anlaşılabilmektedir. J. S. Mill’in
kamuoyu ile ilgili görüşleri de bu noktada hatırlanmaya değerdir. Bilindiği üzere Mill, çoğunluğun tek bir bireye veya azınlığa dayattığı düşüncenin yanlış olma olasılığı üzerinde
durur. Mill’in çıkış noktası bireylerin kendilerini düşünmeleridir. O halde kendini düşünen bireylerin başkalarını da ilgilendiren konularda karar vermeleri sorunludur.29
Devlete duyulan ihtiyacın temelinde, insanlar arasındaki sözleşmelerin tatbik edilmesini güvence altına almak arzusunun olduğuna inanılır. Oysa devletin bu güvenceyi
sağlaması için bir başka üst otoritenin bulunması gerekecektir, ki yukarıda da belirtildiği
gibi bu imkânsızdır. Sorun, devlet ile toplum arasındaki sözleşmenin bağlayıcılığını kontrol edebilecek bir üst kurumun bulunmamasıdır. De Jasay’e göre, eğer insanlar arasında sözleşmeler gerçekleştirilebiliyorsa, üzerinde karşılıklı anlaşmanın sağlandığı herşey
De Jasay, “Is limited Government Possible?”, s. 50.
De Jasay, Tercih, Sözleşme… s. 165.
26
De Jasay, “Is limited Government Possible?”, ss. 59 – 61.
27
De Jasay, “Before Resorting to Politics”, s. 149.
28
Yayla, Liberalizm, s. 77.
29
John Stuart Mill, Özgürlük Üstüne, Çev. Alime Ertan, İkinci Baskı, Belge Yayınları, İstanbul, 2000, s. 112 vd.
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mümkündür.30 Diğer bir ifadeyle, insanlar arasında sözleşmeler gerçekleştirilebilir ve bu
durumda devlete gerek yoktur. Bu bağlamda, de Jasay’e göre, kanunlar hükümet tarafından değil, pazar tarafından yapılmalıdır; devletin pazar karşısında üstünlüğü olmamalıdır. Burada yazarın en çarpıcı sözü şudur: “devlet düzen için gerekli değildir, aksine düzen
devlet için gereklidir”. Filozofun bu sözlerinden, devletin en önemli varlık nedeninin düzeni sağlamak olduğu yönündeki genel kanıya olan inançsızlığını bir kez daha dile getirdiğini görüyoruz. Zaten, devletin düzeni sağlamasının imkânsızlığını, çünkü herşeyden
önce sınırlandırılmasının mümkün olmadığını ifade eden de Jasay, devletin varolabilmesi
için düzenin gerektiğini vurgular. Bireylerin kendi aralarında yaptıkları sözleşmelerle ve
toplumsal normlarla sağlanmış olan düzende, devlet zaten sınırlı alanlarda işleve sahip
olacaktır. Böylelikle küçük, sınırlı devlete “nispeten” ulaşılabilecektir.
Uluslararası ilişkileri de değerlendiren de Jasay, dünya düzeninin tamamen anarşik olduğu görüşünü benimsemez. Ona göre, devletler aralarındaki anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla çözme eğilimindedirler. Bunu sağlayan şey, savaş ihtimalidir. Savaş ihtimalinin
ortadan kalkması, ironik olarak, devletlerin aralarındaki sorunları çözmelerini imkânsız
kılar. Bu yüzden uluslararası düzen için savaş olasılığının her zaman mevcut olmasına
ihtiyaç vardır.31
Sonuçta, de Jasay’in, devletin tamamen ortadan kaldırılması konusunda kesin yargılarda bulunmadığını görüyoruz. Ona göre Hume’un ileri sürdüğü gibi devletler, “aynı
toplum içinde yaşayan insanların sürtüşmelerinden değil, farklı toplumlarla olan sürtüşmeler nedeniyle ortaya çıkmıştır”. Diğer bir ifadeyle, başka devletlerden gelen askerî
istilalara karşı koyabilmek için devletin varlığı kabul edilebilir. Fakat sözleşmelerin gerçekleştirilebilmesi, mülkün korunabilmesi ya da toplumsal düzenin sağlanabilmesi için
bir devlete gerek yoktur. Toplum düzeni için de Jasay’in ileri sürdüğü alternatif, serbestliktir (liberty). Ve bu “düzen”i “düzenli anarşi” (ordered anarchy) olarak adlandırmaktadır.
Düzenli anarşide, ilgili taraflar arasındaki sözleşmeler ve anlaşmalar yeterli olmaktadır.
“Düzenli anarşi” mümkündür, çünkü “mahkumun ikilemi” gibi oyunlar gerçekçi değildir;
gerçek hayatta yer bulamaz. Bu görüşlerinin anarşizme uygun olduğunu kabul eden de Jasay, anarşizm denildiği zaman olumsuz örneklerin çağrışım yapmasını bir yanlış anlama
olarak değerlendirir ve tarihî tecrübelerle (historical experience), deneylerin (experiment)
birbirine karıştırılması olarak görür.32 De Jasay için “liberal anarşist” ya da “anarko-kapitalist” etiketini kullanabiliriz, çünkü o, kuralların tamamına karşı değildir. Sözleşmelere,
ahlâkî kurallara ve toplumsal normlara önem verdiği görülen de Jasay’in anarşizm anlayışı, kuralların ve değerlerin insanlara tepeden empoze edilmesine ve bireylerin özgürlüğünü kısıtlayan siyasî otoriteye karşı olmak esasına dayanır.

Sözleşme
Görüldüğü üzere de Jasay, devlete yönelik eleştirilerini sözleşme teorileri üzerinden
De Jasay, Against Politics... s. 5.
De Jasay, “Is National Rational?”, The Independent Review, Cilt 3, No. 1, Yaz, 1998, ss. 86 – 87.
32
De Jasay, “Conventions… ss. 208 – 209.
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yürütür. Sözleşmeci gelenekte, en fazla üzerinde durulan konu, Hobbes’un Leviathan’ı
yaratan sözleşmeleridir. Hatırlanacağı üzere, Hobbes’a göre, rasyonel insan, herkesin herkesle savaş içinde bulunduğu doğa halinden kurtulabilmek için bir sözleşme imzalayarak
devleti kurar. Fakat devlet bu sözleşmeye bağlı kalmaz, çünkü insanlar doğa halinde iken
sahip oldukları tüm hak ve yetkileri barışa kavuşmak için bu egemen devlete devretmişlerdir.33 Daha doğrusu, bu hakların var olması devletin varlığına bağlıdır.
De Jasay, devletin zorlayıcılığını meşru kılan “rıza” kavramını, sözleşme çerçevesinde, genel olarak, toplumun isteklerini yerine getirmek üzere halktan alınan yetki olarak
tanımlar.34 Yalnız yaşayan bir bireyin, kendi üzerinde zor kullanılmasını istemesinin tek
nedeni, kendi isteklerini yapamayacak kadar zayıf olmasıdır.35 Devletin sınırlandırılmasının imkânsızlığına da, zaten, sözleşme ile sağlanan rıza, halk egemenliği ve ortak iyi
gibi unsurlar neden olmaktadır. De Jasay’e göre sözleşme, çatışan çıkarları olan iki taraf
arasında olamaz, olmamalıdır. Leviathan iki taraf arasında çatışan çıkarlar nedeniyle kurulmamıştır.36 Bu noktada, filozofun sözleşme konusundaki bakış açısının sözleşmeci teorisyenlerden farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü de Jasay, sözleşmelerin, işbirliği yapmak
için, aynı çıkarlara ve aynı hedeflere sahip olan insanlar arasında yapılması gerektiğine
inanır. Leviathan da, sonuçta bir işbirliği, bir alışveriş ve karşılıklı anlaşma olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla sözleşme, toplumun kendi içinde, herkesin herkesle yaptığı
bir anlaşma şeklinde olmalıdır.
İnsanlar kendileri için faydalı gördükleri bir konuda birbirleriyle anlaşarak sözleşme
yapma yoluna gidebilirler. Ve rasyonel bireylerin bu süreç içinde bir başka kuruma ihtiyaçları yoktur. Diğer bir ifadeyle devlet gereksizdir. Bu noktada de Jasay, oyun teorilerinin,
özellikle de bir kereye mahsus olarak görülen mahkumun ikilemi teorisinin mantık dışı
olduğunu ileri sürer. Sözleşmelerde bireyler kendi iyilikleri için mantıklı davranmak durumundadırlar. Bireyin karşı tarafı aldatarak daha fazla kazanç elde etme ihtimali bulunmaktadır. Ancak bu sözleşmelerin tek seferlik olmadıkları kabul edildiğinde, aldatan kişi
ile bir daha hiç kimse işbirliğine girmeyeceği için, bireyler, genel kanının aksine, mantıklı
davranırlar ve karşı tarafı aldatma amacı taşımazlar. O halde, sözlerini tutan insanların
bir devlete ihtiyacı bulunmamaktadır. De Jasay’e göre, eğer insanların birbirlerine güvenmedikleri varsayılıyorsa, devlet de zaten bu durumda fazla bir çözüm getiremez. Veya
diğer bir ifadeyle, eğer insanların birbirlerine güvenmediklerini kabul ediyorsak, devlete
neden güvenelim? Böyle bakıldığında, kamu tercihi ekolünü çağrıştıran bu görüşte, devletin kurumları da kendilerini düşünürler ve toplumu oluşturan insanlardan farklı değillerdir. Bu bağlamda de Jasay, sözleşmenin hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine, bir devletin
kurulması yoluyla ortadan kalkacağına inanılan sorunların aynılarının devlet kurulduktan sonra da devam edeceğini iddia etmektedir.
Murat Sarıca, 100 Soruda Siyasî Düşünce Tarihi, Sekizinci Baskı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1999, s. 63.
De Jasay, Tercih, Sözleşme… s. 8.
35
De Jasay, “Before Resorting to Politics”, s. 156.
36
De Jasay, “Is limited Government Possible?”, s. 43.
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Öte yandan, de Jasay’e göre, eğer bir sözleşme ile Leviathan yaratıldıysa, kamu barışı için siz herşeyinizi vermeyi göze almışsınız demektir. Bu durumda kamu düzenini
ileri sürerek sizin kollarınızı alan Leviathan, daha ileri giderek kamu düzenini bozmayacak eylemlerinizi de engellemek istediği zaman, siz, onu durduracak kolunuz olmayacağı
için, direnemeyeceksiniz; üstelik bu nokta anlaşmada yer almamaktadır. Hukuk devleti
düzeninde, kanunlara aykırı olmadıkça, devletin yaptıklarına karşı koyamazsınız. Peki
bu kanunların kendisinde sorun olursa ne olur? Bu nokta bizi anayasalara, anayasaların
efektifliğine ve en sonunda adalet kavramının tartışılmasına getirir.37
Toplum sözleşmesi teorisyenlerinin savundukları gibi bireylerin özgürlüklerinin sınırlandırılması konusunda devlet ile anlaşma sağlanmasını da eleştiren de Jasay, bu sözleşmelerle kurulan tiranlıkların, modern ulus-devlet politikaları adına genel kabul gördüğünü ileri sürmektedir. De Jasay’in, devlet ile toplum arasında yapılan sözleşmeye olan
güvensizliği ile devletin sınırlandırılmasına olan inançsızlığının nedeninin aynı olduğunu
söyleyebiliriz. Üzerinde denetleyici bir üst kurum olmayan devlete olan güvensizlik bir
tarafa, de Jasay’in değerlendirmelerinde asıl sorun vatandaşların kendisindedir. Bunu
yazarın şu cümlelerinden anlamak mümkündür: “Sosyal sözleşmeyi güvenilmez yapan,
insanların, ‘anayasa’ dediğimiz bir karara uymaları yönündeki genel kanıdır. Bu tek kurallar dizisine bağlılık kolektif bir karardır”.38 Yine bu görüş kapsamında de Jasay, “sözleşme
ikilemi” olarak değerlendirdiği toplum sözleşmesini oyun teorileri çerçevesinde değerlendirir. Bu ikilem, insanlar arasındaki sözleşmeleri kontrol edecek olan kurumun devlet olmasından yola çıkar. Yukarıda da değinildiği gibi, ileri sürülen, sözleşmeleri kontrol
edecek olanları kontrol edecek bir meta-kuruluş olmadığı, olsa dahi o meta-kuruluşu da
kontrol etmesi gereken bir başka üst kuruluş gerekeceği ve bunun sonsuza kadar süreceğidir.39 Sözleşmenin sorumluları taraflar, taraflar ise devlet ve toplum değil, toplumu
oluşturan bireyler olmalıdır.
De Jasay’in teamül ve sözleşmeyi birlikte değerlendirdiği tartışmaları incelenmeye değerdir. İki kavram arasındaki ayırım, teamülün istenmeden ortaya çıkması40 ve gayrı-resmîlik vasfından dolayı gevşek olmasıdır. Sözleşme ve teamül, taraflar arasında ortak menfaatlerin belirmesine neden olur. Sözleşmenin sonuna gelindiğinde, ortaya çıkan sonucun
işlem maliyetinden daha fazla kazanç getirmesi beklenir. Ticarî işlem maliyeti olarak, enformasyon, araştırma, pazarlık ve yükümlülük maliyetleri kastedilmektedir. Sözleşmeler
ile teamüller aynı değildir. Bir norm, sadece bu normu benimseyen grup için menfaat
sağlar; dolayısıyla sadece ticarî işlem maliyetleri çerçevesinde benimsenecektir.41
De Jasay’in “karda patika” örneği teamülün anlaşılması açısından önemlidir. Karlı yolda ilk defa yürüyen kişi olarak patika açmak ve bunun zorluklarına katlanmak o kişi için
tek mümkün tercihtir. Ancak, ark asından gelenler, bu zorluklara katlanmak durumunda
De Jasay, “Conventions:... ss. 192 – 209.
De Jasay, “Is limited Government Possible?”, s. 44.
39
De Jasay, “Self-Contradictory... s. 19.
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De Jasay, Tercih, Sözleşme… s. 120.
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De Jasay, Tercih, Sözleşme… ss. 106 – 110.
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değillerdir. Bundan sonra herkes aynı yoldan yürür. Gideceği yere daha kısa başka yollar bulunmasına rağmen, hiç kimse herkesin gittiği yoldan ilk ayrılan olmak istemez. De
Jasay’in verdiği bir diğer örnek ise haftanın yedi gün olarak belirlenmesidir. Belki haftanın beş ya da on gün olması daha rasyonel olabilecektir, ama kimse bunu değiştirmez. Bu
gibi durumlarda, bireylerin, kendilerinden önce belirlenmiş olan yolu mekanik bir şekilde
takip etmesi için iyi sebepler var demektir. Diğer bir ifadeyle, sözleşme artık âdet haline
dönüşmüştür. Sözleşme müzakere etmeyi kolaylaştırır, hatta bazen gereksiz kılar. Ancak,
âdet sözleşmede tasarruf sağlar, çünkü çatışma risklerini artıracağı için, kimse belli sınırların ötesine geçmek istemez.42
Teamüllerin liberal çerçevede kabul edilebilmesi için “kendiliğinden” zorlayıcı olmaları gerekmektedir.43 Bu da sosyal müeyyidelerle ve insanların genel olarak bu normların
herkes tarafından bozulabileceğini düşünmeleri ile mümkün olur. De Jasay, teamüllere
öylesine önem vermektedir ki, bir teamülün kendisini korumak için, bir uydu teamül tarafından getirilen zorlamayı liberal düzende meşru kabul eder. Filozofa göre, eğer uydu
teamülün desteği olmazsa, ana teamül çöker, dolayısıyla teamüle uyanlara da uymayanlara da sağladığı menfaat sona erer. De Jasay ayrıca, zorlamanın, bu zorlamaya maruz kalabileceğini düşünenler tarafından dahi itiraz görmeyeceğini ileri sürer. Çünkü bu kişiler,
suistimal edilen ve yaptırım olmadığı halde çökmeyen ana teamülden sadece suistimale
dayalı menfaat elde edebilirler. 44
Tercihler sadece teamüllerle değil aynı zamanda haklarla da çevrelenmelidir. Hakların
kaynağı sözleşmelerdir, çünkü sözleşmeler birer kanıttır. De Jasay’e göre, isteğe bağlı olmaları, empoze edilmemeleri ve tarafların hepsi için avantajlı olmaları nedeniyle sözleşmeler, mükemmel birer liberal kurum örnekleridir.45

Ekonomi
Serbest piyasayı ve laissez-faire ekonomisini savunan de Jasay’in eserlerinde doğrudan
ekonomik değerlendirmelere çok az rastlanmaktadır. Devletle ilgili sorunların çözümünün felsefî tartışmalar şeklinde ele alındığı yazılarda, ekonominin “devlet sorunu” ortadan kalktıktan sonra kendiliğinden yola gireceğinin varsayıldığını ileri sürebiliriz. Ekonomiyi ilgilendiren konuları kaynakların dağıtımı, refah devleti, kamu hizmetleri ve mülk
sahipliği olarak sıralamak mümkündür. Bu tartışmalar daha sonra, de Jasay’i haklar, özgürlükler ve adalet alanlarına götürmüştür.
De Jasay’in “yüz çiçek teorisi”, yazarın ekonomik görüşlerinin bir özeti olması bakımından önemlidir. Teoriye göre, bazı çiçekler kendiliğinden, herhangi bir yardıma gerek
duymaksızın açarlar, bazılarının ise özel bakıma ihtiyaçları vardır. Serbest piyasa ekonomisinin rekabetçi ortamı içinde bazı çiçekler açarken, bazıları solarlar. Devletin bu durum
karşısında pasif bir tutum takınması, aslında bazı çiçekleri diğerlerine tercih etmesi anDe Jasay, Tercih, Sözleşme…ss. 111 – 114.
De Jasay, Tercih, Sözleşme… s. 115.
44
De Jasay, Tercih, Sözleşme…ss. 119 – 120.
45
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lamına gelmektedir. De Jasay’a göre bu yaklaşım keyfîdir, çünkü bazı çiçeklerin solması,
bazı değerlerin daha az öneme sahip olduğunu ifade eder. Bu durumda devletin yansızlık
adı altında solan çiçeklere bakım sağlamaması aslında nihaî olarak yanlı olması anlamına
gelmektedir. De Jasay’e göre devlet tarafsız olmalıdır ve her çiçek türüne “eşit şartlarda”
rekabet edebilme fırsatı vermelidir. Sivil toplumun ihmali durumunda devlet, gerekirse
pozitif bir ayrımla tüm çiçeklere gelişme fırsatı vermelidir.46 Bu noktada de Jasay kendi
içinde çelişirmiş gibi görünmektedir. Devletin toplum meselelerine karışmamasını savunurken, bir yandan da devlet desteğini onaylaması dikkat çekicidir.
Bu görüşlerine rağmen, aslında de Jasay’in kimi zaman devlet müdahalesine, paternalizmi reddedecek kadar karşı olması Spencer’ın Darwinci görüşlerini hatırlatır.47 Sefaleti
toplumsal evrimin doğal gerekliliği olarak gören Spencer, bilindiği gibi, sefaleti önleyici tedbirlere karşı çıkmıştır. De Jasay’in, özellikle refah devletine yönelik eleştirilerinde bu tür politikaların rekabeti önleyerek toplumsal gelişmeyi engelleyeceği görüşünü
Spencer’da da bulabiliyoruz.
Devletin tarafsızlık ilkesini ahlâkî açıdan da değerlendiren de Jasay, “değer tarafsızlığı”
ilkesini savunmakla beraber, tıpkı sınırlı devlet anlayışında olduğu gibi, bu ilkenin de devlet açısından gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu düşünür. De Jasay’e göre, bireyler değerler karşısında tarafsız kalabilirler, ancak hükümetler kalamazlar, çünkü hükümetlerin
tarafsızlığı herkesi kapsayamaz.48 Zaten devletin değerler karşısında tarafsız olması, kendi tercihlerini faaliyete geçirme yetkisinin hükümete verilmemiş olması anlamına gelir.49
Kaynakların devlet tarafından dağıtılmasını kabul etmeyen de Jasay’e göre sorun, bu
kaynakların, neden onları elde eden, kazanan ve tasarruf eden insanlara ait olmadığıdır.
Bu noktada, en azından kendilerince bir açıklama getirmeleri bakımından sosyalistleri
eleştirmez. De Jasay pek tabiî ki sosyalist görüşü kabul etmez, ancak liberallerin hiçbir
açıklama getirememiş olmalarını eleştirir. Ona göre, liberallerin dağıtım konusundaki tek
görüşleri, devletin, vatandaşların ürettiklerinin bir kısmına, ancak başkalarına zarar vermelerini önlemek için ve sadece gerekliyse el koyabilecekleridir.50
De Jasay, dağıtım konusunda bir ikilem tespit etmiştir. Bu görüşe göre, kaynakların,
kaynak sahiplerinin kendi kararlarının dışında tahsis edilmesini ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla bu kaynakların paylaştırılmasının toplumsal tercihe göre yapılmasını gerektiren siyasî sistem kendi içinde çelişkilidir. Dağıtımın devlet kontrolünde gerçekleşmesinin amacının, dezavantajlı grupların durumlarının düzeltilmesi olduğu kabul edildiğinde, ortaya çıkan sonuç yine bazıları için avantajlı bazıları için dezavantajlı olmaya
devam edecektir. Öyleyse, hiçbir müdahale olmaması durumunda toplum daha kötü olDe Jasay, Tercih, Sözleşme… ss. 11 – 12.
Spencer’ın ne kadar Darwinci olduğu tartışmalı bir görüştür. Spencer’ın Darwinci olarak nitelendirilmesine
karşı görüş için bkz. Yayla, Liberalizm, s. 87 vd.
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De Jasay, “Before Resorting to Politics”, s. 146.
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mayacaktır.51
De Jasay’e göre, dağıtım kolektif değil de, bireysel olarak düşünüldüğü zaman mantıklı hale gelir.52 De Jasay, herkesin mecbur olduğu için katkıda bulunduğu, fakat diğer
insanların da aynı mecburiyette olduklarını bildiği için kimsenin fazla mutsuz olmadığı
sözleşmelere gerek olduğunu ileri sürer. Örneğin, vergi ödeme yükümlülüğü için böyle bir
sözleşmeye ihtiyaç vardır, hatta bu konuda zorlama yapılması meşrudur.53
Dağıtım ve vergiler şüphesiz refah devletini çağrıştırmaktadır. De Jasay’in, bekleneceği gibi, refah devletini haklar ve özgürlükler çerçevesinde eleştirdiğini görüyoruz. Yazara
göre, refah devletinin amacı, üretmeyenleri kontrol altında tutmak için, üretici sınıfın
bedel ödemesidir. Yoksa, üretmeyenler ayaklanıp üreticileri yok ederler. De Jasay’in refah devletinin varlık sebebini sosyalist bir işçi devrimini önlemek olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, de Jasay’in gözünde, sosyal güvencelerin işsizliği ve çatışmaları
artıran politikalar olması nedeniyle, sosyal devlet bir yanlıştır. Bu noktada Spencer’ın
etkilerini görmek mümkündür. Spencer devlet müdahalesinin, halkın kendisini devlete
bırakarak girişim ve teşebbüs ruhunu kaybetmesine yol açacağı düşüncesiyle toplum için
zararlı olduğuna inanır.
Bu teoride, refah devletinin zarar ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğini görüyoruz.
Zarar ilkesinin en radikal noktasında “yardım etmemek” ile “zarar vermek” bir tutulmaktadır. Bu anlayış ise, pratikte kendisini refah devletinin işleyişinde göstermektedir. Bir
grubun elde ettiğini başka grupların karşılamasının söz konusu olduğu sistemde, iyilik
zorla yaptırılmaktadır.
De Jasay, sosyal devlet ve dağıtım konusundaki görüşlerini 2002 yılında yazmış olduğu bir makalede tekrar etmektedir. “Your dog owns your house” (köpeğiniz evinizin sahibidir) başlıklı makalede, sahip olunan şeylerin bedelinin bir kez ödendiğini, bu nedenle
başkalarının katkısı olmasına rağmen paylaşmaya gerek bulunmadığını savunmaktadır.
Yazının başlığından da anlaşılabileceği gibi, de Jasay’e göre, köpeğimizin evimizi hırsızlardan koruyor olması önemli bir katkı olmakla beraber, bu, ev sahipliğini köpeğimizle
paylaştığımız anlamına gelmemektedir. Evi yanmaktan koruyan itfaiye, evi yaşanabilir
hale getiren su ve elektrik sağlayıcıları, hatta evi inşa edenler ve inşaat malzemelerini
üretenler eve katkıda bulunan ve değer sahibi olmasını sağlayan unsurlardır. De Jasay’in
eleştirdiği nokta, böyle bir düşüncede evin ve sahip olunan herşeyin başkalarına da ait
olduğu, dolayısıyla başkalarının sahip olduğu malların da bize ait olduğu inancının bulunmasıdır. Ortaya çıkan “biz” anlayışı aynı zamanda bireylerin mallarını birbirlerine tahsis
etme hakkını da sağlamaktadır. Sadece kolektif sahipliği meşru kabul eden düşünce, de
Jasay’e göre yanlıştır. Birşeylerin üretilmesinde mutlaka başkalarının da payı bulunmaktadır. Ancak, kurumlar ve toplumlar düşünemezler, hareket edemezler, dolayısıyla üretemezler. Sadece bireyler üretir, o halde üretilenlere toplum değil, yine sadece bireyler sahip
De Jasay, Tercih, Sözleşme… s. 73.
De Jasay, “Conventions:...s. 202.
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olabilir. Üretim zinciri içinde katkıda bulunan herkes zaten payını almaktadır. De Jasay,
paylaşım konusunda kabul edilebilecek tek sistemin tamamen gönüllülüğe dayalı olması
gerektiğini ileri sürer. Herkesin kabul ettiği, kimsenin paylaşmak için zorlanmadığı bir
anlayış, ahlâkî açıdan kabul edilebilir tek sistemdir.54
De Jasay, Fransa’da uygulanan “35 saat sistemi”ni de (haftada 35 saat çalışma sistemi) yine vergi mükelleflerinin ödedikleri bedelin artması ve aynı zamanda işçi hakları
çerçevesinde eleştirir. İşsiz sayısını azaltmayı amaçlayan sistemin hedefine ulaşamadığını
belirten yazar, saat kısıtlamasının işçiler tarafından bir hak olarak değil, sözleşme yapma özgürlüğünü kısıtlayan bir girişim olarak kabul etmeleri gerektiğini ileri sürer. Çünkü
saat kısıtlaması üretim üzerinde bir etki yapmayacaktır. Halbuki de Jasay’e göre, bireylerin, kârını ve üretimini artırmak için istediği gibi anlaşmalar yapabilmesi gerekir.55
De Jasay’de mülk konusunda da benzer görüşlere rastlıyoruz. Ona göre, mülkün gerçek sahibi, diğerlerinin bu mülkten faydalanmasına izin verip vermeme konusunda tek
başına karar verebilir olmalıdır. Bir kez bir mülk sahiplenildiğinde, onun bir başkasına
devredilmesi, ya gönüllü olarak hediye şeklinde ya da karşılığı olan değeri elde etmek suretiyle gerçekleştirilmelidir. Sahibi olmayan bir mala sahip çıkılmasında hiç bir sorun olmadığını düşünen de Jasay’e göre, daha önceden sahibi olmayan bir şey, birey tarafından
sahiplenildiği zaman, yine bireyin o mülkü başkalarının kullanımına ya da faydalanmasına kapatma hakkı doğar.56

Siyaset
Siyasetin hiçbir mantıklı temeli olmadığına inanan de Jasay, genelde liberaller arasında
bu konuda faydacılık anlayışının hâkim inanç olduğunu ileri sürer. Bunun tek nedeninin
ise, liberallerin siyasetin işlemediği konusunda hem fikir olmaları olduğunu düşünür.57
De Jasay’e göre, genel kanının aksine, siyasetin temel sorunu özgürlük, eşitlik ve adalet
değil, “tercih”tir. Kimin, kim için, neyi tercih ettiği siyaset teorisinin temelini oluşturur.58
Nasıl bir sistem olursa olsun, hükümetlerin karar alma mekanizmaları, sadece bir tek görüşü, bir tek çıkarı ve bir grubun tercihini, diğerlerine, barışçı yollarla kabul ettirmeyi
gerektirir. Ve demokrasi de bu tür mekanizmalardan biridir.59 Zaten de Jasay’in, demokrasinin aşırı dozda siyasî doğruluk (overdose of political correctness) ile zorbalaştırıldığına
inandığı da hatırlatılmalıdır.60
De Jasay’e göre, az sayıda insanın çok sayıda insanı etkileyen kararlar alması “herkes
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için iyi olan”ın ortaya çıkmasına neden olamaz. Siyasette bazı insanların tatmin edilmesi
başka insanların zararına olur. Her ne kadar “siyaset ortak iyiye hizmet etmelidir” yönünde bir görüş bulunsa da, ortak iyinin ne olduğu sorusu objektif düzeyde kalmaktadır.
Ortak iyinin reddi ise, geleneksel liberal görüşte mevcuttur.61
De Jasay’in kullanılmasını önerdiği altı “temel taş” yazarın hem ekonomi hem de siyasetle ilgili görüşlerinin temelini teşkil etmesi bakımından önemlidir. Bu altı ilkenin ilk
üçü tercihlerle, diğer üçü ise sosyal birliktelikle ilgilidir:62
1) Sadece bireyler tercihte bulunabilir: Bireycilik
2) Bireyler, kendileri için, başkaları için ve hem kendileri hem başkaları için tercihte
bulunabilir: Siyaset
3) Tercihin en önemli noktası, tercih edilen alternatifin kabul edilmesidir: Tahakküm
olmaması
4) Vaatler yerine getirilmelidir: Sözleşme
5) İlk gelen ilk hizmet görür: Öncelik
6) Mülkün tümü özeldir: Hariç tutma (exclusion)
Bireycilik: De Jasay, evrensel olarak varsayıldığı gibi, sadece bireylerin zekaya sahip
olmasından hareketle, bireylerin alternatifleri değerlendirerek bir tercih yapabilme kapasitesine sahip olduklarına inanır. Sadece bireyler tercih yapabilirler; sistem, toplumlar,
gruplar ya da uluslar alternatifleri değerlendiremezler, dolayısıyla bir tercih yapamazlar.
Toplumsal tercih denilen şey, bireysel tercihlerin bir sonucundan ibarettir. Bireyler baskı altında tercih yapmak durumunda kalıyorlarsa, tercihlerinden sorumlu tutulamazlar.
Öte yandan, bireylerin irrasyonel tercih yapmayacakları sonucuna da varılmamalıdır. İleri
sürülen önerme, bireylerin tercih yapabilme kapasitesinin bulunduğunu varsaymakla beraber, tercihlerin rasyonel olup olmadığını tartışmamaktadır.63
De Jasay’in bireyciliğinin bu açıdan Bentham ile benzer olduğunu söyleyebiliriz.
Bentham’ın da, toplum ve devlet gibi varlıkları, bireysel davranış şeklindeki ifadelere parçalayarak değerlendirdiği hatırlatılmalıdır.64
Siyaset: Bireyin sadece kendisi için tercihte bulunması, sadece maliyetini karşılayabileceği alternatifler için geçerlidir. Örneğin, katedrale gitmek isteyen bir kişi katedrali inşa
edemez. Bu durumda aynı düşüncede olan gönüllü insanların/grupların bir araya gelerek
katedrali inşa etmesi gerekmektedir. Katedralin parasının herkesden alınması, bir grubun bir başka grup tarafından bu maliyete katılmaya zorlanması anlamına gelmektedir.
Bir bireyin kendi tercihini başka birisine bu şekilde empoze etmesi kabul edilemez. Herkes kendi kazandığının bedelini kendisi ödemekle yükümlüdür. Aslında katedrallerden,
orduya, eğitime ve kanunlara kadar, kamu hizmetlerinin serbest piyasa kuralları içinde
De Jasay, “Before Resorting to Politics”, s. 145.
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karşılanması mümkündür.65
Tahakküm Olmaması: İnsanların irrasyonel tercihlerde bulunması, yeteneğin boşa
harcanmasıdır. Bilinçli ve hesap edilerek yapılan tercihlerin amacı, bir makinenin rastgele sunduklarından daha iyi sonuçlar elde etmektir. Yine de hiç kimse kendi tercihlerini
yapmaktan alıkonulmamalıdır. Bu noktada paternalizm de reddedilmektedir. Çünkü liberalizmin amacı, pragmatik yollarla insanların durumlarını düzeltmek değil, insanların
durumlarını daha iyi hale getirmeyi öğrenebilecekleri bir toplumun organizasyon kurallarını ortaya koymaktır.66
Sözleşme: Sözleşmeler karşılıklı güvene dayanarak yapılır. De Jasay’e göre, vaatlerini
yerine getirmeyen kişinin toplum müeyyidelerine maruz kalması ve kısıtlamaların tarafsız üçüncü şahıslardan gelmesi aslında ilkel toplumların bir özelliğidir. Günümüzün modern dünyasında bu tür örfler yerine siyasî otoritenin yaptırım gücüne daha fazla itibar
edilmesini eleştiren de Jasay, bu durumda devletin, piyasadan önce geleceği için, keyfîlik
içereceğini iddia eder. Sözleşmeye taraf olanların vaatlerini yerine getirmeleri için egemen güce dayanan resmî kurumlara gerek yoktur. Aldatan kişinin gelecekte başkalarıyla
anlaşma yapamayacak olmasından, toplum baskısından ve utanç duygularından korkması en önemli bağlayıcı etkenlerdir. Zorlama, kendiliğinden oluşan sürecin dışına çıkılarak,
resmî otoritelere kaydırılınca, tavırlar daha bağışlayıcı olur ve sosyal müeyyideler ortadan kalkar. Aldatan kişilerin doğrudan utanç duymalarının önüne geçilmiş olunur, çünkü
artık hukukî süreçte onların yerine mahkemede bulunacak olanlar avukatlarıdır. Diğer
taraftan, sözünü tutmayan kişi, belki kazançlı çıkabilecektir. Ancak Kantçı açıdan bakıldığı zaman, bu kişi, herkesin, kendisinin yaptığı gibi birbirini aldatmasını istemeyecektir. Çünkü bu durumda söz vermenin hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu nedenle, rasyonel
ve ahlâkî bir davranış, vaatlerin yerine getirilmesini gerektirir. Diğer bir ifadeyle, ahlâklı
davranışları da rasyonel birey çerçevesinde ele alan de Jasay, bireyin hırsızlık yapmamasının nedeninin hırsızlığın ahlâk dışı ve kötü olduğuna inanması değil, hırsızlığın kendisinin de başına gelebileceğini düşünmesi olduğunu söyler. Öte yandan, hiçbir sebep, karşı
tarafın yeterince performans göstermemesi yahut hakketmemesi gibi nedenler dahi sözlerin tutulmamasını haklı çıkarmaz.67 Bu noktada de Jasay’in Locke’un hükümet sözleşmesi konusundaki görüşlerinden esinlendiği söylemek mümkündür. Bilindiği gibi, Locke,
sözleşme yerine “güven” kavramını kullanarak, devlet ile toplum arasında güven üzerine
kurulmuş bir ilişkiden bahsetmiştir.68
Öncelik: Bu ilkenin rolü kalabalık insan grupları içinde özgürlüklerin tatbik edilmesinin düzenlenmesini sağlamaktır. Özgürlükler başkalarının haklarına tecavüz etmediği
müddetçe sınırsızdır. Ancak, bu tanımlama, kalabalık toplumların sorunlarının çözülmesinde yeterli olmamaktadır. De Jasay’e göre “ilk gelen ilk hizmet görür” ilkesi herkes tara������������
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fından benimsenirse özgürlükler sıraya sokularak tatbik edilecek ve birbirleriyle çatışmayacaklardır. Böyle bir sistem “ahlâkî açıdan keyfîdir”, çünkü hiçbir ahlâkî temeli bulunmamaktadır. Aynı anda yerde para gören iki kişiden hangisi önce parayı alırsa bu para onun
olur. Bu ilke aynı zamanda “kim bulduysa onun olur” görüşünü de geçerli kılar. Böyle bir
sistemde adalet yerine şans hakimdir. Adalet bu tür bir meselede uygulanamaz. Adalet
ancak hakların neticeleri ile ilgilidir.69 Bazı insanların şanslı olması, veya bazı olaylarda
şansın devreye girmesi, şanssız olanların bu durumlarının telafi edilmesi gerektiği inancına neden olamaz. Dağıtımda şansın etkisi ahlâkî olarak keyfîdir. Ancak, dünya zaten
şanslar ve şanssızlıklar üzerine kuruludur.70
Öncelik ilkesine de Jasay’in verdiği örnek yeterince açıklayıcıdır: Köylerine yapılan bir
tesisin havayı kirletmesinden şikayetçi olan sakinler, tesisin kaldırılması için rüşvet vermeye zorlanamazlar. Ancak, tesisin zaten bulunduğu yere sonradan yerleşmiş olan bireyler, oranın kaldırılması için rüşvet verebilirler. Bu durumda önce gelenin hakkı vardır.71
Hariç Tutma72 (let exclusion stand): Mülkiyet hakkı, bireye, diğer bireyleri kârla ilgili
kararların ve bu kararların neticelerinin dışında tutma ruhsatı verir. Örnek olarak, bir
kimsenin, bahçesini çitlerle çevreleyerek başkalarının kullanımına izin vermemesini gösterebiliriz. Mülkiyet sahibinin mülk sahibi olmayanlara karşı yükümlülükleri yoktur, onların mülkün getirdiği menfaatlere ortak olmalarına izin vermesi gerekmez. De Jasay’in
bu bakış açısına göre, aksi yönde düşünenler, hak iddialarını ispatlamak zorundadırlar.73

Özgürlük
Özgürlüğün bir çok tanımı yapılmıştır. Özgürlük, bazıları için bir amaç iken, Hayek
gibi bazılarına göre ise, “bizi zorlamalardan koruyan ve istediklerimizi elde etmemizi sağlayan” araçsal bir değere sahiptir. De Jasay’e göre kişi, kendisi için en uygun olanları yapabildiği oranda özgürdür. Bireylerin kendileri açısından en uygun olanı yapmaları için izin
almalarına gerek yoktur. De Jasay, “hak olarak kabul edilenler dışında herşey yasaktır”
şeklindeki bir anlayışın, liberal düşünce çerçevesinde kabul edilemez olduğunu ileri sürer.74
De Jasay’e göre, özgürlüğün kullanılmasından bahsedebilmek için herhangi bir zorlamanın olmaması gerektiği kadar, alternatiflerin var olması da önemlidir. Özgür bir seçim
yapılırken alternatifler en iyiden en kötüye doğru gidecek şekilde sıralanmalıdır. En iyinin
bir altındaki alternatifin çok kötü olması kabul edilemez. Örneğin bir insanın kendisine
silah doğrultmuş bir soyguncuya cüzdanını vererek hayatını kurtarması özgürce verilmiş
bir karar olarak değerlendirilemez, çünkü burada hem zorlama vardır hem de en iyi alDe Jasay, Tercih, Sözleşme… ss. 90 – 96.
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ternatiften sonraki alternatif çok çok kötüdür. De Jasay, alternatiflerin sayıca çokluğuna
ve kalitesine büyük önem verir. Eğer kişi mevcut seçeneklerin hiçbirini beğenmezse ve,
verilen örnekte olduğu gibi, en az kötü olan alternatifi seçmek zorunda bırakılırsa, o kişi
özgür sayılmaz.75
Özgürlüğün maksimum olması, herkesin canının istediğini yapması ve otoritenin suç
işlemek de dahil olmak üzere hiçbir engelleme getirmemesi anlamına gelmez. De Jasay’e
göre, böyle bir özgürlük anlayışı ne kadar kabul edilmezse, John Rawls gibi özgürlüğün
herkes için eşit olması şartı da o kadar kabul edilmezdir; sonuç getirmekten uzaktır. Çünkü de Jasay, özgürlüklerin eşit dağılımının diğerlerinin zarar görmeyeceği anlamına gelmediğini, hatta özgürlüklerin eşit olarak dağıtıldığı sistemlerde zararın daha büyük olacağını savunur. Eğer herkes birbirine eşit derecede zarar verme hakkına sahip olabiliyorsa,
ortadaki zararın boyutu çok daha fazla olacaktır. Ve bu zararlar, herkesin herkesle eşit
özgürlüğe sahip olmasının verdiği mutluluğu ortadan kaldırır. Özetle de Jasay, sınırsız
özgürlüğü kabul etmez.76 Ancak, her birey, kötü amaçlar taşımadıkça, kendi değerlerine
sahip olabilmeli ve her birey kendi arzuladığı hedefin peşinde koşma imkânına sahip olmalıdır.77
“Zarar” kavramının yoruma açık olduğunu ifade eden de Jasay, zararların çoğunun
kaçınılmaz, hayatın gerçeklerinden kaynaklanan ve kasıt içermeyen zararlar olduğunu
ifade eder. Örneğin, bahçesindeki bir ağacı kesen kişinin komşusunu ağacın gölgesinden
mahrum bırakması yahut bir yere sonradan gelen bir insanın yer bulamaması gibi durumlarda devlet, bunları zarar olarak kabul edemez ve zarar görenin tazminat almasına
yardımcı olma hakkına da sahip değildir. De Jasay’e göre, ya toplum içinde yaşamanın
bedeli olarak bu gibi zararlara katlanmak gerekmektedir, ya da zararı verenle anlaşarak,
zarar görmemenin maliyetinin ödenmesi gerekmektedir. Ve her iki durumda da devletin
rolü yoktur.78
Diğer taraftan, zarar verenin engellenmesine kalkışmak hakların ihlâl edilmesine yol
açacaktır. Bu noktada kimin hangi haklara sahip olduğu ve olması gerektiği konusunun
tartışılması gerekecektir. Devletin, başkalarının zarar görmesini engellemek için müdahalede bulunmasının meşru nedeni, suç işleyen kişinin hukuka aykırı davranışı değil, zarar görenin çıkarlarıdır. Ancak, burada da kurbanın çıkarları konusunda subjektiflik söz
konusu olabilmektedir. Zehirli gazların yayılmasına neden olarak başkalarının sağlığını
tehdit eden bir insan engellenmelidir. Fakat fakir insanların içinde bulundukları durumu
daha da zorlaştıran zenginlik gösterişlerini dizginlemek için harcamalara kısıtlamalar getirmek gibi bir düşünce, de Jasay’e göre mantık dışıdır.79
De Jasay özgürlüğün sınırlandırılması ile ilgili üç temel görüş bulunduğunu ileri sürer:
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1) Özgürlüğün sınırlandırılması ancak hukukî zorlama çerçevesinde gerçekleşebilir.
2) Birey üzerinde zor kullanımı, ancak diğer bireylerin zarar görmesini engellemek amacını taşıyorsa kabul edilebilir
3) Hukukî zorlama mecburîdir. De Jasay’e göre, insanların başkasının hayatına, vücut
bütünlüğüne ve malına zarar vermeleri devlet tarafından engellenmelidir. Devlet, adalet
uygulaması yoluyla güvenliği ve asayişi sağlamak zorundadır.80
Özgürlüğün bedeli vardır. Bireylerin istedikleri şeyleri yapmakta özgür olmaları için
bir bedel ödemeleri gerekir. En basitinden, kişinin o alternatifi seçmiş olması, diğer alternatifleri yapamayacağı anlamına gelir. Bu durumda birey, tercih edemediği diğer alternatifleri kaybederek bir bedel ödemektedir. Yani en iyi alternatifi seçerek ödediği bedel,
ikinci en iyi alternatifi kaybetmesidir.81
Haklar ve Özgürlükler
De Jasay’in siyaset felsefesine en önemli katkılarından birisi, haklar ve özgürlükler
arasındaki ayırımı belirlerken yaptığı tartışmalar olmuştur. Kısaca, özgürlük bir kişi ile
bir eylemin ilişkisidir; hak ise birden fazla kişi ile bir eylemin ilişkisidir.
De Jasay’in görüşünde, insanlara zaten yapabilecekleri şeyler için izin vermenin, böylece özgürlükleri “hak” haline getirmenin bir mantığı yoktur. Liberallerin büyük çoğunluğu gibi, de Jasay’in özgürlük anlayışının da negatif özgürlük olduğunu görüyoruz.82 De
Jasay’e göre, Dworkin’in dediği gibi, “bireysel haklar, bireylerin ellerinde bulundurdukları
siyasî kozlardır. Bireyler bu haklara, herhangi bir şekilde, toplumsal bir amacın, bireyleri
bu haklardan mahrum edecek geçerli bir nedeni olmadan sahiptirler”.83 De Jasay, Nozick’in
“insanların hakları vardır ve bu haklarını ispatlamak zorunda değillerdir” sözüne tamamen katıldığını belirtir.84 Ayrıca, sahip olunan mal varlığının getirdiği “haklar” şeklinde
bir anlayışı kabul etmez ve bunun “sahip olunan şeyler üzerindeki özgürlükler” olduğunu
savunur. “İzin verilmemiş herşey yasaktır” ile “yasaklanmamış herşey serbesttir”85 şeklinde iki farklı görüş olduğunu ileri süren de Jasay’e göre, izinler doğrultusunda değil,
haklarımız doğrultusunda yaşamalıyız.
Bir dizi toplumsal amaç, vatandaşların sahip olmaları gereken haklara dönüştürülürler. Bu haklar listesi uzadıkça, insanların gözünde daha iyi bir yaşam şekillenmeye başlar.
Ve insanlar, kamu yararına olduğuna inandıkları için, bu listenin uygulanmasını engelleyecek herhangi bir girişimde bulunmazlar.86 De Jasay’e göre listedeki talepler sosyal refaDe Jasay, Tercih, Sözleşme… ss. 31 – 32.
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hın ta kendisidir ve siyasî otoritenin ulaşmak istediği amaçlardır.87 Bu noktada Locke’un
eleştirisini de bulabiliriz. Hatırlanacağı üzere Locke, iktidarın amacının kamunun iyiliği
doğrultusunda davranmak olduğunu ileri sürmüştür.88 Fakat de Jasay’in kamu yararı ilkesini kabul etmediği görülmektedir.
Haklar paylaşımla ilgilidir ve neticede ispat mecburiyeti gerektirir. İspat mecburiyeti
gerektirmeyen özgürlüklerden, bu noktada farklılık gösterir. Bir hakkın karşılığı bir başkasına yükümlülük getirmesi iken, özgürlüğün veya dokunulmazlığın karşılığı, birisinin
bu özgürlüğe tezat teşkil eden ya da sınırlandıran hakkının ortadan kalkmasıdır.89
Haklar ile yükümlülükler / maliyet arasında doğrudan bir bağ kuran de Jasay’e göre,
siyasî süreç içinde haklar konusunda yapılan değişiklikler yeniden dağıtım ile ilgilidir. Bu
paylaştırma, sadece sosyal refah sistemini değil, siyasal haklar ve vatandaşlık haklarını
da ilgilendirmektedir. De Jasay, örnek olarak Amerikan ceza mahkemelerindeki sanıkların haklarının artırılmasının topluma getireceği maliyeti gösterir. Hakların “iyi” olarak
nitelendirilebilmesi için kaynakların tekrar paylaşımının ve hakların getireceği yükümlülüklerin de “iyi” olması gerekir. Bu noktada, hakları elde edecek olanların kazançları ile
yükümlülük altına girecek olanların katlandıkları bedel arasındaki dengenin nasıl kurulacağı meselesi ortaya çıkmaktadır. De Jasay, bu iki grubun kazançları ile kayıplarının birbirlerine yakın oranlarda olduğunu ileri sürenlerin bu iddialarını gerçekçi bulmaz. Fakir
ve korumasız olan, yani dezavantajlı gruplara giden kazancın, bunun yükümlülüğü altına
girenlerin kayıplarından daha fazla olması gerektiğini kabul etmek liberaller için önemlidir. Rawls da benzer şekilde “ortak iyi” için bireylerin kurban edilmesini eleştirir.90 Bu
tür manevî duygulara yönelerek yapılan talepler manevî tercihleri ifade eder ve de Jasay’e
göre mantıksızdır.91 Devletin gücünün “ortak iyi” anlayışına dayandırılmasını kabul etmeyen de Jasay, politikaların onda dokuzunun başka bir grup insana zarar verdiğine inanır. Bu bağlamda, sosyal mühendislik kavramını, “insanların çabalarını ve paralarını nasıl
tahsis edeceklerini belirleyen siyasî kararlar bütünü” şeklinde tanımlar.
De Jasay, Finnis’den yaptığı alıntıya katıldığını belirtir: “daha büyük net iyilik veya ‘iyi
ve kötü arasındaki dengenin iyi lehine artması’ nosyonunun mantıklı bir tarafı yoktur”.92
Bu bağlamda, birine yapılan iyiliğin diğerine yapılan kötülükle dengelenmesi ne kadar
anlamsız ise, hakların toplumun iyiliği maksimum noktaya gelene kadar genişletilmesi
de o kadar mantıksızdır. Çünkü toplumun iyiliğine giden yol, bireysel haklar düzeyinde
gerçekleştirilmelidir.
De Jasay, haklardan bahsedilirken, bu hakların kimler tarafından nasıl verildiğini tarDe Jasay, Tercih, Sözleşme… s. 59.
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tışmak gerektiğini savunur. Bu konu ahlâkî açıdan sorunlu gözükmektedir. Çünkü apayrı
iki tür ilişki şeklininin ikisine birden “hak” kavramı kullanılmaktadır. Haklar ile özgürlükler tamamen farklı ilişkilerden doğarlar. De Jasay burada örnek olarak kendi yazdığı
kitabının daktilo edilme sürecini gösterir. Sekreterine, kitabı daktilo etmesini söyleme
hakkına sahiptir, çünkü aralarında bir sözleşme vardır ve bu sözleşmeyi para ile satın
alarak sekreterinden böyle bir şey talep etme hakkını elde etmiştir. Haklar, beraberinde
yükümlülükler ve bedeller de getirir. Bu hakkın bedelini sekreterin maaşı olarak ödeyen
de Jasay, yükümlülük kısmının sekretere ait olduğunu ileri sürer. Özgürlük ise de Jasay’in
kitabını kendisinin daktilo edip etmemesidir. Bu durumda bu bir hak değildir, çünkü bir
başkası tarafından verilmemiştir, verilmesine de gerek yoktur. Hiçbir hak sahibi kitabı
kendisinin daktilo etmesini engelleyemez.
Herhangi bir politikaya karar vermeden önce sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğini savunan de Jasay, neticecilik’ten (consequentalizm) bahseder ve Sen’den yaptığı alıntıyla kendi fikirlerinin de aynı doğrultuda olduğunu açıklar: “...Neticeleri gözardı etmek,
etik bir hikâyeyi yarım yamalak anlatmak demektir. Neticecilik, hikâyenin anlatılmasından çok daha fazla şey talep etmektedir. Davranışların doğruluğu, tamamen neticelerin
olumlu olup olmadığına göre değerlendirilmelidir”.93 “Her şeyin hesaba katılması” için elden gelenin yapılması gerektiğini savunan de Jasay’e göre neticecilik, eylemin sonuçları
ile birlikte değerlendirilmesidir ve en iyi sonucu verecek olan alternatifin seçilmesidir.94
Neticecilik, bireylerden daha çok hükümetler için önemlidir. Hükümetlerin neticeleri düşünerek karar almaları, “ortak iyi”den uzaklaşmalarına neden olacaktır. Bu da devletin
meşruluğunun sorgulanmasını gerektirecektir.95 Bu noktada devletin sınırlandırılması
için neticeciliğin önemi vurgulanmaktadır.
Grup Hakları
De Jasay, komüniteryenizmin, grup hak ve özgürlüklerinin en tabiî ideolojisi olduğunu
ileri sürer. Ancak, “ortak iyi” konusu yine tartışma yaratmaktadır. Grupta ortak yönlerin
bulunduğu kolayca görülebilir. Örneğin, etnik olarak aralarında daha başka farklı etnik
alt gruplar oluşturmayabilirler, fakat yine de ortak iyi bulunamaz. Çünkü farklı cinsiyetler, farklı eğitim, sınıf ve ekonomik düzeyler mutlaka mevcut olacaktır ve bu farklılıklar
“ortak iyi”nin bulunmasında sorunlara neden olacak, çatışmalara sebebiyet verecektir. Bu
görüşe göre, indirgenerek gidildiğinde sadece bireye ulaşılır, hiçbir azınlık için dahi “ortak
iyi” söz konusu değildir.96 Bireyci yaklaşımın yine ağır bastığını gördüğümüz bu düşüncelerinde de Jasay, “ortak iyi”yi savunanların, toplumun ne olduğundan haberleri olmadığını ileri sürer. Çünkü “ortak iyi”nin çatışmalara ve kayıplara neden olmaması mümkün
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değildir.97
Bireyci yaklaşımına bakınca de Jasay’in, kolektif özgürlükler kavramını kabul etmediğini görüyoruz. Bir ulusun, kolektif karar vererek, örneğin eğitim dilini seçmesi durumunda, çoğunluğun azınlık üzerinde kendi dillerinde eğitim görmesi yönünde bir hakimiyeti söz konusu olur. Böyle bir durumda, çoğunluğun azınlık üzerinde, çoğunluk dilinde
verilecek olan eğitimi empoze etmesi kabul edilebilir. Fakat azınlığın devlet okullarından
dışlanması kabul edilemez. Öte yandan, azınlıkların kendi dillerinde eğitim sağlanmasını istemeleri, fazladan maliyete neden olacak ve bu maliyet çoğunluğa bir yük olarak
bindirilecektir. De Jasay’e göre, böyle bir durumda azınlık dilinde eğitim isteyenlerin maliyetlerini kendileri karşılamaları ve genel vergilendirmeden bu maliyetin düşürülmesi
gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, çoğunluğun azınlık için ödemesi ne kadar irrasyonelse,
azınlığın da çoğunluğun verdiği vergilerden faydalanması o kadar irrasyoneldir.
Benzer şekilde, de Jasay’e göre, ortaya çıkan milliyetçi akımların çözümleri de, grup
hakları düzeyinde sağlanamaz ve mutlaka bireye indirgenmelidir. Hukuk devletinde,
azınlıkların özgürlükler için izin almalarına gerek yoktur. Sorabilecekleri tek şey, otorite
onların kendileri için en uygun olanı yapmalarını engellediği zaman, bunun “nedeni” olmalıdır.98
De Jasay, milliyetçiliğe dayalı ayrılıkçı hareketlerin, vergilerle finanse edilen ve devlet
tarafından sağlanan eğitimin, medyanın, mahkemelerin ve devlet kurumlarının azınlık
dillerinin gelişmesini sağlayamamalarından kaynaklandığını savunur. Devletin, azınlıkların dillerini, kültürlerini ya da diğer özelliklerini şekillendirme yönünde çok az ya da
hiç rol oynamaması söz konusu olmalıdır.99 Ancak, kimi zaman, çoğunluktan tek farklarının azınlık olmaları durumunda dahi, sadece “ötekilik” nedeniyle, azınlıkların, içinde
yaşamakta olduğu toplumdan ayrılmak istedikleri durumların da görüldüğünü ileri süren
de Jasay’e göre, bu grupların ayrılmaması kolektif olarak rasyonel bir seçimdir. Yeni kurulacak olan devletin daha iyi olmaması ihtimali söz konusu olabileceği gibi, devletlerin
sayısının artması “israf”tır. Böylece, devletlerin sayısı arttıkça mevcut devletler arası çatışmaların sayısı da artacaktır. De Jasay, önceden bir kötü devlet varken, ayrılma sonrasında iki iyi devletin ortaya çıkacağının da savunulabileceğini, ancak bu durumun pek de
olası olmadığını savunur.100
De Jasay, “kendi kaderini tayin” hakkını da eleştirir. Ayrılmak isteyen grup, sadece
gerçekten ayrılmak isteyenleri değil, o farklı gruba dahil olan insanları da beraberinde sürüklemek zorundadır. Ayrıca ayrıldığı devletten, üzerinde “kendi kaderlerini tayin” eden
insanların bulunduğu toprak parçasını da götürecektir. Bu durumda “kendi” kaderlerini tayin edenlerin “kim” oldukları ve “kimin” kaderlerini tayin ettikleri tartışma konusu olmaktadır. “Kendi” kaderini tayin edenlerin bir kişi olması imkânsızdır. Bu grubun
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çok az sayıda mensubunun olması, ayrılarak yeni bir devlet kurmalarını zorlaştıracağı
için yine imkânsızdır. Grubun nüfusunun yüksek olması ise, homojen olmasını imkânsızlaştırır. Ayrılarak yeni bir devlet kursalar bile, bu sefer, daha farklı azınlıklar olacaktır.
Ve de Jasay yine sorunu tespit eder: Onlar da mı kendi kaderlerini tayin etme yoluna
gideceklerdir?101
De Jasay’in bu görüşlerini yine, bireyi temel alan bakış açısına dayandırmak mümkündür. Grup hareketlerini, kolektif davranış ve görüşleri değil, bireylerin davranışlarını ve
hareketlerini esas alan de Jasay, grubun birey adına davranmasını ve bireyleri ilgilendiren
hareketler içine girmesini kabul etmez.
Bireysel hakları sözleşmelere dayandıran de Jasay, tüzel bir kişilik olmamaları nedeniyle grupların sözleşme yapamayacaklarını ileri sürer. Grup haklarının hiç bir rasyonel
kaynağı olmadığı gibi, kanıtları da bulunmamaktadır. Öte yandan, kolektif özgürlükler,
nasıl bireysel özgürlükleri tehdit ediyorsa, kolektif haklar da, adalet bakımından riskler
ihtiva eder. Fakat, de Jasay’e göre, bireysel hakların adalet konusunda risk getirdikleri
söylenemez.102
De Jasay’e göre, milliyetçilik kimi zaman grup çıkarları için yarar getirmektedir, fakat
bireysel eylemler için değil. Milliyetçiliğin örgütlü organı ulus-devlettir. Temel işlevi ise
kolektif tercihlerin bireysel tercihler yerine geçmesidir. Herkes için bağlayıcı olan kolektif
tercihler, bu tercihlerden yararlananlarla bedelini ödeyenler arasındaki bağı kıramadığı
müddetçe geçerliliğini yitirir. Bu durumda bazı insanlar için, sadece onların çıkarlarına
hizmet eden faaliyetlerin bedelinin diğerleri tarafından ödenmesi rasyonel hale gelecektir. Savaşlarda bazı insanların ölmesi sadece az sayıda insanın çıkarları doğrultusundadır.
De Jasay’in geldiği sonuç, milliyetçiliğin neden olduğu kolektif tercihin irrasyonel ve ahlâkî olarak da sorunlu olduğudur.103

Adalet
Özgürlük ve hakların adalet kavramı dışında değerlendirilmesi mümkün değildir. De
Jasay, uzun uzun hakları ve özgürlükleri, devleti, sözleşmeleri tartıştıktan sonra 2002
yılında yayımlanan son kitabında adalet konusunu tartışma gereği duymuştur.
Dağıtım teorilerinin adaleti neden başka türlü sunduklarının cevabını aradığı “Justice
as something else” adlı makalesinde de Jasay, Kant’ı eleştirir. Kant’ın evrensellik çerçevesinde tanımladığı adaleti, dağıtımın bazı yetenekler, avantajlar ya da sahip olunan şeyler
gibi doğuştan gelen eşitsizliklerle ilgili çatışmaları düzenlemekte yetersiz kalması nedeniyle kabul etmez. De Jasay’in düşüncesine göre evrenselleştirme, dağıtım sistemi içinde
zayıf, fakir ve başarısız olanların yeri ve güçlü, zengin ve başarılı olanların yeri ile ilgili
sorunu çözememektedir.
De Jasay, bireylerin özgür tercihleri dışındaki eşitsizliklerinin telafi edilmesini “adalet”
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olarak adlandırır. Fakat burada hangi tercihlerin bilinçli, hangilerinin kontrol dışı olduğu
tartışma getirmektedir. Özgür irade ile kötü şansı tespit edebilmek için “mantık” aranmalıdır. Ama burada mantık subjektiftir.
De Jasay, kuralların tarafsızlık ilkesi doğrultusunda uygulanmasının ve “benzer olayların benzer muamele görmesi” diyebileceğimiz “treating like cases alike” şeklindeki düşüncenin adalet olarak değerlendirildiğini ifade eder. Birbirinden farklı olanları birbirine
benzer hale getirmeye çalışmak, şansın telafi edilmesi, eşitsizliklerin giderilmeye çalışılması tarafsızlık değildir. De Jasay sorar: “Bazı bireylerin durumunu düzeltmek için başka
bireylere yükümlülükler bindirilmesi ne kadar âdildir?”104
James Buchanan ve Roger Congleton tarafından yazılan Politics by Principle, not Interest adlı kitabı değerlendiren de Jasay, yazarların “eşitler arasında eşitlik” ilkesi doğrultusunda, kanunların herkese, pozitif veya negatif ayrımcılık yapılmadan uygulanması
gerektiğini savunduklarını ileri sürer. Yazarların “treating like cases alike” kavramını “kural
kuraldır” şeklinde değerlendirerek, bu görüşün getirebileceği sorunları gösterir. Yazarların “genel kurallar” anlayışını savunarak, genel kuralların hiçbir şekilde ayrımcılığa sebebiyet vermediklerine inanmalarına rağmen, de Jasay, kuralların doğrudan insanlara değil
durumlara/olaylara yönelik olduklarını iddia ederek bu görüşü baştan sorunlu bulur. Kuralların, olayları birbirinden ayırararak değerlendirdiği fikrinden yola çıkarak de Jasay, kişilerin değil olayların esas alınarak ayrımcılık yapılmasını doğal karşılar. Örneğin yoksullara varlıklılar tarafından gıda ve barınma imkanı sağlanmasına yönelik bir kanun olduğu
varsayılırsa, burada genellik ilkesi iki kere çiğnenmektedir. Çünkü kişiler ayrılmaktadır.
Bu durumda ya kimse yardım almamalı ya da kimse yardım sağlamamalıdır. De Jasay’in
cezalarla ilgili verdiği örnek daha açıklayıcıdır. Ufak suçlara hapis cezası, büyük suçlara
idam cezası verilmesi, kanunların kişiler değil olaylar esas alınarak düzenlendiğini göstermektedir. Nasıl bir suç işlerse işlesin tüm suçluların paraya dönüştürülebilir hapis cezası
ya da idam cezasına çarptırılmaları genellik ilkesinin getireceği bir sonuç olacaktır.105
Buchanan ve Congleton’a göre, genel kuralların siyasî uygunluğu, pozitif ya da negatif
ayrımcılıklar nedeniyle insanların zarar görmesini ya da fayda sağlamasını engellemektir.
Genel ilke prensibi, kamu finansmanı konusunda da aynen geçerlidir. Ekonomik durumları ne olursa olsun herkes eşit şekilde finansmana katılacak; tüm kazançlar aynı oranda
vergilendirilecektir. Ancak de Jasay, bu ilkenin zenginlerin lehinde fakirlerin aleyhinde
olması nedeniyle yine ayrımcılık içerdiğini belirtmektedir.

Sonuç
De Jasay’in liberal teori ve teorisyenler konusunda çok iyi bilgi sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Teorilerdeki sorunları bulmak ve eleştirmek konusunda başarılı olduğunu kabul
edebileceğimiz yazarın sorunlara çözüm getirmek ve alternatif üretmek konularında ye������������������������������������������
De Jasay, “Justice as Something else”, The Cato Journal, Cilt 16, No. 2, Sonbahar 1996. (Bu makale, de
Jasay’in Justice and Its Surroindings adlı kitabında yer almıştır, Liberty Fund, Indianapolis, 2002.)
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tersiz kaldığı bir gerçektir. Bu bağlamda, pratikte hayata geçirilebilecek politikalar ya da
ekonomik çözümlerdense, tartışmaları felsefî düzeyde tutmayı ve daha çok soyut teorilere yer vermeyi tercih etmiştir.
Yazarın Against Politics kitabını eleştiren Charles Richardson, de Jasay’in kimi zaman
yanlış düşündüğünü belirtir. Özellikle haklar ve özgürlükler ayrımını pek sağlam bulmayan Richardson, yazarı anti-demokratik ve elitist bulur. Butler Shaffer ise, aynı kitapla ilgili eleştirisinde, kitabın en başarılı olan bölümlerinden birinin haklar ve özgürlükler kısmı
olduğu ileri sürülmektedir.106 Şüphesiz, de Jasay’in refah devletine ve sosyal politikalara
karşı olması, bireyciliği ön plana çıkarması ve devletin varlığını eleştirmesi genel olarak
tepki çekebilecek görüşlerdir. Fakat, yardıma muhtaç olanların korunması konusunun
çözümsüz bırakılması, dikkat çekici noktalardan biridir. Richardson’ın en çarpıcı eleştirisinin devletin sınırlandırılması konusunda de Jasay’e yönelttiği soru olduğunu söyleyebiliriz: “Madem devletsiz yapılabiliyor, o halde neden sınırlandırmak için uğraşıyoruz?”107
De Jasay’in savunduğu tezler arasında sık sık çelişkiler göze çarpmaktadır. Bunun en
belirgin örneği devletin varlığı ve zorlayıcılığı konularında görülmektedir. De Jasay, bazan devlete gerek olmadığını, bazan de devletin asayişi sağlamak mecburiyetinde olduğunu ileri sürer. Öte yandan, devletin hiçbir konuda hiçbir zaman zorlayıcı olmaması gerektiğini ifade ederken, vergi toplanması için zorlayıcılığı meşru görür. Ancak, aynı şekilde
düşünen Hayek’i bu fikirleri nedeniyle eleştirir.
Belirtilmesi gereken en önemli noktalardan biri de, de Jasay’in yazılarının ağır dili ile
soyut ve muğlak ifadelerinin anlamayı zorlaştırması ve farklı okuyucular tarafından farklı
şekilde yorumlanmasıdır. Açık olmayan, üstü kapalı ve değişik yönlere çekilebilecek ifadelerin yanlış anlaşıldığı gözlenmektedir. De Jasay’in kitapları ile ilgili eleştirilerde, bunu
belirgin şekilde görmek mümkündür. Örneğin, Tom G. Palmer’a göre de Jasay, devleti, düzenin sağlanması için gerekli görmektedir, ki bu da düzenin devlet için gerekliliğini ifade
etmektedir.108 Ancak, David Gordon, filozofun, devlet kurulması için bir sözleşme yapılmasının sorunları çözemeyeceğini, aynı meselelerin devam edeceğini savunduğunu ileri
sürmektedir.109 Charles Richardson ise, de Jasay’in devletin kendisini kanunsuz gördüğünü ve devletsiz pekala yapılabileceğine inandığını ifade etmektedir. Üstelik Richardson’a
göre, De Jasay’in Against Politics isimli kitabının ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında çelişkiler bulunmaktadır.110
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Kendi kaderini tayin kimlerin
hakkı?
Hüseyin Kalaycı

B

Giriş

azı gruplar için birleştirici bir ilke olması bakımından olumlu bir çağrışım yapan kendi
kaderini tayin hakkı, doğrudan ya da dolaylı olarak toprak bütünlüğü ilkesine bir tehdit olarak görüldüğünden ve çoğu zaman ayrılma ile eş anlamlı kullanıldığından ulus-devletler için daha çok olumsuz çağrışımlara sahiptir. Kendi kaderini tayin hakkı ve ilkesinin
tanımına, özellikle de hangi grupların kendi kaderini tayin hakkı olduğu konusuna dair
henüz bir konsensüs oluşturulamamış olması, uygulamanın ülkeden ülkeye değişmesine
ve çoğu zaman ulusal azınlıklarının kendi kaderini tayin hakkına izin vermeyen ülkelere
yaptırım uygulanamamasına neden olmaktadır. Uluslararası hukuk, bütün halklara kendi
kaderlerini tayin etme hakkını vermiştir vermesine ancak “halk”ın açık bir tanımını yapmayarak ve aynı zamanda varolan ülkelerin toprak bütünlüğünü güvence altına alarak belirsizliğe yol açmıştır. Halkın kendi siyasal statüsünü demokratik biçimde belirleme hakkı
olduğu genel kabul gören bir durumdur, ancak aynı şekilde devletlerin toprak bütünlüğünün korunması konusunda da bir konsensüs bulunur. Bu çalışmada, toprak bütünlüğü
ile kendi kaderini tayin ilkeleri arasındaki çatışmaya ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş
Milletlerin hangi ilkeye öncelik tanıdığına dair görüşlere yer verilecek ve hangi grupların
bu haktan yararlanabilecekleri konusuna açıklık getirilmeye çalışılacaktır. Kendi kaderini
tayin ilkesinin ortaya attığı iki soruya; “bu haktan kimler yararlanmalıdır?” ve “bu hak
tam olarak ne ifade etmektedir?” sorularına yanıt aramak bu makalenin başlıca amacıdır.

Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 159-176.
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Fransız Devrimi ve Tek Devlet Tek Ulus Fikri
Ulusal kendi kaderini tayinin modern anlayışı Rousseau’nun siyasal felsefesiyle ve
Fransız Devrimiyle ilintilendirilir. Bu anlayış, devlet egemenliği kavramını benimser ancak onu kraldan (monarch) halka aktarır. Fransız Devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşından daha açık bir ulusal kendi kaderini tayin anlayışı üretir, çünkü Amerikan Bağımsızlık
Savaşında olduğu gibi ulus, dış güçlere değil krala karşı çıkar (Freeman, 1999: 49). Bu
bakımdan Amerikan Devrimi milliyetçi bir devrim değildir, zira Britanya monarşisi ve
aristokrasisine “yabancılar” olarak bakılmasının nedeni Britanyalı olmaları değil, kraliyetçi ve aristokrat olmalarıdır. Amerikan Devrimi sırasında, Fransız Devriminde olduğu
gibi ulusal kendi kaderini tayine henüz ihtiyaç duyulmaz (Meadwell, 1999: 374). Amerikan Devrimi ayrılmanın anti-emperyalist hakkını beyan ederken, ulusal kendi kaderini
tayinin Fransız anlayışı demokratik yönetim talebiyle ilişkilendirilir. Bu iç ve dış kendi kaderini tayin ayrımı hâlâ ulusal kendi kaderini tayinin anlamı üzerindeki günümüz tartışmalarının bir parçasını oluşturur (Freeman, 1999: 49).
Alfred Cobban’ın, “Fransız Devrimiyle devlet fikrinin demokratikleşmesinin makul
(logical) sonucu ulusal kendi kaderini tayin teorisidir” (Bartkus, 1999: 105) sözünden çıkartılabileceği gibi, Aydınlanma döneminde kendi kaderini tayin neredeyse demokrasiyle
birlikte kullanılır. Rousseau’nun terminolojisiyle kendi kaderini tayin, ulusun bir hükümdarın, bir yönetici sınıfın ya da yabancı bir işgalcinin kaprisleriyle değil kendi genel iradesiyle yönetilmesidir. Fransız Devrimi, demokrasi ile kendi kaderini tayin arasındaki ilişkiyi çok açık hale getirir ve egemenliğin kaynağını ulus yapar.1 Daha önce kralın kişiliğinde
vücut bulan ulus, Fransız Devrimiyle birlikte halk imgesiyle birleştirilir. Fransız Devrimi
ile etnik bağlar yerini rızaya dayalı demokratik topluluğa bırakır. “Vatandaşların ulusu,
kendi kimliğini etnik kültürel topluluklarda değil” demokratik süreçlerde, müzakerelerde
ve karar almada bulur (Habermas’tan akt. Bader, 1995: 223). Fransız Devrimi sivil milliyetçiliğe örnek oluşturur, devrim sırasında Fransız nüfusu etnik bir ulus oluşturmak için
çok fazla çeşitlilik gösterir, o nedenle devrimin retoriği etnik aidiyet yerine siyasal haklara
odaklanır.
Ulusal kendi kaderini tayinin demokratik kendi kendini yönetim ile yakından ilişkilendirilmesinin en az iki nedeni vardır. İlki, kişiler en iyi kendi üyeleri tarafından yönetildiklerinde kendi iyi hayat anlayışlarını seçebilir ve yerine getirebilirler. İkinci olarak
da, Fransız Devrimi sırasında krallığın sona erdirilmesi ile ulusun siyasal platform olarak
yükselişe geçmesi arasındaki somut tarihsel bağ, ulusal kendi kaderini tayin ile halk egemenliği düşüncelerini siyasal retorik ve halk tahayyülünde iç içe geçirir. İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirgesinin 3. maddesi “tüm egemenlik ilkesinin ulusta bulunduğunu” belirtir,
böylece ulusal kendi kaderini tayin uluslararası ve yerel meşruiyet bakımından mutlak
monarşinin yerini alır (Keitner, 2000: 7-16). Ancak, egemenliğin ulusa ait olduğu ileri
sürülürken ulus tasavvurunun sorunsuzmuş gibi kabul edildiği unutulmamalıdır; tıpkı
Johann Gottlieb Fichte gibi Alman romantikler, kendi kaderini tayine daha az sivil (civic) bir anlam yüklemiş
ve milliyetçi tarafı ağır basan bir kavram ortaya çıkarmıştır (Eastvold, 2003:3).
1
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İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ilân edildiğinde bugün Fransa olarak bilinen topraklar
üzerinde yaşayanların ancak küçük bir yüzdesinin kendilerini “Fransız” olarak gördüklerinin unutulmaması gerektiği gibi (Billig, 2002: 35). Bildirge, herkesin bir ulusun içine
doğduğunu ve daha önemlisi insan haklarından yararlanabilmek için bir ulusa ait olmayı zorunlu varsayar, böyle olunca da, insan haklarına sahip olabilmenin öncelikli koşulu
insan olmak değil ulus olmaktır. Fransız Devrimi, toplum kavramının da “ulus” fikriyle
bağlantılı bir biçimde gelişmesine ve hatta ulusla toplumun özdeşleştirilmesine neden
olur (Calhoun, 1999: 217). Norbert Elias’ın ifade ettiği gibi, “Birçok sosyologun aklında
‘toplumdan’ bahsederlerken artık (seleflerinde olduğu gibi) bir “burjuva toplumu” ya da
devletin ötesindeki bir “insan toplumu” tasavvuru yoktur; ancak gün geçtikçe yumuşatılmış bir ideal ulus-devlet imgesi bunların yerini almıştır.” (Billig, 2002: 66). Artık toplum
kavramı ulus-devlet imgesinden hareketle kurulur. Devlet, bir ulus-devlettir ve egemenliğinin bir oluşu da ulus kavramına yüklenen birlik ile sağlanır. Fransız Devrimi, halkı bir
siyasal kişilik olarak tarih sahnesine çıkartırken aslında devletin gücünü pekiştirmiştir.
Egemenliğin halkta olduğu mitosu sayesinde devlet, tıpkı Rousseau’nun halk egemenliği kuramında olduğu gibi “demokratik meşruiyet” kazanmıştır (Ağaoğulları, 2006: 237238).
“Egemenliğin tek meşru sahibinin halk olduğu düşüncesinin sınırları içinde kalındığında, devletin en azından bu yönüyle, yani özü itibariyle demokratik olmak zorunda olduğu
sonucuna varılır” (Ağaoğulları, 2006: 9-10). Fransız Devrimi’nde egemenliğin bölünmez
olduğu şeklindeki genel kabul ulusun da bölünmezliği fikrini güçlendirir. Böyle olunca
da günümüzde hâlâ çok etkili ve mevcut sorunların önemli bir kaynağı olan egemen bir
devlette egemen tek bir ulus olabileceği fikri pekişir. Hem siyasetçiler, hem yazılı ve görsel
basın hem de sıradan vatandaşlar, ulus ile devleti eşanlamlı olarak kullanınca sanki her
devletin sadece tek bir ulus barındırabileceği gibi bir inanç yerleşir. Ulus-devlet, tek ulus
tek devlet düşüncesini doğurur, bu da her ulusun kendi devleti olması gerektiği düşüncesine yol açar ve böyle olunca da ulusal kendi kaderini tayinin hedefi ulusal devlet haline
gelir. Örneğin tek bayrak, tek ulus ve tek devlet (vatan) anlayışının hakim olduğu Türkiye
gibi ülkelerde bir devletin birden fazla ulusu barındırabilmesi düşünülemez bir şeydir; her
devlet tek bir ulustan oluşabilir/oluşmalıdır; aksi halde ülkenin bölünmesi kaçınılmazdır.
Çokulusluluğun kabulünün ülkeyi önce federasyona, sonra da parçalanmaya götüreceği
düşüncesi yüzünden üniter devlet anlayışı ve uygulamalarından hiçbir şekilde ödün vermeye yanaşılmaz.

Kendi Kaderini Tayin Bağımsızlık mı yoksa Özyönetim Hakkı
mı?
Devletlerin dilsel ve kültürel açıdan homojen ve demokratik katılım üzerine kurulu
olması gerektiği düşüncesi devlet egemenliği anlayışının kendi kaderini tayinin demokratik ilkesiyle bağdaştırılmasına ve “devletten vazgeçmenin her türlü etkin kendi kaderini
tayinden vazgeçmek” olduğu sonucuna ulaşılmasına neden olur. Bu yaklaşım, ulusal ken181
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di kaderini tayini ulus-devletle eş tutar, ancak kendi ulus-devletine sahip olmayan ama
eyalet olarak geniş özyönetim haklarına sahip olan Quebec’in Kanada, Katalonya’nın İspanya, Flaman Bölgesinin Belçika içinde kalarak da değişen derecelerde kendi kaderlerini
tayin edebildiklerini görmezden gelir. Buna rağmen, “demokratik kendi kaderini tayin ve
demokratik vatandaşlık hâlâ devlet ve ulusallık ile ilintilendirilmeye ve sınırlandırılmaya”
ve ulus-devlet halkın demokratik iradesinin siyasal ifadesi olarak görülmeye devam eder
(Bader, 1995: 212, 221).
“Ulus-devlet” kavramı, ulusun sınırıyla, belli bir devlette yaşayanların sınırı arasında tam bir çakışma olduğunu varsayar. Tabii ki bu, her yerde gerçekten hayal ürünüdür.
Belli bir toplumda ve devlette yaşayıp da, hegemonik ulusun mensubu sayılmayan kişiler
(çoğunlukla onlar da kendilerini o ulusun mensubu saymazlar) her zaman vardır (YuvalDavis, 2003: 35-36). Milliyetçilikle kendi kaderini tayin arasında sıkı bir bağ olduğu ortadadır, ancak kendi kaderini tayin mutlaka ulus-devletle sonuçlanmak zorunda değildir.
Kendi kaderini tayin ve ayrılmayı siyasal eylemin farklı biçimleri olarak gören Van Der
Vyver, ayrılma yoluyla kurulan yeni devletin belirli bir toprağa atfedildiğini, oysa kendi
kaderini tayin hakkının halklara verildiğini belirterek ikisi arasındaki farkı göstermeye
çalışır. Kendi kaderini tayin hakkından bahseden uluslararası kurum ve anlaşmaların
hemen hiç şaşmadan varolan ülkelerin toprak bütünlüğünün ihlal edilemezliğini de şart
koşmuş olması, kendi kaderini tayinin ayrılmadan daha az bir şey olduğunu gösterir (Van
Der Vyver, 2000: 22-24). Kendi kaderini tayin hakkı ulusal gruba varolan ülkeden ayrılma
yetkisini vermez görüşünü sık sık yineleyen yazar, ayrılma için “genel destek” olması, sadece ayrılıkçı topluluğun değil diğer toplulukların da destek vermesi gerektiğini vurgular.
Halkların kendi kaderini tayin hakkının ayrılma hakkını içermediğine inanan Van Der
Vyver, “siyasal haklarından mahrum bırakılmış ve ayrımcılığa uğramış halkların kendi kaderini tayini ayrılmalarını gerektirmez, bunun yerine, ayrımcı yasaların ve uygulamaların
kaldırılması gerekir” der (2000: 22).
Kendi kaderini tayini ayrı bir devlet kurmaktan ziyade ulusu siyasal taleplerin öznesi
olarak oluşturma şeklinde tarif etmek daha doğru olacaktır (Keating, 2004: 373). Bu bakımdan kendi kaderini tayini bir ulus inşası gibi bir inşa olarak ele almak, kendi kaderini
tayin hakkından kimlerin yararlanabileceği sorusunun yanıtını vermeyi kolaylaştırır ve
bu hakkın kullanım alanını genişletir. Toprak bütünlüğü endişesiyle kendi kaderini tayin hakkına büyük sınırlamalar getirilmesi daha çok ulusun tanımını daraltmakla mümkün olabilir, oysa ulusun bir siyasal proje ve inşa olduğu varsayımından hareket edilirse
o zaman hem dar bir ulus anlayışından kurtulmuş olunur hem de kendi kaderini tayin
hakkından yararlanabileceklerin sayısında önemli bir artış sağlanabilir. Bu arada, kendi
kaderini tayini güçlü ve zayıf olmak üzere ikiye ayırmak, kendi kaderini tayin ile ayrılma
arasındaki farkı daha açık ortaya koyacaktır. Ulusal kendi kaderinin tayinin güçlü biçiminde, her ulusun bir devleti olmasında ısrar edilir, zayıf biçiminde ise, ulusun özyönetimin herhangi bir biçimine sahip olması yeterli görülür. Konfederasyonlar, federasyonlar,
ortaklık demokrasileri (consociational democracies) ve üniter devletlerdeki ulusaltı siyasal
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özerklik (bölgesel parlamentolar, yerel hükümetler vs.) ulusal kendi kaderini tayinin zayıf biçimine örnektir (Caney, 1997: 352-353). Siyasal özerklik sıklıkla, iç kendi kaderini tayin (internal self-determination) olarak görülür ve kendi devletini kurma anlamına
gelen dış kendi kaderini tayinden (external self-determination) ayrılır. Temsil sorunuyla
karşı karşıya olan grupların ayrılma hakkı anlamına gelen dış kendi kaderini tayine başvurmadan önce iç kendi kaderini tayini talep etmesi ve bulundukları ülke içinde temsili
sağlamanın yollarını araması beklenir. Katılımcı demokrasiyi hedefleyen iç kendi kaderini
tayin mevcut ülke sınırları içerisinde gerçekleştirildiğinden devletin toprak bütünlüğünü
etkilemez. Dış kendi kaderini tayin ise halkların mevcut devletten ayrılma hakkı da dahil
olmak üzere siyasal statülerine karar verme hakkı olduğundan toprak bütünlüğü ilkesiyle
çatışabilir (Gudeleviciute, 2005: 49).
Egemen ve bağımsız bir devletin kurulması, bağımsız bir devletle entegrasyon veya ortaklık ya da halk tarafından özgürce belirlenen diğer bir politik statünün ortaya çıkması,
dış kendi kaderini tayin hakkının yerine getirilme usullerini oluşturur (Seymour, 2007:
29). Çokuluslu devletlerin bünyelerindeki uluslara iç kendi kaderini tayin hakkı sağlayan
tedbirleri uygulamaları durumunda ayrılma ihtimalinin azalacağını düşünen federasyon
yanlısı yazarlar, mevcut devletlerin ulusal azınlıklara kolektif özyönetim hakkı tanımamalarının ayrılma hakkını doğurduğu sonucuna varırlar (Bauböck, 2000: 236; Seymour,
2007: 21). Bu anlayışa göre, bir grubun özyönetim hakları durmadan ihlal ediliyorsa kendi kaderini tayin talepleri meşru olacaktır, buna karşılık, çokuluslu bir devlet bir azınlığın
meşru özyönetim iddialarına saygı gösteriyorsa o zaman o grubun ayrılma hakkı bulunmayacaktır (Bauböck, 2004(b): 33). Bauböck’e göre, temsili demokraside özyönetim, belli
bir bölgede çoğunluğu oluşturan grubun kendi kendini yönetmesini öngörür. Özyönetim
hakkı, ulusal azınlığa, hükümet kurumlarını ve kamu politikalarını şekillendirmede ve
siyasal temsilcilerini seçmede kesin etkileme gücünü verir. Bauböck, özyönetim haklarını
gerçekleştirecek çerçeveyi sundukları için çokuluslu federasyonları ayrılmaya yeğler (Bauböck, 2000: 224). Kendi kaderini tayini, “bir grubun toprakları üzerinde kendi kendini
yönetip yönetmeyeceği kararını verme hakkı” (Bauböck, 1999: 383, dipnot: 23) olarak
tarif eden Margalit ve Raz da, bir grubun çokuluslu ve/veya çokkültürcü politika içinde
aktif bir siyaset izleyebileceğini ileri sürer (Bauböck, 2000: 226).
Özyönetim hakkının ulusal azınlıklar tarafından talep edilen en önemli hak olduğuna
dikkat çeken Bauböck, ulusal özyönetim arzusunun azınlık milliyetçiliğini çokkültürcülük
fenomeninden ayırt ettiğini söyler. “Çokkültürcülük dinsel, etnik ve kültürel azınlıkları ayrımcılığa karşı korumak içindir ve bazı muafiyetler, sembolik tanıma, maddi destek
veya özel temsil sağlar. Ulusal azınlıkların talepleri ise, uluslararası ya da iç sınırların yeniden çizilmesi suretiyle kendilerine ait bağımsız bir devlet kurabilmeyi, komşu soydaş devlete (kin-state) katılmayı veya şu anki devletin toprakları içerisinde belirgin bir bölgede
siyasal özerklik elde etmeyi hedefler” (Bauböck, 2004(a): 5). Bauböck’ün bu yaklaşımının
çokuluslu devlet kuramcılarının büyük bir bölümünce paylaşıldığını hatırlatmak gerekir.
Çokuluslu devlet kuramcıları kendi kaderini tayinle ayrılmayı birbirinden ayırır ve ayrıl183
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mayı kendi kaderini tayine ulaşma yollarından sadece bir tanesi olarak görürler.
Bu noktada özyönetim hakkı ile kendi kaderini tayin hakkı arasındaki farkı netleştirmek yararlı olacaktır. Kendi kaderini tayin hakkı, ister ortak atalara ve kültüre sahip
olmak biçiminde, ister aynı siyasi topluluğa ait olma isteği biçiminde tanımlansın, ulusu
onu oluşturan bireylerin bütünü olarak görür ve kolektif olarak algılar. Kendi kaderini
tayin hakkı ulusun içinde kendini yönetebileceği sınırları belirler; oysa, demokratik meşruiyetin temeli olan özyönetim hakkı sınırların belirlenmesiyle ya da hükümet otoritesine uymak zorunda olan grubun tayiniyle ilgilenmez. Buradaki “kendi kendini yönetme”
sözü yalnızca yönetilenlerin yönetimini benimseyişini ve kabullenişini ifade eder. Bu kabulleniş demokratik olarak temsil edilmenin ve karar verme sürecinde bu şekilde etkili
olduğunu bilmenin sonucudur. Bu açıdan kendi kendini yönetim daha geniş kapsamlı ve
uygulanabilirliği daha fazla olan terimdir, çünkü tam bir egemenlik ya da sınırlara karar
verme hakkı gerektirmez (Bauböck, 1999: 382-383). Özyönetimi, daha genel bir prensip olan kendi kaderini tayin ilkesinin türevi olarak görmek yerine, kendi kaderini tayini
daha temel bir hak olan özyönetim hakkının türevi olarak görmek gerektiğini belirten
Bauböck (2004: 3-4), “kendi kaderini tayin”in statüsüne göre söz konusu topluluğa karar
alma gücü veren prosedürle ilgili bir kavram, “özyönetim”in ise, topluluğun kendi geleceğini kolektif biçimde şekillendirmesini mümkün kılan siyasal kurumlara vurgu yapan
tözel (substantive) bir kavram olduğunu belirtir (Bauböck, 2005: 6).
Tüm bu açıklamalardan sonra, kendi kaderini tayin hakkının ille bağımsız bir devlete
sahip olma anlamına gelmediği, ayrılmanın kendi kaderini tayini uygulamanın sadece bir
yolu olduğu ama tek yolu olmadığı netlik kazanır. Özyönetim hakkına sahip olmak kendi
kaderini tayin için önemli bir koşul olmakla birlikte, siyasal statüye karar verme hakkını
da içermesi bakımından kendi kaderini tayin hakkının özyönetim hakkından daha fazlası
olduğu sonucuna varılabilir.

Kendi Kaderini Tayin Kültürel mi Yoksa Siyasal Bir Hak mıdır?
Siyasi dilin gitgide “kültürelleşmesi”, kendi kaderini tayin hakkındaki liberal teorilerinin de kültür konusunun hakimiyetinde olmasına ve konuya çoğu zaman kültürelcilik2
perspektifinde yaklaşılmasına neden olmuştur. Günümüzde milliyet ve kültür neredeyse
eş anlamlı olarak kullanılır. Milliyetçilik için kültürün önemli bir yeri olması ve ulusal
Dhamoon, kültür ile kültürelin aynı anlama gelmediğinin altını çizer, kültür kavramıyla “kültürel”in sorduğu sorular arasındaki ciddi farklılıklara dikkat çeker. Yazara göre “kültür” anahtar üç soruyu sormak için
grubun mahiyetini homojenleştirir: “Devleti tehdit etmeden çeşitli kültürler nasıl korunur ve geliştirilir”;
“neden kültür devlet tarafından saygı görmelidir” ve “bu uzlaşı için ne gibi sınırlar vardır?” Liberal bakış
açısına göre formüle edilen bu ilginç sorularla amaç liberal hoşgörüyü, hakları ve/veya tanınmayı güçlendirmektir. Fakat bu sorular farklılaşma süreçlerini, özellikle Ötekileştirilmişin perspektifinden açıklamakta
yetersiz kalır. “Kültürel” taleplerin kuramcıları ise şunları sorar: “Pratikler, ilişkiler ve kurumlar aracılığıyla
hangi temsiller anlamlıdır”; “iktidar anlam yaratma süreçlerini nasıl şekillendirir”; “kimlikler bu süreçlerde
nasıl oluşturulur”; “hangi anlamlar hakimdir ve neden” ve “Ötekini oluşturan iktidar ilişkilerini bozmaya veya
kökten değiştirmeye hangi stratejiler uygundur?”. Dhamoon, “kültürel”e kayışla, kavramsal odaklanmanın,
Öteki nesnesinden Ötekileştirme sürecine doğru değiştiğini öne sürer (Dhamoon, 2004: 9).
2
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bir kültür yaratmadan ulusallığı icat etmek pek kolay olmadığından, ulus adına kültürün
siyasallaştığı, siyasetin de eş zamanda kültürelleştiği gözlenir (Kellas, 1998: 83; Kraus,
2003: 243). Kendi kaderini tayin hakkını ulusun ayırt edici kültürünü korumaktaki araçsal önemi bağlamında ele alan ve haklı çıkartan kültürelci (culturalist) yaklaşım, bu talebin
çok önemli çehresini karanlıklaştırır ve milliyetçi taleplere doğru ve etkin biçimde karşılık verme kapasitesini düşürür. Kültürelci yaklaşım, kendi kaderini tayini haklı çıkaracak
sağlam bir temel sağlayamadığı gibi ulusal azınlıkları kendi kaderini tayin hakkına sahip
olabilmek için kültürel farklılıklarını kanıtlamaya zorlayarak çifte standart uygular, zira
mevcut devlet sahibi ulusların böyle bir şeyi kanıtlamaları gerekmez (Murphy, 2001: 367371).
Ulusal kendi kaderini tayin, “bir ulusun dış müdahale veya başka ulus veya ulus-devletin tahakkümü olmadan kendi geleceğini mümkün olduğunca özgürce belirleme hakkıdır.
Kendi kaderini tayinin bu demokratik özelliği kültürel değil siyasal bir ifadedir.” (Murphy,
2001: 368). Fransız Devrimi’nden bu yana kendi kaderini tayinin özünde bir demokrasi
talebi olduğu düşünülür. Bu arada kendi kaderini tayinde siyasal boyutun kültürel boyuta normatif önceliğine vurgu yapmak, Murphy’nin de dediği gibi, siyasal olanla kültürel
olan arasında basit ve mutlak bir çizgi çizme amacı taşımaz, yoksa, “milliyetçiğin tamamen siyasal ve tamamen kültürel biçimi arasında ayrım yapmak gibi bir hataya düşülebilir (Murphy, 2001: 368). De-Shalit’in kendi kaderini tayin talebini, “kendi hayatlarımıza
hakim olma isteği”, Philpott’un (1995: 352) ise “dış kontrolden özgürleşebilmek olarak”
ifade ettiğini belirten Murphy’nin, “ulusal kendi kaderini tayinin bu demokratik biçiminin kültürel olmaktan çok siyasal bir ilke olarak daha iyi anlaşılabileceği” görüşünü paylaşmaktayız (Murphy, 2001: 374). Gerçekten de milliyetçi bakış açısından, kendi kaderini
tayinin demokratik hakkı, ayrı özellikli kültürün korunması ve teşvik edilmesi hakkından
daha öncelikli ve temeldir.3
Etnik ve ulusal azınlıkların ana dilde eğitim, kendi görsel ve yazılı medyalarına sahip
olma gibi kültürel talepleri öne çıkartmaları, azınlık milliyetçiliğinin kültürel temele dayandığı gibi bir yanılsama yaratır. Oysa, ulusal kendi kaderini tayin kültürel talep yerine en iyi demokratik talep olarak anlaşılabilir. Ulusun kültürel farklılığını koruma arzusu
değil, ulusun kendini daha bağımsız bir şekilde yönetme arzusu kendi kaderini tayinin
nedenidir (Philpott, 1995; Murphy, 2001; Murphy&Harty, 2003). “Azınlık uluslar için
demokrasi, sadece, devlet düzeyinde ya da ulus ötesi kurumlarda eşit bireysel yurttaşlar olarak temsil edilme ya da bunlara katılma hakkı olarak anlaşılmamalı, bunun yerine
özyönetimin kolektif biçimleri ve özerklik talebi olarak görülmelidir” (Murphy&Harty,
Lecours, kültürelci yaklaşımın Bask kültürünün farklı siyasal sonuçlarını açıklayamadığına dikkat çeker. Lecours’a göre, İspanyol ve Fransız Bask ülkeleri arasındaki zıtlık farklı kurumsal gelişmelerin ürünüdür. İspanya’daki güçlü Bask milliyetçi hareketinin Fransız Bask bölgesinde mevcut olmaması kurumsal
bağlama bağlı olarak Bask kimliğinin çok farklı sonuçları olduğunu gösterir. Ayrıca İspanya’daki “tarihsel
milliyetler”’den Katalonya ve Bask ülkesindeki güçlü siyasal taleplere karşın Galiçya’daki taleplerin zayıf kalması, kültürel kimliklerin doğuştan siyasal olmadığı anlamına gelir (Lecours, 2000: 509). James E. Jacob’a
göre ise, İspanya ve Fransa’daki Bask politikalarının doğasındaki asıl farklılıklar her iki hareketin karşı karşıya
olduğu farklı sosyo-politik ve tarihsel koşullardan fazlasıyla etkilenmiştir (Lecours, 2000: 518-520).
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2003: 188). Zira, bireysel eşitlik, kolektif kimlikleri tanınmayan grupların devlette hakim
olan kimliğe asimilasyonları anlamına gelir. Kendi kaderini tayin, bir ulusun ayırt edici
kültürünü muhafaza etme isteğinden çok daha fazlasına işaret eder. Eğer ulusal kendi
kaderini tayin talebi yalnızca ulusal kültürü muhafaza etmek olsa Türkiye ve İran gibi
ülkelerin ulus-devlet inşasını açıklamak mümkün olmayabilir. Bizzat devlet eliyle yoğun
bir Batılılaşmayı benimseyen Türkiye ve İran, aşağı gördükleri kendi kültürlerini üstün
gördükleri Batı kültürüyle değiştirmeye çalışmış, bir başka deyişle, medeniyet değiştirme
projesine girişmişlerdir. Bu bakımdan, bir ulus, kendi kaderini tayin hakkını başka bir
ulusun veya uluslar grubunun kültürünü benimsemek için kullanmak isteyebilir. Benzer
şekilde, bir ulus hakim ulusal grubun kültürünü kayırmak yerine çokkültürcü devlet politikasını seçebilir. Ayrıca, bir ulus kendi kaderini tayini tarihsel eziyetten, tahakkümden ve
hatta kıyımdan korunmanın aracı olarak da seçebilir (Murphy, 2001: 373; Patten, 1999:
2).
Özellikle Batı ülkelerinde, karşıt ulusal gruplar arasındaki kültürel farklılık asgari düzeydedir ve bu olgu grupların kendileri tarafından da bilinir, ancak bu durum kendi kaderini tayin taleplerine engel teşkil etmez. Kanada’ya giden bir yabancı, İngilizce konuşulan Toronto ve Fransızca konuşulan Montreal şehirleri arasında, Quebecli milliyetçilerin
inanmaya yatkın oldukları derecede büyük bir kültürel fark tespit etmekte zorlanabilir,
hatta Quebec eyaletinin Montreal gibi İngiliz unsurlar barındırmayan, Fransız kültürüyle
bezendiği iddia edilen başkenti Quebec City’i Kanada’nın diğer şehirlerinden farklı kılanın ne olduğunu anlamayabilir. Ama bu durum Quebeclilerin kendi kaderini tayin taleplerinde ısrar etmelerinin önüne geçemez. Çünkü kendi kaderini tayin taleplerinin dayanağı
ille kültürel farklılık ve bu farklılığın korunması değildir (Moore, 1999: 35-37). Ayrıca
bütün farklılıklar kültürden türemez (Green, 2000: 139). Milliyetçi hareketlerin ve dolayısıyla kendi kaderini tayin talebinin kültürel farklılığı korumaktan çok, iktidar, para,
toprak ve doğal kaynaklar gibi şeylerin (goods) yeniden bölüştürülmesiyle ilişkisi olduğu
söylenebilir (Barry, 1998: 307-308, 318). Bu nedenle, kendi kaderini tayin talebini, farklı
kültürü koruyup devam ettirmekten çok kendi kendi yönetme isteğiyle ilişkilendirmek
daha doğru olacaktır. Ulusal azınlıkların, siyasal özyönetimi kültürlerinin muhafazasının tek yolu olarak göstermelerin nedeni, kültürel farklılık söyleminin siyasal özyönetim
talebinde bulunmalarına meşruiyet kazandırmasıdır (Bauböck, 2000: 226). Çünkü amaç
sadece farklı dil ya da kültürü muhafaza etmek olsa, bu farklılığın cömert bir şekilde tanınmasının, -örneğin Kanada’da olduğu gibi- kamu kuruluşlarında resmi çokkültürcülük
vasıtasıyla azınlık dilinin bölgesel eğitim dili olarak kabul edilmesinin milliyetçi talepleri
yumuşatması ve hatta ortadan kaldırması, azınlık uluslara geniş kültürel hakların tanındığı Belçika, Kanada ve İspanya gibi ülkelerde ayrılıkçı hareketlere rastlanmaması gerekir. Oysa milliyetçi hareketler, kendi ulusal sınırlarını ve nüfuslarını belirleyebilmek için
kültürün muhafazasını isterler, ama son kertede siyasal iktidarı ele geçirmeyi hedeflerler
(Bauböck, 2004(a): 5).
Kendi kaderini tayin kültürelden daha çok siyasal bir hak olduğu için, bu haktan yarar186
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lanmak isteyenlerin bulundukları ülke halkından farklılıklarını ispatlamak ve tamamen
kültürel argümanlar üretmek yerine bir devletin ya da özerk yönetimin yerine getirmesi
gereken bütün işlevleri yapabilecek kapasitede olduklarını göstermeye çalışmaları daha
yerinde olacaktır. Kendi kaderini tayin ya da ayrılma hakkını talep ederken kültürel farklılık yerine bir hükümetin görevlerini yapma iradesi ve becerisine sahip olunduğunun gösterilmesi daha önceliklidir (Wellman, 1995: 167-170). Ayrıca mevcut uluslararası hukuk
uygulamalarına bakıldığında, ayrılmayı isteyen grubun uluslararası toplumu sadece kendi meşruiyetine değil, ayrılmayı düşündüğü ülkenin egemenliğinin de meşru olmadığına
ikna etmesinin gerektiği görülür (Baer, 2000: 49). Bir topluluğun kendi kaderini tayin
hakkına sahip olabilmesi için geçmişte ciddi haksızlığa ve ayrımcılığa uğraması, sömürgeleştirilmesi ya da işgal edilmesi gerekmez. Birçok alanda özerkliğe sahip Quebeclilerin,
Katalanların ya da İskoçların ayrımcılık ya da kötü muamele kurbanı olduklarını iddia
etmek mümkün değildir, ama bu durum onları kendi kaderini tayin hakkından mahrum
etmez. Fakat uluslararası hukukun, egemenlik mücadelelerine meşruiyet kazandıramayacağının bilincindeki Quebecli ayrılıkçılar, bir süredir siyasal söylemlerinde kendi kaderini
tayin terimine yer vermemeye, bunun yerine “Quebec halkının demokratik iradesi” sözünü yeğlemeye başlamışlardır.4 Ancak, bir yandan da, uluslararası hukukun ve Birleşmiş
Milletlerin kendi kaderini tayin anlayışına yaklaşımının bir sonucu olarak, kültürel emperyalizmin kurbanı oldukları ya da geçmişte haklarının ihlal edildiği, hatta asimilasyona
uğradıkları gibi argümanlar sunmaktan da geri kalmazlar. Oysa, kendi kaderini tayin hakkı bu kadar dar tutulmasa onlar da bu tür gerekçeler sunmak zorunda kalmazlardı.

Kendi Kaderini Tayin Kimlerin Hakkı?
Uluslararası hukukta kendi kaderini tayin hakkının mı yoksa ülkelerin toprak bütünlüğünün korunması ilkesinin mi daha öncelikli olduğu konusu sıkça sorulan bir sorudur.
Kendi kaderini tayin halklara tanınmış bir haktır ve uluslararası hukukta kesin olarak
tanınmış temel insan haklarından biri olmasına karşın uluslararası hukuk, tıpkı Birleşmiş
Milletler5 gibi, isminin aksine uluslararası değil devletler arası ilişkileri düzenleyen ve öznesi uluslar yerine devletler olan bir hukuk olduğundan devletlerin toprak bütünlüğüne
daha çok vurgu yapar. Ancak, bu açıklamadan uluslararası hukukun kendi kaderini tayin
ilkesini tamamen dışarıda bıraktığı sonucuna varılmamalı, ulusal grupların kendi kaderini tayin hakkını sınırlı da olsa tanır.
Toprak bütünlüğü ilkesi uluslararası güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve korunmaBazı yazarlar, Quebec’in durumunun demokratik bir talepten çok kendi kaderini tayin talebi olarak kategorize edilmesi gerektiğini öne sürer. Quebec’in talebini kendi kaderini tayin olarak tanımlamanın bu talebin
demokratik olmadığı anlamına gelmediğini, ancak en azından yasal olarak, demokrasi ilkeleriyle kendi kaderini tayin ilkeleri arasında önemli fark bulunduğunu kabul etmek gerektiğini söylerler. Örneğin, uluslararası
hukukçu Thomas Franck’e göre, “kendi kaderini tayin demokrasinin eski bir versiyonu değildir. Demokrasi
her bireyin yönetime katılmasını içerirken, kendi kaderini tayin ulus devleti oluşturan kişilerin sosyal haklarıyla ilgilidir.” (Tierney, 2003: 186).
5
Birleşmiş Milletler teriminin yanıltıcı olduğunda hemfikir olan Moore, Birleşmiş Milletler yerine “Egemen
Devletler Meclisi” demenin daha yerinde olacağını belirtir (Moore, 1997: 901).
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sında önemli görüldüğünden ve ayrılma doğası gereği uluslararası sistemde istikrarsızlık
ve kaosu temsil ettiğinden kendi kaderini tayin ilkesinin ayrılığı teşvik eder şekilde yorumlanmamasına özen gösterilir. Uluslararası sistemin, kendi kaderini tayinin onaylanmasını ciddi bir şekilde sınırlandırmasının ve toprak bütünlüğünü neredeyse mutlak bir
ilke seviyesine çıkartarak ayrılmayı örtük şekilde mahkum etmesinin en önemli nedeni
uluslararası güvenlik endişesidir (Bartkus, 1999: 68). Birleşmiş Milletler de, eğer kendi
kaderini tayin hakkını, kendi üyesi ülkelerin toprak bütünlüğünü bozmaya bir davet veya
haklı bir saldırı olarak okumaya kalkışırsa çok zor bir duruma düşeceğinden toprak bütünlüğüne daha çok önem verir (Van Der Vyver, 2000: 25). Şu anki ulus-devletler arasında yeni ulus-devletlerin kurulmasına engel olma konusunda “gizli” bir uzlaşma olduğu
söylenebilir. Mevcut ulus-devletlerin ezici bir çoğunluğu homojen olmadığından ve etnik/
ulusal azınlıklara sahip olduğundan herhangi bir ülkedeki ayrılıkçı hareketin bağımsızlık yönünde özendirilmesi durumunda diğer ülkeler de tehdit altında kalabileceğinden
ortak kader duygusuyla soruna yaklaşırlar. Yeni devletlerin tanınmasında karar merci
konumundaki Birleşmiş Milletler mevcut ulus-devletlerin oluşturduğu bir kurum olması
dolayısıyla yeni ulus-devletlerin oluşumunu engelleyici ve ülkelerin toprak bütünlüğünü
koruyucu ve de ulusal kendi kaderini tayine sınırlayıcı bir yaklaşımının olması anlaşılabilir bir durumdur.6
Kendi kaderini tayini açık bir şekilde tanımlamamış olan Birleşmiş Milletler Şartı,7
bu alanda üye ülkelere doğrudan yasal yükümlülük de getirmemiştir. Temel uluslararası
insan hakları belgeleri, halkların kendi kaderini tayin hakkını beyan ederek başlar. 1948
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde bu öğe eksiktir ama Birleşmiş Milletler Şartının,
1966 BM Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin ve Birleşmiş Milletler Toplumsal, Ekonomik ve Kültürel Haklar Sözleşmesinin (Covenants of 1966 on Civil and Political Rights,
and on Social, Economic and Cultural Rights) ilk maddeleri kendi kaderini tayin ilkesi ya da
hakkı üzerinde durur. 1966’daki Sözleşmede evrenselci bir dil kullanılmasına ve “her halkın kendi kaderini tayin hakkı vardır” denmesine rağmen Birleşmiş Milletler, bu hakkın
uygulanmasını sadece sömürgelerle ve bağımsız devletlerdeki ırkçı rejime maruz kalan
yurttaşlarla ve yabancı işgalindeki halklarla sınırlar (George, 1993: 507-508).
“Tüm halklar kendi kaderini tayin hakkına sahiptir” diye yazan Birleşmiş Milletler
Şartına göre kendi kaderini tayin hakkı ne devletlere ne de bireylere tanınmış bir haktır,
bu hakkın sahibi “halklar”dır. Kendi kaderini tayin hakkının uygulanması halkın iradesinin özgürce ifade edilmesine bağlıdır ancak BM “halklar”ı tanımlamadığından bu haktan
kimlerin yararlanma hakkı olduğu konusu belirsiz kalır. Diğer tüm kendi kaderini tayinle
ilgili uluslararası yasal araçlar da doğrudan “halklara” gönderme yapar. Uluslararası hukuka göre kendi kaderini tayin, halkların kendi siyasi statülerini belirleme hakkıdır. Şurası
Sonuçta Birleşmiş Milletler, ulusla devleti tek bir çatı altında buluşturan ve “tek” ulusal kimliği kurumsallaştıran Westfalya devlet sisteminin koruyucusu bir örgüttür.
7
BM Şartının açık bir liberal eğilimi olduğunu ve evrensel geçerlilik iddiasında bulunamayacak haklar içerdiğini (sınırsız mal edinme hakkı gibi) söyleyen Parekh, hakların, onlara saygı duyması ve gerçekleştirmesi
gereken tek kurum olarak görülen devlete bildirilmesine dikkat çekmiştir (Parekh, 2002: 172).
6
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açıktır ki, “halkların” açık bir tanımını yapmadan bu hakkı işlevselleştirmek güçtür ve
şimdiye dek açık ve net bir halk tanımına ulaşılmış değildir. Sir Ivor Jennings, “bırakın
halk karar versin sözü görünüşte makul gelebilir. Gerçekte ise gülünçtür, çünkü halk, birileri kimlerin halk olduğuna karar verene dek karar veremez” (Lee Buccheit’ten akt. Caney,
1997: 355) derken halk kavramının tanımının yapılmasının önemine dikkat çeker. Ancak
yapılacak “halk” tanımı ve sınıflandırılmasının öznel olacağı da su götürmezdir (Archibugi, 2003: 491). Genelde bu belirsizliği ortadan kaldırmak için halk terimi, ayrı bir siyasal
birimin tüm nüfusunu kapsayacak şekilde kullanılır. Bu nedenle uluslararası hukukta da
“halk” kavramı bağımsız bir devletin meşru topraklarının tüm nüfusu olarak tanımlanır
(sömürgeler gibi kanuna aykırı olarak ele geçirilmiş topraklar hariç). Ancak halk bir ülke
nüfusunun tümü olarak tanımlandığında mevcut devlet sayesinde o halkın kendi kaderini
tayin ettiği varsayılabilir ve halk içindeki farklılıklar, hiyerarşiler ve daha önemlisi kendisini o halktan saymayan azınlıkların varlığı göz ardı edilebilir. Halkın bir ülke nüfusunun
tümü olarak tanımlanmasının yarattığı bir başka sıkıntı, mevcut ülkelerin halklarını temsil ettiğinin ve halkları adına kendi kaderini tayin hakkını kullandıklarının varsayılması
ve kendi kaderini tayin konusunun kapanmasıdır. Böylelikle devletle halk özdeşleştirildiğinde, kendi kaderini tayin hakkı kullanılmış olur ve ayrılma hakkını engellemek kolaylaşır.8 Öte yandan halk, “farklı özelliği” olan topluluk olarak tanımlandığı ve yönetici
siyasi kurumlardan kesin olarak ayrıldığı zaman toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin
ilkelerini uzlaştırmak zorlaşır (Bauböck, 2004(b): 14-16).
Ancak Bauböck, uluslararası hukukta kendi kaderini tayin etme ile ilgili sorunun
“halklar” kavramının açık olmamasından kaynaklanmadığına, daha çok, kendi kaderini
tayinin, nasıl tanımlanırlarsa tanımlansınlar, halkların siyasi statülerini serbestçe seçmek için kullandıkları bir hak olması fikrinden kaynaklandığına inanır. Hangi grupların
ayrılma hakkı olduğu sorusuna odaklanmak yerine, öncelikle böyle bir talebin hangi koşullarda meşru ya da gayrı meşru görüleceği sorusunu sormayı öneren Bauböck’e göre,
meşru kendi kaderini tayin iddiaları her zaman özyönetim taleplerinden türer (Bauböck,
2004(b): 19). Bu arada unutmamak gerekir ki, ulusal kendi kaderini tayin halkın kendi
kendini yönetmesiyle, halk egemenliği de ulusal egemenlikle aynı anlama gelir. Toplumsal sözleşmeden doğan şey kimine göre ulus veya halk, kimine göreyse devlettir ve bu
bir soyutlamadır (George, 1993: 511-512). Günümüzdeki egemenlik anlayışı fazlasıyla
Rousseau’nun halk egemenliği anlayışının etkisi altındadır. Devletle halkı özdeşleştiren
Rousseau, ulus-devlet anlayışına giden yolu açmıştır. “Halkın ya da ulusun egemen kılınması, hem auctoritas’ın (iktidarın ilkesinin) hem de potestas’ın (iktidarın kullanımının)
ona ait olması demektir” (Ağaoğulları, 2006: 240). Fransız Devrimi’nde halk ile ulus kavramlarının birbirinin yerine kullanılması halk egemenliği ve ulusal egemenlik kavramlarının eş anlamlı kullanılmasına neden olur. Halk ile ulus kavramlarının bu iç içeliği, bu
hakkın sadece ulusları kapsadığı düşüncesini doğurur. Öyle olunca da, kendi kaderini taÖrneğin Hans Kelsen, 1951’de halkların kendi kaderini tayinini normalde demokratik hükümet iç prensibine dayandırmıştır, ama Birleşmiş Milletler Şartı bağlamında devletlerin egemenliği anlamına gelir (Bauböck,
2004: 16, dipnot. 18).
8
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yin talebinde bulunanların öncelikle ulus olduklarını ispatlamaları, bir ulus gibi hareket
etmeleri beklenir. Philpott’un da dediği gibi, “Neden ayrılmak isteyen grubu sınırlamak
için tarihsel, dilsel ve ırksal sınavlara tabi tutmaya ihtiyaç duyulur? Eğer Litvanyalılar,
Hırvatlar, Doğu Pakistanlılar veya Tibetliler kendi kaderini tayin arzularını ifade ediyorlarsa, onları Litvanyalı, Hırvat, Doğu Pakistanlı veya Tibetli yapan özelliklerin ne olduğu
şeklinde” bir sınava tabi tutmak hatalıdır (Philpott, 1995: 365). Kaldı ki mevcut ulusdevletlerin hiçbiri zamanında bu tür bir sınava tabi tutulmamış, hatta bazı ulus-devletler
kurulduktan nice zaman sonra dahi uluslaşma sürecini tamamlayamamıştır. Bu nedenle
kendi kaderini tayin hakkı talep eden gruplardan ulus olduklarını belgelemelerini isteyen
devletlerin kendi uluslaşma ve ulus-devletlerini oluşturma süreçlerini unutmaları manidardır. Ayrıca, “ulusları, tarihte bir kere kendi kendilerini yönetmiş kültürel gruplar” olarak tanımlamak da haksız bir sınırlama olacaktır (Nielsen9, 1998: 279).
Tartışılmaz olan bir şey varsa o da etnik grupların ayrılmaya hakkı olmadığına dair
fikir birliğidir. Ancak etnik grupları kendi kaderini tayin ve ayrılma hakkından mahrum
etmek, şu an için etnik topluluk olarak tanımlanan grupların bir kısmının hızla uluslaşma
sürecine girmelerine, ulusların ve ulusal azınlıkların sahip olduğu haklardan yararlanabilmek için kendilerini ulus gibi göstermelerine yol açmaktadır. Çek Cumhuriyetindeki
Moravianlar ve Polonya’daki Silesianlar dahil olmak üzere, birçok tarihi “etnik” topluluğun kimliklerini ulusal çizgide tanımlamaya başlaması tesadüf değildir. Örneğin, AB’nin
ulusal azınlıklara yönelik politikaları, etnik toplulukların meşruiyet kazanmaları ve muvaffak olabilmeleri için kendilerini “milliyetler” veya “ulusal azınlıklar” olarak tanımlamaya itmektedir. Zira etnik toplulukların, özerk bölgelerin yararlandığı fonlardan ve imkânlardan yararlanabilmesi ve benzer yetkilerle donatılabilmesi, bir başka deyişle kendi
kaderini tayin edebilmesi için ulusal bir kimlik edinmeleri zorunludur (Tesser, 2003: 493494). Kendi kaderini tayinde bütün vurgunun halkların, özellikle de sömürgeleştirilmiş
halkların, serbestçe iradelerini ifade etmelerinin gereği üzerine yapıldığını ve bu halkların
bir toprak üzerinde yer işgal edenlerin tümü olduğunu hatırlatan Bauböck’e göre ise aslında belirleyici faktör ulusallık değil topraktır (Bauböck, 2004(b): 14-15). Fakat, Bauböck,
tıpkı Türkiye’de Misak-ı Milli’de ifadesini bulduğu gibi, sınırların ve toprakların da ulusallaştığını ihmal etmektedir.
Van Der Vyver, kendi kaderini tayin hakkını şu şekilde formüle eder: Halkların kendi
kaderini tayini, sömürge düzeni ve yabancı işgali durumunda bir ulusal bağımsızlık meselesidir, halkın ayrımcılığa uğradığı durumda ülkenin siyasal sürecine katılma meselesidir,
halkların siyasal topluluk içinde güçlü bir grup kimliğine sahip olmaları durumunda egemenlik alanı meselesidir (Van Der Vyver, 2000: 24).
Uluslararası hukuk sisteminin ve Birleşmiş Milletlerin mevcut ulus-devlet modelini
tasdik ederken azınlık haklarını yeterince koruyamadıkları açıktır. Florian Coulmas’ın
“Fransız Devrimi’nden beri evrilmekte olan ulus-devletler azınlıkların doğal düşmanıdır”
Nielsen’e göre, liberal demokrasilerde halkların siyasal kendilerini yönetme hakkı, ayrılma hakkı
da dahil olmak üzere, öyle iç içedir ki kolay çiğnenemez (Nielsen, 1998: 253).
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sözü (May, 2000: 370) bizi, ayrılıkçılığın başlıca nedeninin ulus-devlet sisteminin azınlıkların çıkarlarını korumaktaki başarısızlığı olduğu düşüncesine götürür. Ulusal azınlık
hakları konusunda uluslararası normlardaki küçük değişikliklere rağmen, ulus-devletler
egemenliğin paylaşılmasındaki gönülsüzlüklerini ve tek ulus tek devlet anlayışında ısrar
etmeyi sürdürmektedir.
Uluslararası topluluk ve uluslararası hukuk, mevcut ulus-devletlerdeki azınlık konumundaki halkları ve ulusları halk ve ulus olarak tanımlamaktan ve öyle görmekten kaçınsa da bu onların kendilerini halk ve ulus olarak görmelerine ve kendi kaderini tayin
haklarını talep etmelerine engel olamaz. Bu nedenle, uluslararası hukukun her devlette birden çok “halk”ın olabileceğini ve bazı “halkların” aynı toprağı talep edebileceğini
hesaba katarak çatışma ve savaşa neden olabilecek bu talepleri uzlaştıracak uluslararası
bir mekanizmayı devreye sokması yararlı olacaktır. 1990’ların uluslararası atmosferinde
azınlıkların kendi kaderini tayin hakkını reddetmek artık eskisi kadar kolay değildir. Kendi egemen devleti olmayan topluluklar için kendi kaderini tayin bir ideal olmaya devam
ediyor. Toprak bütünlüğüne odaklanan uluslararası normların azınlıkların kendi kaderini
tayin hakkını daha güçlü tanıyan bir şekilde değiştirilmesine, hatta yeni bir uluslararası
norm oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Uluslararası hukukun, azınlık konumundaki ulusların kendi kaderini tayin hakkını ve çokuluslu veya post-egemenlik yurttaşlığı gibi yeni
bir anlayışı kabul etmesi konusunda karamsar olunması (Murphy&Harty, 2003: 188), bu
hakkın daha geniş bir şekilde tanınması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Ayrılmanın tanınması konusunda yeni bir dil oluşturulmasını savunan, zira mevcut dilin bu sorunu
çözmeye yetmediğinden yakınan Glaser’in, demokrasi ve insan hakları savunucularının,
yeni devletlerin oluşmasını önlemek için mücadele etmek yerine devletlerin insan hakları
konusundaki tutumlarını takip edecek uluslararası araç ve kurumlar geliştirmeye yoğunlaşması önerisini sonuna kadar paylaşmaktayız (Glaser, 2003: 382-384).

Ayrılma Hakkı Anayasallaşmalı mı?
Ayrılıkçı hareketlerin artması ve çoğu ülke anayasasının ayrılma konusunda sessiz
kalması ayrılmanın anayasallaşmasının sorunun çözümünü kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı tartışmasını yaratmıştır. Cass Sunstein’e göre, ayrılıkçı hareketlerle baş etmek için
anayasal demokrasinin sağlayabileceği iç mekanizmalara güvenmek gerekir, bunlar “federalizm, checks and balances (denetim mekanizmaları), medeni haklar ve özgürlüklerin
güçlendirilmesi ve temyiz”dir (Sunstein, 2001: 112). Bu nedenle ayrılmanın ayrıca anayasallaştırılmasına gerek yoktur. Ayrılma hakkının kurumsallaştırılmasına karşı çıkılmasının başında siyasal istikrarsızlık ve kaosa neden olabilir ve her bir birimin diğerlerinin
ayrılma tehditlerine karşı kırılgan duruma düşebilir korkusu gelir (Sunstein, 2001: 103).
Tarafların, taleplerini kabul ettirebilmek için sürekli birbirini ayrılma ile tehdit etme ihtimalinin bulunması, günlük siyaseti yapılamaz hale getirebilir endişesini beraberinde getirir (Kreptul, 2003: 50-51). Gerçekten de, federal bir anayasada, ayrılma hakkının tanınması siyasal sistemin işleyişini önemli ölçüde bozabilir. Federe birimlerin ayrılma taleple191
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riyle karşılaşma olasılığı, federal yönetimi, yetkilerini kullanırken çekingen davranmaya
itecektir. Her an dağılma veya bazı birimlerini yitirme riskini içinde barındıran bir birliğin, ülke düzeyinde veya uluslararası alanda güçlü bir devlet olarak varlığını sürdürmesi
kolay değildir. Aynı şekilde, federal yönetime birlikten çıkarma yetkisi tanındığında, bu
yetkinin kullanılması tehdidi altında bulunan federe birimlerin, federal yönetimin isteği
doğrultusunda hareket etmeye zorlanmaları olasılığı vardır. Her iki durumda da ciddi sorunların doğması kaçınılmazdır (Uygun, 2002: 285).
Ancak anayasaların ve yüksek mahkemelerin, hükümetlerin anayasaları ve kurumları
olduğu düşünülürse, hükümetlerin politika ve uygulamalarını sınırlandırmak her zaman
mümkün olmayabilir. Hoppe ve Rothbard gibi yazarlar, demokratik anayasaların merkezi
hükümetin iktidarını sınırlama açısından etkili bir araç olduğu düşüncesini reddederler.
Anayasaların kendiliğinden yorumlanabilir ya da tatbik edilebilir olmamaları ve mutlaka
insanlar tarafından yorumlanmaları zorunluluğu olması ve anayasayı yorumlamak için
nihai yetkili olan devletin kendi Yüksek Mahkemesinin olması bu durumu daha net ortaya koyar. Bu nedenle, liberal demokrasilerde devletin eyleminin denetim mekanizmaları
ile sınırlandırılması konusunda çok iyimser olmak zorlaşır. Hoppe ve Rothbard, alternatif
bir denetim mekanizması önererek, devletin gücünü etkin bir şekilde sınırlandırmanın
tek yolu olarak bireylerin anayasal demokratik devletten sınırsız bir ayrılma hakları olduğunu savunurlar (Kreptul, 2003: 60-61). Rawlsçu filozoflar Wayne Norman ve Daniel
Weinstock da ayrılma hakkının anayasallaştırılmasından yanadır. Norman her ne kadar
ayrılmanın anayasallaştırılması gerektiğini düşünse de Sunstein’in ayrılıkçı politikaların
siyasal istikrarı ve demokratik müzakereleri bozduğu yönündeki görüşünü destekler. Zaten Norman’ın ayrılmanın anayasallaştırılması önerisi ayrılmayı zorlaştırma isteğinden
kaynaklanır. Çokuluslu devlet anlayışını savunan Norman ayrılma yerine geniş siyasal
özerklik tanınmasından yanadır (Norman, 2001; Kreptul, 2003: 51, 83). Weinstock (2000,
2001) ise, ayrılma hakkının yasal bir prosedüre oturtulmasını hem pragmatik hem de
ahlaki nedenlerle savunur. Weinstock, ayrılmanın yasallaştırılmasını fuhuşun ve uyuşturucu kullanımının yasallaştırılmasına benzetir; her ikisinde de amaç aynıdır: Hükümetin
kontrolünü ve düzenleyici yeteneğini etkin kılmak. Ayrıca ayrılmanın yasallaştırılması,
ayrılıkçı grubun bir kâr/zarar analizi yapmasını ve daha akılcı bir karar vermesini sağlayacaktır. Eğer ayrılma üzerine bir anayasa maddesi yoksa, ayrılıkçı grubu kalması yönünde
teşvik edecek bir durum olmayacağından ayrılmanın önü açılmış olacaktır (Weinstock,
2000: 261-262; Kreptul, 2003: 53-54).
Ayrılma hakkının anayasallaştırılması gerektiğini öne sürenlerin başlıca gerekçesi, ayrılmayı hukukun üstünlüğüne saygılı hale getirmesi ve böylece şiddet ve demokratik sürecin tahrip edilmesi ihtimalini düşürmesidir. Ancak, liberal demokratların ayrılma hakkının yasallaştırılması önerisinden, ayrılmayı kolaylaştırmak istedikleri gibi bir sonuç çıkartılmamalıdır; aksine asıl amaç toprak bütünlüğünü korumak ve ayrılmayı zorlaştırmaktır.
Ayrılmanın anayasallaştırılması gerektiğini öne süren Buchanan, Norman, ve Weinstock
gibi yazarlar ayrılmayı teşvik edecek şekilde değil de ayrılmayı engelleyecek ve etkilerini
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önceden düzenleyecek şekilde anayasallaştırılmasını önerirler. Ayrılma hakkının anayasallaştırılması konusunda ikiye bölünmüş gibi görünen liberal demokratların aslında aynı
saikle hareket ettiği görülür. Cass Sunstein ayrılma hakkının yasallaştırılmasını demokratik süreci sabote edeceği için reddederken, Wayne Norman ve Daniel Weinstock ise tam
tersine, ayrılma sürecini sabote etmeye yaracağı için ayrılma hakkının yasallaştırılmasını
savunurlar (Curtois, 2004: 817; Kreptul, 2003: 54).
Ayrılma konusunda anayasal düzenleme olmaması, çoğunlukla anayasanın devletin
bütünlüğünü korumaya hizmet etmesine ve toprak bütünlüğü ilkesinin aşırı bir şekilde
vurgulanmasına neden olur. Bu yüzden, uzak bir ihtimal olarak görünse bile, liberal demokratik anayasaların ayrılma hakkını barındırması azınlık milliyetçilerinin taleplerinin
dikkate alınmasını ve şiddete başvurularak bastırılmasını engelleyebilir. En önemlisi de,
devletin daha adil bir yapılanmaya gitmesini zorunlu kılabilir. Türkiye Cumhuriyeti anayasası, Anayasa Mahkemesinin bildirdiği üzere, tartışılmaz kavramlar ve değerlerle, ödün
verilmesi olanaksız ilke ve nitelikler üzerine kuruludur. Üniter siyasal yapı bunlardan biridir ve bu yapı anayasada “devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü” şeklinde
ifade edilir. Anayasanın, devletin üniter niteliğini belirten hükmü (madde 3) değiştirilemeyecek hükümler arasında yer alır. Tıpkı, devletin demokratik, laik ve diğer bazı niteliklerinin (madde 2) değiştirilmesinin hukuken mümkün olmadığı gibi üniter niteliğin de
değiştirilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle anayasa değişikliği yoluyla ayrılma hakkının ya da federasyonun benimsenmesi mümkün değildir10 (Uygun, 2002: 153).

Sonuç
Llyod Cutler’in şakayla karışık söylediği gibi, “kendi kaderini tayin, tanımlanamayan
ve karşı çıkılamayan hedeflerden biridir. Gereğinden çok kullanılması ve tamamen farklı
durumları kapsayacak şekilde gereğinden fazla genişletilmesi gücünü azaltmıştır” (Eastvold, 2003: 2). Ama barındırdığı tüm sorunlara ve ülkelerin toprak bütünlüğünü tehdit
etmesine karşın “bir hakkın sorun yaratma potansiyeli olması o hakkın ortadan kalkması için bir neden oluşturamaz” (Moore, 1997). Günümüzde hemen hemen tüm ulusal
azınlıkların kendi kaderini tayin hakkı taleplerini eskiye oranla daha çok dile getirdikleri
düşünülürse, kendi kaderini tayin kavramının kullanımındaki muğlaklığın giderilmesi
gerekliliği biraz daha iyi anlaşılır. Bu çalışmanın, kendi kaderini tayin konusuna açıklık
getirmek gibi bir iddiası yoktur, ancak konuya dair yapılan tanımlamaları, uluslararası
hukukta ve kendi kaderini tayine atıfta bulunan uluslararası sözleşmelerde konunun nasıl ele alındığını göstermenin gerekli ve yararlı olacağı düşüncesiyle kaleme alınmıştır.
Kimlerin, hangi grupların kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunun açık bir şekilde tanımlanmamış olması ve özellikle de bu hakkın ayrılma hakkını içerecek şekilde yorumlanması durumunda mevcut ülkelerin toprak bütünlüğü hakkıyla çatışma doğurması
“Bir ülkenin siyasal sisteminin değişmezliğini sosyolojik olgu olarak ileri sürmek, üniter sisteme duyulan
bağlılığın duygusal bir ifadesi olarak ele alınsa bile, açıkça temelsiz bir savdır. Ülkelerin demokratik, laik, üniter veya federal nitelikleri gibi siyasal özellikleri sosyolojik bakımdan değişmez kesinlikler değil; bir ulusun,
anayasa ile ortaya koyduğu iradesi olarak düşünülmelidir” (Uygun, 2002: 153).
10
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sıkıntı yaratmaktadır. Çatışan bu iki ilkeyi uzlaştırma ereğiyle halk kavramı bir yandan
mevcut ülkelerin toplam nüfusuyla, diğer yandan da sömürge halklarla sınırlandırılmış
(Cassese’den akt. Bauböck, 2004(a): 5), ancak yine de kendisini halk/ulus olarak gören
grupların bu haktan yararlanma taleplerinin önüne geçilememiştir.
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Osmanlı Ahrar Fırkasının
Kuruluşu, Faaliyetleri ve Sonu
Şenol Kaluç

T

Giriş

ürkiye anayasalı devletler arasına 1876 yılında Meşrutiyetin ilanı ile geçerken, gerçek
manada ilk çok partili hayat ve demokrasi deneyimini ise 1908’de Meşrutiyetin ikinci
defa ilanı ile yaşama fırsatı bulmuş ve yepyeni bir dönem başlamıştır. Artık istibdat dönemi sona ermiş ve ülkeye hürriyet gelmiştir. Ülke Padişahın iradesi ile değil artık kısmen
demokrasi ile yönetilecektir. Bu makalede Osmanlı-Türk siyasal yaşamında en fazla hırpalanan ve darbe yiyen liberal-özgürlükçü eğilimin siyasi partiler alanındaki ilk temsilcisi
olarak müstesna bir yere sahip olan “Osmanlı Ahrar Fırkası”nın çok kısa hayatını ele almaya çalışacağız. İkinci Meşrutiyetin ilanı, belirtildiği üzere, Osmanlıda bir sevinç dalgası
yaratmışsa da, aynı etkinin Batıda yaratılması bir yana, girişilmek istenen ıslahat hareketi
çok geçmeden Batı tarafından baltalanmaya çalışılmıştır.1 Batının baltalamasından daha
tehlikelisi ise, ıslahat yapmak isteyenlerin, tecrübesizliğin, tereddüdün ve muhafazakârlığın pençesinden kurtulamayarak Meşrutiyeti çok partili rejim ve parlamenter bir hükümetin şeklen gerçekleştirilmesinden ibaret görmeleri olmuştur.2
Meşrutiyetle birlikte toplum yaşamında büyük bir canlanma olmuştur. 24 Temmuz
Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi Cilt 1, İstanbul Matbaası, İstanbul 1974, s.33. “Meşrutiyetin
ilanından 7 gün sonra, 3 Temmuz 1908’de İngiliz Hariciye Nazırı Sir Edward Grey İstanbul’daki
büyükelçiliğe şunları yazar: “Türkiye gerçekten meşrutiyet idaresini kurar ve bunu yaşatıp kuvvetlenirse, bu halin sonuçları şimdiden hiçbirimizin göremeyeceği derecede daha ileriye varır. Bunun
Mısır’da etkileri müthiş olur, ta... Hindistan’da da kendini hissettirir.”
1

2

Tunaya, Hürriyet’in İlanı, Cumhuriyet,1998, s.25.

Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 177-213.
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1908’de gazeteler yazılarını sansüre göndermezken, gazete, dergi, kitap olarak büyük bir
yayın furyası başlamıştır. Kadın hareketleri (örgütler, yayınlar), işçi hareketleri (örgütlenmeler ve grevler) ortaya çıkmış,3 tabii olarak yeni partiler de ortaya çıkmaya başlamıştır.
Nitekim, Meşrutiyetin ilanından hemen sonra İTC ile Prens Sabahattin’in örgütü olan Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti birleşmişlerdi (bu birleşme hiçbir zaman
gerçek anlamda vuku bulmayacak ve çok da uzun sürmeyecektir).4 Prensin fikirleri özellikle ordu çevrelerinde, mektepli subaylara pek cazip gelmemiş bilakis İmparatorluğun
yıkılışına bir çağrı gibi görülmüştür. Askerler daha ziyade merkeziyetçi bir ideoloji sahibi
olan Ahmet Rıza’nın fikirlerini sahipleneceklerdir. Zaten aldıkları askeri terbiye Prensin
fikirlerine sempati duymalarını engellemek için yeterli sebeptir. Tek amaçları müstebit iktidara son vermek ve anayasayı yeniden yürürlüğe sokmaktır; ilerisi için ciddi boyutlarda
her hangi bir çözüm ya da analizleri yoktur.
Ahmet Rıza, Bahaattin Şakir gibi müfritlerin kontrolüne giren İTC’ne karşı muhalefet
liberal aydınlar arasında artacaktır. Azınlık milletler ise sadece çıkarlarına göre hareket
ediyorlardı ve Cemiyetle ilişkileri pamuk ipliğine bağlıydı. Meşrutiyetin ilanı ile ortaya
çok partili bir rejim çıkmıştı ama bu çok partili bir rejimden ziyade İTC (askeri kanadın)
kontrolünde birçok particilik oyununa benzeyecektir. Cemiyet kendisinde olduğundan
daha çok güç ve iktidar hissetmekteydi ve bu ülkenin menfaatine bir şey yapılacaksa bunu
ancak ve sadece cemiyet yapabilirdi. Cemiyetin karşı çıktığı bir şey varsa o mutlak kötüydü. Cemiyet’in bu tutumuna karşı en ön saflarda yer alacak gruplardan birisi de Prens
Sabahattin’in liberal görüşleri etrafında şekillenen Ahrar fırkası olacaktır. Avrupa’da olduğu gibi bundan böyle Prens Sabahattinci grup ile İttihat Terakki Türk siyasal hayatının
iki önemli kutbu olarak dikkati çekecektir.

Osmanlı Ahrar Fırkasının Kuruluşu
Osmanlı Ahrar Fırkası yeni oluşan meşrutiyet ortamı içerisinde kurulan ilk resmi siyasi parti niteliğini taşıyacaktır. Bu fırka aynı zaman da Prens Sabahattin’in uzun sürgün
yılları boyunca savunduğu Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyetçi düşünce sisteminin
1908’de Osmanlı siyasal hayatına girişi olmuştur.5
Prens Sabahattin meşrutiyetin ilanından bir süre sonra İstanbul’a tekrar dönmeden
önce; Teşebbüs-ü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ile İTC’nin birleştiği haberleri yayınlanmıştır.6 Bu birleşme hakkında Aykut Kansu 1908 Devrimi adlı eserinde bu birleşmenin İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin düşüncesi olmadığı Prensin kendini meşrulaştırmak
ve İTC’nin popülerliğinden faydalanmak amaçlı bir oyun olduğunu iddia etmektedir. 7

Akşin, Türkiye Tarihi-C.4,Edt. Sina Akşin, Cem Yay., 6.baskı, 2000, s.27. Yalçın, Hüseyin Cahit, Siyasal Anılarım, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 2000, s.32.
4
Akşin, a.g.e., s.27.
5
Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler C.1, İletişim yay. İstanbul, s.175-176.
6
İkdam, 23 Ağustos 1908, sayı 5117.
7
Kansu, Aykut, 1908 Devrimi, İletişim Yay., İstanbul 2001, s.217-271.
3
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2 Eylül 1908 günü8 Prens Sabahattin Bey, yanında babasının cenazesi olduğu halde
İstanbul’a gelir. Kendisi büyük bir törenle karşılanır; Prensin gösterişli bir törenle karşılanması İttihatçıları ciddi şekilde rahatsız edecektir.9 Prens Sabahattin, İttihat ve Terakki
toplantılarına çağrıldığı halde kendisine, Meşrutiyetçilere yardım yapan Mısır prensleri gibi etkinlikten yoksun ‘protokoler’ bir yer verilir. Ve toplantılarda Ahmet Rıza Beyin
‘terbiye harici tarizlerine’ uğramıştır. O da bunun üzerine Cemiyet merkezine birkaç kere
gittikten sonra ilgisini keser.10
Kuran’a göre Talat Paşa Almanya’da iken Nesim Mazliyah efendiye “İttihat ve Terakki” Cemiyetinin hatalarını itiraf ederken: “En büyük kabahatimiz Meşrutiyet’in ilanında
Avrupa’dan gelen iki üç arkadaşı (Ahmet Rıza, Dr. Nazım ve Bahaeddin Şakir) içimize almamızdır. Bunlar Prens Sabahattin ve Murad Bey’e husumet gösterilmesine sebep oldular
ve memlekete nifak tohumu ekildi” dediğini rivayet etmektedir.
Aslında İttihatçılarla ayrılık daha ziyade “Âdem-i merkeziyetçilik” kavramından doğuyordu. “Teşebbüs-i Şahsi” gibi liberal fikirler İttihatçı liderlere aykırı gelmemekteydi. Her
iki tarafın temel hedefleri arasında milli bir burjuvazi yaratma isteği ön plana çıkmaktadır.
Fakat İmparatorluğun yönetilmesinde “âdem-i merkeziyetçi” tarz, yani yerinden yönetim
anlayışı İttihatçılarca kabul edilemez görünüyor, ağır eleştirilere hedef oluyordu. Çünkü
böyle bir idari yaklaşımın, zaten dağılmakta olan çok uluslu yapıdaki bir İmparatorlukta
yıkıcı bir etki yaratacağı ileri sürülüyordu. Osmanlı İmparatorluğunda ki etnik unsurlara
eşitlik tanınması ve yerinden yönetim anlayışının dağılmaya yol açacağı endişesi İttihat
ve Terakki’yi karşı tavır almaya yönelten temel ideolojik farklılıktır.
İttihatçılarla Prens Sabahattinciler arasındaki birlik pek uzun sürmedi. Bu birliğin kısa
sürmesinde özellikle Ahmet Rıza, Dr. Nazım ve Bahattin Şakir gibi isimlerin Prense karşı
tutumları önemli rol oynamıştır.11 Yine bu sıralarda 22 Ağustos 1908’de İttihat ve Terakki
ile yeniden birleşmiş görünen Prens Sabahattin’e bağlı gruplar propaganda çalışmalarına
başladıklarında, bunun İttihat ve Terakki tarafından hoş karşılanmadığını görmüşlerdir.
İzmir’de bazı üyeler tutuklanmıştır. Yine Anadolu’da geziye çıkmak isteyen Adem-i merkeziyetçilerden Mahir Sait, Tevfik ve Avni Kemal Beyler İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından baskı altında tutulmuşlardır.12 Seçim çalışmaları sırasında Prens Sabahattin’in
Patrikle görüşerek onun ısrarla devamını istediği ayrıcalıklara –İTC’nin karşı olmasına
Yalçın, a.g.e., s.76; H. Cahit Yalçın burada Prensin dönüş tarihi olarak 25 Ağustos 1908 olarak vermektedir.
Kuran, Ahmet Bedevi, Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Milli Mücadele, Baha Matbaası, İstanbul 1956, s.441 ise 21 Ağustos 1908 demektedir.
9
Ahmet Rıza, Anılar, Cumhuriyet Yay. 2001, s.32. Anılarında Ahmet Rıza bu karşılamayı şu şekilde eleştirecektir: “Müşir (general) Fuat Paşa’ya, sürgünden dönüşte Sabahaddin Bey’e olağanüstü karşılamalar yapıldığını Paris’teyken gazetelerde okumuştum. Yurda sevgi gürültüsüz, kararlı, yürekten ve sessizce gösterilmelidir.
Yurt için çalışırken, kâğıdın üzerine dökülen gözyaşlarının hafif patırtısından başka ses işitilmemeli...”
10
Akşin, “31 Mart Olayına Değin Sabahattin Bey Ahrar Fırkası”, A.Ü. S.B.F.D., Cilt XXVII Eylül 1972, No: 3,
s.548. Kuran, a.g.e.,s.442.
11
Akşin, a.g.e. s.549. Kuran, a.g.e.,s.442-443.
12
Mehmet Seyitdanlıoğlu, Liberal Düşünce dergisi, “Osmanlı Ahrar Fırkası: Programı, İç tüzüğü, Beyannameleri”,
Sayı 6, Bahar 97, s.102. Kuran,a.g.e.,s.439-440.
8
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rağmen- dokunulmayacağı yönünde garanti vermesi Cemiyetle zaten zayıf olan bağların
tamamen kopmasına yol açacaktır.13
Siyasi partiler tarihimizde ve çok partili hayata geçişimizde bir ilk olarak kabul edebileceğimiz, liberal bir parti olan Osmanlı Ahrar Fırkası, oluşan bu yeni siyasi ortamda
doğacaktır. Prensin çevresindeki gençler, onun Bebek Bahçesinde verdiği bir konferanstan etkilenerek İttihat ve Terakki karşısında bir ağırlık kurmayı düşünmüşlerdir. İlk girişimciler Nurettin Ferruh Bey’le, 1910 yılında İttihatçılar tarafından öldürülen gazeteci
Ahmet Samim Bey’dir.14 Ahrar fırkasının kuruluşuna doğrudan olmasa da dolaylı yoldan
katılan bir başka isim ise İngiliz taraftarı ve liberal fikirleri ile tanınan Sadrazam Kamil
Paşa’dır. Partiyi her yönüyle desteklemiş, Hatta ileride Fırkanın başkanı olduğu dahi iddia
edilmiştir.
Sabahattin Bey partinin kuruluşunda doğrudan bir rol almak yerine, daha önceden
Paris’teki “Teşebbüs-ü Şahsi ve Âdemi merkeziyet Cemiyeti”nin kuruluşunda yer almış
olan Ahmet Fazlı, Mahir Sait Bey’lerle Celalettin Arif ve Nurettin Ferruh Beyleri temasa
geçirmiştir. Görüşmeler Ağustos ayında başlamıştır.15
Ahrar Fırkası’nın kurucu fikir babası olmasına rağmen, Prens Sabahattin, resmen
partinin kurucuları arasında yer almamış ve kendisine teklif edilen başkanlığı da kabul
etmemiştir. Bu durum karşısında Ahrar Fırkası bir süre reis ilan etmemiş, bu görevi boş
bırakmıştır. Ancak daha sonra ve bu sıralarda Prens Sabahattin partiyle ilişkisi olduğunu
hiçbir zaman kabul etmemiş ve kendi mesleğine bağımsız olarak devam ettiğini ısrarla
belirtmiştir.16 Muhtemelen Prens İTC karşısında açıktan bir siyasi kavgaya girişmekten
çekinmiş olmalı. Bunun yerine dışarıdan yandaşları tarafından kontrol edebileceği siyasi
bir teşekkülü üstü kapalı olarak desteklemeyi uygun görmüş olmalıdır. Böylece İTC karşısında parti kaybetse bile bu onun siyasi arenadaki bir yenilgisi sayılmayacak ve şahsına
herhangi bir menfi durum getirmeyecekti.
Osmanlı Ahrar Fırkası 14 Eylül 1908 (1 Eylül 1324 Rumi)’de Prens Sabahattin’in
Paris’teki çevresinde yer alan liberal Osmanlı aydınları tarafından kurulmuştur.17 Haksız
olarak Partinin kuruluşunda Mizancı Murat’ın görüşlerinin ve tutucu çevrelerin görüşlerinin de etkili olduğunu ileri sürenler vardır.18 Bu sıralarda İstanbul’da “Teşebbüs-i Şahsi
ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti”ni kuran gençlerden bir grup Prens Sabahattin’in himayesi ve Satvet Lütfi beyin himmet ve teşebbüsüyle de “Nesli Cedit” namıyla ilmi bir kulüp
kurmuşlardır.19
Kansu, a.g.e., s.243-244.
Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler C.1, İletişim Yay., İstanbul, 1998, s.176. Kuran, a.g.e.,s.444.
15
Celal Bayar, Bende Yazdım, C.1, İstanbul 1996, s.194. Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, C.2, Remzi Kitapevi, 1991, s.91. Kuran, a.g.e., s.451-52.
16
Prens Sabahattin, Türkiye nasıl Kurtarılabilir ve İzahlar, Ayraç yay., Ankara 1999, s.120-122. Kuran, a.g.e.,
s.445.
17
Kuran, a.g.e., s.451 Kuran tarihi 24 Eylül 1324 olarak veriyor.
18
Güresin, Ecvet, 31 Mart İsyanı, Cumhuriyet yay. 1998, s.22.
19
Kuran, a.g.e.,s.446. Akşin, “31 Mart...”,s.549.
13
14

194

Osmanlı Ahrar Fırkasının Kuruluşu, Faaliyetleri ve Sonu

Partinin Kurucuları: Nureddin Ferruh (Alkend), Ahmet Fazlı, Kıbrıslı Tevfik, Nazım,
Şevket, Celalettin Arif, Mahir Sait,20 Dr. Nihat Reşat (Belger), Tahir Hayrettin, Ahmet Samim Bey, Damat Salih Paşa, Fazıl, Mabeyinci Reşit21 Beyler olarak görülmektedir.
Parti kurucuları arasında yer alan Ahmet fazlı ve Dr. Nihat Reşat 1902 yılında Prens
Sabahattin ile beraber Paris’te kurulan Teşebbüs-i Şahsi ve Âdemi Merkeziyet Cemiyeti
kurucu üyeleri arasında yer almaktaydılar.
Parti programının giriş kısmında Ahrar fırkasının faaliyet sahası şu şekilde ilan edilmektedir: “İnsanlar hür ve hukuk-ı beşer nokta-i nazarından müsavi olarak doğduklarından aharın hukukuna tecavüz etmemek şartiyle hürriyet, hakk-ı temellük, emniyet,
huzur-u kanuna mutavaat, asayiş-i umumiyi muhil olmayan ef’al ve harekatta serbest,
serbest-i kelam, serbesti-i matbuat, serbesti-ticaret, serbesti-i muhaberat, serbesti-i vicdan, serbesti-i seyahat, serbesti-i tedrisat, serbesti-i müşareket, serbesti-i içtima’, masuniyet-i mesakin gibi hukuk-ı umumiyeye maliktirler…”22
Ahrar Fırkasının kuruluş gerekçesi ileride gazetelerde şu şekilde açıklanır: Meşrutiyetin ilanında İttihat Terakki Cemiyeti özellikle Avrupa kanadı büyük rol oynamıştır ve
Hürriyetin ilk günlerinde Cemiyet’e karşı büyük bir minnettarlık duyulmuştur. Ancak Cemiyet zamanla uygulamaları ile istibdadın yeni temsilcisi oldu ve Jekoben bir hareket
tarzı yürütmeye başlamıştır ve Cemiyet ilk günlerdeki mukaddes görüntüsünden uzaklaşmıştır. “Bu durum Karşısında bir grup vatanperver Ahrar Fırkasını kurarak ilan eder ve
derki: Millet cemiyetlerin kulüplerin baskısından kurtarılmalı ve fırkalar tarafından hürriyetin
nimetlerine ulaştırılmalıdır.”23
Sina Akşin bu partinin kurulmasını Prens Sabahattin’in ‘bozuk niyet taşıdığına’ bir
delil olarak görmektedir.24 Halbuki İttihat Terakki gerek sürgünde ve gerekse meşrutiyetten sonra da Prens Sabahattin’in fikirlerine hep kuşku ile bakmıştır. Bu durum göz önüne alındığında Prensin kötü niyetinden değil ancak İttihat Terakkinin bir zorlamasından
bahsedilebilir. Çünkü Sina Akşin’inde belirttiği gibi Cemiyet adeta Prensi ve fikirlerini
yok sayarken, Prensin popülerliği Cemiyeti oldukça tedirgin etmiştir. Önemli bir İttihatçı
olan Hüseyin Cahit Yalçın “Siyasal Anılar”ında Ahrar Fırkasının ortaya çıkışını şu sözlerle
anlatmaktadır “... Herhalde İstanbul’da Türkler arasında bir arabozuculuk filizleniyordu.
İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı, içinde her ne sebeple bir kırgınlık ve kini olanlar yavaş yavaş bir araya toplanmaya başlamışlardı. Bunların bayrağı Kamil Paşa ve Sabahattin
Bey’di. İlk doğan Ahrar partisi bu hoşnutsuzlar kümesinin kendilerini açığa vurmaları
biçiminde sayılabilirdi. Bu hoşnutsuzlar kimlerden oluşuyordu? İçlerinde baskı yönetiminin yıkılmasıyla çıkarlarından yoksun kalanlardan ve eski hafiyelerden başlayarak sanki
özgürlük uğraşı için Avrupa’ya kaçıp da oradaki karaktersizliklerinden ötürü İttihat ve TeTunaya, Türkiye’de… , s.175.
Meydan Lourousse, Osmanlı Ahrar Fırkası.
22
Seyitdanlıoğlu, a.g.m., s.105.
23
Serbesti, “İttihatçılar ve Ahrar” 24 Mart 1325 Salı, No:140.
24
Akşin, “31 Mart...”, s.548-9.
20
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rakki Cemiyeti’yle araları açılanlar, ya da başka türlü bir anlaşmazlık yüzünden Cemiyet’e
darılanlar, Cemiyet’ten yüz bulamamış serüvenciler. Türklüğe düşman Arap ve Arnavutlardan bazı serseriler bu küme içinde çoğunluğu oluşturuyorlardı.”25
İttihatçılar için Hüseyin Cahit’in belirttiği muhalifler her kim olursa olsun karaktersiz,
ahlaksız ve istibdatçıydı. Cemiyet, Meşrutiyeti getirmiş bile olsa uygulamada meşrutiyetçi değil tam tersi istibdatçı bir eğilim sergileyecektir. Abdülhamit’in merkezileştirilmiş
güçlü devlet modelini daha da ileri götürerek pozitivist müdahaleci anti-demokratik bir
anlayışla uygulamayı güçlendireceklerdir.

Osmanlı ahrar fırkasının programının hazırlanması
Osmanlı Ahrar Fırkası’nın 1 giriş 25 maddeden oluşan programı ciddi bir inceleme
ve araştırmanın ürünüydü. Program Fırka kurucularından Nurettin Ferruh Bey’in kaleminden çıkmıştır. Program Avrupa’nın liberal parti programlarının Türkçeye çevrilerek incelenmesi sonucu hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda Osmanlı hükümeti tarafından
yürütülmekte olan adalet reformu için danışman olarak görevlendirilmiş olan Fransız
Kont Ostrorog’un yardımı olmuştur. İstanbul’a yerleşmiş bir Fransız olan Léon Ostrorog ünlü bir hukukçudur. Avrupa liberal parti programlarını Türkçe’ye aktarmış ve Ahrar
Fırkası’nın programının yazılmasında rol oynamıştır. Ahrar’ın İngiliz siyasal partilerini
taklit ettiği de ileri sürülmüştür.26 Ayrıca Solan ve Bebi Kazanova efendilerinde programın hazırlanmasında rol oynadıkları söylenmektedir.27
Ahrar Fırkasının siyasi yaşamda getirdiği asıl yenilik onun bireyci bir yapıya; güçlü
fakat sınırlı bir merkez anlayışına sahip olmasıdır. İTC genel anlamda ekonomide liberal
tezleri savunuyordu ancak İTC devlet eliyle yaratılacak kısıtlı bir burjuvazi hedeflemekteydi. Ve bu burjuvazinin siyasi olarak etkinlik sahibi olmasını tasavvur etmemekteydi.
Halbuki Ahrar ister büyük, ister küçük burjuva olsun, isterse her hangi bir grup cemaat ya
da teşekküle ait olsun her kesin yönetime bir şekilde sınırlıda olsa katılabilmesini hedefliyordu. Hedef bir gaye birliği oluşturmaktı. Osmanlılık ülküsü etrafında güçlü bir millet ve
devlet yaratmaktı. Bunda da örnek alınacak yegâne yer İngiltere olmalıydı. İttihatçılar da
başlangıçta İngiliz yanlısı olsalar da daha ziyade Jakoben Fransız tarzı ile Alman ekolünü,
devlet kontrollü bir ekonomik ve sosyal sistemi tercih edeceklerdir. Bu pozitivist uygulama tarzı daha sonraki tüm siyasal çizgilere şu veya bu şekilde girecektir.
Basında, Ahrar Fırkasına İkdam, Sabah, Yeni Gazete ve Sadayı Millet gazeteleri destek
vermiştir. 17 Aralık 1909 da Osmanlı gazetesi de Prens Sabahattin’in sağ kolu ve sütkardeşi Ahmet Fazlı Bey tarafından bu fırka namına neşredilmiştir. İlk sayılarında başyazıları
yazan da Süleyman Nazif olacaktır. Ahrar Fırkasının bildirgeleri bu gazetede yayınlanmıştır. Gazete ve Ahrar oldukça ağır başlı ve kolay kolay dalaşmalara girişmeyen bir hava
içinde olacaktır.28
Yalçın, a.g.e., s.80.
Tunaya, Türkiye’de…, s.176. Seyitdanlıoğlu, a.g.m., s.103.
27
Kuran, Osmanlı..., s.452.
��
Akşin, “31 Mart...”, s.556
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1908 Seçimleri sırasında ahrar fırkası
Ahrar Fırkası 1908 yılında yapılacak olan genel seçimlere kutsal sayılan İttihat ve Terakki karşısında savaş vermeyi göze alarak girme kararı almıştır. Ancak seçimler öncesi
parti yeterince örgütlenememiştir. Ülke genelinde örgütlenemeyen Fırka seçimlere yalnızca İstanbul’dan katılacaktır. Ancak İstanbul’da güçlü bir İTC rüzgârı esmektedir ve bu
rüzgârın önünde durmak neredeyse imkânsızdır. İTC rüzgârı ancak azınlıkların desteği ile durdurulabilirdi. Fakat Ahrar Fırkası bu şehirden tek bir mebus bile çıkaramayacaktır.29 Halbuki “Teşebbüs-i Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti” uzun sürgün yılları
boyunca özellikle Asya Türkiye’sinde örgütlenmişti. Fakat bu örgütlenme meşrutiyetin
ilanını müteakip yeterince verimli kullanılamadı. Bunun sebebi herhalde; Meşrutiyetin
ilanı ile birlikte buralardaki cemiyet üyelerinin İstanbul’a gitmeleri ve İTC’nin baskıları
etkili olmalıdır.
Seçimler öncesi Fener Rum Patriği, Patrikhane’nin, özellikle, On beşinci yüzyıldan beri
devam eden ayrıcalıklarının korunmasında ısrarcı davranmaktadır. İttihatçılar kendi açılarından küçük bir ödünle, evlenme ve miras hukuku konusunda Rum Patriği’ne yasal
yetki vermeyi öneriyorlardı. Patrikhane ise sert bir tutum içine girmişti; Patriğin büyük
devletlere başvuracağı ve bütün Rumların yaklaşan genel seçimlere katılmalarını yasaklayacağı söyleniyordu. Bu durum karşısında ittihatçılar sessiz kalırken, Rum Cemaatinin
oylarını kazanmak isteyen ve seçimler için ittifak arayan Prens Sabahattin’in yakın çevresinden Ahmet Fazlı 29 Ağustos 1908’de (11 Ağustos 1324), tartışma konusu olan özel
hak ve ayrıcalıkların korunması için Teşebbüs-ü Şahsi ve Âdemi Merkeziyet Cemiyeti’nin
kendilerini destekleyeceğini söylemek üzere Joachim Efendi’yi görmeye gitmiştir.30 Prens
Sabahattin 8 Eylül tarihinde aynı garantiyi vermek üzere Patrikle görüşmeye gitmesi üzerine, Prensle İttihatçılar arasında ki ipler tamamen kopmuştur. Zaten bu olaydan yaklaşık
altı gün sonra yeni parti kurulacaktır.
11 Kasım’da, Ahrar fırkasından bir heyet, yaklaşan seçimlerde işbirliği yapmanın olanaklarını konuşmak üzere Patrik’i ziyaret etmiştir. Joachim Efendi prensipte böyle bir
öneriyi kabul ettiyse de, danışmanlarıyla görüştükten sonra, kendi durumunun, partiler üstü kalmasını gerektirdiğini ve bu yüzden, bir siyasal partiyle işbirliği yapmayı kabul edemeyeceğini bildirir. Ancak, Rum mebuslarla Ahrar Fırkası mebuslarının Meclis-i
Mebusan’da birbirlerini desteklememeleri için bir neden olmadığını belirtmiştir.31 Böylece Ahrar Fırkası ile Rum Cemaati arasında gayrı resmi bir ittifak kurulmuş oluyordu. Bu
durumda İTC tarafından hiçte hoş karşılanmayacaktır.
İttihatçılar bu görüşmeyi dillerine dolayacak ve partiye bir saldırı aracı olarak kullanacaklardır. Hüseyin Cahit (Yalçın) Tanin’de bu görüşme için şunları yazacaktır: “Sabahattin Bey’in Fırkası, Fırka-i Ahrar, demek, Patrikhane nazarında âdem-i merkeziyet demekAkşin, “31 Mart...”, s.558
Kansu, a.g.e., s.242’den naklen; Tanin, 16 Ağustos 1324/29 Ağustos 1908; Tanin, 17 Ağustos 1324/30 Ağustos 1908
31
Kansu, a.g.e., s.247-248 ve 294
29
30
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tir. Âdemi merkeziyet ise, Midilli’nin Sakız’ın, vesair adaların hep birer Girit olması, hep
Yunan aguşuna atılması demektir.” diyerek sert bir üslupla eleştirecektir.32
Arnavut milliyetçileri de Ahrar fırkasının propagandasını yaptığı âdem-i merkeziyetçilik programını destekleyeceklerdir.33 Bu desteğe rağmen Ahrar fırkası listelerinden aday
olmayacaklar daha sonra partiye katılma eğilimi göstereceklerdir.
Arnavut milliyetçisi İsmail Kemal Bey Kamil Paşa’nın yurda dönme ve Ahrar fırkasında siyasete atılma teklifi üzerine 18 Aralık’ta Paris’ten İstanbul’a döner.34 Ali Kemal
Bey’le birlikte İsmail Kemal Bey’in de Ahrar Fırkasına daveti parti içinde tepkiye neden
olur; çünkü mutlakıyetçi rejim taraftarı olmalarıyla tanınan her ikisi de, irtikâp ve rüşvet
almakla suçlanıyor ve monarşist eğilimlerinin yanı sıra, Sultan Abdülhamit’in güvenilir
hafiyeleri olarak çalışan, eski rejimin işbirlikçileri diye biliniyordu. Sonuç olarak, şöhretleri çok kötüdür. İsmail Kemal ve Ali Kemal Bey’in partiden çıkartılmalarını isteyen Doktor
Rıza Nur, Ahmet Fazlı (Tung), Mahir Said Bey ve Celalettin Arif Bey, bu istekleri yerine
getirilmeyince, parti liderlerinin yeterliliklerini sorgulayarak, hep birlikte partiden ayrıldılar.35 Ali Kemal Bey ve İsmail Kemal Bey kendilerine karşı oluşan tepki üzerine fırka ile
olan alakalarını bir süreliğine kesmişlerdir. Böylece Fırkadan ayrılan zevatta istifalarını
geri almışlar ve fırka faaliyetleri sekteye uğramamıştır.36
Ahrar Fırkası, yapılan seçim çalışmaları sırasında umduğu desteği bulamayınca aralık ayında yapılan ikinci derece seçmenlerin belirlendiği günlerde, mebus seçimlerinde
İstanbul’da –ve diğer seçim çevrelerinde- kendi adayları yanında bazı Rum Adayları destekleyeceğini kamuoyuna duyurmuştur. Bu sıralarda yoğun tepkilerden çekinen Prens Sabahattin, basın yoluyla Ahrar Fırkası ile bağı olduğunu inkâr etme yolunu seçmiştir.37
Seçimler yapılır ve sonuçlar görünüşte İttihat ve Terakki Cemiyetinin kesin zaferiyle
sonuçlanır. Fırka Ankara’da kendi çabaları ile mebus seçilecek olan Mahir Sait Bey dışında
herhangi bir mebus çıkaramayacaktır. İkdam’ın seçim günü yayınlanan sayısında ‘Fırka-i
Ahrar Adayları’ (İstanbul) olarak şu isimler yer almaktadır: Sadrazam Kamil Paşa, İkdam
Başyazarı Ali kemal Bey, Celalettin Arif Bey, Ahmet Fazlı (Tung), Nurettin Ferruh (Alkend), Pantoleon Cosmidis, Constantin Constantinidis, Krikor Zöhrap ve Albert Vitali
Fraggi.38
Ahrar fırkasının Türk adayları seçimi büyük bir farkla kaybetmişlerdir. İkdam’ın başyazarı Ali Kemal Bey 64, Ahmet Fazlı (Tung) 31, Sadr-ı Azam Kamil Paşa 18 ve Celaleddin
Arif Bey dört oy alabildiler. Prens Sabahattin’de resmen aday olmadığı halde on sekiz oy
Tanin, 24 Şubat 1324/9 Mart 1909’dan nakleden Tunaya, Türkiye’de …, s.344-345
Kansu, a.g.e. s.252
34
Kansu, a.g.e. s.267, Cemal Kutay, Üç Paşalar Kavgası, Tekin Yay., İstanbul 1998, s.49
35
Kuran,Ahmed Bedevi, İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler, İstanbul 1945, s.271. Kuran, Osmanlı …, s.455. Akşin, “31 Mart...”, bs.548-9.
36
Kuran, Osmanlı …, s.455
37
Prens Sabahattin, a.g.e., s.88. * dip nota bak. Yalçın, a.g.e., s.105.
38
“Fırka-i Ahrar Namzetleri”, İkdam, 28 Teşrin-i Sani 1324/11 Aralık 1908, s.2. Kansu, a.g.e.den naklen s.299
32
33
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aldı. Partinin önemli isimlerinde Nurettin Ferruh Bey tek bir oy bile alamamıştır.39
Meclis 4 Aralık 1324 (17 Aralık 1908) Perşembe günü Sultan Abdülhamit’in huzurunda açılmıştır. Çoğunluğu İTC elinde olan mecliste Türk 147, Arap 60, Arnavut 25, Rum 26,
Ermeni 14, Yahudi 4, Slav menşeli 10 üye yer almaktaydı.40
Meclis-i Mebusan’ın açılmasıyla birlikte, Amasya mebusu İsmail Hakkı (Mumcu) Paşa,
Cidde mebusu Kasım Zeynel ve İstanbul mebusu Pantaleon Cosmidis Ahrar Fırkasına
katıldılar. Partiden ayrılmadan önce Meclis-i Mebusan’a Ankara mebusu olarak girmeyi
başaran tek Ahrar Fırkası adayı Mahir Said Bey de karar değiştirerek, tekrar partiye katılır.41
Ahrar fırkası seçimlerde büyük yenilgiye uğramasına rağmen; seçimlerden sonra açılan
Meclis-i Mebusan’da küçük de olsa bir grup oluşturmayı başaracaktır. Bu grubu İTC listelerinden kazanan ya da azınlık ve bağımsız mebuslar oluşturacaktır. Fırka Mecliste İttihat
ve Terakki Cemiyetine muhalif olmak üzere sayıları 60–70 arası değişen bir grup teşekkül
ettirmiş ve bu suretle mecliste bir güç olmayı başarmıştır.
Ahrar Fırkasının Meclis’te kalabalık bir grup oluşturması İttihat ve Terakki Cemiyetini
A. B. Kuran’ın deyimiyle “sinirlendirmiş, her nefes alınmasını kendileri aleyhine bir hareket veya kıyam telakki etmek za’fına müptela etmişti.”42 Ahrar Fırkası İttihat ve Terakki
Cemiyetinin tam tersi bir görünümle kozmopolit bir görünüm sergilemektedir. İttihatçı
kanadın milliyetçi (Ermeni Mebuslara rağmen) görüntüsünün tersine Ahrar Fırkası içinde her türlü unsuru barındırıyordu. Özellikle Arap, Arnavut, Rum ve Ermeni mebusların
bu grupta bulunmaları İttihat Terakkinin Türk milliyetçiliğinin teşkilatı gibi görüldüğünün bir belirtisi sayılabilir.43

İttihat Terakki Cemiyeti ve Ahrar Fırkası
Ahrar Fırkası eklektik bir yapı arzetmesine rağmen İttihat ve Terakki Cemiyetinin
büyük tepkisini ve öfkesini üzerinde toplamıştır. Bunun sebeplerini Sina Akşin şu şekilde sıralamaktadır: “İTC’nin, gizli de olsa, Türkçülüğü karşısında muhalif bir partinin bütün Türk olmayanları peşinden sürüklemesi pek kolaydı. İTC, ancak sindirme ve yıldırma
yöntemleriyle bunun önüne geçebiliyordu. İkinci neden de şu olabilir: İTC halka dayanan
bir parti değildi, gücünü Türklerin okumuşlarından alıyordu. Bunlarda bütün imparatorlukta bir avuç kişiydiler. İmparatorluktaki en önemli gazetelerden birçoğu da muhalifleri tutuyordu. İşte İTC, muhalefetin okumuşların desteğini kazanmasından çekiniyordu.
Böyle bir gelişme İTC’ni zayıflatırdı, hem de Türkçülüğü. Nitekim göz önünde olduğu için
İstanbul’da muhalefeti hoş görmek zorunda kalan İTC, onun taşrada teşkilatlanmaması
için yapmadığını bırakmamıştır. Adem-i merkeziyetçileri Anadolu’ya sokmamış, DemokKansu, a.g.e., s.300
Osmanlı Devleti Tarihi-1, edt. E. İhsanoğlu, İstanbul 1999, s.119
41
Tunaya, Türkiye’de…, s.244, Kansu, a.g.e. s.268
42
Kuran, Osmanlı …, s.455
43
Akşin, “31 Mart...”,s.558.
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rat Fırkanın bir propagandacısına karşı suikast düzenlemiş, bazı muhalefet gazetelerinin
taşraya gitmesini önlemiştir. Taşrada varolan özel bir tehlike de, orada İTC ile özdeş olmayan hâkim sosyal grupların, yani eşraf ve âyanın muhalefeti desteklemesi ihtimaliydi.”44
İttihat ve Terakki Cemiyeti, Ahrar Fırkasını bölücülükle ve kozmopolitlikle suçluyor,
patrikhane ile ağız birliği ettiğini ileri sürüyordu. Ayrıca Ahrar Fırkası İngiliz taraftarlığı
ile de suçlanıyordu. İngiliz yanlısı oldukları suçlamasına Fırka adına Nurettin Ferruh Bey
bir bildiri ile “…bu suale cevap vermek her ne kadar gereksiz ise de; konu ile ilgili olarak
Fırka programı ve hareketimiz yeterince açıktır.”45 derken. Muhtariyetçilik ve İngiliz yanlısı olma suçlamasına basın yoluyla Parti Katib-i Umumi Vekili Ziya imzasıyla yayınlanan
açıklamada “Fırka-ı Ahrar’ın meslek ve maksadı nizamnamesinde, programında sarahaten
izah ve beyan olduğu veçhile Kanunu Esasi’nin kabul etmiş olduğu tefrik-i vezaif ve tevsi-i
mezuniyet–i idarenin tatbiki olup yoksa ne muhtariyet-i idare ne de adem-i merkeziyet-i
siyasiye fikir mesleğini takip etmemiş ve bu misüllü makalat sarf-ı aracıktan ve “Neue
Freie Presse”nin malumat-ı sahihe vesika(?) ahz edememiş olmasından menbus bulunmuş
olduğu beyan ve ilan olunur”46 denilecektir.
Ahrar Fırkası ile İttihat ve Terakki arasında ki ilk ciddi gerginlik ise Osmanlı Devletinin
kuruluşunun 610. yılı münasebeti ile verilen ziyafete Sadrazam Kamil Paşa’nın katılması
olmuştur. Hâlbuki bu ziyafete İttihatçı Hilmi Paşa ve Gazi Muhtar Paşa dahi katılmış bulunmaktaydı. Kamil Paşa ziyafette “Fırka-i siyasiye memleketin selamet ve tealisini tayin
ve temin için tahrii kari’ eşkâl eder bunların emellerinde esasen bir fark yoktur. Cümlesi vatanın selametine hizmet edecekleri cihetle bunlar arasındaki ihtilaf aynı rahmet
addolunur” demiştir. Bu ziyafete İttihat ve Terakki Cemiyeti davet edilmesine rağmen
katılmamıştır.47 Bu ziyafete karşı aynı otelde Kamil Paşa’nın düşürülmesinden sonra bu
sefer İttihatçıların düzenledikleri ziyafette de Meclis Başkanı Ahmet Rıza Bey’in nutku
Ahrar’cıları kızdıracaktır. Ahmet Rıza şu sözleri içeren bir söylev vermiştir:
“Devr-i İstibdatta cerr-i menfaat veya anasır-ı Osmaniyeyi ayırmaya hizmet eden hainler bu inkılâptan tabii memnun değildirler. Onlar yine eski devri isterler ve yahut aynı
maksada bir tarik-i aharla nail olabilmek için hürriyetin kayıtsız, kontrolsuz olmasını isterler. Cemiyetin tahakkümünden şikâyet edenler onlardır. Bir taraftan ilmiyeyi, diğer taraftan da anasır-ı gayri müslimeyi cemiyetten soğutmaya çalışanlar onlardır.” Ahrar’cılar
bu sözlerdeki hainlerin kim olduğu şeklindeki sorularını Ahmet Rıza Bey “nutkunda tadat
eylediğim ef’al-i muzirraya tasaddi edenler” olduğu şeklinde cevaplandıracaktır.48
Gelişen olaylar, Sadrazam Kamil Paşa’nın icraatlarından Ahrar Fırkasının yeterince
memnun olmadığını göstermektedir. Fırka Sadrazamı yeni açılımlara zorlamaktadırlar.
Akşin, “31 Mart...”, s.559
Tunaya, Türkiye’de…, s.178.
46
Serbesti, 29 Mart Pazar, N: 145
47
Serbesti, “Ahrar Fırkası-Ziyafet”, 15 Kanun-i Sani 1324 Perşembe N:72
48
Tunaya, Türkiye’de…,s.179, (1 Mart 1325-14 Mart 1909). Serbesti, “Fırka-i Ahrar’dan Ahmet Rıza Bey’e” 13
Mart 1325 No:129, 12 Mart 1325 Nurettin Ferruh imzalı. Bu yazı Osmanlı, 26 Mart, 1909, 10. Akşin, “31
Mart...”, s.557
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Memleket dâhilindeki asayiş sorunlarının çözümü konusunda 60’a yakın mebusun İstanbul ve diğer vilayetlerdeki asayişsizlik hakkında Dâhiliye Nezareti’nden açıklama istenilen takriri ile mecliste sert bir tartışma başlar. Yalnız takrirde, hükümete müdahale ve
Kanun-ı Esasi ahkâmına tecavüzden de bahsedilmektedir (Takririn tam metni maalesef
zabıt kayıtlarında bulunmamaktadır). Takriri verenlerin kimler olduğu bilinmemekle beraber müzakerelerin seyrinden bunların Ahrarcı ve İT muhalifi mebuslar olduğu anlaşılmaktadır. Müzakereler sırasında görüşmeler, siyasi ve adi vakalar öne sürülerek “tevsi’-i
mezuniyet” konusuna getirilmiştir. Takrir sahipleri ve Ahrarcı mebuslar karışıklığın çözüm yolu olarak vilayetlere ve vilayet meclislerine kendi kendilerini yönetmek hususunda daha geniş yetkiler verilmesini talep etmişlerdir. Müzakereler sırasında bu konunun
partilerin programlarında da yer aldığı belirtilmiştir. İttihat Terakki Cemiyeti’nin 1908
senesinde neşredilen programındaki 5. maddede “usul-ı idaredeki rabıta-ı mevcude fek ve
ihlal olunmamak şartıyla Kanun- Esasi’nin 108. maddesindeki mevzu’u bahs olan tevsi-i
mezuniyet-i idare usulünün temami-i tatbikini temin edecek kavanin-i mahsusa va’zı talep olunacaktır.” deniliyordu.49 Ahrar Fırkasının neşredilen programının 9. maddesi de bu
konu ile ilgiliydi. İttihatçı Mebuslar ve bir kısım Türk mebus “Tevsi’-i Mezuniyet” tartışmasının bir an önce kapatılmasını istemiş önergenin görüşülmeden reddi için uğraşmışlar ve bunda da başarılı olmuşlardır.50
Görüşmeler sırasında İttihatçı Mebuslar hükümeti tutacak ve bu önergeye ve suçlamalara şiddetle karşı çıkacaklardır. Hatta Hüseyin Cahit Bey -ki birkaç gün sonra Kamil
Paşa’nın düşürülmesi için elinden geleni yapacaktır- takrire şiddetle karşı çıkarak “…
Bunlar istizah değildir. Yani genel bir politikadır. Bu politika hakkında da Sadrazam Paşa
Hazretleri bize izahat verdiler, biz de güvenoyu vererek, devletin dâhili politikasının pek
yolunda olduğuna inandık. Bir ay önce Sadrazam Paşa’nın pek hararetli taraftarı olanların, şimdi böyle bir davranış içine girmeleri beni büsbütün tereddüde sevk etti. Vaktiyle
itimat edenler, şimdi etmiyorlar. Demek ki bir ay önce bunu alkışlarken, başka hislerle
alkışlıyorduk, şimdi başka hissiyata kapıldık. Hâlbuki bizim burada sadece vatanın hakiki
menfaatlerini gözetmemiz lazım. Yalnız böyle terakki ederiz (Alkışlar). Dolayısıyla ben bu
takriri kabul edemem, etmemek taraftarıyım.”51 diyecektir.
Bu son olayı üç türlü yorumlayabiliriz. Ya Ahrar ile Kamil Paşa arasında fiili bir bağ
bulunmamaktadır (bu pek mümkün gözükmüyor). Ya da Kamil Paşa Ahrar Fırkasını ileri
sürerek İTC karşı bir güç yoklaması yapmak istemiştir. Çünkü pek çok İttihatçıya göre
Kamil Paşa Fırka-ı Ahrar’ın başkanıdır. Belki de akla daha yatkın olanı Kamil Paşa Ahrarı
desteklemek ve hatta birlikte çalışmakla beraber konumu itibariyle parti içindeki genel
politikayı, İTC’nin müdahaleleri nedeniyle hükümet çalışmalarına yansıtamamaktaydı.
Buda Ahrar Fırkası çevrelerini rahatsız ediyordu ve Ahrarcı basın sadrazama karşı ağır
eleştirilerde bulunuyordu. Beklide bu son önergeyle Ahrar Mebusları Sadrazamı daha ceTunaya , Türkiye’de…,s.156
MMZC. C.1, D.1, İç. 25, s. 551
51
MMZC. C.1, D.1, İç. 25, s.547-548
49
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sur adımlara zorlayabileceklerini de düşünüyor olmalıydılar. Ancak Sadrazamın cesurane
bir hareketinin nelere mal olabileceğini birkaç gün içinde gelişen olaylar gösterecektir.52

Ordu Siyasete
İTC ile Ahrar Fırkası arasındaki ikinci ciddi çatışma dönemi Sadrazam Kamil Paşa’nın
devrilmesi ile başlayacaktır. Kamil Paşa hükümetinin programı, büyük bir destekle kabul
edilmiş olmasına rağmen, İTC’nin sorumsuz bir şekilde hükümet işlerine müdahale etmesi Sadrazamı ve muhalefeti rahatsız etmiştir. Muhalif Basın İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni
yere batırıyor, eski Genç Türklerden Murat Bey bu arada önemli bir rol alıyordu. İstanbulda giderek küçük bir zümre halinde kalan İttihat ve Terakki Cemiyeti, Demokratik kuralları kabul eden bir parti olmak yerine, gizli bir cemiyetin baskı metotlarını benimsemiş,
kendini orduya dayamak isteyerek, orduyu siyasete sokmuştur.53 Zaman zaman gazetelerde Cemiyet tarafından Kamil Paşa hükümetinin dağıtılacağı ve yerine Hüseyin Hilmi
Paşa’nın getirileceği ve hatta Meclis-i Mebusan’ın dağıtılacağı iddiaları dahi yer alır.54
Bu sıralarda Yanya’da ‘Etniki Eterya’ çetelerinin faaliyetleri dikkati çekmeye başlamıştır. Buradaki çetelerin faaliyetlerini yok etmek için Kamil Paşa’nın Üçüncü Ordu Komutanlığından istekleri İTC’ni zayıflatmak için bir tuzak olduğu gerekçesiyle reddedilir.55
Ordu içerisindeki bu durumdan rahatsız olan Sadrazam Kamil Paşa (Ahrar Fırkasının da isteği üzere) Cemiyetin ağırlığını azaltmak için bir takım girişimlerde bulunarak,
ordunun politika işlerinden el çekmesini sağlamaya karar verir. Harbiye Nazırı Ali Rıza
Paşa’nın yerine ordu disiplinini kuracağına inandığı İkinci Ordu Kumandanı Nazım Paşa;
daha önce istifasını vermiş olan Bahriye Nazırı Arif Hikmet Paşa’nın yerine de Hüseyin
Hüsnü Paşa getirilmiştir. Maarif Nezaretine de Roma Sefaretinden 10–15 gün önce gelen
Ziya Paşa tayin edilir.56 Akşin özellikle Ali Rıza Paşa’nın azlinde usulsüzlük olduğunu ve
bu usulsüzlüğü The Times muhabirinin bile kabul ettiğini söylemektedir.57
Bu yeni tayinler İTC ile Kamil Paşa arasındaki pamuk ipliğiyle bağlı ilişkilerin tamamen kopmasına yol açacaktır. Nazırların değiştiği gün İTC ileri gelenlerinden Nazım Bey
telaş içinde Sadrazamın konağına gelerek kendisine bu değişikliğin Cemiyetçe garip karşılandığını ve nasıl olup da kendilerine haber verilmeden yapıldığını sorar. Kamil Paşa,

Örneğin çeşitli tarihlerde Serbesti Gazetesinde yayınlanan haber ve yorumlarda, açıktan açığa Kamil Paşa ve
hükümeti eleştirmektedir. “Bizde Nazırlar” ve “Milletin Hakkı gasp ediliyor” 23 Kanun-ı Sani 1324 Cuma, No:
80, Maarif Nezaretine hakkı Bey’in atanmasını eleştiren bir yazı “Yine mi Hakkı Bey?” ve aynı gün Bağdat Valisinin atanma şeklini eleştiren “Vali –i Bağdat Necmettin Bey” başlıklı haber, 20 Teşrin-i Sani1324 Perşembe
No: 18. “Tenkit” 17 Teşrin-i Sani 1324 Pazartesi, No: 15.
53
Fahri Belen, 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1973, s. 86 ve 96
54
Serbesti, “Gazetelerden İktibas” 20 Kanun-i sani 1324 Salı No: 77
55
Türk Silahlı kuvvetleri Tarihi, III. Cilt 6. Kısım (1908-1920), Genel Kurmay Başkanlığı yay., Ankara 1971,
s.65
56
Resimli Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi C.4, Güven yay., İstanbul 1963, s.3424, Ayfer Özçelik, Sahibini
Arayan Meşrutiyet, s.116, Sina Akşin, Şeriatçı bir Ayaklanma 31 Mart olayı, İmge yay., Ankara 1994, s.28
57
Akşin, Şeriatçı bir Ay…, s.28 (Akşin’den naklen 14 Şubat 1909 The Times Kahire haberi)
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soğukkanlılıkla bunda garip bir taraf bulunmadığı cevabını vermiştir.58 Ordunun siyasetle
ilgilenmesinin Kamil Paşa tarafından hoş karşılanmaması üzerine alınan tedbirler Cemiyet tarafından, kendisini ve meşrutiyeti ordudan mahrum etmek olarak yorumlanmıştır.
Yusuf Hikmet Bayur, Mustafa Kemal’in de ordunun siyasete bulaşmasından duyduğu huzursuzluk ve engelleme çabaları üzerine, İttihat ve Terakkicilerin onu öldürtmeyi düşündüğünü yazmaktadır.59
İTC son gelişmeler üzerine Kamil Paşa’yı düşürmeye karar verir. Meclis, 11 Şubat
1909’da yaptığı bir toplantıda Kamil Paşa’nın 13 Şubat’ta Meclise gelerek açıklamada bulunmasını istemiştir. 12 Şubat 1909’da ise, Dahiliye Nazırı Hüseyin Hilmi, Adliye Nazırı
Refik ve Şurayı Devlet Reisi Hasan Fehmi Paşalar, Harbiye ve Bahriye Nazırlarının değiştirilmesinden kendilerine haber verilmediğini bahane ederek protesto amacıyla istifa
ettiler. Aynı gün bir Selanik gazetesi Abdülhamit’in tahttan indirildiğini ve yerine Yusuf
İzzettin Efendi’nin Padişah olduğunu yazar. İstanbul’da ise böyle bir komplo hazırlandığı
yolunda söylentiler dolaşmakta ve hazırlayanlar arasında eski Harbiye Nazırı’nın da bulunduğu söylenmektedir. Cemiyet hemen harekete geçerek, bir bildiri ile bütün bunların
asılsız olduğunu açıklar (İkdam 13 Şubat 1909). Muhtemelen bu tür haberler kabine değişikliğinin üzerindeki tartışmaların yönünün değiştirilmesi amacıyla ortaya atılmıştır.
Ancak Cemiyet bu işin peşini bırakmamış, Tanin gazetesi yapılanı bir hükümet darbesi,
Meclis’in haklarına tecavüz ve Anayasa ilkelerinin ihlali olarak nitelemiştir.60
Bu sırada İstanbul’da bulunan Harp gemilerinin komutanları, Harbiye ve Bahriye Nazırlarının değiştirilmesini protesto etmişler ve bunun meşrutiyete darbe olduğunu, donanmanın meşrutiyete yemin ettiğini bu sebeple galeyanda bulunduklarını hükümete
bildirerek tehditlerde bulunmuşlardır.61 Bu arada Edirne’ye ve Selanik’e haberciler gönderilerek İstibdat idaresinin geri getirilmek istendiği ileri sürülerek İkinci ve Üçüncü Ordu
subayları tahrik edilir. Bunlar derhal harekete geçeceklerine dair Meclise ve başka yerlere
telgraflar yağdırdılar.62 İTC ve askerler icra kuvvetlerinin de Anayasa’ya göre bazı yetkileri bulunduğunu hiç hesaba katmayarak isteklerini rahatlıkla yaptırabilecekleri meclisten
başka, yetkili bir kuvvet tanımak istemiyorlardı. Bu durum ne anayasaya ne de devlet
yönetimindeki teamüllere uyan bir davranış tarzıydı.
Kamil Paşa muhtemelen daha önceki güven oylaması ve son müzakerelerdeki mebusların tutumunu, Meclis içinde kendisi için büyük bir desteğin var olduğu şeklinde yorumlamıştır. Bu desteğe güvenerek, orduyu İTC’nin etki alanından çıkarmak ve böylece de
İTC’ni iyice zayıflatmayı amaçlamıştır.63 Ama kendisi askerlerden ve kabine üyelerinden
ummadığı bir tepkiyle karşılaşır, Mebuslarda gelişen olaylar karşısında büyük bir telaşa
İnal, İbn-ül-Emin Mahmut Kemal, Son Sadrazamlar, İstanbul 1982 s.1339
Bayur, İnkılap Tarihi, C.1, Kıs. 2, Maarif Matbaası, İstanbul 1940, s.166
60
Ahmad, Feroz, İttihat ve Terakki 1908-1914, Kaynak yay., 4. Baskı, İstanbul, 1995, s.54 (Ahmad’den naklen
Tanin, 12 Şubat 1909 ve “Meşruti İdareye Mühim Bir Darbe”, Şurayı Ümmet, 12 Şubat 1909.
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Türk Silahlı kuvvetleri Tarihi, III. Cilt 6. Kısım (1908-1920), s.65
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Resimli Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi C.4, s.3424
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kapılırlar. Onu bir ay önce büyük bir hararetle destekleyen Mebuslar, adeta meclisi basan
beli silahlı subayların tesiriyle Kamil Paşa’yı istifaya kadar götüreceklerdir.
Askerin bu şekilde müdahaleci tutumu Ahrar Fırkası tarafından hiç de hoş karşılanmayacak Ankara Mebusu Mahir Sait Bey “Askerler siyasete karışamaz efendim” diye tepki
gösterirken, bir başka Ahrar fırkasına mensup Kütahya Mebusu Abdullah Azmi Bey “Askerler Meclisi Mebusan’a istida vermekten memnu mudur efendim” diyerek tepki gösterecektir. Fakat ordu ile açık bağı olan İTC’nin düşüncesini Ankara Mebusu Talat Bey gayet
açık bir şekilde “Selameti vatanı tehlikede gören her fert karışabilir” diyerek ifade
edecek ve büyük bir destek görecektir.64
Sadrazam Kamil Paşa 8’e karşı 196 oyla (ayrıca 53 çekimser ile 2 muallel ve 1 boş vardır) düşürülür.65 Kamil Paşa, 13 Şubat 1909’da istifa etmiştir. 13/14 Şubat 1909’da ise
hükümetin kurulması görevi İttihatçılığıyla bilinen Hüseyin Hilmi Paşa’ya verilecektir.
Böyle bir olayın sözü bile daha on onbir gün önceki muhalif gazetelerde “Şeytan kulağına
kurşun” tabiriyle duyurulacaktır.66 Kamil Paşa ileriki günlerde bu sonucu değerlendirirken, 60 kadar mebusun Cemiyet tarafından tehdit edildikleri için oy kullanmadan meclisi
terk ettiğini iddia edecektir.67
Sadrazam Kamil Paşa hakkındaki gensoru oylaması sırasında Ahrar Fırkası içinde de
ilginç bir durum ortaya çıkmıştır. Parti içinde Kamil Paşa’ya açıktan destek veren sadece beş mebus çıkacaktır. Yine meclisteki azınlıklara mensup mebusların tamamına yakını karşı oy vermişlerdir. Yalnızca Niğde Mebusu Yorgaki Efendi Kamil Paşa’ya itimat
oyu verecektir. Ahrar fırkası tam anlamıyla bölünmüş bir görünüm arzetmektedir. Ahrar
Fırkası’ndan Kamil Paşa’ya beş destek oyuna karşılık(Abdülhamid Zehravi Efendi-Hama
Mebusu, Aziz Paşa Vrione-Berat Mebusu, İsmail Kemal-Berat Mebusu, Müfit Bey-Ergiri
Mebusu, Rıfat Bey-Halep Mebusu.); tespit edebildiğimiz Mebuslar içinden 32 Mebus oylamaya katılmazken, karşı oy veren Mebus sayısı 35’dir. Buda muhtemelen meclis koridorlarına kadar giren silahlı subayların baskısı sonucu olmalıdır.
Hüseyin Cahit, Meclis’teki bu üstü örtülü darbeyi, 14 Şubat 1909 tarihli Tanin gazetesinde şu şekilde anlatacaktır:
“Mebusan Meclisi, kolay kolay unutulmayacak bir gün yaşadı… Otuz yıl süren
baskı rejiminden sonra yeniden kurulan Meclis, büyük bir buhranla karşı karşıya kaldı… Bir tarafta mutlakıyet, öte tarafta hürriyet vardı. Hangisini seçecekti?
Eğer sorun açık seçik belirlenmiş olsaydı seçmek kolay olurdu; Mutlakıyete karşı direnilir, hürriyet desteklenirdi. Ancak bu kez, karşısında tecrübeli düşmanlar
vardı… Bu yüzden de Meclis’in bu sorunu nasıl çözümleyeceği haklı olarak endişe
uyandırıyordu. Eğer dün Meclis yenik düşseydi, bu talihsiz ülke öldürücü bir darbe
yemiş olacaktı. Neyse ki, mebusların çabuk ve kararlı davranmalarıyla hem millet,
aynı yer.
MMZC. C.1, İ. 27, s.613-614. Akşin kararı yanlış olarak 8’e karşı 198 oyla alındığını yazmaktadır. Feroz
Ahmed’de aynı hatayı yapıyor.
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hem de Anayasa kurtarıldı.”68

Kamil Paşa’nın iktidarı ele geçirmek için kalkıştığı bu hareketle, İttihatçıların ilk kez
ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarını fark ettikleri anlaşılıyordu ve bu beladan kurtuldukları için rahat bir nefes aldıkları belliydi.69
Kamil Paşa’nın gayrı kanuni bir yolla düşürülmesi, ortalık yatıştıktan sonra muhalefet ve Kamil Paşa’nın düşürülmesini kendi saygınlığına ve Türkiye’de ki çıkarlarına indirilmiş bir darbe olarak gören İngiltere tarafından da hoş karşılanmayacaktır. İttihat ve
Terakki Cemiyeti adına Mehmet Arslan Bey İngiliz Elçiliğine giderek İngiliz dostluğunun
devam edeceğini açıklamıştır. Ancak, Sir Gerard Lowther, bu isteği olumlu karşılamamış,
Cemiyet’e karşı soğuk ve patronca bir tavır takınmıştır. İTC, ayrıca, The Times ve Daily
Telegraph gazetelerine bu yolda telgraflar çeker. İstanbul’da İngilizce yayınlanan ve İngiliz
Büyükelçiliğiyle ilintisi olduğu bilinen Levant Herald gazetesi, Kamil Paşa’yı öylesine savunuyor ve Cemiyet’e karşı çıkıyordu ki; Cemiyetin bazı üyeleri, gazetenin başyazarına işten
el çektirilmesini dahi istediler.70 İngilizlerin Cemiyete karşı tavırları doğal olarak muhalefeti de etkilemekteydi. İstanbul’daki İngiltere Büyükelçisi Lowther Başbakanı Grey’e
gönderdiği gizli bir yazıda İngiliz basınındaki İTC karşıtı havanın tezahürlerini şu şekilde
bildiriyordu: “halkın büyük bir çoğunluğu tarafından memnuniyetle karşılanmakta ve Cemiyet aleyhtarı İstanbul gazetelerinde yorumlarla birlikte yayınlanmaktaydı”.71
Bu arada muhalefete mensup bazı mebusların (ancak isim zikredilmemiş) İngiliz büyükelçiliğini ziyaret ederek bilgi verdikleri ve yardım istediklerini Sir G. Lowther bir yazısında (3 Mart 1909) şu şekilde belirtiyor:
“Gerek görüşlerini şimdiye kadar saklı tutmuş birçoğu, gittikçe cesaret kazanarak
Kamil Paşa’nın düşmesine sebep olanları bu Anayasa dışı şiddet gösterisinden
ötürü kınamaktalar. Tuhaftır, yine birçoğu, Halifelik ve Sultanlık geleneklerinden bile yoksun olarak niteledikleri adamların yeni despotizminden kurtulmak
için, İngiltere’yi kendilerine yardım edecek bir güç olarak görmekteler. Bazı mebuslar, bana gizli olarak, olayların gelişiminden duydukları endişeyi belirterek,
İngiltere’nin gizli bir Cemiyet’in diktası sonucu ortaya çıkacak felaketleri önlemek
üzere müdahale etmesi gerektiğini belirttiler…
Cemiyet taraftarı basın, Kamil Paşa’yı tutan gazetelere şiddetle saldırıyor. Bu saldırılarda, hafif bir İngiliz aleyhtarlığı da sezilmekte. Halk, eskiden olduğu kadar
İngiliz taraftarı ve ortaya çıkacak herhangi bir iç ya da dış kargaşalığı Cemiyet’in
yanlış ve Anayasaya aykırı davranışının bir sonucu olarak yorumlamaya hazır. Padişah dahi kısa bir süre önceki görüşmemizde, durumdan büyük endişe duyduğunu gizlice açıkladı…”72
Cemiyet, kendisine yapılan eleştirilerden o kadar bunalmıştır ki 9 Mart tarihli gazeAhmad, a.g.e., s.56.
aynı yer.
70
Akşin, Şeriatçı Bir Ay…, s.32, Ahmad, a.g.e., s.57-58.
71
Ahmad, a.g.e., s.57.
72
Ahmad. a.g.e., s.56-57.
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telerde bir bildiri yayınlama ihtiyacı hisseder. Cemiyet bu beyannamede Kamil Paşa Hükümetini her şeye rağmen desteklediklerini ancak Meclisin düşürmesinden sonra kurulan yeni kabinenin başarısı için çalıştıklarını belirterek. Ortaya çıkan durum hakkında
kardeşlerimizi aydınlatmak istiyoruz denir. Bildiride İkdam, Yeni Gazete, Serbesti, Hukuk-ı
Umumiye gazeteleri açıktan hedef gösterilerek birer paçavra olarak itham edilir ve bu gazeteler Kamil Paşa ve devr-i sabık hafiyelerinin Cemiyet karşıtı güçleri olarak ilan edilir.
Yine Cemiyet, bu gazeteleri milleti soymakla suçlar. Ve bu grubun iki amacı olduğu iddia
eder. Buna göre: Birinci amaç Sultan Abdülhamit’i tahttan indirip yerine Reşat Efendiyi
geçirmek, İkincisi ise Cemiyeti ortadan kaldırmak.73
Aslında bu haberdeki her iki iddia bir noktaya kadar Ahrar Fırkası ve muhalefetin bir
kısmı için doğru sayılabilir. Ahrar Fırkası daha işin başından beri Abdülhamit’in yerinde
durmasını hazmedememiştir. Ve hazırladığı parti programında da hiçbir suretle padişahın şahsından bahsetmez, aksine padişahın yetkilerinin kısıtlanmasını öngörür; ikinci
mesele ise Cemiyetin gizli durumu nedeni ile zaten açık bir durumdur. Ahrar Fırkası Cemiyetin açık siyasi bir parti haline gelmesini ve gizliliği bırakmasını ister. Hüseyin Cahit
(Yalçın) anılarında bu durumu şu şekilde anlatır: “Bir yanda Cemiyet olacaktı, bir yanda
da Parti. Meclise mebus olarak girmiş Cemiyet üyelerinin toplamına Parti denilecekti.
Öyle bir siyasal Parti ki, bütün üyeleri yalnızca Meclis’teki Mebuslardan oluşuyordu. Bu
siyasal partiyi meclis dışında, ülke içinde kim tutacaktı? Cemiyet. Görülüyor ki Cemiyetle
Partinin ilişkileri birçok yanlış anlamalara, dedikodulara, eleştirilere ve karışıklıklara yol
açacaktı. Gerçekten İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Parti’nin ilişkisi, Meşrutiyet’in sonuna
kadar akıllıca bir biçime sokulamadı.”74 Diyerek bir nevi bu suçlamaları kabul etmektedir.
Yeni Kurulan Hüseyin Hilmi Paşa Kabinesi ve Cemiyet yükselen muhalefet karşısında
basının sesini kesmek ve toplumsal muhalefeti önlemek ve durumlarını sağlamlaştırmak
için yasal yoldan hareket etme kararına varır.
Zaten Basındaki şiddetli kavga çıkarılmak istenen “Yeni Matbuat Nizamnamesi” üzerine had safhaya varacaktır. İttihatçı karşıtı basın, bu yasa tasarısını “özgürlükçü basının
susturulması olarak” görürken, İttihatçı basın ise bu tasarıyı basındaki çatlak seslerin hizaya getirilmesi açısından desteklemekteydi. Saadet gazetesi “Matbuat Nizamnamesi”ni
“İstibdat nizamnamesi” olarak isimlendiriyordu.75 “Mesele-i Mühimme-i Hazıra” başlıklı
yazıda o gün için beş mühim mesele belirtilirken, bu nizamnamede önemli meselelerden
biri olarak kabul ediliyordu. 76
Serbesti, “Kamil Paşa’nın Sükûtunu Müteâkip <<İttihat ve Terakki>> Cemiyeti Merkezinden Umûm Vilayetlerdeki Şûbatına Tebliğ Edilen Beyanname Suretidir” 9 Mart 1325, No:125.
74
Yalçın, a.g.e., s.84.
75
Saadet, “Matbuat Nizamnamesi” 16 Kanunusani 1324, No: 180.
76
Serbesti, “Mesail-i Mühimme-i Hazıra”, 20 Kanunusani 1324, No: 77
“1- Bulgaristan Seferberliği,
2- Rumeli’de yeniden çetelerin teşkili,
3- Umur-ı Maliyenin ıslahıyla bütçenin tehiri,
4- Matbuat Nizamnamesi ve gazete İmtiyazı alacaklar hakkında Beşyüz lira depozito talebi,
73
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Basının yönlendirmesi ile Matbuat Nizamnamesini protesto için mitinge davet edilen
halk 25 Kânunusani günü oldukça büyük bir kalabalıkla bu nizamnameyi protesto edecektir. 77 Basını susturmak için çıkarılmak istenen yasa toplumun tepkisi üzerine Meclis-i
Mebusan tarafından ileriki bir zamanda tekrar görüşülmek üzere rafa kaldırılıyordu.
Matbuat Nizamnamesi çıkarılamamıştır ancak 3 Mart (1909)’da yürürlüğe giren bir
yasayla, yapılacak kamu toplantılarının en az 24 saat önce ilgili makamlara bildirilmesi
şartı getirilerek adeta her türlü gösterinin önüne geçilmeye çalışılacaktı. Kendini güvende hissetmeyen Cemiyet, bir önlem olarak Yıldız’daki muhafız alayının geri kalanının da
Anadolulularla değiştirilmesi kararını aldı. Ancak, Padişaha sadık Arap ve Arnavut birlikleri direndiler ve Makedonyalı askerler tarafından zorla yola getirilmeleri gerekti.78
Sertlik politikası ile sonuç alamayacağını anlayan İTC muhalefet karşısında tavır değişikliğine gitmeye karar verir. İTC, Ahrar Fırkası ile şubat ayı sonlarına doğru uzlaşma girişimlerinde bulunur. İki fırka arasını bulmak için yapılan “Fırka-i Müzahire” ve “Cemiyet-i
Vatanperverane” girişimleri başlar. Cemiyet Liberallere bir ateşkes teklifinde bulunuyordu ve onlara yurtseverlik adına Cemiyet’e saldırmaktan vazgeçip, duruma bir çözüm yolu
bulmak için işbirliği yapmalarını teklif etti. Sonunda, Ahrar Fırkası da en az İttihat ve
Terakki kadar İslamcı unsurlar tarafından eleştirilip, saldırılara uğramaktaydı (İttihad-ı
Muhammedi Cemiyeti, İttihat ve Terakki Cemiyeti’yle Ahrar Fırkasından, Osmanlılığı savunan tek bir kuruluşmuş gibi söz etmekteydi.) Liberaller, irtica ve Ekim’deki Taşkışla
isyanının kendileri için tehlikeli olduğunun farkındaydılar. Ahrar Fırkası’nın en önde gelen gazetesi İkdam, irticanın bastırılması lehinde yazılar yayınlamaktaydı. (Bkz. İkdam,
1 Kasım 1908). Toplumsal konularda bazı Liberallerin görüşleri, Cemiyet’inkinden bile
ileri gidiyordu.79 Tanin başyazarı bu uzlaşmanın olanaksızlığı dile getirdiği gibi80 Ahrarcılar da bu durumu hiç de hoş karşılamamıştır. Serbesti bu olayı “İkinci tecrübe” başlığıyla
duyuracak. Ve bunun tamamen İttihat ve Terakki Cemiyetinin Ahrar Fırkasını yok etmek
amacıyla teklif ettiğini iddia edecektir. Daha önce Cemiyet’in aynı yolu Adem-i Merkeziyet Cemiyetine uyguladığını hatırlatacaktır.81 Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi Bey’in
öldürülmesi her türlü barışçı diyalog yollarını kesin olarak kapatacaktır. (Yine Ahmad’ın
Belirttiğine göre) “Hem Talât, hem de Hilmi Paşa Tarafından fikri sorulan Ahrar Fırkası
mebusu İsmail Kemal’in yanıtı, “bugünkü durumu yaratanlar Cemiyet ve onu temsil eden
yeni hükümet olduğuna göre, bir çözüm yolu aramak bize (Ahrar Fırkası’na) değil, onlara
düşer” olmuştur.82
5- Zabitanın aczi”
Serbesti, “Matbuat Nizamnamesi-Matbuatı Boğmak İsteyenler ”, “Biraz İntibah”, 22 Kanunusani 1324, No:
79, Serbesti, “Milletin Hakkı Gasp Ediliyor”, 23 Kanunusani 1324, No: 80.
78
Ahmad, a.g.e., s.61.
79
Ahmad, a.g.e., s.59.
80
Tunaya, Türkiye’de…, s179
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Serbesti, “İkinci Tecrübe” 27 Şubat 1324 Cuma, No: 115; “Yine İntihabat Gürültüleri” 28 Şubat 1324 Cumartesi, No:116; “İnkılaptan Evvel” 4 Mart 1324 Çarşamba, No:120; “Yazık Bu ;Millete” 11 Mart 1324 Çarşamba, No:126;
82
Tunaya, Türkiye’de…, s179 Ahmad, a.g.e., s.60. Akşin, “31 Mart...”, s.559.
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Ancak, Liberaller işbirliği yapmak için Cemiyet’in gizli bir örgüt olmaktan ve hükümet
işlerine karışmaktan vazgeçmesi dâhil bir takım istekleri vardı. Ahrar Fırkası ve İttihatçı
karşıtı basının, İTC’den isteklerini şu şekilde sıralayabiliriz:
1- Cemiyetin artık meclisin ve hükümetin işlerine karışmaması
2- Milletin güç ve kuvvetini Meclis-i Mebusan’a terk etmesini bunu da bir “ilanı resmi”
ile beyan etmesini
3- İTC’nin artık elini ordudan çekmesi ve subayların Cemiyetler ve fırkalardan uzak
durması
4- İTC, şartsız olarak vilayet şubelerini lağvetmelidir,
5- İTC siyasi ve gizli bir cemiyet sıfatını terk ederek ‘sırf parlamenter’ bir parti haline
gelmelidir
6- Cemiyetin bilânçosunu açıklamasını
7- Halktan toplanan paraların nerelere sarf edildiğinin açıklanması vb.83
Akşin Cemiyetin bu isteklere tepki göstermediğini söylemesine rağmen; Cemiyet ağır
eleştiriler karşısında partileşme kararı almış ve bu gazetelere de haber olmuştur. 84 Ancak
hızlı gelişen olaylar ortamın yumuşamasına izin vermemiştir.
Kamil Paşa’nın sükûtunu müteakip yeni kurulan Hüseyin Hilmi Paşa Hükümetine ve
İTC’ne karşı tepkiler arasında önemli bir yeri de dini grupların tepkileri tutar. Akşin’e göre
muhalefet, İTC’ne karşı tehlikeli ve uygulamaya konulan bir çare olarak din adamlarının
ve dinci çevrelerin harekete geçirilmesini görmüştür. Bu çeşit harekete elverişli olanlar,
medrese, yani ilmiye talebeleriydi. Zira bunlar daha önce bütün İstanbullularla birlikte
askerlikten muaf oldukları halde, artık bu muafiyete son verilmek isteniyordu. İlmiye talebeleri çeşitli yollarla bu yeni durumu protesto ettiler. Bundan başka, ilmiye öğrencileri
bir cemiyet halinde teşkilatlandılar ve muhalefet saflarına geçtiler. Yine Akşin’in belirttiği
gibi, bu gibi dinci hareketleri Kör Ali ve Karagöz olaylarından ayırt etmek gerekir, zira
onlar başıbozuk istibdatçı hareketlerdi. Yeni şekillenen din eksenli muhalefet tamamen
istibdada karşı ve Kanun-u Esasî düzeninden yana olduklarını iddia ediyorlardı. Zaten
ulemanın önemli bir kısmı İTC’nin laiklik ve masonluk yönündeki bazı eğilimleri dolayısıyla cemiyete kuşku ile bakıyorlardı.85 Maalesef Akşin burada Osmanlı geleneksel siyasi
odaklarından birinin (ayrımsız hemen tümünün) ülke sorunları karşısındaki endişelerini
gericilik-irticacılık ile yaftalamaktadır. Dini örgütlenmelerin içinde en dikkat çekeni Kıbrıslı Derviş Vahdeti’nin başını çektiği İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti (5 Nisan 1909’da,
Tunaya, Türkiye’de…, s.180 19 nolu dipnota bak., Serbesti, “Menafi-i Milliye Namına bir Davet” 13 Şubat
1324, Serbesti, “Siyasiyat” 23 Şubat 1324 Pazartesi, No:111, “Meşrutiyetin ilanı için ordunun siyasete müdahalesi bir nebze hoş görülebilir. Ancak hedefe ulaşıldıktan sonra ordunun görevi sona ermiştir. Artık ordu
mensupları Cemiyet ve fırkalardan uzak durmalıdır.”denilmektedir. Serbesti, “Ordu Siyasetten Uzaklaşmalıdır” 7 Mart 1324 Cumartesi, No: 123
84
Serbesti, “Yeni Gazete’den” 23 Mart 1325 Pazartesi, No:139, “Cemiyet, Parti haline gelmesi konusundaki
taleplere artık karşı duramamış ve Meclisteki Parlamenterleri yönetiminde bir parti haline gelmek kararı aldığı söyleniyormuş”
85
Akşin, Şeriatçı Bir Ay…, s.32 (naklen Volkan, 3, 6 Nisan 1909, No: 93, 96).
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resmen kuruldu) olmuştur ki bu grup daha sonraları 31 Mart olaylarıyla hep direkt ilgili
görülecektir. Akşin bu cemiyetin Ahrarcı bir yönü olduğunu iddia etmesine karşın F. Ahmad ise tam tersi olarak İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti’nin Osmanlıcılık ülküsü üzerine
kurulacak bir birliğe şiddetle karşı olduğunu ve bu sebeple Volkan, İTC’ne olduğu kadar,
Ahrar Fırkasına da şiddetle karşıydı demektedir.86
İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti, Propagandasını dindar ve tutucu unsurların arasında
yapıyor, yayın organı Volkan aracılığıyla Meclis’teki geleneklere bağlı mebuslar ve ordunun erat sınıfı arasında sempatizan kazanmış bulunuyordu.87
İttihatçı gazetelerin muhalefet hakkında suçlayıcı yazıları öyle boyutlara ulaşmıştır ki
bu durum karşısında, gelişen olaylardan ve hedef gösterilmekten rahatsızlık duyan Ahrar Fırkası kendi kendisini basın yoluyla Zabıta Nezareti Âlisine şikâyet ederek iddiaların
soruşturulmasını ve gereken önlemlerin alınmasını ister. Bu haberin ilginç yanı 31 Mart
olaylarına sayılı günler kala yayınlanmasıdır. Bu haberden üç gün sonra İstanbul’da olaylar başlayacaktır. Bu haber belki de Fırkanın olaylar ile doğrudan bir ilgisi olmadığı yönünde bir delil olarak görülebilir. Çünkü fiilen iktidara sahip olan İTC’nin bu tür suçlamalardan haberi varken –zira suçlama bizzat İTC mebusu ve Tanin başyazarı Hüseyin Cahit
tarafından dile getiriliyor- bu iddiaların üstüne niçin gitmediği hayrete şayandır. Suçlama
Fırkanın Ermeni komitacılarla bir araya gelerek İstanbul’da terör olayları gerçekleştireceği
şeklindedir. Ahrar Fırkası bu suçlamaları bir iftira olarak değerlendirecektir. Bu suçlamanın kaynaklarının bulunarak gerekli önlemlerin alınması ve bu tür iftiraların cezalandırılması istenir. Yine aynı istidaname’de Ermeni Taşnak Sütyun Cemiyeti ile aralarında var
olduğu iddia edilen birlik ve bombalama hazırlıkları iddiaları yalanlanır. Nurettin Ferruh
imzalı bildiri şu şekilde sona erer: “Fırka-ı Ahrar gerek kanun, gerek tarih nazarında bir
guna mesuliyet ve itaba duçar olmamak için isnadat ve müfteriyat vakadan temamiyle
beri olduğunu ve daima masum ve pak kalacağını nezareti âlileri vasıtasıyla alakadarane tebliğ eder ol babda emir ve irade efendim hazretlerinindir.” 88 Serbesti yazarı Hasan
Fehmi Bey’in öldürülmesi ile gerginlik doruğa tırmanmış, olay üzerine bazı Ahrar’cıların
bombalar patlayacak diye konuştukları yolundaki dedikodulara yol açmıştır. Fırka bunun
üzerine bir açıklama yapmak zarureti hissetmiştir. Fırka-ı Ahrar Katib-i Umumisi vekili
Ziya imzasıyla yayınlanan açıklamada son günlerde çıkan haberlerin asılsızlığı vurgulanarak, söz konusu suçlamalar reddedilmiştir.89
Ahmet İzzet Paşa Feryadım adlı eserinde olaylardan birkaç gün öncesi için verdiği malumat bizim için ilginçtir. Paşa şöyle demektedir: “Müşir Ethem Paşa merhum bir gün
beni yanına davet ederek Derviş Vahdetinin mahut ‘Volkan’ gazetesini gösterip. Cemiyet-i Muhammediye’ye sokak ve çarşılarda üye yazmak gibi olayları anlatarak hem beni
86
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Ahmad, a.g.e., s.61.
Tunaya, Türkiye’de …, s.263.

Serbesti, 28 Mart 1325 Cumartesi N:144; Tunaya bu haberleri Hüseyin Cahit Beyin iddialarına
dayanarak doğru kabul etmektedir.
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Serbesti, 30 Mart 1325 Pazartesi N: 146. Akşin’den naklen bu iddialar Tanin 11 Nisan 1909, 250
cevap Osmanlı, 12 Nisan 1909,27; s.560
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gaflet uykusundan uyandırdı, hem de bu konuda Harbiye Nazırı’nın dikkatinin çekilmesiyle muhtemel tehlikelere karşı bir çare bulunmasını tavsiye etti ve hatırlattı. Harbiye
Nazırına derhal keyfiyeti arzettiysem de, bu zâtı gaflete yorulacak derecede iyimser bulduğumdan, diğer tanıdıkları uyarmaya çalışmış ve Ahmed Rıza Bey’e de hükümetçe meclisten salâhiyet aldırılarak bu tahriklerin önüne geçilmesi için gereken kimseler yanında
etkili olmasını rica etmiştim. Fakat kimse azgın olaylar seline engel ve perde olacak âcil
ve etkili bir tedbir bulamadı. Beklenmekte olan ayaklanma ve isyan hiç beklenmedik bir
yönden esti.”90
Bu durumda İTC ve Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa kabinesini gereken tedbirleri almamış olmakla itham edebiliriz. Zira Hüseyin Cahit gazetesinde olayların çıkma ihtimali ile
ilgili haberler yapıyor ve aynı zamanda mebus. Ahrar fırkası bu tür haberler karşısında
kendi kendisini ihbar ediyor, önemli bir paşa ve pek çok kişi durumun vahameti konusunda uyarıyor ama bütün bunlara rağmen, hiçbir önlem alma çabasına girmeyen ve olayları
sadece seyreden bir hükümet ve Cemiyet. Ya gerçekten gafletteydiler ya da olayların boyutunun kendilerini aşacağını tahmin etmiyorlardı. Ortaya çıkacak hareket kolayca bastırılacak ve başkentteki muhalefetin sesi bir daha çıkamayacak şekilde kısılması için bir
fırsat yaratacaktı.
Ahrar Fırkası 31 Mart günü başlayan ayaklanmanın anaforuna kapılıp makus sona
doğru yol almaya başlayacaktır. 31 Mart vakasını İttihatçılar en iyi şekilde değerlendirerek muhalefetin ortadan kaldırılması için kullanacaklardır.

31 Mart Ayaklanması
31 Mart olaylarını ele alırken sağlam bir bakış açısı için daha gerilere gitmek gerekir.
Direkt olaylara bugünün siyasi anlayışlarının perspektifinde bakılırsa ortaya yanlış bir
algılama çıkabilir. Konuyu ele alan hemen hemen bütün yazar-araştırmacılar iki kampa
bölünmüş durumdadırlar. Yazarların bir kısmı 31 Mart’ı gerici ve şeriatçı bir ayaklanma
olarak ele alırken diğer bir kısım yazar ise bunun İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bir oyunu
olduğu düşüncesine varmaktadırlar. Genel olarak burada yapılan en önemli yanılgılardan
birisi dönemin sosyal-siyasal yapısı gözardı edilerek ve bugünün kavramları ile değerlendirilmesidir. Bu anakronik yaklaşım doğal olarak olayların maksadı dışında kavranması ve
ortaya sunulmasına yol açmaktadır.
31 Martla ilgili en önemli suçlama şeriatçılık suçlamasıdır, ancak yazarların gözden
kaçırdıkları şey Osmanlı siyasal dilidir. Osmanlı Devletinin kuruluşundan yıkılışına kadar
geçen süre içerisinde siyasal dil içerisinde şeriat=hukuk=adalet=devlet olmuştur. Bu ilişki yapısı göz ardı edilerek bu günün siyasal kavramları ile yaklaşıldığında otomatikman
“Şeriat isteriz” tarzı eylemler hemen anında gericilik yaftasını yemektedir. Osmanlı asırları boyunca çıkan hemen hemen bütün isyanların ister kapıkulu isyanları isterse Celali
isyanları vs. olsun hepsinin söylemi aynıdır “Şeriat isteriz”. Böyle bir siyasal geleneği yok
sayarak işe başlamak hakkaniyetli bir yaklaşım olamaz. İşte 31 Mart’ı ele alırken bu siya90

Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, C.1, Nehir yay., İstanbul 1992, s.62-63.
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sal geleneğin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
31 Mart Olayları İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra ki gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Gerek İTC ve gerekse muhalefetin tutumu bu sürece gelinmesini kolaylaştırmıştır. Dönemi ele alan bütün yazar-araştırmacılar İTC’nin demokratik bir yapı
sergilemediği noktasında birleşmektedirler. İttihat ve Terakki Cemiyeti eski rejimin tüm
alışkanlıklarını sergilemeye devam etmiş, iktidarda görünmemekle birlikte sürekli olarak
iktidara ve toplum hayatına –zaman zaman hukuk dışı yollarla- müdahale etmiştir. Sadrazamın yetkisi dâhilinde olan bir atamanın bile kendilerine danışılmadan yapılmasını
Cemiyet aleyhine telakki edecek derecede ileri gidebilmişlerdir. Bu şekilde hem perde arkasında kalmayı tercih etmiş, hem de direkt sorumluluk almamışlardır.
Perde arkasındaki iktidar oyununu Ahmet Rıza anılarında şu şekilde belirtiyor: “Meclis-i Mebusan’ın açılışından sonra, ülkede gizli ve devlet sorumluluğu olmayan bir gücün
varlığından yakınılmaya başlandı. Bir akşam, Almanya Elçiliğinde yemeğe çağrılıydık. Yemekten sonra, Elçi Baron Marşal, benim yanıma gelerek bu konuyu açtı; “Devrimi İttihat
ve Terakki yaptı; oysa ülkeyi başkaları yönetiyor. Yürütme gücünü neden elinize almıyorsunuz? Hükümetten yakınılacak olursa ben ne yapayım. Cemiyet öyle istiyor, Cemiyet ise
ortaya çıkmıyor, sorumluluktan korkuyor gibi görünüyor,” dedi.”91
Daha önce Ahrar Fırkası ile İTC arasında ki ilişkilere değinirken de belirttiğimiz gibi
muhalefet ile İTC arasındaki en büyük sorun bu perde arkasındaki iktidar oyunudur. Kamil Paşa hükümetinin düşürülmesine kadar Cemiyet hep perde arkasında kalmaya devam
etmiştir. Bu davranışı şu şekilde de yorumlayabiliriz, sorumlu sorumsuz iktidar oyunu;
başarı durumunda biz yaptık, başarısızlık durumunda ise onlar yaptı deme lüksüne sahip
olma durumu.
İTC her fırsatta ve ortamda meşru hükümete direkt veya dolaylı yoldan müdahale etmiştir. Cemiyet İttihat ve Terakki kongresinde alınan, ordunun siyasal hayattan çekilmesi
ve Cemiyetin siyasal bir parti haline getirilmesi kararına dahi uymamış ordu içerisinde
ağırlığını sonuna kadar kullanmıştır.92 Kemal Karpat İttihat ve Terakki Devrini üç döneme ayırtmaktadır. Birincisi bizi ilgilendiren dönem 1908-1909 (Abdülhamit’in hâlline
kadar), ikincisi 1909’dan 1913, üçüncüsü ise, 1913-1918 yılları arasıdır. Birinci devrede
İTC gayelerini mevcut sistem içerisinde, hem Sultanı hem de hükümeti yerinde bırakarak gerçekleştirmek yolunu seçmiştir. Ancak İTC’nin bir yandan gizli bir teşkilat olarak
kalması diğer yandan halkın gözünden uzak, devleti ve hükümeti on iki kişilik merkez
komitesi vasıtası ile idare etmekte ısrar etmesi, ülkede demokrasi ile alakası olmayan bir
idare şekli ortaya çıkarmıştır.93
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin burada üzerinde durmayacağımız tutum ve davranışları cemiyete karşı varolan muhabbetin yerini giderek büyük bir hızla hoşnutsuzluğa bırakmasına yol açmıştır.
Ahmet Rıza, a.g.e., s.43.
Resimli Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi C.4, s.3418.
93
Kemal Karpat, “Türkler”, İslam Ansiklopedisi, MEB., s.370.
91
92
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İsyan
Ayaklanmanın yakın sebebi, 25 Mart 1324 (6 Nisan 1909) gecesi sert muhalefetiyle tanınan Serbesti gazetesi başmuharriri Hasan Fehmi’nin, azledilmiş kaymakamlardan
Şakir Bey’le Galata Köprüsü’nden geçerken, bilinmeyen biri tarafından öldürülmesiydi.
Saldırganın sırtında bir subay pelerini bulunduğu iddia ediliyordu. Köprünün iki ucunda
da karakollar bulunduğu halde, kimsenin yakalanamaması ya da yakalanmaması büyük
tepkilere yol açar. Yine iddiaya göre katilin Hasan Fehmi’yi öldürürken gazetenin sahibi
Mevlanzade Rıfat’ı kastederek, “Al Mevlan” diye bağırması; kamuoyunu, bu cinayetin siyasi olduğu ve arkasında İTC’nin bulunduğu sonucuna vardırdı.94
Ertesi günü muhalefet gazeteleri olayı üzüntüden çok, büyük bir öfke ile karşıladılar.
Üniversite örgencileri bu olaydan o kadar etkilenmişlerdir ki önce Sadrazamın huzuruna
ardından da Mebusan Meclisine yürüyecekler ve büyük bir gösteri yapacaklardır. Hem
Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’nın hem de Meclis-i Mebusan Reisi Ahmet Rıza Bey’in kalabalığa verdikleri cevaplar hiç de tatminkâr bulunmayacaktır.95
Bu olay üzerine, hemen ilk Meclisi Mebusan oturumunda, 25 Mart 1325 Çarşamba
günü İstanbul Mebusu Zöhrap Efendi ve Ahrar mebusu beş arkadaşı ile hem bu öldürülme
olayı, hem de katillerin yakalanması için istizah takriri verirler.96
Bir gazetecinin öldürülmesi İttihatçı mebuslarca hafife alınacak, adi bir vaka olarak
değerlendirilirken. Ahali Fırkasından (yöneticisi) Gümülcine Mebusu İsmail Bey’de Ahrar
mebuslarını fesat çıkarmak ve bozgunculukla suçlayacak ve meselenin büyütüldüğünü iddia edecektir. Ahrar Fırkasının sert muhalefeti karşısında cinayet suçlamasının üzerlerinde kalması korkusu ile İT mebusları takrire zoraki evet diyecekler, fakat bu seferde olayı
sürüncemede bırakmak için görüşmeler yaklaşık dokuz gün sonraya cumartesi gününe
bırakılır. Bu hareket karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve Ahrarcı olmayan Erzurum
Mebusu Varteks Efendi şu şekilde tepki gösterecektir: “Öbür Cumartesi mi? O vakte kadar
Olayın arkasında İTC’nin olduğu neredeyse ittifak gibidir. Hüseyin Cahit (Yalçın) anılarında Hasan Fehmi olayı ile ilgili şu ilginç anekdotu vermektedir: “Bu hasbıhal arasında, tanımadık dostlardan birinin bir
sözü birdenbire beni pek çarptı. 31 Mart’a takaddüm eden vakalardan bahsolunuyordu. Lakırdı Hasan Fehmi
Bey’in katline geçmişti. Bu dost o zaman duyduğu teessürü anlatıyordu:
“Hasan Fehmi’nin öldürüldüğünü gazete okuyunca, eyvah dedim, bizim Cahit gidecek! Bir onlardan, bir bizden… Şimdi onlarda Cahit’i vuracaklar…” Yalçın, Siyasal Anılar, s.161.
95
Kabalcalı, Alpay, Bir İhtilalcinin Serüvenleri, Doğmayan Hürriyet ve Yarıda Kalan İhtilal, Cem yay., s.129,130133. Sadrazamın Çekingen ve titrek bir sesle basın hürriyetinden, vicdan, söz ve yazı hürriyetinden, bunların
toplum için öneminden bahsettikten sonra, Katilin yakalanması için şiddetli emirler verdiğini söyledi. Ve
şöyle ekledi: -Tabi eğer derdest edilirse (yakalanırsa)! Cezaların en şiddetlisi ile cezalandırılacağını söylemeye
kalmaz, kalabalığın içinden bir genç dik bir sesle: -Buraya edat-ı şart girmez Paşa! Diye bağırır. Katil yakalanırsa ne demek? Orada on para vermeyenin yakasını koparıyorlar. İse de laf mı şeklinde sert tepki gösterir. Aynı
kalabalık büyüyerek Mebusan Meclisi önüne gelir. Meclis Penceresinden Ahmet Rıza Bey: -Burası kuvve-i
teşriîye (yasama gücü), icra heyetine gidiniz, o yapmazsa o vakit teemmül olunur… gibi soğuk bir karşılık vermekle yetinir. Göstericilerde büyük bir asabiyet belirir. Bu sırada Reisin arkasında gülmekte olan bir mebusun
hareketi halka çok iğrenç göründü. Bu duruma dayanamayan bir Hukuk talebesi duvarı üzerine çıkarak: -Namert, Alçak! Ne gülüyorsun… Istırabımızla alay mı ediyorsun? Diye bağırır. Mebus içeri girer.
96
Kozan Mebusu Hamparsum Boyacıyan, Ergiri Mebusu Müfit, Sinop Mebusu Rıza Nur, Cidde Mebusu Kasım
Zeynel, Amasya Mebusu İsmail Hakkı ve İstanbul Mebusu Kozmidi Efendi. MMZC. C.2. D.1, s.651
94
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neler olmaz!”.97 Gerçektende iş öbür Cumartesiye kadar dahi kalmayacaktır.
Hasan Fehmi’nin öldürülmesi adeta fitili ateşlemiş hızla buhrana doğru sürüklenilmesine yol açmıştır. Ortada uzlaşma arayanlar bulunmasına rağmen. artık uzlaşmanın
mümkün olmadığı bir dönemece gelinmişti.98 Oluşan sert havayı yumuşatmak isteyenlerde olmuştur. Bekli de bu ortamda meşrutiyetin tehlikeye girebileceği şüphesiyle Ermeni
Taşnaksutyun Cemiyeti, bir bildiri yayınlayarak, katilin yakalanması gerektiği üzerinde
durmuş, fakat “bütün siyasi fırka ve cemiyetlerin toplanarak ve meşru olmayan kavgalarına son vererek birbirlerini karşılıklı saymaları ve görüş birliği olan noktalarda birlikte
çalışmalarını” teklif etmiştir.99
Hasan Fehmi’nin cenazesin 30–40.000 kişilik bir kalabalıkla büyük bir gövde gösterisine dönüştü ve halkın tüm öfkesi cemiyet üzerine dönmüştür. Basın büyük bir öfkeye
kapılarak üstü kapalı öfkesini Cemiyete kusuyordu.100 Ertesi günü yayınlanan Serbesti
gazetesinin ön yüzünde yorumsuz olarak büyük kalabalığı gösteren bir resim yayınlanıyordu. 101

Olayların Başlaması
Hasan Fehmi’nin cenazesinden beş gün sonra, 13 Nisan 1909’da (Rumi takvime göre
31 Mart 1325’de) ayaklanma başlamıştır. O gün sabahın erken saatlerinde Taksim civarında bulunan, Birinci Orduya mensup birlikler isyan eder. Taşkışla’da bulunan 4. avcı
taburu Hamdi Çavuş ve diğer çavuş ve onbaşıların komutasındaki erler, subaylarını tutukladıktan sonra, başka kışlaları da ayaklandırdılar.102 Ayaklanma kısa sürede tüm şehre
yayılır ve önlenemez bir noktaya gelecektir. İstanbul’un güvenliğini sağlamak üzere sokaklarda askerler polislerle birlikte devriye gezmeğe başladılar. Askerler birbirlerine kimsenin, özellikle azınlıkların ve yabancıların malına ve canına dokunulmamasını sürekli
olarak telkin ediyorlardı.103
Hareket Rum basınında büyük bir övgüyle karşılanmıştır. Neologos gazetesi, ayaklanMMZC. C.2, D.1, s.653-655.
Bu cinayetle ilgili olarak Ayfer Özçelik, a.g.e., 338 nolu dipnotta şu notu düşmektedir: Hüseyin Cahit’e
(Yalçın) göre de cinayet siyasidir ve sorumlusu İttihat ve Terakki olduğu da muhakkaktır. (Akşin, Jön Türkler,
122-123). Hasan Fehmi ve Ahmet Samim’in öldürülmesi hususunda Ahmet İzzet Paşa şu yorumu yapmaktadır: “Ağızlarına bir tokat veya bir lokma ekmek atılmakla susturulması mümkün olan Samim ve Hasan Fehmi
Beyler’in birkaç acı söz söylemeleri veya gazetelerde birkaç etkili makale yazmaları büyütülerek ve haklarında
birkaç müfridin öfke ve kızgınlığı tahrik edilerek biçarelere kahpece suikast yaptırıldı. Bu yüzden kamuoyu
cemiyete karşı galeyana geldi. Binlerce tanınmış hırsız, rüşvetçi, hafiye hatta cani meydanda gezerken Sultan Hamit ricali arasında adı bile duyulmayan bir Arnavut İsmail Mahir Paşa seçilip kandırılarak evinden
çıkarılmak ve sokakta arkasından kurşunla vurulmak suretiyle öldürüldü. Bununla da bir kavmin kızgınlığı
çekildi…” (Ahmet İzzet Paşa, a.g.e., s.311). s.160
��������
Akşin, Şeriatçı Bir Ay…, s.40-41
100
Serbesti, 27 Mart 1325, No:143. “Vatan bu hainlerin pençe-i istibdadından kurtarılmalıdır. İstibdat bir
merkezden kalktı, merkez-i müteaddiyeye geçti… Ey tercüman-ı efide-i millet olan matbuat, çalışınız; vatanı
pençe-i istibdadın kuvve-i muharribesinden kurtarınız”
101
İkdam, 9 Mart 1909, No:5342,
102
Ahmad, a.g.e., s.61, Akşin, Türkiye Tarihi C.4, s.29.
103
Akşin, Şeriatçı Bir Aya…, s43-44.
97
98
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mayı şöyle anlatıyordu:
“Ordu, vatanseverlik konusunda en büyük ödülü hak etmiştir ve 31 Mart, en
az 24 Temmuz kadar şanlı bir gündür. Dünkü olaylarda ordunun biricik ilham
kaynağı, vatana karşı beslediği derin sevgi olmuştur.”104
Ayaklanan asker “Şeriat isteriz” sloganıyla ayaklanmıştı ancak daha somut olarak istekleri:
1)
meyi,

Kendilerine ayaklanmalarından ötürü bir sorumluluk gelmemesini, yani affedil-

2)

Hükümetin, Mebusan Meclis-i Reisi Ahmet Rıza ve diğer İttihatçıların istifasını,

3)

Bazı komutanların değiştirilmesini ve İstanbul dışına çıkarılmaları.

4)

Yüz pare top atılıp donanma yapılması

5) Bütün bu isteklerinin kabul edildiğinin Şeyhülislamlık tarafından mühürlü bir
kağıtla kendilerine bildirilmesi.
6)

Şeriatın geri getirilmesi ve Müslüman kadınların sokağa çıkmasının yasaklanma-

sı.

105

7) Kamil Paşa’yı Sadarete ve Nâzım Paşa’yı Harbiye Nezaretine münasip görmüşlerdi. Meşrutiyet aleyhtarlığı hakkında en ufak bir fikir ileri sürmemişlerdi.”106
8) Yukarda bir mebusun listesinde bulunan İTC önderlerinin ve Cavit Bey’in Meclisten çıkarılmaları,
9)

Açığa çıkarılarak mağdur edilen alaylıların işlerine dönmesi,

10) İTC’nin dağıtılması,
11) Mebusan başkanlığına İsmail Kemal’in seçilmesi.107
Padişah’ın askerlerle konuşması amacıyla olay yerine gönderdiği Şeyhülislam’a da, askerler hemen hemen aynı isteklerde bulunmuşlardı.108 Akşin yukarıdaki istekleri Ahrar’ın
istekleri olarak görmekte ve bunların bir kısmının gerçekleşmemesini Abdülhamit’in Ahrar Fırkasına yaptığı bir azizlik olarak değerlendirmektedir.
Ayaklanma karşısında Sadrazam önce klasik Osmanlı nasihat yolunu denediyse de
başarılı olamadı. Tersine ayaklanma gittikçe yayılıyordu. Duruma hâkim olamayacağını
anlayan Hüseyin Hilmi Paşa, Harbiye Nazırı’yla Maarif Nazırı’nı yanına alarak Saray’a giderek istifasını verdi, istifa hemen kabul edildi. Ahmet Rıza ve I. Ordu Komutanı Mahmut
Muhtar Paşa’da istifa ettiler. Asker Meclis-i Mebusan’ı muhatap alıyordu, ancak Mebusların çoğu hatta ittihatçı olmayanlar dahi saklanma yolunu seçmişlerdir. Bu durum karAhmad, a.g.e., s.64.
Akşin, Türkiye Tarihi C.4, s.29., Akşin, Şeriatçı Bir Ay…, s.54. Ahmad, a.g.e.,Kadınlarla ilgili hususa Ahmad
değiniyor, s.62.
106
Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda İnkılâp Hareketleri ve Milli Mücadele, s.462 ve 464.
107
Akşin, Şeriatçı Bir Ay…, s.57-58, Ancak Mevlanzade eserinde bu isteklerin Ahrar’ın istekleri olduğunu söylemiyor. Mevlanzade Rifat, 31 Mart Bir İhtilalin Hikayesi, Pınar yay., İstanbul 1996, s.62.
108
Ahmad, a.g.e., s.62.
104
105
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şısında olaylara Abdülhamit el koymuş, istifaları kabul ederek, askere, yeni Sadrazamın
Tevfik Paşa, Harbiye Nazırı’nın Gazi Ethem Paşa olduğu ve kendilerinin de affedildiği haberini bildirir.109
O günlerde Adliye Nazırı Nazım Paşa ve Mebus Emin Arslan Bey’in öldürülmesinden
sonra İTC ileri gelenleri ortadan kaybolmuşlardır. Matbuatta yalnız Mizan gazetesi sahibi
Murat Beyle Serbesti gazetesi sahibi Mevlanzade Rifat Bey gazetelerini çıkarmaya devam
etmişlerdir.
Mecliste kıyamet kopmuş bazı Cemiyete mensup millet vekilleri kaçmış; softalar ve
askerler dört bir tarafa dağılmıştı. İTC ileri gelenleri Şişli’de toplanırken, Ahrarcılar Tokatlıyan otelinde toplantı yaparak İTC’ne mensup arkadaşlarına yapılan zorbalığı protesto
etmişler ve bütün Mebuslar için toplantı özgürlüğü istemişlerdir. Gerçekten de, Ahrar Fırkasının en son isteyeceği şey Mebusan Meclisi’nin dağılmasıydı. Oysa o gün de (isyanın
üçüncü günü 3 Nisan 1325) Meclise ancak seksen Mebus gelmiş, en yaşlı üye Naki Bey’in
başkanlığında 45 dakika kadar görüştükten sonra dağılmışlardır.110
Askeri olsun ya da olmasın bir isyanın-darbenin, demokratik teammüller dikkate alındığında hiçbir şekilde hoş görülebilecek tarafı yoktur. Ancak, İTC ektiğini biçtiği de bir
gerçektir. Kamil Paşa’nın düşürülüşü sırasında İttihatçı Mebusların tepkisi hatırlandığında bu durum daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Mecliste okunan askerlere ait
telgraflar okunurken Ahrarcı Mebusların “askerlerin buna hakkı yok” şeklindeki tepkisine
İttihatçı Mebuslardan Ankara Mebusu Talat Bey “Selameti vatanı tehlikede gören her fert
karışabilir” derken, “şüphesiz” sedaları ile desteklenecekti.111 O vakit işin başında rütbeli
subaylar rol oynamıştı, şimdi ise büyük çoğunluğu er-erat takımı İTC Mebusunun deyimi
ile “Selameti vatanı tehlikede gördüğü” için ayaklanıyordu.
Olaylar öyle gelişiyordu ki, ayaklanan askerler giderek kendilerini affetmiş bulunan
Padişaha daha çok bağlanıvermişlerdi. Bu ise Ahrar Fırkasının en son isteyeceği durumlardan birisi idi ve mutlakıyet tehlikesi büyüyordu. Her ne kadar Padişah Meşrutiyetin devamı konusunda Ahrar Fırkası mebusu İsmail Kemal Bey’e garanti vermiş de olsa durum
oldukça tehlikeliydi.
Mizancı Murat, Serbesti sahibi Mevlânzade Rifat, Sabah gazetesi namına Ali Kemal
Beylerle Volkan gazetesinden Vahdeti Efendi ve bazıları Beyoğlunda Kroker otelinde toplanmışlar, asilere karşı takip olunacak hattı harekat hakkında mühim kararlar alırken
Meşrutiyet’in tehlikeye düşmemesi esasları üzerinde mutabakat sağlamışlardır. Hatta
“Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye” meşrutiyetin korunması için bir beyanname yayınlarken,
Ermeni “Taşnaksutyun” Cemiyeti de başka bir beyanname neşrederek bütün fırka ve cemiyetleri ittihada çağırmıştır.
Bu çağrılar cevapsız kalmamış bunun üzerine Tokatliyan’da toplanan Osmanlı İttihat
ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Ahrar Fırkası, Ermeni Taşnaksutyun, Rum Cemiyet-i SiAkşin, Şeriatçı Bir Ay…, s.56-57. . Ahmad, a.g.e., s.62,
Akşin, Şeriatçı Bir Ay…, s.73. MMZC. C.3., D.1., İç. 56, s.14-27
111
MMZC. C.1, İ. 27, s.588-589.
109
110
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yasiyesi, Fırka-i İbad-Demokrat, Arnavut Başkım Kulübü, Kürd Taavün Kulübü, Çerkez
Taavün kulübü, Bulgar Kulübü, Mülkiye Mezunları Kulübü, Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye
vesaire kulüp ve heyetleriyle Osmanlı gazeteleri mümessilleri tarafından 17 Nisan 1909
(4 Nisan 1325)’da aşağıdaki esaslar karar altına alınmıştır:
1- İdare-i Meşrutanın bekasını müdafaaya sâi olmak;
2- Gazetelerin neşriyatını bu emele göre tevhideylemek;
3- Meclis-i Mebusanın hiçbir taraftan tehdidine meydan bırakmamak;
4- Bu maksadı temin için yukarıda isimleri geçen “Heyet-i Müttefika-i Osmaniye” arasından muhtelif bir encümen teşkil eylemek.”112
İstanbul’da olaylar yatışmaya başlarken, başkentte kontrolü tamamen kaybeden
İTC, içine düştüğü durumdan kurtulmak üzere meşrutiyetin ilanı günlerinde dayandığı Makedonya’daki güçleri işin içine sokmak durumunda kalmıştır. İttihatçı subaylar
Makedonya’daki orduları İstanbul’a karşı hazırlığa yönlendirdiler. Subaylar açıktan İTC
taraftarlıklarını ortaya koyuyorlar ve gönderilen telgraflar ile Meclis-i tehdit ediyorlardı.
Mebuslar tehditlere cevap yetiştirmeye çalışıyorlar ve durumun kontrol altında olduğunu bildiriyorlar ve ordunun yürümesine gerek olmadığı yönlü telgraflar çekiyorlardı.113 Fakat asıl vahim durum daha sonra ortaya çıkacaktır. Mecliste yapılan daha sonraki
müzakerelerden anlaşılacaktır ki Çeşitli vilayetlere çekilen telgraflara, birileri tarafından
sansür konulmaktadır. İşin ilginci bu sansürü kimin yaptığı da belli değildir. Bu durum
üzerinde uzun uzun düşünmek gerekmektedir.
Kısa izahatımızdan anlaşılacağı üzere Ahrar Mebusları (Parti Katibi Umumisi Fazıl
Bey ve kısmen İsmail Kemal Bey olaylardan memnuniyetini saklamasa da) meşrutiyetin korunması için azami gayret göstermişler ve olaylar sonucu ortaya çıkan iktidar boşluğunu doldurmaya çalışmışlardır. Belki isyancı askerlerin Abdülhamit’e fazla teveccüh
göstermelerinden rahatsız olsalar da, en azından İTC’nin baskıcı sultası yıkılmaktaydı.
Ancak Hareket ordusunun yola çıkması Ahrar için oluşan olumlu havayı kısa sürede terse
çevirecektir.

Prens Sabahattin’in Tutumu
Olayların başladığı sırada Ahrar’la ilgili olan ancak parti içinde Parti Katibi Umumisi
Fazıl Bey vasıtasıyla dışarıdan diğer bir hizip durumdaki Prens Sabahattin’in durumuna
da bir göz atmak gerekir.
Kuran’ın bildirdiğine göre askerin isyanı duyulur duyulmaz Kuruçeşme Karakol zabiti
vaziyetten Prens Sabahattin Bey’i haberdar etmiştir. Prens, askerlerin Sultan Abdülhamit hakkında alaka izhar ettiklerini öğrenince hemen istimbota atlayarak Heybeli Adada
oturan “Avnullah” kurveti süvarisi Enver Bey’in ziyaretine gitmiştir. Prens, Enver beyle
görüşürken Sultan Abdülhamit’in hâl’ini ileri sürmüştür. Enver Bey böyle mühim bir işi
112
113

Kuran, Osmanlı …, s.465
MMZC. C.1, İç. 57, s.27.
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yalnız başına başaramayacağını –haklı olarak- itiraf ettiğinden diğer harp gemileri süvarileriyle görüşmek üzere Sabahattin Beyle birlikte Ada önündeki torpidolardan birine
binerek Beşiktaş sahillerinde demirlemiş bulunan “Hamidiye” kruvazörüne gelmişlerdir.
“Hamidiye” süvarisi Vasıf Beyle –sonra Paşa olmuştur- görüşülmüş ve neticede Vasıf Bey:
“İsyan harekâtı meşrutiyet aleyhine bir cereyan alırsa diğer arkadaşlarla görüşüp mutabık
kaldıktan sonra müştereken Yıldız Sarayını topa tutar ve yakarız cevabını vermiştir”. Bu
toplantıya “Âsarı Tevfik” süvarisi Ali Kabuli Bey de iştirak etmiştir.”114
Mevlanzade Rıfat olaylar sırasında Prensin sarayına teşrif ettiğinde Prensin kendilerine “İşte biz durur durur da siyaset meydanına böyle atılırız! Mirim durumu nasıl
gördünüz?”115 dediğini beyan etmektedir. Ancak bu sözlere rağmen olayların gelişimi
itibariyle olayların hazırlığının Prens tarafından yapıldığını düşünmemizi gerektiren bir
bilgi elimizde bulunmamaktadır. Mevlanzade’nin daha sonra anlatacakları bize Prens
Sabahattin’in olayların gelişiminden çıkar sağlamayı amaçladığını, ancak bunu da beceremediğini göstermektedir. Prens hiçbir zaman açıktan olaylara el koyma cesaretini gösterememiş, işlerin çetrefilleştiğini görünce de kendini güvence altına alacak yolara sapmıştır.
Prensin emri ile Abdülhamit’e göz dağı vermek isteyen “Âsarı Tevfik” süvarisi Ali
Kabuli Bey maiyetindeki askerlerin isyanı sonucu Yıldız Sarayına götürülerek Sultan
Abdülhamit’in huzurunda parçalanarak öldürülür.116 Prens Sabahattin olaylar üzerine
ilerleyen günlerde iki beyanname neşretmiştir. Bunlardan biri “Ey ulema-i âmilin!” başlıklı ve ulemaya hitabıdır. Diğeri de Osmanlı Askerlerine bir açık mektuptur.117 Bu mektuplarda meşrutiyet taraflısı ve sükunet tavsiye edici bir tavır ortaya koymuştur.
Tabi mektupların Hareket Ordusu’nun İstanbul önlerinde görüldüğü sıralarda yazılmış
olmasını şüphe ile karşılayabiliriz. Beklide Prens artık hiçbir şekilde olaylara el koyamayacağını anladığı için kendisinin suçlanması endişesine de kapılarak hareket etmiş olabilir.
Ayrıca Mevlanzade’nin anlattıklarına göre Prensin Ali Kabuli Bey’in ölümünü takip eden
günlerde ailesini de alarak ortadan iyice kaybolduğu anlaşılmaktadır.

Hareket Ordusu ve Olayların Sonu
Cemiyet İstanbul’da tam anlamıyla büyük bir yenilgiye uğramıştır. Ancak İTC’nin çok
kuvvetli olduğu Makedonya, ortaya çıkan durumu ve Tevfik Paşa Kabinesini tanımayı kabul etmedi. Cemiyet İstanbul’a tehditkar telgraflar çekmiş; İsmail Kemal, Mizancı Murat,
Kamil Paşa’nın oğlu Sait Paşa, Padişahın Mabeyincilerinden Emin Bey gibi bazı Ahrar Fırkası üyelerinin tutuklanmasını istedi. Yukarıda meclise gönderilen telgraflarda bahsettiğimiz gibi İstanbul’a hareket etme hazırlıklarına giriştiler. 4 Nisan (17 Nisan 1909) günü
Kuran, Osmanlı …, s.463.
Mevlanzade Rıfat, a.g.e., s.142.
116
Kuran, Osmanlı …, s.464. Mevlanzade, Ali Kabuli Bey’in ölümünün tek müsebbibi olarak, Prens Sabahattin’i
göstermektedir. Ali Kabuli Bey Prensin olayların kontrolünü elinde tuttuğunu sanarak Saraya bir iki el top
atılmasını istemesi üzerine emrindeki askerler ayaklanarak komutanlarını derdest ederler. Daha sonra
Abdülhamit’in huzuruna götürerek feci bir şekilde öldürürler. Mevlanzade Rıfat, a.g.e., s.145 ve159-160.
117
Kuran, Osmanlı …, s.463-464. Serbesti, 6 Nisan 1325, No: 153.
114
115
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işi lafta bırakma niyetinde olmadıklarını göstermek amacıyla “Hareket Ordusu”, diğer
ordu birliklerini tarafsızlaştırarak “İsyancı birlikleri disipline sokmak ve başkentteki nizamı korumak” amacıyla Selanik’ten ayrılıyordu. Padişah bu durumu şiddet kullanılmaması
koşuluyla olumlu karşılamıştır.118
Hareket Ordusunu İstanbul’a yaklaştığı günlerde Cemiyetin tavrı giderek sertleşir. Cemiyet Padişah ve yeni kabineyi aleni bir şekilde tehdit etmektedir. Padişah bu tutum karşısında Mabeyn Baş Katibi Cevat Bey’in bildirdiğine göre büyük bir üzüntü göstermiş ve
“Rumeli’den kendilerinin getirtmiş oldukları askerler, kendileri aleyhine kıyam etmişler…
bizim ne kabahatimiz var, biz ne yapalım?” demiştir. Cemiyet Sadrazam Tevfik Paşa’yı da
“Yalancı Sadrazam, hemen istifa et, millet kat’iyyetle seni istemiyor, millet namusunu
temizlemek için hain kafasını kopartmaktan, lezzet alır” vb. gibi tehdit ve hakaret içeren
telgraflarla tahkir etmiştir. 119
Mebusan Meclisindeki zabıtlardan anlaşıldığına göre Hareket Ordusu öncü birlikleri 3
Nisan(16 Nisan 1909) tarihinde İstanbul önlerine kadar geldikleri anlaşılmaktadır. Meclis-i Mebusan tüm çabalarına rağmen Hareket ordusunun şehre girmesini engelleyemez,
çünkü Hareket Ordusu’nun komutanını beklediği anlaşılır. Meclis askeri her şeyin yolunda
olduğuna inandırmaya ve askerin geri döndürülmesine gayret ediyor, asker ise İstanbul’a
girmek için komutanını bekliyordu. Meclisin gayretleri İstanbul’da kan dökülmesini engelleme gayreti olarak kalıyordu. Bu sırada Mecliste gelişen önembir olay ise, daha önce
İttihatçı mebusların ortadan kaybolmaları gibi, Muhalefete mensup mebusların da izin
isteyerek İstanbul’u terk etmek istemeleriydi. Buda muhtemelen Hareket Ordusu’nun
ne yapacağı konusunda ki kuşkulardan kaynaklanıyor olsa gerektir.120 İstanbul’da asayiş
büyük ölçüde sağlanmış olmasına rağmen İTC’ne mensup subaylar geri dönmeyi kabul
etmiyorlardı.
10-11 Nisan günleri Hareket Ordusu İstanbul’a yerleşmeye başlamıştır. Çıkan çatışmalarda iki taraftan da ölen askerler olmuştur. İstanbul’da tutuklamalarda başlayacaktır.
12 Nisan günü Mahmut Şevket Paşa, kurulacak Divan-ı Harb’in başına Tophane Nazırı
Ferik Hurşit Paşa’nın getirilmesini istemiş, bu istek de usulüne uygun olarak bir irade-i
seniye çıkarılarak yerine getirilmiştir. Ve aynı gün İstanbul, İzmit ve Çatalca sancaklarında idare-i örfiye (sıkıyönetim) ilan edilir.121 İdare-i örfiye aynı gün Ayestefanos’taki
mebuslar tarafından 107 oyla kabul edilecektir.122 Aynı gün Mahmut Şevket Paşa İTC ile
ilgisi olduğu şeklindeki haberleri yalanlayan bir bildiri de yayınlayacaktır. Mahmut Şevket
Paşa, kendisinin ve ordunun, Cemiyet adına hareket etmediklerini, tek amacının kanun
ve nizamın devamını sağlamak ve ordudaki disiplini yeniden kurmak olduğunu özellikle

Ahmad, a.g.e., s.65
Özçelik, a.g.e., s.188
120
MMZC. C.3, D.1, s.80. Nitekim İzin isteyenlerden Ahrarcı Müfit Bey Hareket Ordusu’nun gelişi üzerine
Bükreş’e kaçtığı ifade edilmektedir. (Bk. Akşin, Şeriatçı Bir Ay.., s.155).
121
Akşin, Şeriatçı Bir Ay…, s.211.
122
Özçelik, a.g.e., s.230.
118
119
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belirtecektir.123
14 Nisan 1325’de (27 Nisan 1909, 31 mart olaylarının 15. günü) Meclis-i Milli İstanbul’da son toplantısını yapar ve Abdülhamit’in hâl edilmesi ve yerine Mehmet
Reşat’ın tahta çıkarılması kararını alır. Aynı sıralarda Padişah tahttan feragat etmiş ve
kararı, Tevfik Paşa Meclis-i Milli’ye götürmüşse de karar çoktan alındığı için kabul edilmemiştir. 16 Nisan 1325 de tahta çıkan Sultan Reşat, Meclisin isteği üzerine 20 Mayıs
1909’da Meclis’te yemin etmiştir.
Tevfik Paşa’nın ikinci sadareti İTC’nin muhalefeti nedeniyle sadece beş gün sürecektir.
Bu sırada Mahmut Şevket Paşa I. II. ve III. Orduların genel müfettişliğine tayin edilerek
Rumeli’deki ordular onun emrine verilmiştir. O zamana kadar böyle bir makam yoktu; ancak o gün ki siyasi ortam göz önüne alınarak yaratılmış bir görevdir. Tümüyle askeri olan
bu görev, Mahmut Şevket Paşa’yı gerek Harbiye Nazırı’nın, gerekse kabinenin denetimi
dışında bırakıyor; özellikle sıkıyönetim süresince kendisine sınırsız yetki tanımış oluyordu ki; sıkıyönetim 1911 Martına kadar uzatılacaktır.124
Hüseyin Hilmi Paşa’nın Sadaret’e getirilmesi ise, 31 Mart’ta istifa etmek zorunda bırakılmasına bir tepki olacaktır. Bu kabinede yine başlangıçta İTC ileri gelenleri yer almayacaktır. Ancak iki ay sonra Talat ve Cavit Bey’in kabineye girdikleri görülecektir. Ve böylece
İTC eskisinden daha da güçlü bir şekilde iktidara gelecektir. Muhalefet sindirilecek ve
1912’ye kadar sürecek bir sıkıyönetim devresi başlayacaktır.

Ahrar Fırkasının Sonu Ve Son Mücadele
Hareket Ordusunun İstanbul’a hâkim olacağının ilk belirtileri üzerine muhalefete
mensup bazı milletvekilleri Cemiyetin intikam alması korkusuyla İstanbul’dan ayrılma
yolunu seçtiklerini belirtmiştik. İsmail Kemal Bey, Müfit Bey, Rıza Nur, Katib-i umumisi Nurettin Ferruh Bey, Parti Genel Sekreteri Fazlı Beyler gibi Ahrar Fırkasına mensup
önemli isimler ve fırkanın basındaki destekçisi Mevlanzade Rifat İstanbul’dan ayrılmışlardır.
İsyanın bastırılmasını takip eden günlerde aslında ortada fiilen bir Ahrar fırkasının
varlığından söz etmek güçtür. Yeni idare muhalefet odaklarını birer ikişer kapatırken ve
baskı uygularken, Ahrar Fırkasının İTC’nin en önemli rakibi olarak böyle bir sindirmeden
muaf tutulması da beklenemezdi. Parti Genel Sekreteri Fazlı Bey tutuklandıktan birkaç
gün sonra serbest bırakılmış, ancak Fazlı Bey İstanbul’u terk etmeyi kendisi için uygun
görmüş ve Kahire’ye gitmiştir. Bu olaylar sırasında Prens Sabahattin de tutuklanacak
birkaç gün tutuklu tutulduktan sonra kendisinden bir bildiri ile özür dilenerek serbest
bırakılacaktır. Ancak Prens İstanbul’u terk ederek İsviçre’ye yerleşecek ve hayatının geri
kalan kısmını yurt dışında geçirecektir.125 Prensin her hangi bir cezaya çarptırılmamasıAhmad, a.g.e., s.67
Bayur, a.g.e., C.1, Kısım II, s.214, Ahmad, a.g.e., s.71
125
Kuran, Osmanlı …, s.468 “Sultanzade Mehmed Sabahaddin Beyin tevkifini icabbettirecek hiçbir delil mevcud olmadığından hürriyetleri maalitizar iade edildiği ilan edilir.15 Nisan 1325 İstanbul Merkez Kumandanı
Erkânıharb Binbaşı Remzi”
123
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nın arkasında İngiliz desteği olduğu görüşü ağır basmaktadır. Nitekim İngilizler sonuna
kadar Prensi desteklemişlerdir.126
Ahrar Genel Merkezi, Fazlı Bey’in ve diğer önemli zevatın İstanbul’u terk etmeleri ile
tam bir sessizliğe bürünürken. Partinin varlığı mecliste yer alan birkaç milletvekilinin bulunması nedeniyle hissediliyordu. Ancak Mecliste yer alan mebuslar için asıl zor günler
bundan sonra, İTC’nin ihtilalin sorumluları arasında gördükleri bazı Ahrar Fırkası mebuslarının yargılanması için çaba göstermeleri ile başlayacaktır. Meclis-i Mebusan’da Rıza
Nur, Müfit Bey ve en fazlada İsmail Kemal Beyin yargılanması bir nevi Ahrar Fırkasının
da isim verilmeden yargılanması olacaktır. Ahrar’a yakın mebuslar bu görüşmelerde arkadaşlarını temize çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Ahrar Fırkasını da temize çıkarmaya çalışacaklardır. Tüm bu görüşmeler sırasında Ahrar Fırkasından ismen sadece iki kere
bahsedilmesi de dikkat çekici bir durumdur.
II. Abdülhamit’in tahttan indirilip yerine Reşat Efendinin tahta çıkarılmasının ardından Mecliste bazı muhalif milletvekillerinin Divan-ı Harb’de yargılanması konusundaki
görüşmelere 21 Nisan 1325 Günlü 66. İçtimada Divan-ı Harb Reisi Hurşit Paşa’nın 276
numaralı tezkiresinin okunmasıyla başlanacaktır.127
Mecliste kalan Ahrar mebusları arkadaşlarını sonuna kadar savunacak ve Divan-ı
Harpte yargılanmalarını İT’nin isteğine rağmen gerçek bir hukuk savaşı vererek Meclis-i
Mebusan tarafından engellenmesini sağlayacaklardır. (Ahmet Rıza Bey de Mahmut Şevket Paşa’ya yazdığı tezkire ile İsmail Kemal Bey’in Arnavutluk’ta isyan çıkarmak amacında
olduğunu bildirmiştir.)128 Suçlamalar İsmail Kemal Bey üzerinde yoğunlaşıyordu. Anlaşıldığı kadarıyla olaylar sırasında İsmail Kemal Bey Ahrar Fırkası Başkanı olarak olaylardan
faydalanma kaygısı gütmüştü.129
İsmail Kemal Bey hakkındaki suçlamalar şu temel noktalarda toplanmaktadır:
1- İsmail Kemal Bey sık sık saraya giderek padişah ile görüşmüştür ve mürtecileri
destekleyerek meşrutiyeti tehlikeye düşürmüştür.
2- İsmail Kemal Bey hareketi haklı görerek ortaya çıkan durumdan yararlanmaya
çalışmıştır
3-

İttihat Terakki’yi yok etmek için bir fırsat olarak görmüştür

4-

Son olarak da Arnavutları isyana teşvik etmiştir.

Ahrar mebusları arkadaşlarını hukuki ve siyasi yönden tam bir vuzuhla savunacaklardır. Olayın demokratik bir partiler arası mücadele olduğunu izaha çalışacaklardı. Meclisteki görüşmeler sırasında Ahrar Fırkası mebusu Yorgo Boşo Efendi söz alarak Gümülcine
Akşin, Şeriatçı bir ay…, s.268.
MMZC. C.3, D.1, İç. 66, s.204.
128
Özçelik, a.g.e., s.236.
129
MMZC. C.3, D.1, s.706–707. Görüşmeleri sırasında Yorgo Boşo Efendi İsmail Kemal Bey’in Ahrar fırkası
başkanı olduğunu söylemektedir. Sada-yı Millet, 17 Kanun-ı Sani 1325, Pazartesi No: 61. Nurettin Ferruh
Bey’de Ahrar fırkasının fiilen sona erip ermediği tartışmaları sırasında İsmail Kemal Bey’in bu makamı kısa
bir sürede olsa işgal ettiğini belirtmektedir.
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Mebusu İsmail Hakkı Bey’in “Ben komisyonda bulundum, mesele önemlidir. Evrakın burada tamamen okunmasını teklif ederim” sözlerini eleştirerek, meselenin sürüncemede
kalmasının istendiğini savunur ve şimdi bizim önümüzdeki mesele İsmail Kemal Bey’in
mürteci mi olduğu, yoksa mürteci olmayıp da olaya dahil mi olduğuna karar vermektir
şeklinde konuşur ve sözlerine devam eder. Yorgo Boşo Efendi bu arada fırka çatışmasına
da değinerek: “Bu hadise olabilir ki, şeriat namına yapıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti
aleyhine oldu. Zaten İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Ahrar Fırkası arasında pek büyük bir
münaferet (karşılıklı nefret) olduğu hepinizin bilgisi dâhilindedir. İsmail Kemal Bey Ahrar
Fırkası’nın reisi olduğu için fırsattan istifadeyle Ahrar fırkasını iktidar mevkiine getirmeyi belki düşünmüş olabilir. Hamit ile görüşmesi bu sebeple olabilir. Fakat Sultan Hamit taraftarı olmasını kesinlikle reddederim. Böyle bir şey varsa bunu irtica mı sayacağız? Onu
düşünmeliyiz. Fırkalar arasında fırsattan istifade ederek, birbirini düşürmek hususunu,
biz Kanun-ı Esasi’ye, meşrutiyete aykırı bir hıyanet sayarsak o zaman İsmail Kemal Bey
hakikaten itham edilmesi, mahkemeye sevk edilmesi gereken bir suçludur. Fakat bu gün
meşrutiyetin hâkim olduğu ülkelerin hiç birinde böyle bir esas kabul edilmemiştir. Orada
fırkalar arasında daima tartışma olur. Meclis’te boğaz boğaza gelinir, dışarı çıkınca kardeş
olunur. Hepsinin düşüncesi yalnızca menafi-i milliyenin iyiliğine çalışmaktır. Yollar ayrı
amaç birdir.” diyecektir.
Bu tartışmalar sırasında İsmail Kemal Bey için, Kanun-i Esasi’nin 48. maddesi mi yoksa 79. maddesinin mi uygulanacağı tartışılmıştır. 48. madde uygulanırsa 2/3 çoğunlukla
karar verilip mebusluk hakları da ıskat edilecek yada 79. maddeye göre 2/3 çoğunluk
gerekmeyecektir (İT’ci Ahmet Rıza özellikle bunun için mücadele edecektir). Bununla ilgili olarak aynı zamanda bir hukukçu olan Zöhrap Efendi adeta hukuk dersi vererek konuşmasında buradaki amacın suçluyu bulmak değil bir fırka-ı siyasinin cezalandırılmak
istendiğine dikkat çekerek şunları söyleyecektir:
“Biz biliyoruz ki, ceraim-i siyasiyede (siyasi suçlarda) pek de adalet cereyan etmez.
Ceraim-i siyasiyede pek mahkum çıkmaz. Meşhur cezaiyyundan biri şöyle diyor: “Netice
mahkum çıkmaz, mahkemeye sevk edilecek bir mahkum çıkar” Belki de onun için kanun,
konuyu fevkalade bir çoğunlukla (2/3) sınırlamıştır. Şimdi biz bu sınırlamayı red mi edeceğiz, yoksa kemal-i rıza ile açık bir yürekle bunu kabul mü edeceğiz, konu budur. Zannederim bizim ekseriyet-i adiyeyi (yarıdan bir fazla) kabul etmemiz pek de doğru olmaz”
Buradaki ekseriyet-i adiye sözü Menteşe Mebusu Halil bey’in itirazları ile karşılaşılacak.
Halil Bey, Zöhrap Efendiye “kürsüde kötü sözler söylemek senin âdetindir” şeklinde sataşmada bulununca, Zöhrap Efendi öfkelenerek şöyle konuşacaktır: “Senden ders almaya
hiçbir zaman mecbur değilim. Ben burada bir mebusum, tahkir etmeye hiç hakkınız ve
salahiyetiniz yoktur. Nedir Bu?... Yeter artık bu ahval! Bende ellibin kişinin vekiliyim.
Nedir bu? Mecliste yaptığınız nedir, mevkiiniz nedir? Bu bir mebusa yakışmaz. Ben söylediğim sözü bilirim. Cevaptan acizsiniz, hiç biriniz cevap veremiyorsunuz ve veremezsiniz. Burada tagallüp (zorbalık, zorla hüküm sürme), tahakküm, tahkir ediyorsunuz. Reis
misiniz, mübde-i umumi misiniz, nesiniz? Bunda tagallüp, tahkir, tahakküm var. Bende
25 Senedir kelam sarf ediyorum” diyecektir. Sonra mebuslara hitaben mevcut durum üze221
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rine mesele bu adamın mebusluktan ıskatı meselesine intikal eder. Bu deliller ile suçlu
sıfatıyla Divan-ı Harb’e göndermeye vicdanınızla, namusunuzla yeterli delil görüyorsanız
tereddütsüz gönderiniz diyecektir.130
Meclis uzun tartışmaların ardından Ahrarcı mebusların mücadelesi sonucu İsmail Kemal Beyin Divan-ı Harbe gönderilmesini reddeder.131 Ve olayların fırkalar arası bir
mücadele olduğunu ve bu durum karşısında Meclis Bir mebusunun Divan-ı Harb’e gönderilmesini kabul etmemiş ve bu durum ise Divan-ı Harp tarafından tereddütsüz kabul
edilmiştir.
Bu müzakereler bir nevi Ahrar fırkası’nın kendisini temize çıkarma kavgası olarak ta
görülebilir. Her ne kadar münakaşalar İsmail Kemal Bey etrafında dönüyor gibi gözükmekteyse de bir nevi fırkanın çalışmalarının yargılanması olarak ta görülmelidir. Sonuçta
İttihatçılar ellerindeki fırsata rağmen Ahrar Fırkasının olaylarda bir dahli olmadığını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ancak yine de Ahrarı bitirme çabasından vazgeçmemişlerdir.
Meclisteki görüşmeler ve olaylar karşısında fırkanın tutumu göz önüne alındığında
Ahrar Fırkasında da İTC konusunda şikâyet ettikleri ikili yapı biraz daha farklı şekilde
kendini göstermektedir. Bu ikiliği Prens Sabahattin ile organik bağı olanlar (Parti Genel
Sekreteri Fazlı Bey etrafındaki daha çok meclis dışı grup) ve olmayanlar şeklinde ikiye ayırabiliriz. Ancak meclis dışı grup en azından Cemiyetin gizli kolu gibi komitacı bir yapıya
sahip değildi.
Fırka bu zor günleri atlatamayacaktır. Yeni oluşan ortam içinde parti disiplinini kaybedecek ve mebusların bir kısmı başka fırkalara yönelecektir. Meclisteki muhalefete baskı
daha da fazla hissedilecektir. Dışarıda ise Ahrar fırkası üyelerinin bir kısmı yakalanarak
tutuklanmış ve Divan-ı Örfi’ce yargılanırken, diğer bir kısmı ise ülke dışına kaçmak zorunda kalmıştır. Atina, Kahire ve Paris’te yeni bir Jön Türk hareketini başlatmak istemişlerdir.132 Kurulan Divan-ı Harb isyan hareketiyle alakadar olanları cezalandırmıştır. İttihat
ve Terakki fırkasına karşı olan gazeteler kapanmış, “Nesl-i Cedid” Klubü de aynı akıbete
uğramış, eşyası da yağma edilmiştir.133 Tutuklamalar ve sıkı takip sonucu Ahrar Fırkası
İTC’nin ve sıkıyönetimin baskısı sonucu sessizce sükût etmiştir. Üyeleri dağılan Ahrar
Fırkasını bir süre sonra yeniden ihya etme çabaları görülmeye başlanmıştır.
31 Kasım 1909 günü Sabah gazetesinde çıkan bir habere göre, Selanik’te farklı din ve
mezheplere mensup birçok kişi, eski Ahrar Fırkasını az çok değişiklikle savunacak yeni
bir Ahrar Fırkası tesis etmeye çalıştıkları bildirilir. Söz konusu haberde, Selanik’te faaliyette bulunan bazı kimselerin İstanbul’daki Ahrar yöneticileri ile görüşmekte oldukları
ve iki grubun birbirlerini destekledikleri ileri sürülüyordu.134 Ancak bu tip haberlere yine
MMZC. C.3, D.1, s.740-742.
MMZC. C.5, D.1, s.276-277
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Tunaya, Türkiye’de…, s.186.
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Kuran, Osmanlı …, s.468
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Sabah, “Ahrar Tekrar Zuhur Edecek mi?”, 31 Teşrin-i Evvel 1325
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aynı gazete de Ahrar Fırkası ileri gelenlerinden ve Prens Sabahattin’in yakınlarından Fazlı
Bey cevap verir ve Ahrar’ın tekrar ihya edileceği haberlerini yalanlar.135 Fazlı bey durumu
yalanlarken Saday-ı Millet gazetesinde, Ahrar adına yapılan bir açıklamada, siyasi bir fırkanın bir sergiye, bir meşher-i siyasete benzetilemez olduğunu bir kere kurulunca varlığının devam edeceğini beyan ederek “Fırka-i Ahrar teşekkül etmiştir, mevcuttur ve daima
muhafaza-i mevcudiyet edecektir.” 136 denir.
Bu sıralarda Ahrar Mebuslarının önemli bir kısmı baskılar karşısında İTC’ne katılmışlardır. Fakat Henüz Avrupa’da bulunan İsmail Kemal ve Müfit Beylerle Aziz Paşa’nın İttihatçılara katılmaması, bu isimlerin yurda dönünce yeni bir siyasi parti teşekkül edecekleri
ihtimalini kuvvetlendirmekteydi. Nitekim Bu isimler daha sonra kurulacak olan Mutedil
Hürriyetperveran Fırkası’na gireceklerdir. Mutedil Hürriyetperveran Fırkasının kuruluş
haberleri ile birlikte bu fırkanın Ahrar ile birleştiği yolundaki haberler yeni bir tartışmayı
başlatmıştır.
1910 Şubat’ında basın aracılığıyla başlayan tartışmaya Parti Katib-i Umumisi Nurettin
Ferruh Bey, İsmail Kemal, Kıbrıslızade Şevket Bey ve Rıza Nur katılmıştır. Bu tartışma
fırkanın durumundan ziyade Fırkanın asıl mümessillerinin kimler olduğu konusunda olmuştur. Bu isimlerin hepsi fiilen Ahrar Fırkasının son bulduğunu kabul etmekle beraber
bunu resmen kimin ilan edeceği konusunda tartışmaya girmişlerdir. Ancak sonuç olarak
artık ortada Bir Ahrar Fırkası’nın olmadığı açıklık kazanıyordu ve çoğunluk tarafından
kabul ediliyordu.137
Rıza Nur’un verdiği listeye göre Ahrar Fırkası Erkan-ı ve mümessilleri şu şekildedir:
Amasya Mebusu İsmail Hakkı Bey, Ankara Mebusu Mahir Said Bey, Cidde Mebusu
Kasım Zeynel Bey, İstanbul Mebusu Zöhrap Efendi, Berat Mebusu İsmail Kemal Bey, İstanbul Mebusu Kozmidi Efendi, Osmanlı Gazetesi Sahibi Ahmet Fazlı Bey, Mekteb-i Hukuk Muallimlerinden Celalettin Arif Bey, Sada-yı Milli Ser-muharriri Ahmet Samim Bey,
İskalidi Efendi, Bazbazyan Efendi, Kazanova Efendi, Ziya Paşazade Suphi Bey, Adliye Müfettişlerinden Yusuf Ziya Bey, Beyrut Vali-i sabıkı Edhem Bey, Ali Kemal Bey, Kıbrıslızade
Şevket Bey ve kardeşi, Nurettin Ferruh Bey,
Burada Rıza Nur şu açıklamayı yapmaktadır “Nurettin Ferruh, Ali Kemal ve Kıbrıslızade biraderler dışında herkes hem fikirdir. Yani Fırka-i Ahrar münfesihtir.”138 Bu tartışmalar sonucu Ahrar Fırkası fiilen ve resmen tarihe malolmuştur. 1910 yılında İbrahim Paşa
kabinesinin İttihat ve Terakki ile yakınlığını tartışanlar Ahrar Fırkasını anımsayacaklarSabah, 4 Teşrin-i Sani 1325/ 17 Kasım 1909, No: 7238,s.3. İmza sahibi “Paris’te ilan-ı meşrutiyetten evvel
intişar eden Terakki gazetesi sabık Kâtibi Fazlı’dır.
136
Sada-yı Millet, 3 Teşrin-i Sani 1325, Salı, No: 33.
137
Ahrar Fırkasının feshi ile ilgili tartışmalar için Bakınız. Sada-yı Millet, “Beyanname” 17 Kanun-ı Sani 1325,
Pazar, No: 61, imza Nurettin Ferruh. Sada-yı Millet, “Rıza Nur Bey’den” ve “İsmail Kemal Bey ile Mülakat” 19
Kanun-ı Sani 1325, Salı, No: 63. Sada-yı Millet , “Sada-yı Millet Ceride-i Muhteremesine” 20 Kanun-ı Sani
1325, Çarşamba, No: 64, Nurettin Ferruh imzalı. Sada-yı Millet, “Sinop Mebusu Rıza Nur Bey’e” 23 Kanun-ı
Sani 1325, Cumartesi, No: 67, Kıbrıslızade Şevket imzalı. Sada-yı Millet, “Fırka-i Ahrar”, 24 Kanun-ı Sani
1325, Pazar, No: 68. Sada-yı Millet, 21 Kanun-ı Sani 1325, Perşembe, No: 65.
138
Sada-yı Millet, “Rıza Nur Bey’den” 21 Kanun-ı Sani 1325 Pazartesi, No: 65.
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dır. Meclisi Mebusan’daki tartışma sırasında Ebuzziya Tevfik Bey’in hükümetteki İTC
ağırlığına yönelik eleştirilere alaycı bir şekilde “Biraz da Ahrar’dan yaparız” sataşmasına
Amasya Mebusu ve Mutedilperveran fırkası Reisi İsmail Hakkı Paşa “Ahrar yok. Ahrar’ı
bitirdiniz. Ellerinize baltalarınızı aldınız, mahvettiniz… Niçün biraz da Ahrar’dan yaparız
diyorsunuz? Ehliyetli, iktidarlı kimler varsa onlardan yapınız.” diyecektir.139

Sonuç
Osmanlı İmparatorluğunun son yüzyılı, hem siyasal hem de sosyal açıdan büyük değişimlere uğradığı bir dönem olmuştur. Osmanlıcılık, Turancılık, Batıcılık, İslamcılık vb.
siyasal akımlar yayılma ve kendini ifade ortamı bulmuştur. Yine Kırım ve Balkan harpleri
Osmanlı toplumunu derinden sarsmış ve bugüne uzanan sosyal yapının temellerini oluşturmuştur. Siyasal alanda önce padişahın yetki alanı sınırlandırılmış, ardından yönetimde dolaylı da olsa halka söz hakkı verilmiştir. Meşrutiyet idaresi İmparatorluğa hiç de alışık olmadığı bir hava getirmiştir. I. Meşrutiyet çok kısa sürmesine rağmen etkileri derin
olmuştur. Uzun istibdat yılları boyunca hürriyet ve meşrutiyet büyük bir özlem kaynağı
olmuştur.
Meşrutiyet arzusu içindeki Osmanlı aydını, İmparatorluktaki sıkı takipten kaçarak ilk
Jön Türk kuşağı gibi kendini Avrupa’da ifade etme yolunu seçmiştir. Yurt dışındaki muhalefet ilk bakışta fark edilecek kadar açık bir şekilde üç kutba ayrılmıştı. Birinci grup başını
Ahmet Rıza’nın çektiği daha milliyetçi ve aydınlanmacı, jakoben İttihatçı kanat; diğeri ise
Prens Sabahattin’in çektiği liberal, ademi merkeziyetçi ve bireyi ön plana çıkaran kanat;
son olarak ise Mizancı Murat’ın başını çektiği daha muhafazakar ve İslamcı bir söylem
geliştiren kanattır. Muhalefeti oluşturan tüm bu gruplar ufak tefek çatışmalara rağmen
başlangıçta aynı amaç etrafında bir araya gelmişlerdir. Temel hedef meşrutiyetin ne pahasına mal olursa olsun tekrar getirilmesidir. Bu amaç kısa bir süre için bile olsa aradaki
farklılıkların bir süre için göz ardı edilmesini sağlamıştır. Fakat bu birlik, gruplar arasındaki uçurumun büyümesini de engelleyememiştir.
Avrupa’daki muhalefet kısır döngüler içinde boğuşurken İmparatorlukta askeri okullardan ve tıbbiyeden başlayan muhalefet daha kuvvetli bir şekilde içeride muhalefeti oluşturmuş ve dışarıdan daha etkili olacak bir güce erişmiştir. İçeride oluşan İttihat Terakki
Cemiyeti şeklen Avrupa koluna bağlı ancak bağımsız bir çizgi izlemiştir. Makedonya’da
başlayan olaylar sonucu Meşrutiyet’in beklenmedik şekilde yeniden ilanı Avrupa’daki tüm
muhalefeti gafil avlamış ve gücün artık ellerinden çıktığını da göstermiştir.
Meşrutiyetin oluşturduğu iyimser hava İmparatorluğun kısa süre içinde kurtulacağı
gibi bir his uyandırmış, özgürlükler abartılmış; daha doğrusu tam olarak ne anlama geldiği
bilinmeyen özgürlük, eşitlik, hürriyet gibi kavramlar basında büyük bir yaygara ile halka
duyurulmaya başlanmıştır. Oluşan yeni ortamda başlangıçta rakipsiz görünen İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin karşısına kimse çıkmazken ortalığın nispeten durulmasıyla birlikte
ilk muhalefet çalışmaları da görülmeye başlanmıştır. Avrupa’daki ayrım kısa süre içerisin139

Tunaya, s, s.187.
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de meşrutiyet sonrası Osmanlı toplumunda da görülmeye başlanmıştır. İTC bir cemiyet
olarak varlığını sürdürmeye devam ederken karşısına Osmanlı siyasal hayatının resmi ilk
partisi Ahrar Fırkası çıkmıştır. Ahrar Fırkası Prens Sabahattin’in fikirleri çerçevesinde,
yani adem-i merkeziyet ve tevsi-i mezuniyet taraftarı olarak çıkmıştır. İTC’ne göre daha
Osmanlıcı ve liberaldir. Her ne kadar iktisadi anlamda İTC’de liberal ise de siyasal anlamda bu o kadar açık değildir. Daha kontrollü ve pratik çözüm yolları aramaktadır. Asıl sorun
imparatorluğun kurtarılmasıdır ve bu en önemli sorundur. Bunun sağlanması ise daha
kuvvetli ve merkezi bir idare ile mümkündür. Ahrar ise tersini savunmaktadır. İmparatorluğun kurtuluşu görevlerin paylaştırılması, merkezi idarenin yanında yerel yönetimlerin
güçlendirilmesi, milletler arasındaki eşitlik ilkesinin sağlanması ile olabilecektir. Tabi ki
bu fikirler uzun bir çabayı gerektirirken İTC’nin fikirleri daha pratik görüldüğü için ordu
içerisinde daha fazla destek bulmaktaydı.
Ahrar’ın ortaya çıkışı her şeye rağmen Osmanlı siyasal hayatında bir muhalefet kültürünün yaratılmasında önemli bir katkı olmuştur. Bu durum İmparatorlukta daha önceden
muhalefet gruplarının olmadığı anlamına gelmez; buradaki yeni durum, muhalefetin açık
ve görülür bir şekilde kanuni bir çizgide de varlığının kabul edilmesidir. İmparatorlukta
var olan önceki muhalefet grupları gayrı meşru addedildiği gibi bizzat devlet tarafından
kabul edilmemişlerdir. Türk İslam geleneğinde genelde tüm sapmaların gayrı meşru kabul
edilmesi normal karşılanmıştır. Yorum kısmen kabul edilebilirdir ancak işin siyasi boyuta
taşınması ve merkezi-ortodoks anlayışa aykırı olması genelde kabul görmemiştir. İlk Jön
Türk muhalefeti de böyle bir sürecin eseridir. II. Meşrutiyet öncesi muhalefet odakları
klasik bir metotla ya ortadan kaldırılmıştır ya da ihsanlarda bulunularak devlet ile uzlaştırılmıştır. Eski Osmanlı yapısında muhalefet daha doğrusu güç odakları bürokrasi, ilmiye
ve askeri sınıflar etrafında oluşmuştur. Ahrar’ın kuruluşu Osmanlı toplumunu yeni bir
olgu ile karşılaştırmıştır: bu da meşru muhalefet olgusudur. Ancak Ahrar’ın şanssızlığı
görünüşte meşrutiyeti ilan ettiren bir Cemiyet’in karşısında olmasıdır. Ordu da Cemiyet’e
sımsıkı sarılmış hatta iç içe geçmiştir.
Ahrar Fırkası parti programı itibari ile halka daha yakındır. Seçimlerde İTC karşısında
bir varlık gösterememesine rağmen kısa sürede İTC siyasetinden memnun olmayan TürkMüslüman ve Gayr-ı Müslim mebusların oluşturduğu kalabalık bir grup oluştururken,
halk katmanları üzerinde etkili bir konuma ulaşmış ve sosyal tabanını kuvvetlendirmiştir. Parti, programı itibariyle bireyci ve farklı unsurları kucaklayıcıdır. İmparatorluğun
başarısını Osmanlılık ilkesinde görür. Tevsi-i mezuniyet ve âdem-i merkeziyetçi fikirler
azınlık unsurlara da çok cazip gelmektedir. Mecliste Ahrar Fırkasının faaliyetleri bir parti
disiplininden çok, mebusların ferdi hareketleri şeklinde gözükür. Fırkanın mecliste ismen
geçmesi bile aylar sonra olur. Mecliste varolduğu düşünülen kalabalık gruba rağmen topu
topu iki üç kez fırka ismen meclis görüşmelerinde anılır.
Kısa siyasi yaşamı boyunca Ahrar fırkasının başkanının kim olduğu sorusu tam olarak
bir açıklığa sahip olmamış; tüzüğe göre bu makam boş bırakılmıştır. Fırka başkanının kim
olduğu konusunda farklı iddialar vardır. Bu iddialarda İsmi geçenler, fırka ile arasındaki
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bağı her zaman inkâr eden Prens Sabahattin, Kamil paşa ve Arnavut Mebus İsmail Bey’dir.
İlk ikisi hakkında elimizde hiçbir vesika yok iken İsmail Bey hakkında Serfiçe Mebusu Yorgo Boşo Efendi ve Fırka Katibi umumiliğini yapmış Nurettin Ferruh Bey’lerin şahadetleri
vardır. Ancak bu ifadeler İsmail Bey’in kısa bir süre için bu makamı resen işgal ettiğini
göstermektedir. Bu boşluk muhtemelen şartların uygun olması durumunda, belki de iktidara gelinebilmesi durumunda Prens Sabahattin Beyin doldurması için boş bırakılmıştı.
Ahrar kısa siyasi hayatında mecliste yeterince güçlü bir şekilde sesini duyuramadığı Meclis-i Mebusan Zabıtlarından anlaşılmaktadır. Fırka eklektik bir yapı arzeder, fikir
birliğinden ziyade İttihatçı karşıtlığı daha ağır basmaktadır. Ancak dikkati çeken nokta,
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin buna rağmen Ahrar’ın varlığına bile tahammülde güçlük
çekmesidir. Cemiyet ile Ahrar arasında nefrete varan bir ilişki oluşmuş ve bu nefret ilişkisi
meclis zabıtlarında bile ifade edilir bir şekil göstermiştir. Asıl mücadele Ahrarcı Basın ve
İttihatçı basın arasında, yani basın yoluyla olmuştur. Basındaki kavga aslında bu günden
bakıldığında o kadar sert de sayılamaz hatta yumuşaktır da. Nitekim Hüseyin Cahit yıllar
sonra yaptığı bir değerlendirmede Tanin’deki ve diğer basındaki kavganın düşündüğü kadar sert ve kavgacı olmadığını ifade etmiş, o dönem yazılarını tekrar okuduğunda bu duruma kendisinin bile şaştığını anlatmıştır. Beklide bu durumun asıl kaynağı daha öncede
belirttiğimiz gibi ciddi bir demokrasi kültürünün olmayışıdır.
Ahrar İTC’ni eleştirmesine rağmen kendiside iki başlı bir görünüm arzeder, fakat
önemli fark iki grubunda sivil olmasıdır. İTC gibi asker-sivil ikilemi yoktur. Ahrar içinde
ki gruplardan birisini partiyle bağını hiçbir zaman resmen kabul etmese de Prens Sabahattin, diğerini ise Meclis-i Mebusan’da bulunan Mebusların oluşturduğu grup oluşturur.
Bu iki başlılık en açık biçimde kendini 31 Mart olayları sırasında gösterecek ve bu durum
partinin sonunu hazırlayacaktır.
Ahrar Fırkasının 31 Mart olaylarının hazırlanmasında bir rolünün olup olmadığı tartışmalıdır. Ancak açık olan şudur ki Parti hiçbir zaman açıktan bir isyan hazırlığına girmemiştir. Fırka içinde bir grup gelişen olaylardan faydalanmaya çalışmışlardır. Bu grubun
başını Prens Sabahattin ve Süt kardeşi Fazlı Bey çekmiştir. Fakat açıktan bir girişimleri olmamış sadece perde arkasında bir şeyler çevirmeyi seçmişler ve olayların istedikleri yönde
akmasını sağlayamamışlardır. Meclis’te ise İsmail Kemal Bey bu durumu İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin baskıcı ve despot idaresinden kurtulma yolu olarak görmesine rağmen, o
da her hangi bir ciddi girişimde bulunamamıştır ve meşrutiyetin devamını sağlamak için
çalışmıştır. Ahrar Fırkası temelde, isyan süresince meşruti zeminden ayrılmamayı çoğunlukla tercih edecektir.
31 Mart’ın yarattığı kaos Ahrar’ı içine alarak yutmuştur. Gerek Divan-ı Harb’in kararları ve gerekse oluşan kötü hava Ahrar’ın baskılara dayanamayarak dağılmasına ve ortadan sessiz sedasız kaybolmasına yol açmıştır. Fırka Mecliste tamamen dağıldığı gibi
dışarıda da tamamen dağılmıştır. Birkaç ismin tekrar toparlanma çabaları ise beyhude
olmuştur. Böylece Osmanlı siyasal hayatının ilk siyasi partisi bir yaşını bile dolduramadan tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Ancak Ahrar Fırkası her şeye rağmen Türk siyasal
226

Osmanlı Ahrar Fırkasının Kuruluşu, Faaliyetleri ve Sonu

hayatında bir çizginin ilk temsilcisi olmuştur. Ahrar’ın temsil ettiği çizgi sırayla Hürriyet
ve İtilaf Fırkası, Büyük Millet Meclisinde İkinci grup, Cumhuriyetin ilk yıllarında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka; çok partili dönemde ise Demokrat ve Adalet
Partileri tarafından temsil edilerek günümüze kadar ulaşmıştır.
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ülkiyet hakları çok çeşitli iktisadi kurumlarda kritik role sahiptir. Mülk sahiplerinin
mallarına niçin kiracılarına göre daha iyi baktıklarından tutun çevre problemlerine çözüm yolları bulmaya kadar bir çok alanda analizin merkezinde mülkiyet hakları
yer alır. Dolayısıyla, iktisadın mülkiyet haklarının kavranmasına önemli bir bakış açısı
getirmesi şaşırtıcı değildir. Mülkiyet konusunda kafa yormanın tek yolu iktisadi yaklaşım
değildir ve ekonomik analizler genelde yanlış da kullanılabilir ama özgürlük ve beşeri gelişme açısından mülkiyet haklarının neden çok önemli olduğunun anlaşılmasının önemli
bir parçasıdır. Özellikle de iktisat bize mülkiyet haklarının iki temel unsurunu anlamada
yardımcı olabilir: Mülkiyet hakları nasıl değişir ve ne tür problemleri çözebilirler.
Topraktaki özel mülkiyetin gelişmesini basit bir örnekle açıklayabiliriz. ABD’de
toprak mülkiyetinin en temel şekli ‘mutlak yararlanma hakkı’ olarak adlandırılır. Mutlak
yararlanma hakkına sahip olan bir kişi, ABD’de daha çok özel mülk halinde olan topraklarda
bu yasa çerçevesinde maksimum derecede hakka sahip olur.
1800 yılında bir toprak parçasında mutlak yararlanma hakkına sahip mülk sahibi ile aynı
arazide 1900 yılında mutlak yararlanma hakkına sahip kişiler yasalardaki değişmelerden
kaynaklanan farklı haklar bütününe sahiptir. 1800 ve 1900 arasında federal hükümet özel
arazilerdeki madenlerdeki hakkından vazgeçmiştir. 1800’de birçok milli devlet, sınırları
içindeki arazilerden çıkarılan herhangi bir madenin belli bir kısmı üzerinde hak iddia
ediyordu. (Aslında bugün pek çok devlet için bu durum halen geçerlidir). 1800’de konuyla
* The Freeman: Ideas on Liberty, March 2007 ss.13-18
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ilgili ABD hukuku tam olarak net değilse de, insanların çoğu federal hükümetin İngiliz
hükümetinin madenler üzerindeki hakkını devraldığını düşünüyorlardı. 19. Yüzyılın ilk
kısmında federal hükümetler defalarca bu hakları kullanma iddiasında bulunmuşlardır.
Ancak 1900’de ABD genel maden hakları yasasını kaldırmış ve arazi sahibinin toprağın
üstü kadar altında da mutlak yararlanma hakkı olduğunu kabul etmiştir. Aslında ABD
hükümeti 1860 ve 1870’lerde bir dizi kanun aracılığıyla bu konuda daha da ileri gideceğini
göstermiş, 1872 yılındaki Genel Madencilik Yasasında federal bir arazide dahi kıymetli
maden bulan kişinin bireysel mutlak yararlanma hakkını tanımıştır.
Şimdi bugünkü arazi sahibinin haklarıyla 1900 yılındaki hakları mukayese edelim.
Geçen bir asır boyunca muhtelif hükümetler birçok toprak sahibinin mülkiyet hakkı
toplamını oluşturan bütünden önemli parçalar koparmışlardır. Yerel hükümetler
imar kanunları geçirerek toprak sahiplerinin mülklerini istedikleri gibi kullanma
özgürlüğünü kısıtlamışlardır. Eyalet hükümetleri türlü arazi düzenleme sınırlamaları
uygulamışlardır. Florida gibi bazı eyaletlerde eyalet çapında çevre düzenleme programları
mülklerin kullanılmasına ciddi sınırlamalar getirmiştir. Diğerleri de basitçe arazi
vergilerini arttırmışlardır. Federal hükümet toprak sahiplerinin haklarını Nesli Tükenen
Türlerle ilgili kanun, Temiz Su kanunu gibi sulak alanlar üzerinde hak iddia eden yasal
düzenlemelerle azaltmıştır. Kısaca, 1900 yılına göre bugün bir arazi sahibinin çok daha az
hakkı bulunmaktadır.
Aynı zamanda mutlak yararlanma hakkı kapsamındaki haklar, hakların yeniden elde
edilmesi konusundaki özel çabalar aracılığıyla bugün potansiyel olarak daha değerli
olabilecek şekilde gelişim göstermiştir. Mesela bugün en hızlı gelişen mülk sahipliği
türlerinden biri mülkiyet haklarının mukavele, irtifak hakkı yoluyla yeniden düzenlendiği
toplumlardaki sahipliktir. Bu tür topluluklardan en meşhur olanlarından biri Disney
tarafından inşa edilen Florida’daki Celebration kasabasıdır. Burada tapu senedindeki
kısıtlamalar arazi üzerine inşa edilen evlerin detaylarına kadar inmektedir. Evlerin belli
mimari tarzlara uyması, ön kısmında veranda bulunması, sokağa bakan panjurların beyaz
olması, evin boyasının belli bir kartela içinden seçilmesi vs. Disney’in sattığı mülklerin
tapuları sayı ve kısıtlama detayı açısından dikkat çekici olsa da asla tekdüze değillerdi.
Aslında, milyonlarca Amerikalı 30 yıl öncesinde yaygın olana nazaran çok daha fazla
kısıtlamayla, bir tapu alabilmek için yüksek prim ödedikleri mülklere sahiptirler. Neden?
Daha azı için daha fazla ödeme şeklindeki bu görünürdeki paradoks kaybedilen
ve kazanılan hakların göreli değerlerinde yatmaktadır. Celebration kasabasındaki
mülk sahipleri sadece mülkiyet haklarından feragat etmekle kalmamış, komşularının
mülklerinden negatif haklar elde etmişlerdir.
Celebration’daki bir ev sahibi evinin rengini tercih konusunda kısıtlamaya tabidir
ama komşuları için de aynı durum söz konusudur. Celebration’daki bir ev sahibi sokağa
bakan penceresinin panjurunu sınırlı renklerle boyayabilir ama aynı durum komşusu için
de geçerlidir. Civarda kısıtlama olmayan bölgelere göre Celebration kasabasındaki mülk
fiyatlarındaki artışın ardındaki başarı, mülk sahiplerinin kendi oluşturacaklarından ziyade
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komşularının oluşturabileceği estetik rahatsızlıkları sınırlamayla daha çok ilgilendikleri
gerçeğinde yatmaktadır. Celebration’daki mülk sahipleri arasında mülkiyet haklarının
yeniden dağıtılması tüm fertlerin haklar bütününün değerini arttırmıştır, zira getirdiği
kayba (bir insanın kendi estetik yıkımına sebep olması) göre eklediği hakların değeri
(sokak boyunca estetik yıkımın önlenmesi) daha fazladır.
Herkes Celebration’da, ya da en daha az kısıtlaması olan, anne babamın yaşadığı Yuma,
Arizona gibi evlerin koyu kum rengi olmasının şart olduğu yerlerde yaşamak istemeyecektir.
Diğer taraftan yeterli sayıda insan bunu istediği için mülk sahipleri ve girişimciler tapulara
bu tür kısıtlamalar koyarak mülklerinin değerlerini arttırabileceklerini fark etmişlerdir.
Mülkiyet hukuku, mülkün gelecekteki müşterilerini bağlayıcı olacak şekilde sözleşmelerin
yeniden tahsisi için bir mekanizma sağlayarak bu tür işlemleri mümkün hale getirmiştir.
Yine bu hukuk mutlak hale gelmiş mukavele kısıtlamalarından, gelecekte bir girişimcinin
fayda ve zararını üstlendiği parselleri birleştirerek kısıtlamaları ortadan kaldırabilmesi
gibi çıkış yollarına imkân verir.
Bu örneklerdeki mülkiyet haklarının nasıl değiştiği konusunda önemli bir farklılık
vardır. Yer altı hakları da dâhil mülkiyet haklarının 1800-1900 arasındaki genişlemesinde,
hükümetin bireylere karşı ileri sürdüğü yasal iddialarının sınırlandırılması hakları daha
güvenli hale getirmiştir. Belli estetik sınırlar içinde gelişmeler sağlama kapsamında
hakların yeniden düzenlenmesi sürecinde, özel girişimciler gönüllü işlemlerle mülklerinin
değerini arttırabilmek için mukavele ve tapuları kullandılar. 1900 ile günümüz arasında
mülkiyet haklarının gerilemesi sürecinde ise, çıkar grupları mülkiyet haklarının
zorla yeniden dağıtılmasında devletin gücünden istifade ettiler. (Bu cümledeki ‘zorla’
ifadesinden şüphe duyanlar, Federal Nesli Tükenen türleri koruma veya sulak alanlarla
ilgili yasa ve düzenlemelerle ilgili aleyhlerinde dava açılan toprak sahipleriyle konuşsunlar
yeter). Maalesef gönüllü mübadele ve mülkiyet haklarının birleşimiyle oluşturulan değer
genelde mülkiyet haklarını kamulaştırma için cazip bir hedef haline getirmektedir.

Mülkiyet Haklarının Evrimi
Dolayısıyla ilk kilit ekonomik anlayış, mülkiyet haklarının sabit olmadığı, sürekli
geliştiğidir. Böyle bir gelişme nasıl gerçekleşmektedir? Bir mülkiyet türü değerlendikçe
haklar elde etmek için insanlar daha fazla yatırım yapmaya razı olurlar. Mülkiyet hakları
da teknolojideki değişimler, maliyetteki değişimler, zevklerdeki değişimler, yeni buluşlar
ve bireylerin tercihlerindeki değişikliklere göre doğal olarak gelişim göstermektedir.
Söz konusu gelişmede önemli bir rolü, mülkiyet haklarını tekrar düzenlenmesiyle değer
artırma fırsatlarını tespit eden girişimciler oynar.
Mülkiyet hakları nasıl gelişmektedir? Düzenli biçimde değişim gösteren beş farklı
yoldan bahsedebiliriz:
1.Mülkiyet haklarının özneleri değişmektedir; böylece daha önce mülkiyet olarak
algılanmayan şeyler mülkiyet olmaktadır.
2.Haklar kümesi değişmektedir; dolayısıyla mülkiyet hakların yeni yöntemlerle
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bölünmesi ve bu haklarla ticaret yapılması mümkün olur.
3.Mülkiyet haklarının tesis edilme yöntemi değişmektedir; mülkiyet haklarının tesis
edilme maliyeti de böylece farklı hale getirilmektedir.
4.Mülkiyet haklarını koruma yöntemleri değişmektedir; bu durumda mülkiyet
haklarını sağlama maliyetleri farklı olmaktadır.
5.Mülkiyet haklarını çalma yöntemi değişmektedir; bu da mülkiyet haklarının daha az
veya daha fazla güvence altında olduğu anlamına gelmektedir.
Mülkiyet hakları, yeni konular içerecek biçimde değişebilmektedir. Klasik bir örnek
on dokuzuncu yüzyıl batı Amerika’sındaki su haklarının değişmesidir. Daha sulak doğu
bölgesinden gelen yerleşimciler, beraberinde getirdikleri su yasaları kurumlarının İngiliz
yasasına ve geleneğine dayandığını ve uygun olmadığını görmüşlerdir. Doğudaki yasalar,
su kaynaklarına bitişik arazi sahiplerine ırmak kenarı haklarını vermekte idi. Buna göre su
kullanma hakları veriliyor, fakat ırmağın aşağılarındakiler için akışını engelleme hakkını
vermiyordu. Ancak suyun daha kıt olduğu batıda ise sulama veya madencilik için suyun
başka yöne çevrilmesi hakkı çok değerli idi. Batılı eyaletler ve bölgeler, kısa sürede daha
önceden uygulanan bir tahsisat ilkesinin farkına vardılar; bunun temelleri bölgedeki ilk
madenci ve çiftçilerin uygulamasına dayanıyordu. Önceki tahsisata göre suyu kullananlar,
suyun yönünü çevirme hakkına sahiptiler; kullanıcı hakları da ilk başta tahsis edilme
sırasına göre sıralanmaktaydı.
Ne yazık ki batılı su hakları, buna müteakiben federal ve eyalet yönetimlerinin gaspına
maruz kaldı. Wyoming, 1889 eyalet anayasasında bütün yer üstü sularına eyalet mülkiyeti
iddiası ile ve su dağıtımı konusunda devlet mühendislik bürosunu görevlendirerek süreci
başlatmıştır. Federal Arazi Islahı Bürosu, vergilerle bütün batı bölgesinde muazzam su
projeleri inşa etti ve su haklarının daha da bozulmasına neden oldu. Böyle bir düzen,
batılı su haklarının güvence altında olmasını zorlaştırdı ve teknolojideki ve suya talepteki
değişikliklere karşılık gelişmelerini sınırladı. Ancak günümüzde birçok eyalet, su haklarının
denetimini gevşetti ve piyasaların ortalaya çıkmasına izin vermeye başladı.
Ayrıca haklar, her iki tarafa da fayda sağlayan gönüllü işlemlerle de çeşitli haklar
kümesine doğru değişir. Daha önceden tartışıldığı gibi ABD’deki girişimciler, evlerin
görüntüsü hakkında estetik kararlar verme hakkını tekrar dağıtarak bazen emlaklerin
değerlerini arttırabileceğini fark etmişlerdi. Bir başka örnek de komşulara irtifak hakkını
satmaktır; buna göre bitişikteki mülkiyet sahibine makul bir manzara sağlanmasını ve
de mülkiyet sahibine kendi arazisini kullanmaya devam ederken bu hakları bir koruma
grubuna satma imkânı veren koruma irtifak hakkı garanti altına alınır.
Hakları tesis etme yöntemi de talepler doğrultusunda şekillenir. Kullanımı kolay bir
tapu sisteminin yaratılması, mülkiyetin değerini arttırır ve belirli bir arazinin kime ait
olduğunu tespit etmeyi ucuzlatarak işlemleri kolaylaştırır. Konut sigortasının gelişimi,
alıcılar için riski azalttığından mülkiyet işlemlerini kolaylaştırmıştır. Son zamanlarda
ABD’deki konut ipoteklerinin (mortgage) menkul kıymete dönüşmesi, mali kaynakların
muhtemel mülkiyet sahiplerine ulaşma imkanını büyük ölçüde arttırmıştır, çünkü
28

Mülkiyet Haklarının İktisadı

yatırımcılara çeşitlenmiş mortgage portföyleri satın alma imkanı vermiştir. Bütün bu
örneklerin ortak noktası, bir kazanç fırsatı gören ve bu kazancı elde etme araçlarını
yaratmak için yasanın sağladığı araçları kullanan girişimciler sonucu ortaya çıkmalarıdır.
Son olarak mülkiyet hakları, bunları savunma şekillerindeki değişikliklere göre
gelişmektedir. Mülkiyet sahipleri, kendi haklarını fiziksel olarak savunmada önemli bir
rol oynarlar; zira herkes arazinin istilaya açık olduğu ülkelerde mülkiyet sahiplerinin
kullandıkları dikenli telleri, üstleri kırık camla kaplı duvarları ve kapıları görmüştür.
Yeni teknolojiler, Büyük Amerikan Ovası’ndaki dikenli tellerin rolünü yineleyebilir ve
günümüzde koruma altına alınamayan kaynaklara girişi uygun maliyetli denetimini
mümkün kılabilir. Mesela, çok uzak olmayan bir zamanda balinalar gibi göç eden
deniz canlılarında mülkiyet hakkı tesis edecek GPS ve DNA test teknolojilerinin
kombinasyonlarını görebiliriz.
Mülkiyet haklarının gelişmesi kayda değer bir hakikattir. ABD ve diğer yerlerde olumlu
gelişmeler hep daha iyi tanımlanmış, daha güvenli, daha değerli haklar doğurmuştur. Bu
gelişme bireylerin kendi planlarını gerçekleştirme, kar etme ve mülklerini kendi ihtiyaçları
için kullanma arayışlarıyla ortaya çıkmıştır. Kısaca, gönüllü mübadele yoluyla gelişen
mülkiyet hakları Hayekçi bir kendiliğinden düzendir.
Öte yandan, aynı zamanda mülkiyet yasalarında değeri yok edici,özgürlükleri
kısıtlayıcı gelişmeler de olmuştur. Arazi kullanımının kontrolünde merkezi planlama
yöntemlerinin benimsenmesi, ‘ekonomik gelişme’ lafıyla maskelenmiş çıkar gruplarının
lehine özel mülkiyetin müsadere edilmesi, Tehlike Altındaki Türler ve Temiz Su kanunları
örneğinde olduğu gibi özel çıkara dönük gündemlerle mülk sahiplerinin yasal olarak
kısıtlamalara tabi tutulması, tüm bu olumsuzluklar sınırsız devlet ve bireylerin mülkiyet
hakları aracılığıyla yapabildikleri ticaretin meydana getirdiği refahın cazibesinin bir araya
gelmesinin bir sonucudur.

Mülkiyet Haklarının Çözdüğü Problemler
Mülkiyet haklarınca çözülen iki temel problem vardır. (1) Ticarete konu malların nasıl
mübadele edileceği ve (2) ortak mallar problemi.
Malların nasıl mübadele edileceği bugün pek dikkate alınmamakla birlikte ciddi bir
problemdir. Eğer mallar kim olursa olsun onu alanın olursa, sizinle ticaret yapmam için
bir gerekçe olmayacaktır. Siz uyuyana kadar bekler yahut dalgınlığınızdan istifadeyle
size Bir şey vermeden elinizdekini alıverirdim. Siz ve ben aramızda anlaşmış da olsak,
tüm yakın çevremiz yahut yaşadığımız kasaba kimin neye sahip olduğunu tasdik etse
bile, iyi tanımlanmış bir mülkiyet hakkı sisteminin sağlayacağı potansiyel değere ulaşmış
olmayız.
Bir örnek vermek gerekirse, ABD’de birçok yeni işletme girişimcilerin evlerini teminat
göstermesiyle kurulmaktadır. Eğer bir banka teminat olarak gösterilen mülkün sahibinin
kim olduğundan emin değilse borcu vermeye yanaşmayacaktır. Benzer şekilde, eğer
banka teminat karşılığı parasını toplayamayacağını düşünürse, yine parayı vermek
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istemeyecektir. Bankalar mülkiyete açık olarak güvenirlerse, mülkü teminat olarak
görüp parayı borç olarak vereceklerdir. Mülkiyet hakları yeterince açık, piyasalar da
gerektiği kadar gelişmiş ise, arazideki menfaatler toplamı bir araya getirilip yeni yatırım
imkânlarına dönüştürülebilir. Bu imkânlar ise daha sonra gayrimenkule yatırılan
para havuzunun genişlemesine yardımcı olur ve daha ucuz borç senetlerini mümkün
hale getirir. Bu durumlardaki mülkiyet haklarının ekonomik gücü olağanüstüdür ve
enerjiyle canlılıklarını sürdürürler. Gerçekten de Peru’lu iktisatçı Hernando De Soto,
hakların yetersiz tanımlandığı ülkelerde mülkiyetin bahsedilen şekilde yeni değer
oluşturmadığından teminat olarak kullanılamayıp “ölü sermaye” olarak kalacağına işaret
etmektedir.
Mülkiyet haklarının kritik özelliği -ticaret ve dolayısıyla refah oluşumuna katkısıekonomik açıdan merkezi rol oynamasına sebep olur. Üstelik mülkiyet hakları bazı zorlu
felsefi konulara çözüm de getirebilir. Filozof David Schmidtz Lockeçu Sözleşme problemine
-yani ilk edinmeyi içeren adil bir sistemde başkalarına bırakılacak mülk “yeterli ve aynı
nitelikte” olmalı- şu çözümü önerir: ilk edinme, ticaretin sağlanmasına imkân verilmesinin
ardından gelenlere daha fazlasını sunacaktır. “Mülkiyet Kurumu” başlıklı yazısında
Schmidts “filozoflara ilk olarak iyi şeyleri ele geçirenlerin bunları bedavaya getirdiklerini
söylemeleri öğretilir. Geride kalan döküntülere ise ancak para ödeyerek sahip olabiliriz.
Ama aslında ilk edinim sonradan gelenlere ilk sahiplerine göre daha fazla imkan sunar. İlk
edinme özellikle sonradan gelenler için refahla dolu bir meyve tabağıdır. Buraya ilk olarak
gelenler asla biz sonrakilerin kesin gözüyle baktığı şeyleri hayal bile etmemişlerdir.”
Mülkiyet haklarının çözdüğü ikinci problem ortak malların trajedisidir. Garret
Hardin’in 1968 yılında Science dergisindeki ünlü makalesiyle popüler hale gelen konu, bir
kaynağın başkalarınca kullanımının hiçbir vasıtayla engellenmesi mümkün olmadığında
ortaya çıkan trajik vaziyetle ilgilidir. Bu şartlarda, her kullanıcı faaliyetlerinin sonucu
olarak üstlendiği maliyetlerden daha fazla kazanç elde etmek isteğiyle son noktasına
kadar kaynağı kullanmaya çalışacaktır. Hardin’in örneğinde köylüler ortak bir araziyi
ortak olarak kullanacaklardır. Bir kimsenin diğerini dışlama hakkı olamayacağı şekilde
herkes istediği kadar ineği çayırda otlatabilecektir. Neticede, köylüler ilave ettikleri her
ineğin sağlayacağı fayda maliyetini geçtikçe çayıra yeni inek göndermeye devam edecektir.
Her ilave ineğin meydana getireceği maliyet diğerlerine ait ineklerin otunu azaltmak
olacağından, hiçbir köylü ilave ineklerin köye toplam maliyetini dikkate almayacaktır.
Hiç şaşırtıcı olmayan şekilde Hardin’in örneğinde çayırlık arazi üzerindeki bir sürü ineğin
aşırı otlaması sebebiyle tamamen yok olacaktır. Tüm köylüler ilave otlamayı durdurmaya
dönük bir teşvik olmadığından sonunda daha kötü bir vaziyete düşeceklerdir. Niçin?
Başkalarını engelleyemiyorsanız, yarına bırakabileceğiniz bir miktar ot başka birinin
ineği tarafından yenecektir. Tüm köylüler çayırda çok fazla inek olduğunu düşünse bile,
hiçbiri rasyonel olarak sürüsünü azaltmaya yanaşmaz, zira yarın için tasarruf edeceği
miktar bugün bir başkasının ineği tarafından yenecektir.
Hardin’in tanımladığı gibi, kendi çalışmasını devlet müdahalesini haklı göstermek
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için kullanmaya meyilli olanların nadiren atıfta bulundukları bir pasajda ortak mallar
probleminin sadece mülkiyet haklarının eksik olduğu toplumlarda görüldüğü belirtilir.
Hardin’in ifadesiyle trajedi ancak “özel mülkiyet yahut şeklen ona benzer bir şeyle”
çözülebilir. Aslında Hardin’in örnek olarak kullandığı ortaçağ İngiliz ortak tarım
alanlarında ortak malların trajedisi söz konusu değildi, zira burada ilave hayvanların
sayısını kısıtlayacak “stinting” denen mülkiyet hakları mevcuttu. Kısıtlama hakları her
bir köylünün elindeki özel arazinin mülk miktarına dayanıyordu.
Bir mülk sahibinin mülküne iyi bakmakla kazanç elde etmesinin mümkün hale
gelmesiyle özel mülkiyet kaynakların sürdürülmesi ve geliştirilmesi için müşevvik
oluşturur. En az bunun kadar önemli olarak, eğer bir kimse mülküne cahillik, tembellik
ya da aptallık sebebiyle iyi bakmıyorsa özel mülkiyet hakları bu mülke daha iyi bakacağına
inanan birinin buraya mevcut sahibinin mülk değerinden daha fazla ödemeyi teklif
etmesine sebebiyet verebilir. Mülkü alıp idaresini iyileştirmek suretiyle yeni mülk sahibi
daha yüksek bedeli karşılayacak yeterli geliri elde edebilir. (Elbette her mülk sahibi
elde ettiğinden fazla para teklif edildi diye malını satmayabilir ama çoğu bunu kabul
edecektir).

Devletten Kaynaklanan Problemler
Bunlara ilaveten iktisat hükümetlerin mülkiyet haklarıyla ilgili ne gibi problemlere
sebebiyet vereceğini de aydınlatır. Bugün için iki önemli problem görünmektedir.
Birincisi, hükümetler kendileri için vatandaştan çalmak suretiyle mübadelesi mümkün
mülkiyet hakkı yaratma çabalarını engellemektedirler. İkincisi, hükümetler mülkiyet
haklarını kullanışlı hale getirmenin çok pahalı olacağı çok küçük parçalara bölerek
değersizleştirebilmektedirler.
Yağmacı devlet problemi devletin kendisi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Herhangi bir
tazminat ödemeksizin mülkü almaları mümkünse bile, bu tür yok edici işlere girişenlerin
asıl yaptığı altın yumurtlayan tavuğu kesmek olmaktadır. Daha genel uygulamalar
uç noktada mülkiyet hakkının kırpılması, mülk sahiplerinin özel haklarının imtiyazlı
çıkarlara transfer edilmesidir. Mesela, yerel yönetimler genellikle irtifak hakları için
imar izinleri veya mülkün kullanımındaki sınırlamalar için koşullar getirirler. Benzer
şekilde “yasal alımlar” mülkiyet haklarını karmaşık bir yasal düzenlemeler ağının içine
düşürmesi noktasında önemli bir konudur. Maalesef ABD mahkemeleri sınırsız işgallere
göre yasal düzenleme gereği yapılan işgallere karşı mülkiyet haklarını koruyucu şekilde
davranmamaktadırlar.
Mülkiyet haklarının küçük parçalara ayrılması problemi özellikle devlete ait varlıkları
özelleştirmeye çalışan ülkelerde ciddi boyutlardadır. Bir noktada iş belli bir mülkü kimin
hak ettiğine bakmaksızın memurlar tarafından herkese dağıtılması haline gelmektedir.
Dolayısıyla bir mülkün herhangi bir amaçla kullanımının çok sayıda “sahip” tarafından
veto edilebilmesi söz konusudur. Profesör Michael Heller post-Sovyet Rusya’daki durumu
gözlemledikten sonra bu vaziyeti “ortak olmayan malların trajedisi” diye adlandırmıştır.
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Heller Moskova’daki mağaza önleri boşken kaldırımlardaki büfelerin arı gibi çalışmasını
merak edip araştırdığında mağazaların çok sayıda kişiye mülkiyet hakkı ile devredilmesinin
getirdiği hakların orta noktada bir uzlaşmaya imkân vermediğini, mülkün de kullanımının
tamamen imkânsız hale geldiğini tespit etmiştir. Ortak olmayan malların trajedisi devletin
yarattığı bir gerçektir. Bu problemle başa çıkmak ancak özelleştirme yaparken mülkiyet
haklarının dağılmasının önüne geçmekle mümkün olacaktır.
Mülkiyet hakları ve medeniyet tarihi ile ilgili kitabı En Asil Zafer (The Noblest Triumph)
adlı kitapta Tom Behell özel mülkiyetin özgürlük, adalet, refah ve barışı sağlayacağı
neticesine ulaşmıştır. Güvenlik altındaki mülkiyet hakları özgürlüğü mümkün kılar, zira
bu haklar devletin güçlü pençelerinden emin olunacak özel bir alan sağlar. Adaleti temin
eder, zira mülk sahipleri yaptıkları eylemlerinin sebep olacağı ödülleri toplar ve zararların
acısını çekerler, yeteneklerinin karşılığını alırlar. Mülkiyet hakları zenginliği doğurur
çünkü bunlarla ticaret mümkünüdür. Nihayet, güvenlik altındaki mülkiyet hakları barışı
sağlar, zira her bir mülk sahibi diğerlerine karışmaksızın, başkalarının da müdahalesinden
emin olarak kendi planları doğrultusunda işlerini yürütür.

Çeviren: H. Bahadır Akın
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ktisadi yaşamda özel mülkiyet ihtiyacı, insan doğasından kaynaklanır. Mülkiyet lehinde ileri sürülmüş bir takım argümanlara bağlı değildir; aleyhinde söylenmiş argümanlarla da önemini yitirmez. Plato’ya veya Aritoteles’e, John Locke’a veya Karl Marx’a bakıp
mülkiyet hakkında yazdıklarını okuyalım, lehte veya aleyhte ileri sürdükleri argümanları
altta yatan gerçeği değiştirmiyor. Locke örneğin, “ardında kalan çok ve iyi şey bırakıldığı”
takdirde, insan emeğini toprağa verirse ortak toprağın özelleştirilmesinin haklı gösterilebileceğini söylemiştir. Bu görüş, Jeremy Waldron ve Alan Ryan gibi siyaset felsefecilerin
eleştirisine neden olmuştur.
Bir zamanlar argümanlarını çok iyi kavramaya çalışarak okurdum ki kitabım yanlış
varsayımlara dayanmasın. Sonra, onların veya herhangi birinin ne söylediğinin pek de
önemli olmadığını yeniden fark ettim. Hiçbir filozof bunu savunmamış olsa da özel mülkiyet konusu yine aynı önemi taşırdı. Bu konu, insan doğasına, özellikle de mantık kullanma yeteneğimize dayanır. Özel mülkiyeti benimsemek için mantık kurma ihtiyacı duyduğumuz nedeniyle değil, insanlar mantık kurabildiğinden özel mülkiyet gereklidir.

Mülkiyet Hakları Nasıl Yapılandırılır
Genel anlamda mülkiyet haklarının üç ve sadece üç yapılandırılması mümkün: özel,
toplumsal ve devlet mülkiyeti. Özel mülkiyet konusunun önemini anlamak için en iyi
strateji alternatiflerini gözler önüne sermektir; bana göre de zaten sadece iki alternatifi
Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 13-21.
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vardır. Böylece sadece özel mülkiyetin, mantık kurma yeteneğinin özgür uygulanması ile
tutarlı olduğu kolayca gösterilebilir.
Elbette bazı belirli mülkiyetlerin devlete tahsis edilmesinde avantajlar var. Bunlara
“kamu malı” deniyor. En iyi örnek askeri savunmadır, bir başka örneği ise polis gücüdür.
Adalet sistemi üçüncü bir örnektir. Bu mallar, ödeme yapmayanlar için faydalarından pay
almayı önlemenin zor ve hatta imkânsız olması gibi özelliklere sahiptir. Ancak modern
teknoloji, kamu malları problemini bazen çözebilir. Yollar, genelde kamu malı olarak kabul edilir, ancak arabalara yerleştirilen bilgisayarlı geçiş aygıtları, ücretlerin büyük bir verimlilikle alınmasını sağlayabilir.
Yine de hükümet tarafından geleneksel olarak yerine getirilen rollerin, kamu mallarının modern algılayış biçimiyle örtüştüğünü çarpıcıdır. Yüzyıllar boyunca hükümetler
savunma, polis ve adalet mekanizmasını sağlamışlardır; piyasanın bu malları sağlaması
zordur. Açıkça görülüyor ki, piyasanın mükemmel bir şekilde sağlayabildiği malları hükümet yerine getirmeye çalıştığında sonuç çok kötü ve pahalı oluyor. Sağlık ve eğitim
sistemi en bariz örneklerdir; zaten sık sık haberlerde gündeme gelirler.
Ortak mülkiyetin İçindeki Problemler: “Pilgrim Fathers”
Aracılığıyla Açıklama
Özel mülkiyetin ilk alternatifini ele alalım – toplumsal düzenleme. Bir komün düşünün. Tanımlayıcı (ve kendi kendini yok edici) özelliği, komün tarafından üretilen malların
kullanım hakkının tanımlanmamış olmasıdır. Bütün üyeler, “ihtiyaç” duyduklarını tüketebilirler. Aile, (küçük) bir komündür, ancak bu birim genelde iyi çalışır. Birinci sebebi,
küçüktür ve ebeveynin işleri takip etmesi mümkündür. Ayrıca önemli aşamalarda çocuklardan büyük ve güçlü olduklarından, idareli yaşam için gerekli kuralları dayatabilirler.
Ancak “aile” birçok bireysel aileden oluştuğunda neler meydana geleceğini düşünün.
Kısa bir süre sonra iş ve disiplin kurallarını dayatmak zor veya imkânsız olacaktır. Söz
konusu durum, 1620’de Göçmenlerin İngiltere’den geldiği Plymouth Colony’de meydana
gelmişti. Başlangıçta ortak mülkiyeti benimsemişler ve uygulanamaz olduğunu fark etmişlerdi.
Bazılarının varsaydığı gibi mülkiyet, dini nedenlerle ortak tutulmuyordu, aksine
İngiltere’deki yatırımcılar böyle istemişlerdi. 3000 mil uzakta ve takipsiz yaşayan kolonicilerin kendi özel mülkiyetleri ve arazileri olursa, sadece kendileri için çalışacaklarından
ve “milletler topluluğu” (commonwealth) için emek sarf etmeyeceklerinden korkmuşlardı. Yedi yılın sonunda yatırımcılar, kazancın veya “kar payının” yarısını alacakları düşünülmüştü. Ortak mülkiyet olursa hisselerini alabileceklerinden emin olabilirlerdi. En
azından varsaydıkları şey buydu.
Ancak bu sistem işe yaramadı, çünkü 1623’de Göçmenler açlıktan ölecek duruma gelmişlerdi. Sayıları yaklaşık 150 olan göçmen, toplumsal çalışma düzenini kuramamıştı,
oysa yaşamları buna bağlıydı. Aynı şey, 15 yıl sonra Jamestown’da meydana gelmişti; burada ortak mülkiyet açlıktan ölümlere neden olmuştu. Bu duruma “açlıktan ölme dönemi”
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denmişti. Ancak Plymouth’da neler olup bittiğini daha ayrıntılı biliyoruz, çünkü koloni
valisi William Bradford, günlüğüne her şeyi yazmıştı. En önemli yazısı da çok iyi bilinmektedir.
Zorluklar arttıkça vali, kişi sayısına göre “her aileye bir parça toprak tahsis etmişti”.
“Sonuç çok başarılı olmuştu, zira bütün elleri hamarat hale getirmişti; böylece Vali’nin
veya başka birinin kullanacağı araçlar ile elde edilebileceklerden çok daha fazla mısır ekilmişti” diye yazıyor Bradford. Mülkiyetteki değişiklik valinin “birçok problemden kurtulmasını ve çok daha fazla memnuniyet elde edilmesini sağlamıştı. Artık kadınlar istekli
bir şekilde tarlalara gidiyorlar ve mısır ekmek için çocuklarını da götürüyorlardı; daha
önceden zayıf ve beceriksiz olduklarını ileri sürüyorlar, onları mecbur etmenin baskı ve
zorbalık olduğunu düşünüyorlardı.”
Ortak mülkiyet ile komün iş yapmaya isteksiz hale gelmiş, karşılıklı saygıyı yitirmiş ve
haksızlık ve kölelik düşüncesi yaygınlaşmış. Bütün bunlar “dindar ve ağırbaşlı insanlar”
arasında oluyor, diyor Bradford. Ancak toprak bölündükten sonra insanlar hemen kendi
eylemlerinden sorumluluk duymaya başlamışlar; bütün komünün eylemlerinden değil.
Kendi emeklerinin meyvesinin kendi ailesine fayda sağlayacağını bilen aile reislerine daha
fazla çalışma için bir neden verilmiş oldu. Ortak mülkiyet olduğunda kendisinin gösterdiği ilave çabanın, bir başkasının çalışmamasının telafisi olacağını düşünmesi muhtemeldi.
Komün düzeni, çalışkanın işten kaçanı desteklemesini garanti altına almaktadır.

Ortak Mülkiyet Problemlerinin Modern İzahı
Bu konuyu, kamu hizmetlerinin “merkezi” sistemle verildiği, yani bütün bina için tek
bir sayacın olduğu, bir apartman binasında daha ayrıntılı görebiliriz. Aynı problemler burada da görülür, ancak o kadar aşikar değildir. Her bir birimin faturası, toplam faturanın
birim sayısı ile bölünmesiyle elde edilir. Aslında bu düzenleme, benim mülkiyet hakkında
kitap yazdığım dairenin bulunduğu binada da söz konusuydu. Yazın bir haftalığına başka
bir yere gittiğimi varsayalım. Klimayı açık bırakırım, çünkü kapatırsam geri döndüğümde
dairem sıcak olacak ve soğuması birkaç saat alacak. Diyelim müsrif tüketimim için ilave
masraf 15 lira olacak, binada ise 300 birim var. Yılsonunda benim faturam 50 kuruş yüksek olacak, elbette diğerleri için de aynı şey söz konusu. Bencilliğimin maliyeti, binadakilere “ihraç” edilebilir.
Şimdi de tutumlu ve bilinçli olduğumu varsayalım. Vatandaşlık sorumluluklarımın bilincinde ışıkları kapatıyorum, kışın ısıyı düşürüyorum v.s.. Böylece binadaki herkes için
maliyetleri azaltıyorum. Başka bir ifadeyle komün organizasyonu, kötü davranış sergilememi destekliyor. Bencil olursam başkaları ödüyor, erdemli davranırsam başkaları fayda
sağlıyor. Her bir birime ayrı ayrı sayaçlar takıldığında neler olacağına bir bakalım. Daha
fazla elektrik kullanırsam sadece benim faturam yükselir. Daha az kullanırsam daha düşük bir faturayla ödüllendirilirim.
Başka bir deyişle ayrı ayrı sayaçlarla her bir daire sahibi kullanımına denk bir fatura
ile muhatap olur. Her sahibe “hak ettiği verilir.” Bu, ilginç ve önemlidir, çünkü “herkese
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hak ettiğini iade etmek” adaletin klasik tanımıdır; bu tanım Aristoteles’in Nikomakhos
Etiği’nde (M.Ö. 4. yüzyıl), Jüstinyan’ın Kurumları’nda ( M.Ö. 6.yüzyıl), St. Thomas Aquinas (13.yüzyıl) ve başkalarında bulunmaktadır. Günümüzde bunları gözden kaçırıyoruz,
zira sosyal adaletin karışık ve yanlış anlaşılan kavramı, düzgün adalet yerine konmaktadır.
Böylece, özel mülkiyetin adaleti kurumsallaştırma yönüne doğru gittiğini görüyoruz.
Mülkiyet sınırları yanaya benzetilebilir; her bir mülk sahibine kendi eylemlerinin sonuçları yansıtılır. Bence bu, özel mülkiyet argümanları arasında en güçlü olanıdır. Ancak başka argümanlar da var. Hiç şüphesiz özel mülkiyet, verimliliği arttırır. Kamu hizmetleri
sunan işletmeler, büyük binalara ayrı ayrı sayaç takıldığında, örneğin elektrik kullanımının yüzde 20 oranında azaldığını bildiriyorlar. Ancak Bradford’un yazdıklarına ve komünde yaşayan herhangi bir insana göre ortak mülkiyetin en yozlaştırıcı özelliği, adaletsizlik
duygusunu doğurmasıdır. Bunu en aza indirmek için alınması gereken önlemler o kadar
masraflı ki özelleştirme en mantıklı ve neredeyse vazgeçilmez çare haline geliyor.

Bedavacılık Problemi ve Sıradan Vatandaşın Trajedisi
Komün veya ortak mülkiyet problemine, bazen bedavacı problemi de denir. Yaklaşık
100 yıl boyunca kitaplarda iktisadın temelleri hakkında bir tartışmaya zor rastlanırdı.
Sonunda bu konuya Garett Hardin 1968’de Science’da yayınlanan “Sıradan Vatandaşın
Trajedisi” adlı makalesinde dikkat çekti. Herkesin işleme hakkı olan ortak arazinin aşırı
kullanılacağı ve yıpratılacağını söylemiştir. Yaklaşık aynı dönemlerde UCLA’da Armen Alchian (1965) ve Harold Demsetz (1964) ve Chicago Üniversitesinde Ronald Coase (1960)
gibi iktisatçılar arasında entelektüel mülkiyet tartışmalarına şahit oluyoruz.
Garett Hardin problemin “özel mülkiyet veya ona benzer bir şeyle” çözülebileceğini
vurgulayarak yazısını sonuçlandırmıştır. Ancak bu çözümle ilgilenmemiş olması dikkat
çekicidir. Problemi daha çok nüfus fazlalığı olarak görmüştür. Daha sonraki yazılarda özel
mülkiyet gibi radikal bir yöntemle sıradan vatandaşın trajedisini çözmek yerine nüfusu
sınırlandırmayı tercih edeceğini belirtmiştir.
Bedavacı problemi o kadar ciddi ve zarar vericidir ki, yaşamak ve çalışmak için komün
organizasyonu daha başından yok edilmelidir. İsrail kolektif çiftliğinin (kibbutzim) ortak mala sahip olduğuna ve üyelerinin de sistemi çalıştırabildiğine dair yaygın bir iddia
var. Ancak bize her zaman söylenmeyen konu, kibbutz sisteminin (bu kırsal komünlerden
yaklaşık 300 adet vardı, her birinin binlerce sakini bulunuyordu) başından beri İsrail hükümeti tarafından yoğun biçimde desteklenmesidir.
Elbette manastırlar, ortak mülkiyetin çalışmasını mümkün kılmışlardır; ancak onlar
nadir görülen istisnalardır. Bazıları yüzyıllarca sürdürülmüştür. Ancak bekârlık bir ön
şarttır. Daha önce belirttiğim gibi aileler zaten bir komündür ve ebeveynler kendi çocuklarını yetiştirmek için bile bir çok fedakârlıkta bulunması gerekiyor. Bunu yapmakta isteklidirler, ancak başka ailelerin çocuklarının faydalanması için böyle davranmazlar, çünkü bu aileler de bedavacı konumunda olurlar. Hutterite olarak bilinen Protestan komün,
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ortak mülkiyeti çocuk yetiştirme ile birleştirebilmiştir. Ancak uymak zorunda oldukları
katı komün disiplini tarifleri (kapılarda kilit yok, diğer komün üyelerinin “özel” meskenlerine yaşlıların girme hakkı), verimli ve bekâr yaşamayan bir komünü devam ettirmenin
ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

Devlet Mülkiyetinin İçindeki Problemler ve Mülkiyetin Devlet
tarafından Yeniden Paylaşımı
Şimdi özel mülkiyetin ikinci alternatifine gelelim. Teoride bedavacı problemi devlet
mülkiyeti ile giderilebilir. Her şey, sınırları içinde yaşayan insanlar da dahil, devlete ait
olursa merkezi bir planlama kurumu, insanların ne yapacağını emredebilir ve uymadıkları zaman ceza verebilir. Karl Marx’ın Komünist Manifestosu’nda (1848) ifade ettiği gibi
“Komünistlerin teorisi tek bir cümle ile özetlenebilir: özel mülkiyetin kaldırılması!” Ancak
uygulamada görüldüğü gibi üretim problemi, böyle uç bir yöntemle çözülmeyecek kadar
karmaşıktır – bu yöntem herkesi kölelik konumuna sokmak anlamına gelmektedir.
Yine de bu önemli teoriyi test etmek için uzun süreli ve zararlı bir deney yürütüldü.
Deneyin adı Sovyetler Birliği idi ve 74 yıl sürdü. Deney sonra Çin’e yayıldı ve yaklaşık 30
yıl sonra kaldırıldı. Hala Küba ve Kuzey Kore’de sürdürülmektedir. Süreç içinde bütün bu
ülkeler çok ciddi boyutta yokluk, zorluk ve zorbalık yaşadılar. On milyonlarca insan açlıktan öldü ve on milyonlarca insan toplama kamplarında can verdi.
1991’de Rus cumhurbaşkanı Boris Yeltsin neler olup bittiği konusunda şunları dile
getirdi: “Bence bizim topraklarımızda yürütülen bu deney, insanımız için bir trajediydi
ve bizim topraklarımızda gerçekleşmesi çok kötü oldu. Bu deney en azından daha küçük
bir ülkede yürütülseydi daha iyi olurdu, böylece ütopik bir fikir olduğu açığa kavuşturulurdu…”
Deneyin öncelikle başlatılması sebebi, bir çok Batılı entelektüelin bu fikre yoğun destek vermesiydi. Merkezi planlama umutlarını besliyorlardı, çünkü sıradan insanlara ne
yapacaklarını ve hayatlarını nasıl yaşayacaklarını söyleyebileceklerdi. Walter Lippman’ın
keskin ve açık merkezi planlama eleştirisinde belirttiği gibi “Üretim planı, bir tüketim planıdır.” “Otoriteler neyin üretileceğine karar verecekse neyin tüketileceğine de karar vermiş olur.” Lippman’ın ifadesine göre üretim planı, gönüllü iş ile bağdaşamaz. Lippman’ın
yorumları, Friedrich Hayek’in Kölelik Yolu’ndan yedi yıl önce 1937’de İyi Toplum’da yayınlanmıştı. (Hayek de temelde aynı argümanı ileri sürmüştü).
Komünist deneyler, çeşitli sebeplerden mümkün olduğunca devam ettirildi, terör ve
baskı en başta gelen sebepler idi. Ancak bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bu
deneylerin işe yaradığına dair yaygın bir iddia vardı – gerçeğin aksine çok daha fazla üretim düzeylerine ulaştıkları söyleniyordu. Batılı otoriteler bu aldatmacada işbirliği yaptılar.
Paul Samuelson’un ünlü ders kitabının 1989 baskısında “ölçülen Sovyet reel GSMH’nın
uzun vadede bir çok piyasa ekonomisinden daha hızlı büyüdüğü” ifade edilmişti. Yine
1989’da ABD Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı Statistical Abstract of the United States’de
Doğu Almanya’daki kişi başı GSMH’nın Batı Almanya’dakinden daha yüksek olduğu ileri
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sürülmüştü – o zamanda bile apaçık bir saçmalık.
Her baskısında Samuelson’un ders kitabı Sovyet GSMH’nın grafiklerini gösteriyordu,
buna göre bu rakam daha düşük bir temelden başlayıp yirmi yıl içinde ABD’nin GSMH’nı
geçmişti. Her bir baskıyla tablonun yatay eksenindeki tarihler güncelleniyor, grafiğin kendisi ise hiç değişmiyordu. Temelde, Ticaret Bakanlığı ve Merkezi İstihbarat Ajansı bilgilerini Moskova’dan alıyor ve onları sorgulamıyordu. Ders kitabı yazarları yine sorgulama yapmadan bilgileri tekrarlıyordu ve sonuçta bütün Soğuk Savaş döneminde Batı’daki
önde gelen iktisat ders kitapları, özel mülkiyetin iktisadi gelişme için vazgeçilmez olduğuna ısrar etmemişti. Sovyet/CIA rakamlarının büyük ölçüde, belki 10 misli bir faktörle,
abartılmış olduğu ortaya çıktı.
Bir talihsiz sonuç bugün Üçüncü Dünya’da sürmektedir. Afrika’daki ve başka yerlerdeki sömürge imparatorluklar, planlamanın faydasına olan inancın en üst noktada olduğu
bir zamanda dağılmıştı. Bugüne kadar Uluslararası Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası veya
IMF’deki kalkınma uzmanlarının, bu ülkelerin ihtiyacı olan yardım değil güvenli, transfer
edilebilir özel mülkiyet hakları dediği pek duyulmamıştır. Bu haklara sahip olana dek de
fakirlik içinde saplanıp kalacaklardır. Neyse ki, bazı büyük ve yoğun nüfuslu ülkeler, özellikle Çin ve Hindistan, bu çözümü kendi kendilerine bulmaktadır.
Bu zaman zarfında Soğuk Savaş döneminde bir dizi zararlı toprak reformu deneyleri
gerçekleşmişti, çoğu da ABD hükümetinin emri ile yapılmıştı. Yaklaşık 40 yıllık bir zaman
zarfında milli liderlerimiz, gerekli olanın mülkiyetin özelleştirilmesi değil yeniden paylaşımı olduğuna ikna olmuşlardı. Bu aptallıktan zarar gören ülkelere Güney Vietnam (çok
radikal bir programın uygulanmasının ardından iki yıl sonra çöktü ve Komünistler tarafından ele geçirildi), Şili (kısa da olsa Komünistlerin eline geçti), İran ( Şah’ın gücü azaltıldı ve devrildi) ve El Salvador (ancak kılpayı serbest bir ülke kalmayı başardı) dahildir.

Klasik İktisatçılar ve Mülkiyet Hakları
Siyasi iktisatla ilgili klasik metinlerde özel mülkiyetin ihmal edildiğini vurgulamak gerekir, ancak sebebi farklıdır: zaten var olduğu düşüncesidir. Adam Smith, “özel mülkiyetin kutsal haklarından” bahsetmişti ancak meseleyi incelememişti. Kutsal şeylerin bilinçli
olarak incelenmediği söylenebilir. Özel mülkiyete bir alternatif söz konusu değildi. Smith,
Milletlerin Zenginliği’nde (1776) o dönemde Birleşik Kraliyet’te hakim olan yasal sistemi
üstlenmişti. Bunu, telaffuz etmenin veya bileşenlerinin teşhis edilmesinin gerekli olduğunu düşünmemişti; o zamandan beri az sayıda insan böyle bir sistemi elde etmenin ne
kadar zor olduğunu fark etmiştir.
Adam Smith, iş bölümüne ayrıca yer vermiştir (ilk üç bölüm); 1976 Nobel ödüllü iktisatçı George Stigler’e göre bu, Smith’in “üzücü” hatalarından biridir. İş bölümü analitik bakımdan faydalı değildir, çünkü bütün akla gelen üretimle ilgilidir; Robinson Crusoe
şartlarının var olduğu durumlar hariç. İş bölümünü vurgulamak, mülkiyet düzenlemeleri
arasında karar vermemize destek olmaz.
Benzer biçimde David Ricardo (Siyaset Ekonomisinin İlkeleri ve Vergilendirme, 1817)
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özel mülkiyetin zaten uygulandığını düşündü (ve “kutsal” kavramını kullandı), tıpkı Thomas Robert Malthus gibi. Ancak Malthus, düşüncesi ile ilgili ilaveten önemli bir ipucu verir. Siyaset Ekonomisinin İlkeleri kitabının 2.cildinin başlarında (1820) mülkiyetin iktisat
değil “siyasetin” alanına girdiğini ileri sürmüştür. Ona göre, mülkiyetin güvenliği “milletlerin zenginliğini etkileyen en önemli nedenlerinden” biridir. Ancak “bir ülkenin siyasi
anayasasına, yasalarının mükemmelliğine ve onların yönetilme biçimine” bağlıdırlar. Bu
konuları incelemeyi amaçlamadığını yazmıştır. Ondan beri iktisatçılar Malthus’u örnek
almışlar ve ele aldıkları konunun kurumsal arka planını ya göz ardı etmişler ya da zaten
var olduğunu düşünmüşler. Etkin bir şekilde işleyebilmesi için bir ekonominin temellendirilmesi gereken yasaların yapısını bilmek, yakın zamana kadar ekonomik bir analizin
esas bir parçası olarak görülmüyordu.
John Stuart Mill’in Siyaset Ekonomisinin İlkeleri, 1848 yılında yayınlandı ve 19.yüzyılda
Samuelson metinlerinin 20.yüzyılda yarattığı etkiyi yarattı. Mülkiyet hakkındaki kilit bölümün radikal karısının emri ile tekrar yazıldığı ortaya çıkıyor; Mill, eşi Harriet Taylor’a
karşı itaatli idi. Yeniden yazılan versiyonu bütün yeni ve daha sonraki baskılarda vardır ve
eski versiyonu gören insan sayısı azdır. Mill’in Bütün Eserleri adı ile Toronto Universitesi
tarafından bastırılan 35 ciltlik eserin eki olarak bastırılana dek (1965’de) eski versiyonu
bulmak pek de mümkün değildi.
Harriet Taylor öldükten sonra (1858) Mill Sosyalizm hakkında Bölümler’de şöyle yazmıştı (kendisi öldükten sonra 1879’da yayınlanmıştır): “bir ülkenin bütün sanayisini tek
bir merkezden yönetmek fikri, o kadar hayali ki kimse nasıl yapılacağına dair bir yöntem
ileri sürmeyi göze alamıyor.” Aslında o zamanlar Karl Marx tam bunu önermişti ve özel
mülkiyetin tamamen kamusallaştırılmasını istiyordu. Mill’in görüşüne göre bu hem ahlaki değil hm de uygulaması zordu. Sadece gönüllü anlaşmaları desteklemekteydi. (Marx
ve Mill aynı zamanlarda Londra’da yaşıyordu, ancak Mill’in bu gerçekten veya Marx’ın
varlığından haberdar olduğuna dair hiçbir kanıt yok.)

Klasik İktisatçılar, Marx ve İlerleme Fikri ile Yüzleşmesi
19.yüzyılın ortasında arzu edilen kurumsal toplum yapısına dair bütün görüşler, ilerleme fikri ile renklenmişti. Bu, sadece teknoloji ve bilim anlamında ilerleme değil aynı
zamanda insan doğasıyla da ilgiliydi. Entelektüeller arasında genel bir inanç idi ve Karl
Marx ve Herbert Spencer kadar çeşitlilik gösteriyordu; bu inanç, insanların gün geçtikçe
zihinsel ve ahlaki açıdan daha iyi duruma gelmesiydi. Mill’e göre özel mülkiyet “mevcut
durumlarda” insanlar için gerekli olsa da gelecekte daha kamusal düşünecektir. Aslında
ilerleme fikri, bütün sosyalizm eleştirilerini anlamsız bir konumuna sokuyordu. Bütün
eleştiriler şu anki insanların durumu için geçerliydi.
“Bütün tarih” diyor Marx, “insan doğasının sürekli dönüşümünden başka bir şey değildir.” J.B. Bury aynı isimli kitabında (1920) İlerleme Fikri’nin 1870’ler ve 1880’lerde genel
bir inanç haline geldiğini yazar. Takip eden çeyrek yüzyıl boyunca sonsuz ilerlemenin, “genelde bir aksiyom olarak algılandığı” çok sayıda sosyal bilim literatürü ortaya çıkmıştır.
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Fabian sosyalistler, bu fikri benimsediler ve Darwinizm sosyalizm sürecine dahil edilmişti. “Var olma çabası, uzun vadede bireylerin etraftakilerin yararları için kendini feda
etmeye hazır oldukları ırkların oluşmasına neden olur,” diye yazmıştı Alfred Marshall.
John Maynard Keynes’in öğretmeni Marshall, 1890’da yayınlanan İktisat İlkeleri adlı bir
kitap yazdı. Özel mülkiyete duyulan ihtiyaç, “insan doğasının kalitesinden daha derinlere” gidemediğine dair önemli bir ifadeyi içermektedir. Birkaç yıl içinde ise Leon Trotsky,
kolektivizm altında şunların olacağını ileri sürmüştü (Edebiyat ve Devrim, 1924):
“İnsan, ölçülemeyecek derecede güçlenecek, akıllanacak ve kurnazlaşacak. Bedeni daha
uyumlu, hareketleri daha ritmik, sesi daha melodik olacaktır. Yaşam şekilleri, dinamik biçimde etkileyici hale gelecektir. Ortalama insan tipi, bir Aristoteles, bir Goethe veya bir
Marx seviyesine çıkacaktır. Bu yüksekliklerin üstünde ise yeni zirveler görülecektir.”
Alfred Marshall’ın insan doğasına dair önemli yorumu ile karşılaştığımda tesadüfen
Hoover Enstitüsü için çalışıyordum. Yayınladığından beri tam 100 yıl geçmişti ve Berlin Duvarı yeni yıkılmıştı. Önümde Milton Friedman’ın merdivenleri çıktığını gördüm,
Marshall’ın yorumunu tekrarladım ve ne düşüncesini sordum. “İnsan doğasından daha
derin değil mi?” diye tekrarladı Friedman. “Bence bu epeyce derin demektir.”
Sosyalist deney bitmişti. İnsan doğasının reformunun mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı, ister GULAG ile ister onsuz olsun.

Rus Devriminin Yansımaları
Rus Devrimi Tarihi’nde (1995) Richard Pipes şöyle yazıyor: Sovyet deneyi “bütün insanlık tarihinde insan doğasını yeniden şekillendirmek ve beşeri toplumu yeniden tasarlamak amacıyla yapılan en gözüpek ve en kararlı çaba olmuştur…. Hem algılama hem
uygulama bakımından tarihte yeni bir şeydi: baskıyla, en ufak bir ilerleme ihtimali göstermeyen yollarda insanlık yaratma girişiminde bulunmak.
Adam Smith’den beri neler olduğuna bir dikkat edelim. Özel mülkiyet, “kutsallıktan”
doğru dürüst bir inceleme yapmadan yerilmeye itilmiştir. Marx açık saldırısından önce
kesinlikle bunu hiç incelememişti. Komünist deneyin büyük zararı ortaya çıkana dek, yaygın kanı özel mülkiyetin en iyi ihtimalle şeytani bir şey olduğu ve en kötü ihtimalle de
beşeri hırs ve şerrinin göstergesi olduğuydu.
Başlarda özel mülkiyetin ekonomik üretim için vazgeçilmez olduğunu söylemiştim,
çünkü insan mantık yetisi ile donanmıştır. 19.yüzylda entelektüeller, insan doğasının değiştirilebildiğini veya yeniden şekillendirilebildiğini hayal ettiklerinde, mantık yetisi gibi
o kadar temel bir şeyi yok etme inançlarını gizlediklerini fark etmiyorlardı.
Özel mülkiyet dışında iki mülkiyet düzenlemesinin mümkün olduğunu gördük. Ortak
mülkiyet mantık yetisi ile doğrudan çarpışıyor, çünkü insanlar komün çevresinde bencil
davrandıklarında ödüllendirdiklerini ve kendilerini düşünmediklerinde cezalandırıldıklarını kısa sürede öğreniyorlar. Bu tür ters etkili güdüler sadece mülkiyeti bölerek aşılabilir.
Bu noktada çaba ve ödül arasında uygun bir oran belirlenir. Söz konusu fayda kurumsallaşmış veya “sosyal” adaletin yerleşmesini beraberinde getirir.
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Diğer alternatife yani devlet mülkiyetine gelince: ilk kez önerildiğinden beri insanlara ne yapmak zorunda olduklarını ve hangi mal ve hizmetleri tüketmeleri gerektiğini
söylemek için bir merkezi planlama kurumu yetkilendirilirse bu sistemin yürüyebileceği
gösterilmiştir. Dolayısıyla devlet mülkiyeti, insanların hesap yapma ve kendi kararlarını
verme yeteneğini ellerinden alır; insanların kendi kararları bireysel açıdan fırsatların nasıl göründüğüne bakar. Bu durumda planlama ile kölelik konumuna indirgenirler. Mantık
yetileri bir süreliğine rafa kaldırılmak durumunda kalır. Vatandaşlar tutsak olurlar; bu
yüzden de Komünist ülkelerin etrafına her zaman duvarlar örülür.

Sonuç: Özel Mülkiyet Hakları Tek Uygulanabilir Alternatiftir
Özel mülkiyet, mantık yetisi çalışır durumda bırakan tek kurumsal yapılanmadır, bir
bakıma verimli ve ahlaki sonuçların çıkmasına vesile olur. Verimli bir toplumun özel mülkiyete dayandırılması gerektiği sonucuna varabiliriz. Başka bir alternatifi yoktur, ve gelecekte de buna bir alternatif olmayacağını ileri sürebiliriz.

Çeviren: Şeyma Akın
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vlerimizin sadece tuğla ve tahtadan ibaret olmadığını düşünürüz, peki bunun sebebi
nedir? Katrina fırtınası 2005 yılında New Orleans ve Mississippi’yi vurup binlerce
insanı evsiz bıraktığında, tüm ülke mülkiyetin bizim için ne ifade ettiğini yakından görmüş oldu. National Public Radio’nun Sabah Yayınında’ki bir yorumda New Orleans’lı öğretmen Anne Rochell Kingsmark evini kaybetmenin nasıl bir duygu olduğunu anlatmıştı.
Atlanta’daki akrabalarının onu misafir etmelerinden çok memnun olmuştu ve ayrıca Atlanta çok şirindi. Fakat orası kendi evi değildi ve ardında bıraktıklarını aklından çıkaramıyordu. “ Evimi sel suları kaplamamış vaziyette, boş, sakin ve sıcak sokağımızda oturduğumu, dolaptaki bozulmuş yemeği, oyuncakları ve üstünde toz biriken süs eşyalarını
hayal ediyorum. Zaman zaman ev telefonumu arıyorum. Sesli mesaj artık cevap vermiyor.
Telefon çalıyor da çalıyor. Günün birinde birisi cevap verecek diye korkuyorum”(1).
Özel mülkiyet, beşeri tecrübenin önemli bir parçasıdır. Ona verdiğimiz önem, Edgar
Guest’in “Home” (evi ev yapan bir dizi yaşanmışlıktır) gibi aptalca ve duygusal şiirlerinde
ve Yunan savaşçısı Odise’nin “muhteşem ve sıcak evine”(2) ulaşmak için efsanenin bütün
vahşi tehlikelerini kaldırdığı belagatli edebiyatımızda kendini ortaya koymaktadır. Önem
verdiğimiz sadece evlerimiz değildir, işletme sahipleri de özel mülkiyete ayrı bir önem atfederler. Sahip olmanın ve kendi dükkânları veya restoranlarını işletmenin getirdiği kenTimothy Sandefur, Cornerstone of Liberty: Property Rights in 21st Century America, Cato Institute, 2006. Çeviri kitabın 1-49. sayfaları arasındaki iki bölümü kapsamaktadır.
Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 23-64.
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di kendine yetme ve bağımsızlık duygularının kıymetini bilirler. Yazar ve işadamı James
Chan’in ifade ettiği gibi girişimciler “kendi işletmelerini çalıştırarak kendi bireyselliklerini
vurgulama ihtiyacı hisseden insanlardır”(3). Şahsi mülklerimiz de hayatımızdaki özel mülkiyetin önemini gösteren örneklerdir; nişan yüzüğüne veya bir fotoğraf albümüne veya
aile yadigârı mobilyaya sahip bir kimse, sahip olunan nesnelerin muazzam kişisel anlamını
bilir –bu “duygusal anlam” olarak adlandırdığımız kişisel anlamdır. Soygun veya hırsızlığa
maruz kalmış kimseler, mülkiyet suçunun kötü sonuçlarını doğrulayacaklardır; tecavüze
uğramanın şoku ve yoğun duyguları uzun süre unutulamıyor. Mülkiyet, sadece bireyler
için önem arz etmez; bu aynı zamanda ekonomik büyüme ve refah, güvence altındaki tasarruflar ve akıllıca yatırımlar, toplumda herkesin yaşam standardını yükselten sofistike
işlemler için gerekli bir unsurdur. Mülkiyet, insanların kendi kaynaklarını organize etme
ve birlikte çalışma, yenilikler deneme ve yoğun çalışmalarının meyvelerini toplama imkânını verir. 20. yüzyılda yanlış yola saptırılmış birçok siyasi lider özel mülkiyeti ortadan
kaldırmaya çalışmış, ama bunların sonucu felaket olmuştur. Bu toplumlar, sosyal refah ve
barış anlayışından özel mahremiyet anlayışına kadar her şeylerini kaybetmişlerdir.
Amerika’nın Kurucu Babaları, istikrarlı, başarılı ve erdemli bir toplum için mülkiyet
haklarının ehemmiyetini iyi anlamışlardı. “Her bireye kendisine ait olanı taraf tutmadan güvence altına alan bir devlet, adil bir devlettir” demişti James Madison (4). Ancak
20.yüzyılda siyaset ve hukuk düşünürleri, Kurucuların bize öğrettiklerini inkâr etmeye
ve özel mülkiyet haklarının önemini lekelemeye başladılar. Onlara göre mülkiyet, bireyden ziyade toplum veya devlet tarafından yaratılmaktaydı. Dolayısıyla devlet, mülk sahibi
olan insanlardan alıp olmayanlara vererek veya bireysel sahiplerin elindeki mülkiyetin
kullanımını denetleme yetkisini devlete vererek sosyal problemleri çözmek durumundadır. ABD’de bu tür fikirler yerleştikçe mülkiyet sahipleri, mülkleriyle ne yapabileceklerini
söyleyen veya arazilerini kullanmak istediklerinde yorucu bürokratik şartlar dayatan yasalar ile gün geçtikçe daha fazla karşı karşıya kaldılar. Birçok durumda devletler, vatandaşların evlerini veya eşyalarını doğrudan almaktadır. Amerika’nın en eski kamu yararı
hukuk kuruluşu olan ve özel mülkiyet haklarını ve diğer bireysel özgürlükleri korumayı
kendine amaç etmiş Pacific Legal Foundation’da görevli bir avukat olarak, Amerikalıların
temel mülkiyeti edinme, kullanma ve işletme haklarını devletin nasıl ihlal ettiğini gözlemleme imkânına sahip oldum. Bu tür müdahaleler, Amerikalıların doğal olarak görmeleri gereken temel özgürlüklerini baltalamaktadır, sonuçları ise genelde felaket oluyor:
adaletsizlik, ekonomik durgunluk ve sağlıklı bir demokrasinin temelinde kaymalar.
2005 yılında ABD Anayasa Mahkemesi, Kelo v. New London davasını sonuçlandırdı;
buna göre devlet, özel mülke ait evleri istimlâk etme, evleri yıkmak ve özel kişilere ait
alışveriş merkezleri, oteller veya kongre merkezleri inşa etmek isteyen müteahhitlere
araziyi transfer etme yetkisini kullanabilmektedir. Karar, ulusal protestoları ateşlemiş;
siyasi liderler ise problemi çözme yollarını aramaya başlamışlardır. Ancak istimlâk hakkının suiistimali, günümüz Amerika’sındaki mülkiyet hakları krizinin sadece bir boyutudur.
Söz konusu krizi ele almak, mülkiyet haklarının kökenini ve anlamını ve de bu hakların
Amerikan Anayasası’ndaki rolünü anlamayı gerektirir. İleriki bölümde mülkiyet hakları44
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nın –genel anlamda bütün insanlar için özel anlamda ise Amerikalılar için- neden önemli
olduğunu kısaca açıklayacağım. Ardından günümüzde ABD’deki mülkiyet haklarının durumuna bakacağım. Son olarak, insan haklarının en önemlisi olan bu hakkı daha iyi korumak için gerekli bazı yolları tartışacağım. Hepsinde mülkiyet haklarının devlet tarafından ihlalleri ile ilgili çarpıcı örnekler sunacağım; bunların çoğu Pacific Legal Foundation
tarafından savunulan mülkiyet sahipleri davalarından alınmıştır. Bu yazı, özel mülkiyetin
teminatına dair son zamanlarda görülen ihtilaflara kısa bir girişi hedeflediğinden, mülkiyet haklarının birçok önemli ve karmaşık yönlerini atladım. Bu meseleleri daha derinlemesine ele almak isteyenler, kaynakçada bazı kitap önerileri bulabilirler.

2. Mülkiyet Hakları Neden Önemlidir?
Frank Bugryn ve üç büyük kardeşi, Bristol, Connecticut’ta iki eve ve bir Noel ağacı
çiftliğine sahiplerdi. Aile 60 yılı aşkın bir süredir 32 dönümlük topraklarında yaşadıktan
sonra belediye yetkilileri, arazinin Yarde Metals Corporation’ait olması durumunda daha
fazla vergi geliri elde edeceklerine karar verdiler. Arazi, devlet karayollarının yanında olduğundan şirket büyük bir levha ve giriş yolu inşa edeceğini ve böylece daha fazla iş yapabileceğini umuyordu. Ancak, Bugryn ailesi satışa karşı çıktı ve belediye, mülkiyetlerini
ellerinden almak için istimlâk gücünü kullandı.
Mayıs 1998’de Frank ve ailesi, beldiyenin arazilerinin istimlâkini durdurması için eyalet mahkemesine başvurdu. Amerikan anayasasının beşinci düzenlemesi, “kamunun kullanımı” için ve ancak sahibine “adil bir tazminat” ödemesi halinde devletin özel mülkiyeti
alabileceğini söyler. Bugryn ailesi istimlâkin “kamu kullanımı” için değil, aksine Yarde
Metals şirketinin özel kullanımı için yapıldığının ileri sürmüştü. Ayrıca oradan ayrılmak
istemiyorlardı. Frank mahkemeye beyanatında “Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Annem
ve babam evimizi 1939’da, ben de kendi evimi 42 yıl önce aynı arazi üzerine inşa etmiştim. Yaşım 78’e geldi, bundan sonra nereye gidebilirim?” dedi. Ancak, belediye başkanı
Frank Nicastro’ya göre sanayi parkı “şehrin gelecekteki büyümesi için önemli yararlar sağlayacaktı” zira, “vergi gelirlerine önemli katkılarda bulunacaktı” (2).
Mahkeme, Bugryn ailesinin evlerinin alınmasının “ciddi veya maddi hasar vermeyeceği” gerekçesiyle müdahale etmemeye karar verdi. Bugryn ailesi bir üst mahkemeye başvurdu; davaları askıdayken bölge halkı onlara karşı tavır aldı; hatta yerel gazete, Hartford
Courant, belediye lehinde defalarca haber yaptı. Nihayetinde Connecticut temyiz mahkemesi istimlâka izin verme kararı çıkardı ve belediye işlerine devam etti –oysa dava çok
uzun sürdüğünden Yarde Metals geri çekilmiş ve şehirden ayrılmıştı. Eyalet Yüksek Mahkemesi davayı bakmayı reddetti ve Bugryn ailesine araziden çıkma emri geldi.
2004 yılında aile mensupları hâlâ evlindenden çıkmaya direniyordu, bu sebeple belediye onları tahliye etmek için girişimlerde bulundu. Yine Courant gazetesi, direnişlerini
“kamusal bir güldürü” ve “melodram” olarak adlandırarak ve ayak sürüdükleri ithamında
bulunarak onlara saldırdı (3). Bu arada 76 yaşındaki Bugryn kardeşlerin birinin kocası
olan ve 15 yaşında Naziler tarafından evinden alınıp çiftlik işlerine zorlanan Polonya asıllı
Michael Dudko, kansere yakalanmış ve ölmüştü. Civardaki bir radyo istasyonu Bugryn
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ailesinin sıkıntılarını dile getirdiğinde, istasyonu ismini vermeyen, öfkeli biri aradı ve belediye başkanının ofisine bir korucu göndermesi için polise çağrıda bulundu (4). Bugryn
ailesi içindeki ilişkiler de gergin hale gelmişti; kız kardeşlerden biri evinden vaktinde ayrılamadığında yeğeni belediyenin tarafını tutmuş ve muhabirlere “insanlar belediye başkanını, meclisi ve belediye görevlilerini suçluyorlar, ancak mülkiyeti almak konusunda yaptıkları şey yasa tarafından onlara verilen açık bir istimlâk yetkisi sistemini kullanmaktır”
demişti (5). İstimlâk yetkisinin yansıyan etkileri sadece aile ve yerel halkı bölmedi, aynı
zamanda Frank Bugryn’in en iyi biçimde ifade ettiği hayal kırıklığı duygularını doğurdu;
kendisi bir muhabire şöyle demişti: “İkinci Dünya Savaşı gazisiyim, özgürlüğümüz ve demokrasimiz için savaştım. Ama 60 yıl sonra bunun bir işe yaramadığını görüyorum” (6).
Nihayetinde aile arazisini terk etmek zorunda kaldı.
Frank’in torunu Michael Dudko, bütün yaşadıkları karşısında neler hissettiğini şöyle
tarif etmişti: “Bu iş bir hırsızlık nedeni haline gelmiştir. Vatandaşların özel mülkiyet hakları tamamen göz ardı edilmektedir. Aldıkları değer üzerinden aldatılıyorsunuz. Yaptıkları şeyi niçin yaptıkları konusunda seçilmiş görevliler sahtekârlık yapıyorlar. 4 Temmuz’da
hepimizin dilinden düşürmediği özgürlükler, devletin meşruluğu yok sayarak vatandaşlarının sırtından kazanç elde edebildiğinde hiçbir anlam ifade etmiyorlar” (7).
İstimlâk hakkı, -bir kişiyi evini, işini veya başka bir mülkünü “adil bir tazminat” olarak
gördüğü fiyata devlete satması için devletin gücü- en uç devlet baskılarından biridir ve günümüzde en yaygın olanlardan biridir. Demiryolları, kanallar ve postaneler inşa etmek için
yüzyıllar boyunca kullanılan istimlâk hakkı, artık çok milyon dolarlık bir sanayi haline gelmiştir. Amerika’nın her yerindeki devlet yönetimleri, “iş yaratmak” ve bölge halkının vergi
matrahını arttırmak için mülkleri rutin biçimde haczediyorlar ve özel şirketlere transfer
ediyorlar (8). 1999’da Kansas’daki Merriam belediyesi, bir Toyota bayisini arazisini yan
taraftaki BMW bayisine satmaya mahkûm etti (9). Aynı yıl içinde Washinton’da bir mahkeme, Bremerton belediyesinin 22 evi istimlâk edip arazileri özel müteahhitlere satmasını
onayladı (10). Mesa, Arizona, kârlı bir fren tamirhanesini, daha kârlı bir hırdavat mağazası
ile yer değiştirmek için istimlâk etti (11). Korkunç sonuç doğuran davalardan biri de milyarder Donald Trump ile ilgilidir. Donald Trump, limuzin park alanı inşa edebilmek için
yaşlı bir dul kadının evini istimlâk ettirmek için Alantic City meclisini ikna etmişti (12).
Daha sonra bir eyalet mahkemesi bu istimlâki engellemiş olsa da, buna benzer olaylar şaşırtıcı derecede yaygındır; bu durumlardaki mülkiyet sahipleri ise nadiren mülklerini ellerinde tutabiliyorlar. Avukat Jennifer Krückeberg’in yazdığı gibi “belediyeleri kendi emlak
acenteleri gibi kullanan şirketler, şu görevi önermektedirler: ‘Bana en iyi yeri bul, üstünde
ne varsa at, ödemesini yapmam için bana yardımcı ol, böylece belki benim şehre gelme
şansını yakalarsın.’ Mevcut istimlâk hakkı yetkisinin durumu budur” (13).
Kelo v. New London 2005 davasında, Amerikan Anayasa Mahkemesi, Beşinci maddenin
“kamu kullanımı” şartını koysa da Anayasa’nın bu tür istimlâkleri yasaklamadığını belirtmiştir. “Ekonomik gelişmeyi desteklemek, geleneksel ve uzun zamandır kabul edilen bir
devlet görevi” olduğundan, beş yargıç, mülkiyetin özel gelişme için özel işletmelere transfer edilmesi durumunda kamunun bundan faydalandığını ileri sürmüştür (14). Mahke46
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menin ifadesine göre “kamusal kullanım”, “kamu yararı” ile aynı anlama gelmektedir ve
mülkiyetin hangi dağılımının kamuya fayda sağlayacağı konusu da belediye meclisinin
veya yasama meclisinin kararıdır. Karar milli bir tepki uyandırdı; Amerikan Temsilciler
Meclisi bunu resmi bir önerge ile “kesinlikle reddettiği”ni ifade etmiştir (15).
Ancak, istimlâk hakkı, devletin bizi mülkiyet haklarından mahrum bıraktığı birçok
yöntemlerden sadece bir tanesidir. Anayasadaki Beşinci Tadilat, mülk sahiplerinin mülkleri ellerinden alındığında “adil bir tazminat”ı öngörür, ancak, her gün artan bir dizi yasa
ve yönetmelikle devletler, çok sayıda mülk sahibini mülklerinin tapusunu vermeye zorlamadan – kullanmasını, satmasını veya üzerinde inşaat yapmasını yasaklayarak – arazisinin değerini düşürüyor. Elbette devletin, bu teknik yasal boşluğu kullanarak adil tazminat
şartından kaçınabilmesi durumunda – arazinin kendisini değil de arazinin kullanımını
elinden alarak– mülk sahibinin elinde boş bir senet kalır ve mülkiyet hakları bütünüyle
anlamsız hale gelir. Aslında 1870’lerde Anayasa Mahkemesi, devletin “en dar anlamıyla
kamusal kullanım için alınmadığı” gerekçesiyle “tazminatı gerçekleştirmeden” arazinin
kullanımını ellerinden alamayacağını hükmetmiştir (16). Son yıllarda Mahkeme bazı davalarda “düzenlemeye dayalı istimlâklerde” devletin tazminat ödemesi gerektiğini söylese
de devletin her gün daha fazla kısıtlamalar getirmesine izin vermiştir.
California-Nevada sınırına uzanan güzel bir dinlenme yeri olan Lake Tahoe, Tahoe Regional Planning Agency (bölgesel planlama ajansı) adı verilen özel bir daire tarafından
yönetilmektedir. 1981’de TRPA, bir zamanlar gölün temiz sularını kirleten ve artan yosun miktarının incelenmesine zaman tanımak için Lake Tahoe bölgesinde her tür inşaata
“geçici bir erteleme” başlattı. 1984’de ortaya çıkarılan rapor, Tahoe bölgesindeki hemen
hemen her tür inşaat yapımını yasaklamayı önermekteydi, ancak federal bir mahkeme
bu tavsiyelerin yine de çok fazla inşaat yapımına imkân tanıdığına hükmetti ve raporun
uygulanmasını engelledi. TRPA 1987’de tekrar bir rapor yayınladı ve bölgedeki her bir
arazinin bireysel bir yapılanma iznine tâbi olması gerektiğini önerdi. Ancak geçen zaman
içinde yapılanmanın ertelenmesi uygulaması devam etmekteydi.
700 kadar arazi sahibi, ilgili daireye karşı dava açtı ve kullanımını yasakladığından
mülklerinin fiilen ellerinden alındığını ileri sürdü (17). Ardından neredeyse 20 yıl süren
karmaşık hukuki ihtilaflar yaşandı; 2000 yılında Dokuzuncu Gezici Temyiz Mahkemesi,
“geçici” ertelemenin 10 yılı aşkın bir süre inşaatı engellemiş olsa da, devletin adil bir tazminat ödeme gereğini duymadığını ortaya koydu, zira araziyi “almamıştı”. İki yıl sonra
Amerikan Anayasa Mahkemesi bunu kabul etti. Kelo kararını da yazan yargıç Stevens,
inşaat yasağının sadece geçici olduğuna ve dolayısıyla arazi sahiplerinin (Anayasa Mahkemesi davayı ele alana kadar 300 kadarı ölmüştü) –günün birinde- arazilerini kullanabileceklerine hükmetti (18). Stevens devamında devletin o kadar çok araziyi o kadar çok
insandan aldığını ve hepsine tazminat ödeyemeyeceğini ifade etti. Adil tazminat zorunluluğunu ciddi biçimde uygulamak, “devlet yönetmeliklerini, çok az devletin yerine getirebileceği bir lükse dönüştürür… (ve) rutin devlet işlerini aşırı pahalı bir hale getirir (19).”
Devletin parası olmadığından, Anayasa’nın tazminat şartını göz ardı edebilir.
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Adı geçen olaylardan çok daha şaşırtıcı olan gerçek, çoğu çağdaş entelektüel liderin –siyaset bilimciler, hukukçular, siyasetçiler ve tarihçilerin- mülkiyet haklarını önemsiz veya
modası geçmiş görmeleridir. Kelo davası karara bağlandıktan aylar sonra istimlâk hakkı
konusunda Amerikan Senatosu önünde ifade veren Columbia Üniversitesi’nde hukuk ve
iktisat alanlarında uzman hukuk profesörü Thomas Merrill, halkın tepkisine şaşırdığını
ifade etmişti. Kelo kararına karşı “bu kadar ezici bir tepki” olmasını “önemli” ve “gerçekten
de hayret verici” bulduğunu söylemişti. Senatörlere “bu olay gözlerimiz açtı.” demişti.
Bütün bunlara neden olan kararın ne anlama geldiğini etraflıca düşündüm… Birçok
açıklaması olduğu açık, ancak problemin özü Amerikan insanlarının mülkiyet haklarına ahlâki anlam yüklemelerinden kaynaklanmaktadır. Sadece bir değer biçme
anlamı taşımaz. İnsanlara göre önemli ahlaki ve anayasal boyuta sahiptir (20).
Birçok akademisyen bu fikri ilkel bir inanç olarak görür. Ancak, Amerikan halkı haklı:
mülkiyet hakkının ahlaki anlamı ve de anayasal boyutu vardır.
İnsan hayatının en önemli boyutlarının özünde mülkiyet vardır –mahremiyet isteğimizden topluluk içinde bulunma ihtiyacımıza, kendimizi kendimiz gibi hissettiğimiz yerler oluşturmadan, acil durumlarda gelecek için hazırlık yapma gereksinimimize kadar bu
böyledir. Hayatımızda verdiğimiz en önemli kararların çoğunda mülkiyet vazgeçilmez bir
parçadır. İnsanların mülkiyet haklarının ahlâki boyutu olduğuna inanmasına şaşmamak
gerekir. Oyuncağını bir zorbaya kaptıran çocuk, mülkiyetin ahlâki boyutunu anlar. Zor
kazandığı parasıyla ilk arabasını alan bir genç bunu anlar. Aynı şekilde kongre merkezi
inşaatı için yönetimin arazisini özel bir müteahhide verilmesi durumunda evini bırakmak
zorunda kalan ev sahibi satın aldığı arazinin üstüne ev yapmayı hayal eden ancak yönetimin izin vermeye yanaşmadığını gören bir aile de bunu anlar.
Susette Kelo, Bugryn ailesi ve birçok benzer durumdaki insanların tecrübeleri, daha
geniş bir mülkiyet hakları krizinin bireysel kısımlarıdır. Mülkiyet yüzyıllarca siyaset ve
hukuk düşünürlerin önemli bir meşgalesi olmuştur, ancak adı geçen örnekler bazı felsefecilerin hep gözlemlediği bir şeyi ortaya koymaktadır: Mülkiyet, hem bireysel hem toplumsal olarak hayatımızda önemli bir yer işgâl eder. Mülkiyet haklarını çiğneyen, bunları
sürekli göz ardı eden veya ihlal eden her ülke, insanlığın öncelikli değerlerinden birini
hafife almaktadır.
Mülkiyet Doğaldır
Ateş, DNA veya bilimsel yöntem gibi özel mülkiyet de insanlık tarihinin büyük buluşlarından biridir. Tıpkı ateş gibi mülkiyet, doğanın içinden görülmeyen bir güç çıkarma,
Las Vegas gibi bir çölü lüks bir eğlence yerine dönüştürme yeteneğine sahiptir. DNA gibi
mülkiyet, insan doğasının derinliklerine işlenmiş bir şeyi temsil eder; hiçbir toplum yoktur ki mülkiyetle ilgili bir kavrama sahip olmasın. Ayrıca, bilimsel yöntemi göz ardı ettiğimiz gibi mülkiyet haklarının bize öğrettiklerini göz ardı edebiliriz. Fakat, bunun sonuçları
iyi olmayacaktır.
Özel mülkiyet kavramı, yazılı tarihten çok daha eskidir. Yunanlı Platon ve Aristoteles,
mülkiyetin toplum içinde oynaması gereken rolü tartışmışlar ve o zamandan beri hemen
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hemen her siyaset felsefecisi mülkiyetin sosyal hayattaki rolünü tartışagelmiştir. Mülkiyetin evrenselliği, kavramın müzik türü veya dil gibi bazı kültürlerle sınırlı olmadığını
göstermektedir. Aksine, mülkiyet beşer olarak her insanın ortak bir değeridir – insanlara
öğretilmesi gerekmez, zira doğaldır.
Birçok hayvanın özel mülkiyet alanı vardır – burası başkalarını sokmadıkları veya sadece yakın olduğu birkaç hayvanı kabul ettiği etraflarındaki bir alandır. Bu eğilim, kendisini zararlardan kaçınmak ve mıntıkasını korumak için her organizmanın göstereceği
temel dürtüyle doğrudan ilintilidir (21). İnsanlar da, doğal olarak benliklerinin gelişimine
paralel olarak “benim” kavramını oluştururlar.
Çocuklar “benim” fikrini çok erken yaşta keşfederler ve kendilerine ait diye tanımladıkları şeylerden başkalarını hatta anne babalarını bile dışlamaya çalışırlar. Böyle erken
bir dönemde görülen gelişme “benim” kavramının başta öğretilmediğini veya etrafındaki
kültürden alınmadığını, daha çok insanların doğal bir eğilimi olduğunu ortaya koyar. Gerçekten de çocuklara öğretilmesi gereken şey, özel mülkiyet haklarına ne şekilde inanacakları değil nasıl paylaşacaklarıdır! Dr. Benjamin Spock’ın yazdığı gibi bir çocuğun “kendi
mülkiyet haklarının bilincinde olması” doğaldır, “zira büyüyen benlik anlayışı ve benlik
iddiası ile uygun düşmektedir. İkinci yaşına girdiğinde kendi bedeninin kendisine ait olduğunun farkına varır.” Bu yüzden birçok çocuk yetiştirme uzmanı, ebeveynlere çocuklarının “paylaşma” konusunda fazla üzerine gitmemelerini tavsiye eder. “Çoğu çocuk, kendi
eşyalarına aşırı bağlanma ve paylaşma konusundan hoşlanmama eğilimindedir –bu birkaç dakika sürse de böyledir” (22). Gerçekten de bence anne baba, çocukları paylaşsın diye
fazla ısrarcı davrandığında çocuk daha ‘bencil’ hâle geliyor. Çocuk, sadece diğer çocuklar
değil de kendi anne ve babasının da onu eşyalarından mahrum bırakacağını düşünüyor.”
Bazı vakalarda çocuklar deneysel şartlarda yetiştirilmiştir; buna göre “benim” kavramından uzak tutulmaya çalışılmıştır, yine de kendilerinde bu fikrin geliştiği görülmüştür.
Kibbutizm adı verilen İsrail komünlerinde bu tür bir deney gerçekleştirilmiştir; çocuklar
özel mülkiyet kavramı olmadan yetiştirilmeye çalışılmıştır. Deney başarısız olmuştur; çocuklar “özel mülkiyete oldukça güçlü biçimde yönlenmişlerdir” ve sadece “tedrici biçimde”
sürekli şartlanma ile bu fikirden “vazgeçirilmişlerdir”. Çocukların bir kısmı sonunda mülkiyet kavramını yitirmişlerdir; ancak, araştırmalar bu çocukların derin bir yabancılaşma
ve suçluluk duygusu ile ve de kendini ifade etme ve arkadaşlık kurmada isteksizlik ile
büyüdüklerini ortaya koymaktadır (23).
Felsefeci Daniel Dennett, benlik duygusunun insanlar için doğal bir ihtiyaç olduğunu
belirtiyor. Bütün hayvanlar “dünyadan ayırt edici biyolojik benlik ilkesini” uyguluyorlar,
ancak insanlar bu sürece sadece fiziksel kapasiteleriyle değil akıllarıyla da dahil oluyorlar (24). Dünyayı dünyadaki kişisel sınırlarımızı genişleten yapılar inşa etmek için kullanıyoruz, böylece kendimizi korumuş ve ifade etmiş oluyoruz. Aynı şeyi akıllarımızla da
yapıyoruz: örümceğin ağ ördüğü gibi her insan da beslediğimiz arkadaşlıklar ve benimsediğimiz fikirlerle ve aynı zamanda yarattığımız ve muhafaza ettiğimiz şeylerle “bir benlik
örüyor (25)”.
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Özel mülkiyet ile kendimizi en bariz ifade ettiğimiz şey evlerimizdir. Evlerimiz sadece
binalardan ibaret değildir; onlar benliklerimizin izdüşümü ve hayati parçalarıdır. Ruhlarımızı fiziksel dünyaya aktarma yöntemlerimizdir. Bu yüzden evlerimizden çıkarılmak
travmaya neden olan deneyimler anlamına gelebilir. Dennett yazısında bunu şöyle ifade
ediyor: “Genelde gözlemlendiği gibi,
yaşlı insanların evlerinden alınıp hastane benzeri ortamlara götürülmesi, temel
bedensel ihtiyaçları çok iyi karşılansa da onlar için büyük bir dezavantajdır. Genelde bunamış gibi görünürler –beslenme, giyinme ve bedensel temizliklerine güçleri
yetmezmiş gibi… Ancak, evlerine döndüklerinde çoğu zaman kendi kendilerine
gayet iyi bakabildikleri gözlemlenir. Nasıl oluyor da böyle oluyor? Yıllar boyunca
evlerini aşina oldukları ve ne yapacaklarını, neyi nerede bulacaklarını, nasıl giyineceklerini, telefonun nerede olduğunu vs. hatırlatan işaretlerle yüklemişlerdir.
Onları evlerinden çıkarmak, zihinlerinin büyük bir kısmından da çıkmak anlamına
gelir – beyin ameliyatı geçirmiş gibi zarar verici bir deneyim yaşayabilirler (26).
Evimiz, benliğimizin bir haritası veya biyografisi gibi tanımlanabilir, yani hem bir
araçtır hem de bir sanat eseri. Sahip olduklarımız bize sadece kendimize dair bilgi vermez; öncelikle kendimiz olma imkânı verir. İnsanlar, kendilerini nesneler aracılığıyla ifade
ederler; bunlar sadece sanat ile ilgili değil, dekore ettikleri evleri, kullandıkları takılar ve
hatta kullandıkları araba türleri ile ilgilidir. Virginia Postrel’in ifade ettiği gibi, insanların
sahip oldukları şeyler, onlara bağlı olduklarını hissettikleri alt kültürlerin bir parçası olma
imkânı verir. “Yemek odasını sömürge dönemine ait röprodüksiyonlarla dekore eden, yirminci yüzyılın ortalarında ev yapımı ile uğraşan biri, ne zamanda seyahat ne de arkeoloji
ile ilgileniyordur, daha çok kendisini ifade etmek istiyordur: Ben bunu seviyorum. Benimle
benzerlikleri var (27).” Bu, sahip olduğumuz kişisel eşyalarımız için de geçerlidir. Mülkü
kültürel bir işaret gibi kullanarak kendimizi başkalarından farklılaştırırız veya bir gruba
aitliğimizi gösteririz. Siyasi görüşlerimiz veya müzik zevkimizi belirten logolu şapkalar
veya rozetler takarız. Bu tür nesnelere sahip olma ve kullanma imkânı olmadığında benliğimizi tanımlama ve benliğimizi ifade etme duygularımız yetersiz kalacaktır.
İnsanların mülkiyetlerine verdiği öneme iktisatçılar, “duygusal değer” adını veriyorlar;
bu kavram, böyle bir değerin aslında önemsiz olduğunu göstermek ve aşağılamak için de
kullanılmaktadır. Ancak her değer bir şekilde “duygusal” bir değerdir, zira herhangi bir
nesnesin fiyatı, onu almak veya satmak isteyen insanların ihtiyaçları ve arzularına bağlıdır. Ayrıca duygusal değer, ekonomik değerin en temel kaynaklarından biridir: nesneleri,
bizim için önemli olan insanlar, fikirleri deneyimler ve imkânlar ile ilişkilendiririz; bu ilişkilendirmeler de nesneleri değerli kılar.
Bunu kimse ellerinden mülkleri alınan insanlardan daha iyi bilemez. Dover,
Massachusetts’li Charles Francis Adams 1994 yılında aile yadigârı bir nesne hırsızlar tarafından çalınınca sıra dışı bir deneyim yaşadı: 1786’da Mather Brown tarafından yapılan ve
Charles’ın dedesi Başkan John Adams’a ait olan Thomas Jefferson’a ait bilinen ilk portre
(28). Portre 500.000 dolara sigortalanmış olmasına rağmen, paha biçilmez idi – 43 yaşındayken Amerikanın şık Fransız büyükelçiliğini yaptığı bir dönemde hayata geçirilmişti.
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Tablo, beton ile sağlamlaştırılmış bir kasaya saklanmıştı, ancak hırsızlar kasayı açmışlar,
betonu kırmışlar ve portre ile birlikte kaybolmuşlardı. Tabloyu bulup Adams’a iade etmek
FBI’ın iki yılını almıştı. Adams ailesinin sözcüsü şöyle bir açıklama yaptı: “Bu tablonun
Adams ailesi için duygusal bir değeri vardır ve de Amerikan tarihinin önemli bir parçasıdır (29).” Ancak, tarihi değer ve duygusal değer özünde aynı şeydir. Antikaların veya
tabloların ve hatta aile yadigârlarının bir değerinin olması, insanların geçmişlerine değer
vermesinden ve de geçmişiyle ilişkilendirdikleri nesnelere değer atfetmelerinden kaynaklanır. Jefferson’ın kendisi de bunu anlardı. Ölümünden bir yıl önce 1825’de torunu Ellen,
bir gemi kazasında çeşitli değerli eşyalarını kaybetmişti – buna Monticello’da kendisi için
yapılmış bir yazı masası da dahildi. Telafi için Jefferson ona kendisinin Bağımsızlık Bildirgesini yazdığı taşınabilir masasını göndermiş ve şöyle yazmıştı: “Nesneler, belirli kişilerle
bağlantıları nedeniyle doğaüstü bir değer kazanırlar” ve “Bağımsızlığımızın büyük Bildirgesi ile bir ilişkisi olması ona değer katacaktır.” Şaka ile günün birinde onun “ulusumuzun
doğum günü geçit töreninde, tıpkı kilisenin geçit törenindeki azizlerin kutsal emanetlerinin taşındığı gibi taşınabileceğini” ifade etmişti. Ellen’in kocası nesnenin gerçek değerinin farkında idi: “Neredeyse korku ve saygı duyguları hissediyorum ve ona saygı ile
yaklaşıyorum.” demişti. “Cansız ve sessiz olduğunu değil sorgulanan ve sevilmesi gereken
bir şey olarak görmek isterim (30).” Bir nesnenin paha biçilmez olduğunu söyleriz, zira bu
tür manevi bir değer ile ilişkilendirilir.
İnsanlar elde etmek için çok çalıştıkları mülkiyete duygusal değer verirler. Mülkiyet
sahiplerinin mülkiyetlerine hakları vardır, çünkü onu emekleriyle kazanmışlardır –zaman,
enerji, emek ve endişelerini bir eve, bir icada veya işletmeye feda etmişlerdir. Başından
itibaren o zaman, enerji, emek ve endişe onlarındır – tükettikleri yemek veya su gibi şeyler
kendine has kişiliklerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Kim olduklarını “kendilerinin” olarak gördükleri şeylerle birleştirirler – zamanları, emekleri ve yaratıcılıkları gibi kendilerinin değişmez, temel yönleridir bunlar. Çok çalışarak elde ettikleri şeylerden özellikle
gurur duyma eğilimindedirler. En bariz örnek hukukçuların “yaratma ile mülkiyet” adını
verdikleri gerçektir: bir kişi, Küçük Kırmızı Tavuk hikâyesinde olduğu gibi, bir şeye onu
kendisi için yaptığı için sahip olma hakkına sahiptir. Küçük Kırmızı Tavuk, ekmek yaptığında onun kendisine ait olduğunu düşünür, çünkü kendisi onu yapma zahmetine girmiştir, toplum veya yasa ona bunu vermemiştir; dolayısıyla onu ekmeğe sahiplik iddiası,
ekmeği yapmayan diğer hayvanların iddiasından daha haklıdır. Tavuğun ekmeğe sahip
olma hakkı lehinde birçok yasal ve ekonomik gerekçe mevcuttur, ancak önemli olan şey
kendi yaptığının kendisine ait olduğunu iddia etmesindeki ahlaki kavrayıştır. Onun yaşadığı yerde yasaların mülkiyeti veya emeği nasıl ele aldığını sormayız – ekmeğin ona ait
olduğunu, çünkü onu yapmak için zaman ve enerjisini harcadığını söyleriz. Bu zaman ve
enerjinin yerini bir şeyin alması söz konusu değildir. Ekmeğin “kendisine” ait olduğunu
söylemek bir noktada onu yapmak için kendi benliğinin bir parçasını verdiğini ve kendisini ondan (veya satarak elde edeceği paradan) mahrum bırakma kendisine ait bir parçadan
onu mahrum bırakmak olacağını söylemek demektir.
Mülkiyet hakları, bireysel varoluşun sadece doğal bir parçası değildir, aynı zamanda
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insan toplulukları arasında evrenseldir de. Bazı Amerikalı Kızılderili kabilelerinin mülkiyet hakkı kavramlarının olmadığı sık sık ileri sürülse de, bu doğru değildir. Yerli Amerikalıların “bana ait” ve “bana ait değil” ve ticaretle ilgili anlayışları vardı; bazı durumlarda
uzun mesafeli ticaret alanları ve karmaşık değiş tokuş anlaşmaları ile sofistike ekonomiler
geliştirmişlerdi, bunların hepsi de mülkiyet haklarına dayalıydı (31). Ayrıca, tıpkı mülkiyet kavramlarını silmek için yürütülen başarısız deneylere maruz kalan çocuklara yapıldığı gibi birçok ulus mülkiyet kavramını silmeye çalışmış ve hepsi de başarısız olmuştur. Bu
tür topluluklar bir süre ayakta kalmış olsa da bunun gerçekleşmesi, kişisel mahremiyet ve
bireysel kimliklere ciddi ihlaller karşılığında mümkün olmuştur.
İnsanlar kendi kişiliklerini tanımlamaya muktedir kılmada imkân vermesinde özel
mülkiyetin önemi, mülkiyeti ortadan kaldırmaya çalışan Shakerler gibi grupların deneyleriyle dramatik biçimde gözler önüne serilmektedir. İsimlerini ibadet sırasında yaptıkları
sallanma ve danslarından alan Shakerler, 19. yüzyılda çeşitli eyaletlerde komünler kurmuşlardı; buralarda kendilerini bekârlık, itidal ve özel mülkiyetin kaldırılması ilkelerine
adamışlardı. Ancak Shakerler barışçıl ve beklenmedik derecede başarılı bir hareket olsa
da, özel mülkiyeti kaldırmak pahalıya mal oldu: günlük hayatları, her tür mahremiyetten
zalimce uzak hâle gelmişti (32). Mülkiyet haklarının ortadan kaldırılmasıyla birlikte bireyselliğe ve bağımsızlığa karşı sürekli bir savaş açıldı. Topluluğun bütün üyeleri aynı şekilde
giydiler, gazeteler sansürlendi ve sohbet konularının daha kıdemliler tarafından önceden
onaylanması gerekliydi (33). Kadın ve erkeklerin, belirli bir neden olmadan birbirlerini
ziyaret etmesi, birbirlerine hediye vermesi veya dokunması yasaktı; yani her zaman aralarında belirli bir mesafe olması gerekiyordu. Günlük hayatlarının her yönü, katı kurallara
bağlıydı; gözleme deliklerinden veya izleme kulelerinden gözetleyen kıdemli kişiler katı
bir uygulamayı ayakta tutuyorlardı (34). Mülkiyet haklarını kaldırarak Shakerler, kendilerini birbirlerinden ayıran ve kişisel özerklik hissini veren sınırları da özünde ortadan
kaldırmış oluyorlardı. Shakerler ile ilgili bilinen bir uzman olan Edward Andrews, şöyle bir
sonuca varmıştır: “bu tür şartlar altında karşılıklı bir kuşku atmosferi kaçınılmaz olurdu;
günün her saatinde gözetlenme duygusu, bireyi itibar ve kendine saygıdan uzak tutacağı açıktı” (35). Bireysellik ve sahipliğe bu amansız saldırıya rağmen, bazı Shaker üyeleri
mahremiyet ve bireysellik isteklerini tatmin edebiliyorlardı; örneğin Shaker köylerinde
yapılan arkeolojik kazılar, viski, parfüm ve kellik tedavilerinde canlı bir kara borsanın
kalıntılarını ortaya çıkarmıştır (36).
Mülkiyet kavramına saldırmanın daha korkunç sonuçlarını beraberinde getiren örnek,
Sovyetler Birliği’nin 20. yüzyılda özel mülkiyeti ortadan kaldırma girişimidir. 1917 Rus
Devrimi, tarihte benzeri olmayan bir felaketi başlattı; bu süreçte Sovyet devleti 20 milyon civarında vatandaşını öldürmüş ve milyonlarcasını toplama kamplarına hapsetmiştir
(37). Sovyetlerin özel mülkiyete saldırması, yönetimdeki diktatörlerin en zalim keyfiyetlerine karşı korumasız bir millet yaratmıştı. Diğer bütün deneylerden daha çok komünist
deney, devlet kaynaklı adaletsizliğe karşı koruyan özel mülkiyetin nasıl bir koruyucu kalkan sağladığını gözler önüne sermektedir. Devrimle birlikte iktidara geldikten kısa süre
sonra Vladimir Lenin, ülkedeki dört kişiden fazla işçi çalıştıran ülkedeki bütün işletmele52
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re kolektif mülkiyet empoze etti. Sonuc; üretimin çökmesi, açlık ve ekonomik felaketlerdi. Emeklerinin karşılığını alamayan Sovyet işçileri, inisiyatif alma isteklerini kaybettiler;
sanayi üretimi 7 yılda yüzde seksen oranında, tahıl üretimi ise yüzde 40 oranında düştü
(38). Lenin birara yumuşaklık gösterdi, ancak Stalin onun yerini aldığında acımasız ortak
kullanım politikaları kaldığı yerden devam etti. 1932’de hükümet Ukrayna çiftçilerinden
hasatlarının daha büyük bir kısmını devlete aktarmasını emrettiğinde, çiftçiler devlet
müfettişlerinden mahsullerini saklayarak karşı geldiler. Stalin çiftçilerin 5400’ünün asılmasını ve 125000’inin kamplara gönderilmesi emrini verdi (39).
Sovyet filmleri, kitapları ve gazeteleri sansürleniyordu. Sanatçılar sıkı denetim altındaydı (40). Vatandaşlar, Komünist Gelecek’e sadakat göstermek maksadıyla “spontane”
yürüyüşlere zorlanmaktaydı. Gizli polis, vatandaşın her hareketini izlemekte, sanat,
bilim, din, eğitim, basın ve ordu üzerinde katı bir denetimi devam ettirmekte, geceleri
vatandaşlarını tutuklayıp acımasız ve gizli cezalara maruz bırakmaktaydı. Daha sonra iktidara gelen diktatörler biraz daha az acımasızdı. Nazi Almayası ile birlikte Sovyet deneyimi, yeni bir kelimenin doğmasına vesile oldu: totalitaryanizm, hayatın bütün yönlerinin
tamamen devlet kontrolünde olması. İhtilafa ve uyuşmazlığa yer yoktu, yaratıcılık için
çok dar bir alan vardı. Sovyet ekonomisi neredeyse sürekli durgundu; kıtlık ve ekmek
kuyrukları günlük hayatın bir parçası, teknolojik ilerlemenin çoğu ise casusluktan veya
Batılı ülkeleri taklitten kaynaklanıyordu. Kısmen (konut piyasasının devlet kontrolünde
olmasından kaynaklanan konut açığından kısmen de mahremiyeti ortadan kaldırmayı
hedefleyen Sovyet programından devlet, aileleri küçük dairelerde birlikte yaşamaya zorluyordu (41). Alkol bağımlılığı almış başını gidiyordu – Sovyet devleti gelirlerinin yüzde
15’i sadece alkol satışlarından elde ediliyordu (42). Tarihçi Martin Malia’nın tespit ettiği
gibi, büyük kötülüklerin özünde mülkiyet haklarına yapılan saldırı yatıyordu. “Zira özel
mülkiyet, kâr ve piyasanın bastırılması, sivil toplumun ve bütün bireysel özerkliklerin
bastırılmasıyla aynıdır. Ayrıca, bu, bir süre devam ettirilebilse de, sonsuza kadar devam
ettirilmesi mümkün olmayan bir oransız güç uygulanmasını gerektirmektedir” (43).
İnsanları küçük düşüren gayretlerine rağmen Sovyet komünizmi, tamamen mülkiyetsiz bir toplum yaratamamıştır. Komünizmin ilk yıllarda getirdiği kıtlık ve çöküşten sonra
Lenin Yeni Ekonomik Planı ortaya koydu; buna göre üreticilere ürettiklerinden daha fazla
bırakarak verimliliği arttırmak istenmiştir. Birkaç yıl sonra bu plan kaldırıldı, ancak Sovyet hükümeti tekrar çiftçilere özel bahçelere sahip olma ve yetiştirdikleri mahsulü ellerinde tutma izni verdiğinde sonuç canlı bir kara borsa olmuştu (44). Bu arada Sovyet vatandaşları ufak mülkiyetler üzerinde bile kıskançlıkla tartışıyorlar ve sahip olduklarını gizlemek için akıl almaz yöntemler buluyorlardı. Komünist deneyimin trajedisini, 1920’lerde
Sovyetler birliğinden kaçan ve ardında bıraktığı ülke hakkında “Biz Yaşayanlar” romanını
yayınlayan roman yazarı Ayn Rand’ın sözlerinden daha iyi hiçbir şey ifade edemez. Romanın ana karakteri bir Sovyet askere şöyle der: “Bilmiyor musun? Dışardan bir elin asla
dokunmaya cesaret etmemesi gerektiği şeyler vardır. Bir kişi ‘Bu benim’ diyebildiği için ve
sadece bunun için kutsal olan şeyler (45).”
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En ilkel toplumlardan en sofistike toplumlara, geçmiş tarihlerden günümüze, 1997
öncesi Hong Kong’u gibi sağlam serbest piyasa ekonomilerinden günümüz Kuzey Koresi
gibi dünyadaki en karanlık sultalar kadar hiçbir toplum en azından herhangi bir özel mülkiyet biçimi olmadan yaşamamıştır. Mülkiyeti yok etmek için çok çalışan, onu savunmaya çalışanlara ise eziyet etmek için çabalayan toplumlar bile mülkiyeti tamamen ortadan
kaldıramamışlardır. Nedeni ise mülkiyet haklarının insan varlığının doğal ve hayatî bir
parçası olmasıdır (46). İnsanlar, emek verdikleri şeylere sahip oldukları ve kendileri gibi
olabildikleri kişisel özerklik alanlarının yaratıldığı toplumlarda gelişebiliyorlar.
Mülkiyet haklarını ortada kaldırmaya çalışan Sovyetler Birliği ve birçok başka ulus esin
kaynaklarını, mülkiyet haklarının doğal değil de değiştirilebilen sosyal geleneklerin bir
ürünü olduğunu ileri süren siyaset felsefecilerinin çalışmalarından almışlardır. Örneğin
Jean-Jacques Rousseau ve Karl Marx (Rousseau’dan çok etkilenmiştir), mülkiyetin zenginler tarafından yönetilen bir kültür propagandası aracılığıyla bize öğretilen sosyal bir
icat ve temelde çürük olduğunu ileri sürmüşlerdir (47). Söz konusu teoriye göre insanlık ilk
başta “asil bir yabanilik” hayatında doğa ile mükemmel bir uyum içinde yaşıyordu. Bu durumdaki insan hayatından çok memnun idi: Alan Bloom’ın izah ettiği gibi, Rousseau’nun
doğal insanı “ilerdeki geleceği düşünemez. Ölümden korkmaz, çünkü ona akıl erdiremez;
sadece acıdan kaçınır. Temel ihtiyaçların kıt olması durumu dışında diğer insanlarla kavga
etme ihtiyacı duymaz.” Ancak, insan mantık ve özel mülkiyeti geliştirdiğinde insanlık bu
cennet bahçesinden düştü (48). İnsanoğlu; mantıklı, rekabetçi, bencil olmuş ve eşitsizliği
seçmiştir. En çok mülkiyeti elde edenler, bunları korumanın en iyi yolunun bir devlet yaratmak olduğuna karar vermişlerdir. Devlet ve dayandığı bütün kurallar, özel mülkiyet kuralları da dâhil, sadece bu eşitsizliği idame ettirmek için vardır. Tek çözüm sistemi yıkmak
ve gerçek eşit bir toplum yaratmaktır ki –özel mülkiyet olmaksızın- insanoğlu tekrar eşit
ve özgür olsun. Böyle bir toplumda bütün faaliyetler, “ortak irade” ile şekillendirilir, ancak bu çoğunluğun veya “herkesin” iradesi ile karıştırılmamalıdır; ortak irade “insanların
bütününün” iradesidir ve bir diktatörün bencilliğinden arınmıştır. Ortak iradeye uymak,
bencillik ve bireyselciliğin eşitsizlik ve mutsuzluk yaratmasını önleyecektir.
Rousseau gibi Marks ve yandaşları da, toplumların oluşmasından önce insanların “ilkel
bir komünizm” yaşadıklarını ve bütün ortak emeklerinin ürünlerini paylaştıkları kabileler
hâlinde olduklarını ileri sürmüştür. Tarım icat edilmeden önce bu tür ilkel bir komünizm,
aşırı nüfus ve izolasyon sorunları olmadan yaşama imkânı sunmakta idi. Tarımın icadı
ile birlikte “sosyal bir fazla” üretilmiş oldu – yani tüketilenden daha fazla yiyecek yaratıldı. Söz konusu fazlalığın nasıl paylaştırılacağı tartışmaya neden oldu, çözüm topluluğun
daha varlıklı ve sinsi üyeleri tarafından ortaya koydu: üretim fazlasının büyük bir kısmını tekellerine almak için mülkiyet hakları fikrini icat ettiler. Dolayısıyla mülkiyet hakları
özünde eşitsizlik, baskı ve fakirlerin suiistimal edilmesi ile ilişkilidir.
Marks’ın görüşleri şöyle devam ediyor: modern toplumun dayandığı kurallar, mülkiyet
hakları fikri üzerine temellendirildiğinden medeniyetin kendisi, eşitsizlik, bencillik ve fakirliğe neden olur. “Sahip olma” kavramının anti sosyal anlayışı, her şeyi, hatta insan zih54
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ninin en derin alanlarını bozmaktadır. Marks’ın ifadesiyle, “insanın benliğini oluşturan
bilinçlilikleri değildir, aksine, bilinçliliğini belirleyen sosyal benlikleridir (49).” Mülkiyet
haklarının varlığı toplumdaki herkesin “bilincini oluşturduğuna” göre toplum içinde olan
insanlar istedikleri kadar öyle olduğunu düşünse de hiçbir işlem gerçekten özgür bir anlaşmanın ürünü olamaz. Örneğin bir işçi, herhangi bir işveren için çalışmayı özgürce seçebileceğini düşünür, ancak gerçekte kullanılmaktadır ve özgürlüğü elinden alınmaktadır.
O mülkiyet fikri kullanılarak, kurnazca, toplumun daha müreffeh idarecileri tarafından
kontrol edilmektedir. Dolayısıyla, insanları gerçekten özgür kılmak için özel mülkiyeti ortadan kaldırmalıyız ve bireysel eylemlerin “bir bütün olarak toplum” tarafından örgütlendiği bir toplum inşa etmeliyiz.
Bu tür teorilerde bir takım eksiklikler söz konusudur; sadece tarih tarafından desteklenmedikleri gerçeği değil hiç değinmeye ise gerek yok. İnsanların “ilkel bir komünizm”
evresinde yaşadıklarına dair hiçbir kanıt yok. Özel mülkiyet, insanların yaşama ve gelişme yolunun doğal bir yolun parçasıdır. Ayrıca, özel mülkiyet ve de “fazla” sermayenin özel
mülkiyeti, topluma –özellikle de durumu en zayıf olanlara- büyük katkılarda bulunmaktadır, zira fazla sermayeye sahip olanlar yaşam standardını yükselten ve iş imkânı yaratan
yeni deneysel işletmelere yatırım yapabilmektedirler. Bu tür yenilikler her çalışma saatini
daha verimli hale getirirler, sonucunda ise daha fazla yiyecek, mal ve hatta boş zaman
imkânı doğar.
Ancak, Rousseau ve Marks’ın teorilerinin en kötü tarafı, bireysel girişime ve hatta
bireylerin kendileri için düşünebildikleri fikrine temelden karşı olmalarıdır. Bu devlet
kontrolünün tehlikeli boyutlara ulaşmasına zemin hazırlamaktadır. İnsanların aklı, “kendi iradelerinden bağımsız” “üretim ilişkileri” aracılığıyla onlar adına şekillendirilirse bağımsızlık, bütünlük veya kendi iradesi ile belirleme gibi önemli manevi değerlere pek yer
kalmaz. Komünist toplumların insanlara karşı işledikleri felaket suçlar, Marks’ın bireyselliği inkar etmesinin dorudan bir sonucudur. Marksist topluluklarda bireylere genelde
harcanabilir gözüyle bakılmaktadır – devletin “kamu yararı” adına kullanabildiği araçlar.
“Kamu” fiilen tanımlanamadığı ve “yarar” ise her zaman tartışmaya açık olduğu için böyle
bir bakış açısı, ne kadar zalim olursa olsun, devletin her şeyi yapması mümkün kılar.
Mülkiyet hakları fikri, sosyal anlaşmayla değil kazandıkları şeyleri ellerinde tutmayı ve
kendilerine ait olanı kullanamayı hak eden bireylerle başlamıştır. Mülkiyetin devlet veya
toplum tarafından yaratıldığına dair bir inancın temeli yoktur. Yine de bu inanç, siyaset
ve hukuk alanındaki entelektüeller tarafından sıkça desteklenir. Örneğin, hukuk profesörü Cass Sunstein, “devlet kurallarının temelinde mülkiyet hakları, sözleşme ve tazminat
yükümlülüğünün yattığını” ileri sürmüştür, dolayısıyla özel mülkiyet rejiminin kendisini
devlet yaratmıştır; bu yüzden devlet toplumun çıkarı söz konusu olduğu hallerde kuralları
değiştirebilir –insanların “kendi” eşyaları olarak algıladıklarını ellerinden alabilir. Kendi
ifadesine göre, “New Deal” öncesi çerçevenin temel bir sorunu,
Mevcut fırsat ve kaynak dağıtımını, siyaset ve toplum öncesi görmesidir… aslında
öyle değildi… Özel veya gönüllü özel alan … kendisi hukukun bir ürünüydü, gönül55
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lülüğün değil. İhlal yasası, işverene işçi belirli şartları yerine getirmediği takdirde
işçiyi mülkiyetinden ayırma imkânı verdiğinde yasa devreye sokuluyordu. İhlal yasası ve bunu destekleyen sözleşme ile tazminat yükümlülüğü kuralları olmadan
işveren ve işçi arasındaki ilişki şimdikinden farklı olurdu; gerçekten de algılanabilir
bir şekilde bile olsa bu ilişkinin nasıl olacağını kavramak epeyce zor olurdu (50).

Mantıksal sonucuna bakarsak, Sunstein’ın argümanı şöyle bir anlam taşıyor: hırsız
birinin evine girdiğinde bu kişinin yaşadığı aşağılanma ve korku, toplumumuz hırsızlığı
yasadışı ilan ettiği için var olur – mağdurun kişisel haklarına tecavüz edildiği için değil.
Toplum hırsızlığa artık izin verileceğini ilan edebilir, bu durumda da mağdurlar haklarına
tecavüz edildiği duygularını yaşamazlar.
İhlâl yasası olmadan insanlar arasındaki ilişkilerin farklı olacağı muhakkaktır. Ancak
Sunstein, bu tür bir toplumun nasıl olacağına veya daha önemlisi böyle bir toplum içinde
insanların gelişip gelişmeyeceği sorusuna ayrıntılarıyla değinmiyor. Hırsızlığa izin veren
bir toplumda bireyler mutlu olur mu? İlginçtir ki Sunstein, örneğinde bir işverenin veya
ev sahibinin başka insanları Sunstein’ın dediği gibi “kendine ait” mülkten neden uzaklaştıracağını tartışmıyor. Cevabı işverenin veya ev sahibinin mülkiyeti kendi mülkiyeti olarak gördüğü için, yasa öyle dediği için değil olacaktır. Mülk sahibine göre yasa, emeğinin
karşılığının hakkı olan temel ilkeye dayalı bir iddiayı desteklemektedir. Böyle hisleri onu
haklı çıkarır mı? Yoksa çıkarma isteği, ona mülkiyet hakkı sağlayarak izin verilmesinden
mi kaynaklanmaktadır?
Özel mülkiyeti ortadan kaldırmak için girişilen bütün başarısız çabalar, insanların
doğasında mülkiyet isteği olduğunu göstermektedir; özel mülkiyet fikrini çürütme girişimlerinin ortasında kalsalar da insanların, kendi kendilerini tanımlama ve otonomi istekleri doğaları gereği vardır, bu da kendini özel mülkiyet ile ortaya koyacaktır. Mülkiyet
haklarının korunması zayıflatıldığında, mahremiyet arzulayan, kendilerini ifade etmek
veya emeklerinin meyvelerini ellerinde tutmak isteyenler, büyük zorluklar ve sıkıntılar
yaşamaktadır. Mülkiyet, istek üzere manipüle edilebilen ve siyaseten yaratılmış bir kurum değildir; bilakis beşeriliğin doğal bir yönüdür.
Mülkiyet Bireyler İçin Yararlıdır
Frederick Douglas, köle olarak dünyaya gelmişti. “Her insanın eşit yaratıldığını” söyleyen Bağımsızlık Bildirgesindeki ifadeye rağmen kölelik, bazı insanların rızaları olmadan
bir takım insanlar üzerinde güç kullanma hakkına sahip oldukları –aslında onlara mülk
olarak sahip olmaları- düşüncesine dayanır. Douglas, sahibi onu Baltimore limanına çalışmaya gönderdiği ve kazandığı paraları sahibine vermek zorunda olduğu eski günlerini
acıyla anıyor. “Köleliğe karşı huzursuzluk göstermeye başlamıştım.” diyor.
Özgür adamlar arasında yaşıyordum, doğam ve becerilerim bakımından onlarla tamamen eşittim. Neden köle olacaktım? Herhangi bir adamın esiri olmam için hiçbir
neden yoktu. Ayrıca, dediğim gibi, artık günde bir buçuk dolar alıyordum. Bunun
için sözleşmeyi yapmış, çalışmış ve almıştım; bana ödeniyordu ve hakkım gereği
bana aitti; yine de her Cumartesi gecesi bu para –her bir kuruşunu zorluklarla ka56
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zandığım bu para – Efendim Hugh tarafından isteniyor ve alınıyordu. Kazanan o
değildi, kazanmaya katkısı yoktu; neden para onun olacaktı (51)?

Douglass, kendisinin ve emeğinin kendine ait olduğuna inanıyordu. Bu emeği, paraya
çevirmek için kullanmayı seçseydi, Efendi Hugh değil kendisi bu ücreti alma hakkına sahip olurdu. Kısacası Douglass, bütün insanların eşit yaratıldığına inanıyordu. Bu, bütün
insanları tamamen aynı olduğu anlamına gelmez, aksine hiçbir insanın bir başka insana
zor kullanma hakkına sahip olmadığını ifade eder (52). Deklarasyonu yazdıktan 50 yıl
sonra Thomas Jefferson şöyle demişti: “İnsanoğlunun büyük çoğunluğu, sırtlarında eyer
ile, küçük bir sınıfı da çizmeli ve mahmuzlu ve de diğerlerinin sırtına binme hakkına sahip
ve Tanrı’nın inayeti ile dünyaya gelmez (53).”
Limanda çalışmaya başladıktan kısa süre sonra Douglass, kaçış planını yapmaya başlar.
Denizci olarak kılık değiştirip sahte bir Donanma kimliği kullanarak New York’a kaçar ve
Yeraltı Tren işletmesi tarafından işe alınır. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz kendi başının
çaresine bakmak zorundadır ve iş aramaya başlamıştır. Kaçtıktan sonra iş hakkındaki ne
kadar farklı duygular yaşadığını şöyle açıklar:
Union caddesine yürürken Üniteryen (kilisesi) vaizi Papaz Ephraim Peabody’nin
evinin önünde büyük bir kömür istifi görmüştüm. Mutfak kapısına gidip kömürü
taşımak ve ortadan kaldırmak için izin istedim. “Ne kadar para istersin?” diye sordular. “Bunu siz takdir edin, hanımefendi.” “Tamam kaldırabilirsin” dedi. İşi daha
yeni bitirmiştim ki hanımefendi geldi ve elime iki gümüş yarım dolar koydu. Parayı
tutarken yaşadığım duyguları anlamak için insanın kendisi de köleliği yaşamış olması gerekir. Parayı benden alacak kimse yoktu –tamamen benimdi – ellerim kendime aitti, ve bu değerli paralardan daha da kazanabilirdi (54).”
Douglass, mülkiyet haklarının özündeki manasını keşfetmişti. Mülkiyet, kendine ait
olma fikrinin pratikteki yöntemiydi. Efendi Hugh için kazandığı parayı almak; emeğini
elinden almak, yani rızası olmadan bedenini ve özgürlüğünü almak anlamına geliyordu.
Abraham Lincoln’ın ifade ettiği gibi kölelik, “sen çalış ben yerim, sen didin ben de meyvelerinin tadını çıkarırım diyen hain ile aynı şeydir (55).”
Douglas, kölelikten kaçmadan önce 20 yıl önce, İngiliz filozof John Locke, Sivil Hükümet Üzerine İkinci İnceleme adlı eserinde kendi bedenine sahip olma ilkesini anlatmıştı.
Tanrı insanı yaratmış ve bir takım doğal sınırlarla birlikte her birine kendi kaderini belirlemesini sağlamıştır. “Herkesin kendi şahsı üzerinde bir mülkiyeti vardır.” diye yazmıştı.
“Bu şahsın kendinden başka hiç kimse üzerinde hakkı yoktur. Bedeninin çalışması, ellerinin emeği, tamamen kendisinindir (56).” Başka bir ifadeyle bir kişiyi emeğinin ürününden
mahrum etmek –ister bir kişi ister bir grup olsun- bu insanı kendinden ve Tanrı’dan çalmak olurdu. Yasama, “insanların hayatı ve kaderi konusunda mutlak surette keyfi davranmaz ve davranamaz”, zira sadece “toplumdaki her bir üyenin toplu gücüne sahiptir (57).”
Ayrıca hiç kimse, bir başkasının kazandığını alamadığı için, kimse böyle bir yetkiyi devlete
transfer edemez. Her birey, kendi hayatından ve emeğinin ürününden sorumludur; devlet
ise insanların birbirlerinin haklarına saygı göstermelerini sağlamak için vardır.
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Böylece mülkiyet hakları, kişinin etrafında başka kimsenin müdahalesi olmadan özgürce hareket edebildiği bir mahremiyet alanı yaratmaktadır: insanların kendi kararlarını
verebildikleri kişisel egemenlik sahası. Mülkiyet hakları, insanların birbirlerine karşı kullanabilecekleri güç derecesini en aza indirgemekte ve karşılıklı saygı, müzakere ve işbirliği
temelinde birbirleriyle ilişki içinde olmalarını gerektirmektedir. Bu durum, özgürlüklerini arttırmaktadır. Mülkiyet ve kendi kaderini belirleme arasındaki bağlantı, en çarpıcı
biçimde Virginia Woolf’daki ünlü feminist sloganında özetlenir: “kendime ait bir oda”.
Bireysel seçim ve mahremiyet alanı, kendisine ait ve kendi iradesine karşı bir başkasının
girmeyeceği odanın kendisine ait olması gerçeğine bağlıdır.
İnsanların mahremiyet istemelerinin bir nedeni, farklı olmalarıdır. İnsan, el alem ne
der demeden “kendisi olabildiği” bir yer arar. Bu mahremiyet isteği, insanın kendisi ve
dünya arasında sınırlar koymasına neden olur; böylece kendisiyle hasbıhal edebilir –iç
dünyasına bakabilir, düşünebilir ve hayatın tadını çıkarabilir. Söz konusu istekleri, Walden kitabının yazarı Henry David Thoreau’dan daha iyi ifade eden olmamıştır; şehirden
dünyadan kopuk olabileceği kırsala taşınma kararını bu eserde ifade etmektedir. Walden
Pond’daki yaşamın “gerçek cazibeleri”nden bir tanesi, “köyden iki mil, en yakın komşudan yarım mil uzaklıkta ve karayolundan kocaman bir arazi… ve benimle en son oturan
arasında büyük bir mesafe koyan harap çitler ile ayrılan bütünüyle bir inziva hayatıdır (
58).” Çiftlik, “ayrıntılarla ziyan edilmeden” hayatla doğrudan yüzleşmesini sağlayan bir
yer olmuştur. Mülkiyet ve mahremiyet arasındaki bağlantıyı yansıtmak için Thoreau, şair
William Cowper’dan şöyle bir alıntı yapmaktadır: “Gözlemlediğim her şeyin hükümdarıyım, / Oradaki hakkım tartışılacak değildir.”
İnsanlar, mahremiyetlerini sadece ev ve arazileri ile korumazlar, aynı zamanda bağımsızlık ve sınır kavramı kazandırmak için kişisel mülklerini kullanırlar. Genelde ofislerimize fotoğraf veya kartpostallar asarız veya tatil dönüşü küçük hatıralar saklarız. Bu tür
şeyler, önemsediklerimizi yansıtmayı ve kısa bir soluklanmayı mümkün kılar. Böyle eşyalar olmadan insanlar endişelenmek istemedikleri engellemeyeceklerdir. Bir başka örnek
taşınabilir müzik cihazlarıdır. Kişisel dinleme teknolojilerinin gelişimine değerlendiren
ve Wireless Systems Design dergisi editörü Nancy Friedrich, ilk Walkman’ini aldığında yaşadıklarını hatırlıyor. “O walkman bana verilen en sevdiğim hediyeler arasında en başta
gelir. İlk çaldığım kaseti bile hatırlıyorum. Benim için o walkman özgürlük demekti. Küçük kız kardeşimi uyandırmadan müzik dinleyebiliyordum. Ayrıca çok arzuladığım mahremiyetimi de kazanmıştım. Walkman sayesinde ablam ve ağabeyim de müzik zevkimi
eleştiremiyordu. Buna ilaveten annem babam da bana müziğin sesini kıs diyemeyecekti
(59).” Ufacık bir kişisel eşya, arzuladığı bağımsızlık ve hür irade duygusunu yaşatmıştı.
Elbette bu gerçek, bazılarının walkmani eleştirmesine vesile olmuştur. “İnsanlar kulaklarına tıkaç takıp bencilleştiren bir müziğe kulak vermeleriyle müziği paylaşmanın
ortak zevki bitmiştir.” diye yazıyor müzik eleştirmeni Norman Lebrecht (60) “Walkman
döneminde müzik, birbirimizi bağlamaktan uzak olmuştur. Henüz dile getirilmemiş sonuçlarıyla birlikte içe kapanma ve izolasyonu desteklemiştir.” Ancak Nancy’yi walkman
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sahibi olmasında en çok sevindiren, sevmediği müziği “paylaşmak”tan kaçma ve kendi
müziğini “bencilce” seçme imkanı vermesiydi. Lebrecht bile başına gelen bir olaydan ötürü böyle kişisel bir otonominin önemli olduğunun farkında. “Fırtına ortasında Alplerden
teleferik ile inerken Mahler’in Diriliş Senfonisi”ni walkmaninde dinlediğini anımsıyor.
“Unutulmaz bir ortamda müzik, umulmadık boyutları beraberinde getirmiştir.” Lebrecht,
bir başkasının müzik seçimine uymak, örneğin Chuck Berry’nin “My Dingaling”ini dinlemek, zorunda kalsaydı muhtemelen aynı zevki almazdı.
İnsanlar, kendilerini diğer insanlardan ayrıştırmak ve kendilerini bireyler olarak ifade
etmek için sadece arazi ve kişisel eşyalarını kullanmazlar; aynı zamanda eşyalarını değerlerini başkalarıyla paylaşan gruplarda kendilerini ifade etmek için kullanırlar. Mülkiyet
hakları hukuku uzmanı Edward J. Bloustein, buna “toplanma hakkı” demektedir (61). İster antika araba kulübü, siyasi parti veya spor takımı ister kilise olsun, insanlar “toplanmak” ve çıkarlarını paylaşmak amacıyla özel mülkiyeti kullanırlar. Özellikle dini gruplar,
insanları bir araya getirmek ve ortak bir misyon izlemek için mülkiyeti aracı edinirler.
Kilise; bir sığınak, bir toplantı yeri ve cemaati için önemli bir şahsi kimlik kaynağı olarak
görev üstlenmektedir. “Cemaat” kavramı, dini gruplar açısından önemlidir (62), ayrıca bu
kelimenin yaygınlaştırılması birçok kişinin inancının ayrılmaz bir parçasıdır.
Orange County, California, Cottonwood Hıristiyan Merkezi, Hıristiyan bilincinin
artmasının önemini özellikle vurgulamaktadır. “İsa’nın öğretileri,” diyor Cottonwood kıdemli papazı Bayless Conley, “…cemaat üyelerinin manevi ve maddi ihtiyaçlarına aracılık yaparak Orange ve Los Angeles cemaatleri üzerinde kalıcı bir etki bırakmalıdır (63).”
Cottonwood üyeleri bu işe gönüllerini koydular ve kiliseleri, 1983 yılında 50 kurucu üyeden 2002 yılında 5000 üyeye ulaşmıştır. Cottonwood, bir televizyon başkanlığı yürütmekte ve büyük kalabalıkları karşılamak için her hafta sonu altı ayin hizmeti vermekteydi. Ancak merkezin imkânları geliştirilmemiş ve sadece 700 kişiyi barındırabiliyordu.
Cottonwood’un yeni bir binaya ihtiyacı vardı. “İncil, her bir Hıristiyan’ın bir kiliseye katılmasını belirtir,” diyor Papaz Conley. “Kilise tek bir vücut olduğundan bütün kilisenin
Tanrı’nın ilahi emirlerine ibadet etmek için tek bir vücut olarak düzenli aralıklarda toplanması inancımızın bir gereğidir (64).”
Cottonwood, 4700 kişinin oturma imkanı, sınıfları, çalışma alanları, gündüz çocuk
bakım merkezi ve hatta jimnastik salonu ile yeni bir kilise inşa etmeye karar verdi. 1999
yılında Cypress kentinde 18 dönümlük bir arazi satın aldı. Ancak belediye yetkililerinin
planı farklıydı. Arazide bir alışveriş merkezi kurulmasını istiyorlardı; şehrin “kalkınma
proje alanı” 15 yıldır boş kalmasına rağmen belediye, Cottonwood’un inşaat izni başvurusunu reddetmiş ve alanda her tür inşaat faaliyeti için borç erteleme hakkı çıkarmıştı. Borç
erteleme hakkı iki yıl geçerli kaldı; belediye yetkilileri ise bu dönemde restoranlar ve sinemalar barındıran açık alışveriş merkezi planları oluşturdular. Müteahhitler bu plana fazla
ilgi göstermeyince belediye yeni bir program benimsedi. Bu programa göre 18 dönümlük
araziyi perakende alışveriş merkezine dönüştüreceklerdi – bu tesadüfen Cottonwood’un
sahip olduğu 18 dönümlük araziydi. Belediyenin aklında bir yatırımcı da vardı: Costco,
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arazide 14.000 metrekarelik bir mağaza inşa etmeyi teklif etti. 2002 Mayıs’ında belediye
Cottonwood’un mülkiyetine el koydu. Kilise, federal mahkemede bir dava açtı; Susette
Kelo’nun daha sonra davasında ileri sürdüğü gibi kilise, istimlâkin “kamusal fayda” için
değil Costo’nun özel kullanımı için yapıldığını öne sürdü.
Hakim David O. Carter, Cottonwood lehine karar verdi. İfadesine göre belediye, 10 yılı
aşkın bir süredir arazide bir işle yapmamıştı, “Cottonwood ise devlet yardımı almadan
bir yıl mülkü almak için çaba göstermişti (65).” Cottonwood’un planına izin almak için
belediyeye başvurmasının hemen ardından belediye, “arazi için başka kullanımlar bulmak
için agresif biçimde harekete geçti (66).” Belediyenin son dakikada araziyi daha karlı perakendecilik için kullanılmasına yönelik girişimleri, Cottonwood’un mülkiyet haklarına
ciddi bir tecavüz ve dini misyonuna büyük bir engel demekti. “Arazinin mülkiyeti elinden
alındığı anda,” diyor Hakim Carter, “Cottonwood yine sıfırdan başlamak durumunda kalır. Belediye kaygısız bir tavırla Cottonwood’un başka bir arazi alabileceğini ileri sürse de
…Cottonwood’un kilise inşa etmek için uygun bir yer bulması dört yıl sürmüş ve ayrı ayrı
parselleri elde etmek için görüşmeler yapması bir ilave yıl daha gerektirmiş.” İstimlâke
izin verilmiş olsaydı Cottonwood, “büyüyen cemaatini bir beş yıl daha uygun olmayan
binalar içine sıkıştırmak” durumunda kalırdı (67). Ancak Carter, Cottonwood’un araziyi
elinde tutabileceği kararını verdi.
Cottonwood ve başka kiliseler, hukukçuların “dışavurumsal birliktelik” adını verdiği
ortamda insanları bir araya getirmek için mülklerini kullanırlar. Bu tür bir birliktelik, fikirler topluluğunu geliştirir ve başkaları ile birlikteyken insanların kendilerini ifade etmesine imkan verir (68). Mülkiyet hakları güvence altında değilse kiliseler ve diğer gruplar
bu misyonu tamamlayamazlar; dolayısıyla bireylerin kendilerini ifade etme ve inançlarına
sadık kalma imkânlarına zarar verir.
Dışavurumsal birliktelik, insanların kendi değerlerini onlarla paylaşmayanlardan ve
hatta onları küçük görenlerden mesafe koymasını gerektirir. İlahiyatçı Paul Tillich, inancın ancak ortak bir cemaat bağlamında anlamlı olabileceğini, zira ortak bir gelenek, sembol ve mit dağarcığı dini kimliğin bir parçasıdır ve soyutlanmış iken bunların bir anlamı
olmayacağını ileri sürmektedir (69). Bir inancı paylaşmak için bir araya gelmek, kilisenin
muhalif olanlara karşı bir sığınak olarak işlev gördüğünde mümkündür. Dolayısıyla kilise,
“kilisenin kuruluşunu inkar edenleri cemaatinden dışlamaktadır (70).” Tillich, kilisenin
bazı fikir ayrılıklarını kabul etmesi gerektiğine inansa da temel inançların bütünlüğünü
de savunması gerektiğinde ısrarlıdır. Cemaat ve diğer insanlar arasına sınır çizme yeteneği olmadan kimliği zayıflayacak ve misyonu ödün verecektir (71). Özel mülkiyet, bu
sınırları korumak için en önemli araçlardan biridir.
2001 yılında Hollywood’daki Church of Christ, Lady Cage-Barile isimli bir bayan üyesi
kilisenin yönetilme şekline kızdığında ciddi bir sorun yaşadı (72). Özellikle papaz ve çeşitli kilise müdavimlerinin boşanıp tekrar evlendiklerine itiraz etmişti; ona göre incilin ilkeleri çiğnenmişti. Papazın bir başka kilise bulma önerisini umursamayıp İncil okumalarını
kesmiş, kilise üyelerini rahatsız etmiş, ceza ve ebedi lanete mahkûm şeytanın yardımcıları
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ve günahkârlar olduklarını söylemiştir. Kilisenin gençlik kolunu, kadının davranışları o
kadar endişelendirmişti ki buluşmalarını gizlice yapmaya başlamışlardı. 2002’de cemaat
onu çıkarmak için oylama yaptı, ancak gelmeye, insanların adını söyleyerek, duvarlardan
posterleri yere indirerek ayinler sırasında bağırmaya devam etmişti. Papaz, kadına karşı
bir yasaklama kararı alması için bir Los Angeles mahkemesine başvurmuş ancak hakim
ret kararı almıştı. Bu durum, kilisenin iç meselesi ve yasaklama kararı ifade özgürlüğünün
tecavüzü olarak görülmüştür (73). Ancak temyiz mahkemesi bu kararı iptal etmiştir. Kiliselerin “kendilerini ve dini mesajlarını tanımlama” hakkına sahiptir ve buna ayinlerini
engelleyen ve değerlerine çamur atan insanları dışlama hakkı da dahildir (74). Mahkeme
devamında şöyle diyor: “Daha açık bir ifadeyle Cage-Barile bir mütecavizdir. Hal böyle
iken esas soru, bir kilise veya dini örgütün istenmeyen kişileri mülkünden çıkarıp çıkaramayacağıdır. Cevabı evet çıkarabilirdir (75).” İnançlarımızı ve yaşam tarzlarımızı küçük
görenlerden uzak bir mekana sahip olmak, bir grup kimliğini yaratmak ve korumak için
şarttır. Demokrat Parti’nin sıralarından Cumhuriyetçileri uzak tutma özgürlüğüne sahip olması gibi (76), dini grupların ve yurttaşlıkla ilgili örgütlerin de kendilerine muhalif
olanları dışlayarak kendilerine bir kimlik yaratma hakkına sahip olmalıdır.
Kısacası, insanlar ister değerlerini paylaşanlarla birlikte olmayı seçsinler ister günümüz
Walden’inde kendilerini soyutlasınlar, mülkiyet insanların farklı olmasına – muhalif olmalarına - imkân verir. İnsanlar, bireysel veya grup halinde kendileri ve dış dünya arasında
sınırlar çizmek için mülkiyeti kullanırlar; bu sınırlar, sadece fikir ayrılığında olduklarına
karşı kendilerini tanımlama imkânı vermez, aynı zamanda mülkleriyle şahsi bir kimlik yaratma fırsatı sağlar: evleri, şahsi eşyaları ve özellikle “duygusal” eşyaları. 18.yüzyıl İngiliz
hukukçusu William Blackstone, mülkiyet haklarının farklı olma haklarını korumak için
önemli bir yoldur. Bireysel hakları ile şöyle bir açıklama yapıyor:
Bireysel haklar, üç temel maddeye indirgenebilir; kişisel güvenlik hakkı, kişisel özgürlük hakkı ve özel mülkiyet hakkı: zira, bilindik başka bir cebir yöntemi veya insanın doğal özgür iradesini kısıtlama yöntemi yoktur, aksine bu önemli haklardan
herhangi birini ihlal etmeye veya azaltmaya yönelik yollar söz konusudur (77).
Kendimizi sadece evlerimiz veya kiliselerimizle tanımlamayız; aynı zamanda işlerimiz
de kendimizi tanımlamada belirleyicidir. Özellikle küçük işletme sahipleri, kendi mağazalarını veya restoranlarını işletmekten aldıkları öz yeterlilik ve bağımsızlık duygularını
önemsiyorlar. James Chan 1949’da Çin’de doğdu ve kendi bir iş kurmaya karar verdiğinde
1980’lerin başında büyük bir New York şirketi için çalışmakta idi. Şirketin yeni merkezini
incelemek için Florida’da bir iş gezisinde iken yapmakta olduğu işten memnun olmadığını
fark etti. “Saygı duymadığım bir patron için çalışmak istemediğim bir yere taşınacaktım,
ayrıca pek de yetenekli olmadığı ofis politikaları için enerjimi harcamaktaydım,” diye hatırlıyor Chan o günlerini. “Herhangi bir yerin dış mahallesinde vasat bir restoranda ufak
tefek bir şeyler alabilmek için böyle bir fedakarlık yapacaktım… Benim hayatım buydu.
Hayatımı ziyan etmek için de buraya yerleşecektim (78).” Kendi işinin patronu olmaya
karar veren Chan, Asia Marketing ve Management’i kurdu; şirketi Çin’de iş yapmak isteyen Amerikan işletmelerine danışmanlık vermekteydi. “O günden beri 17 yıl geçti,” diyor
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Chan. “Özgürüm. Kendimi özgür hissediyorum. Kendime aidim (79).”
Chan için kendine güven ve kendi kendini yönetme duyguları kendi işini yürütmenin
en önemli faydasıdır – finansal başarıdan çok daha önemlidir. Kendi işini yönetmenin
karşılığı, “şahsi tatmin, otonomi, ofis politikalarından kurtulma, başkalarının yanlış değerlendirmelerini yerine getirmeye zorlanmak yerine kendi hatalarını kendi yapma özgürlüğünden alınmaktadır. Kendi aklınla hayatı yaşamak riskli olabilir, ancak bu yaşamı
daha fazla hissetmeyi de beraberinde getiriyor (80).” Bu yüzden Chan kendine “tycoon”
(büyük işadamı)” adını veriyor: “Bu kelime de benim gibi Çin kökenli. Yöneten kimse,
hükümdar anlamına geliyor… İmparatorluğum küçük, ama yöneticisi benim. Titanik’te alt
kademeli bir yönetici olmaktansa kendi sandalımın kaptanı olmayı tercih ederim (81).”
Böyle bir ekonomik bağımsızlık duygusu, “Amerikan rüyasının” en iyi tanımı olabilir; bu gerçek, yıllar boyunca Amerika’ya Chan gibi sayısız göçmen çekti. Ahmet Mesdaq,
Sovyet güçlerinin işgalinden sonra memleketi Afganistan’dan kaçtığında kendisi ve ailesi
için dürüst bir işten para kazanabileceği ABD’de yeni ve güvenli bir yaşam kurmayı umdu.
Mesdaq, 1994 yılında San Diego’nun Gaslamp semtinde bir puro dükkanı açtı. Kendi ifadesiyle Gran Havana Cigar Factory, üst orta sınıf sakinlerine ve Gaslamp semtinin otantik
yapısından hoşlanan turistlere sadece iyi kalite puro değil lüks kahve de sattı.
Ancak mülkü almadan yıllar önce belediye yetkilileri, bölgeyi “eskimiş”, yani bölgedeki işletmelerin bürokratların istediği standartlara uygun olmadıklarını ilan etmişti.
California’nın “eskimiş” kelimesinin muğlak yasal tanımı, mülk sahiplerinin elini kolunu
bağlıyordu ve daha kötüsü eyalet yasaları mahkemeye başvurmalarını kısıtlıyordu. 2005
yılında belediye dükkânını istimlâk ettiğinde bölge hiç de eskimiş değildi, aksine çekici bir
semtti ve Gran Havana Cigar Factory, California valisi Arnold Schwarzenegger gibi üst düzey puro tutkunlarını ağırlamaktan gurur duyuyordu. Yine de belediye dükkânı istimlak
etme ve araziyi otel inşaatı için bir müteahhide verme programına devam etti.
Mesdaq dava açtı, ancak mahkeme, California yasalarının eskimiş tanımının yanlış
olduğunu gösteren yeni kanıtlar sunmasına izin vermediğini öngördü. Temyize başvurduğunda belediye, mahkemeye istimlâke devam edilmemesi durumunda “oda sayısının
334’den 237’ye düşeceğini”, “park alanının küçüleceğini”, otelin “alan kaybedeceğini” ve
balo salonu ve lobi alanının küçültülmesi gerekeceğini açıkladı (82). Temyiz mahkemesi belediye lehinde karar verdi ve eyalet üst mahkemesi davayı incelemeyi reddetti. 13
Haziran 2005’de Mesdaq dükkânı kapattı. “Yapmak istediğim tek şey Amerikan rüyasını
yaşamaktı,” diyor. “Çok fazla şey mi istedim? (83)”
Chan gibi Mesdaq da kendini işi aracılığıyla tanımlamaya ve ifade etmeye çalışmıştı.
Özel mülkiyet hakları, seçim özgürlüğü ve emeğin karşılığını koruması gerekir. Devlet bu
hakları göz ardı veya ihlal ederse sadece bireysel vatandaşların değil genel olarak toplumun sağlığını tehdit eder. Devlet istediği zaman mülkiyeti alabilir ve bürokratların tercih
ettiği başka kişi veya gruplara verebilirse halka yatırım yapmak ve geliştirilmesini hedefleyen çalışmalar yapmak için pek fazla bir neden kalmaz.
Özel mülkiyet, sadece bireylerin kendilerini tanımlama ve değerlerini paylaşanlarla bir
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araya gelme imkânı vermez, aynı zamanda gelecek için plan yapma, emekliliklerini güvence altına alma veya gelecekteki muhtemel kayıplara karşı sigortalanma fırsatı sağlar. Herkesin yaşamında inişler ve çıkışlar olacağından insanlar, acil durumlar ve zor zamanlar için
önlem almak durumundadır. İnsanlar, özel mülkiyet haklarının güvence altında olacağını
bilirlerse gelecek için plan yapabilirler. Onlar; sadece zevk için değil para biriktirmek için
de ev, arazi, hisse, tahvil, altın, sanat, antika ve diğer eşyalar alırlar. Özetle emeklerinin
değerini sonsuza dek saklayabilir ve istedikleri zaman kullanabilirler. Böylece kendi evlerini yapmak, işletme kurmak, evlenmek ve çocuk sahibi olmak, çocuklarını okutmak veya
rahat bir emeklilik hayatına hazırlık yapmak için yeterince para kenara koyarak uzun vadeli hedefler koyabilirler. Ancak devlet, mülkiyet haklarına müdahale ettiğinde insanlar,
gelecek için plan yapma veya gelecekte olabilecek güçlüklere karşı sigortalanma konusunda daha kısıtlı kalırlar. Ne yazık ki yaşı daha ileri olanlar, yıllar boyu izledikleri rüyaların
bir anda devlet tarafından ortadan kaldırılabileceğini son anda fark edebiliyorlar.
John ve Carol Pappas, 1940’larda ABD’ye gelen göçmenlerdir. Las Vegas’a taşındıktan
sonra John, küçük bir alışveriş merkezini de içeren 650 metrekarelik bir arazi aldı. Pappas
ailesi, gelir sağlamak için araziyi kiraladılar; John eşine sık sık “Ben ölürsem, geçimini bu
arazi ile sağlarsın… Burası senin emekliliğin olacak,” diyordu (84). Ancak 1985’de belediye
meclisi, şehir merkezini yeniden yapılandırmak amacıyla bir kalkınma ajansı oluşturdu.
Pappas ailesi mülkünün eskidiğine dair hiçbir kanıt olmamasına rağmen belediye, Pappas
ailesinin arazisini de içine alan çok sayıda Las Vegas mülklerinin istimlâkini öngören bir
kalkınma planı çıkardı.
Ertesi yıl, Pappaslar ve diğer arazi sahipleri, planın istimlak uygulamalarını içereceği endişesini duyduklarında belediye, bir kamu toplantısı yaptı; bu toplantıyı bir hakim
daha sonra üçkağıt olarak tanımlamıştı. Hakim şöyle yazmıştı: “Belediye yetkilileri, istimlak uygulamalarının çok nadir kullanacaklarını defaten halka iletmişlerdi (85).” Belediye
başkanı, dinleyicilere devletin “bütün bölgeyi yıkıp boşaltıp ardından da yeniden inşaya
başlamayacağını” ifade etmişti (86). Belediye avukatı onayladı: “Zannederim insanlar asla
gerçekleşmeyecek şeyler için endişe duyuyorlar (87).” Bir belediye meclis üyesi de katıldı:
“İstimlak hakkı konusunda bir yorum yapmak isterim. Kurul, her zaman istimlâk hakkına
sahipti – geçmişte uygulamalarımızın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Asla… benim kurulda bulunduğumdan beri (88).” Şüpheleri olduğunu tekrarlayan vatandaşlar susturulmuş
veya duymazlıktan gelinmiştir:
Belediye başkanı Briare ve bir Bayan Clark arasındaki iletişimde … Bayan Clark,
toplantıda yapılan yorumların (kalkınma planının) metninde herhangi bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceğini öğrenmek ister. Briare, soruyu kurulun ele alacağını
belirtir. Bayan Clark, ısrarından vazgeçmez ve planın hangi bölümlerinin bireysel
vatandaşı koruduğunu merak eder. Briare, bu toplantının onların koruması olduğunu söyler. “Onlara zarar verecek bir amacın olmadığını” söyleyerek sorusunu
cevapsız bırakır (89).
Mülkiyetlerinin tehlikede olmadığını ifade eden güvenceler nedeniyle mülk sahipleri,
belediyenin planına karşı yasal yollara başvurmadılar.
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1993’de bir grup kumarhane sahibi; kumarhane, perakende mağazaları ve üstsüz barlar içeren ve adı Fremont Street Experience adı verilen açık yaya alışveriş merkezi inşa
etmeye karar verdi. İnşaat işlerini halletmek için bir şirket kurdular. Experience’ın park
alanına ihtiyacı olduğundan şirket, Las Vegas Kalkınma Ajansı ile bir anlaşma yaptı; buna
göre Pappas ailesinin arazisine el konulacak ve arazi şirkete transfer edilecekti. 19 Kasım
1993’de belediye istimlâki dosyasını sundu. Belediye, dosyayı sunduğu sırada mahkemeye
hızlandırılmış prosedür için başvuruda bulundu – bu durum Pappas ailesine bildirilmemiştir. Daha sonra bir mahkemenin ifade ettiği gibi, “Pappas ailesinin 50 yıl boyunca sahip olduğu mülkü acele muhakeme ile 50 saniyede ellerinden çıkmıştı… hatta duruşmada
da yoklardı (90).” Pappasların avukatı, kirli ilişkileri ortaya çıkardığında mahkemeden durumu tekrar değerlendirmesini istedi, ancak hakim kabul etmedi. Pappaslar, yeni bir dava
açtı –artık mülklerin tamamen ellerinden alınmıştı – ancak yıllar süren hukuk davasının
ardından davayı kaybettiler. Bugün Pappas ailesinin arazisi park alanıdır.
John Pappas’ın arazinin ölümünden sonra eşine bir güvence olacağı inancı, mülküyle
beraber yıkılmıştı. Mülkiyet haklarına itibar edilmezse geleceğe dair en güçlü planlar bile
devlet istediğinde geçersiz hale gelebilir.
Mülkiyet Toplum İçin İyidir
Özel mülkiyet sadece bireyler için yararlı değildir; aynı zamanda güvenli, müreffeh ve
mutlu bir toplum için de önemlidir.
Yüzyıllar boyunca siyaset felsefecileri ve iktisatçılar, insanların mülkiyetler ilişkilerini
incelediler. İki bin yıl önce Plato, mülkiyet haklarının bencillik ve bireyselliği körüklediğini ve bunların topluma zarar verdiğini ileri sürmüştü. Mülkiyet, devleti yönetenler
arasına yasaklanmalıydı, böylece sadece siyasi meselelere yoğunlaşabileceklerdi (91). Gerçekten de ideal toplum, “aitlik kelimesinin kastettiği her şeyi hayatımızdan çıkaran” bir
toplum olacaktır. Mülkiyeti yasaklamak, bütün toplumun tek bir şahıs gibi davranmasını
mümkün kılacak ve herkes “ortak bir şekilde görecek, duyacak ve davranacaktır (92).”
Aristo bununla hemfikir değildi. Bazı insanlar aşırı ve sağlıksız derecede mülke bağlanabiliyor, diyor Aristo, ancak insan hayatında mülk genelde vazgeçilmez ve sağlıklı bir
unsur olmuştur. Mülkiyet haklarını güvence altına alma “insanların birbirlerinden şikayet etmeyeceği ve daha fazla ilerleme kaydedecekleri,” anlamına gelir “zira herkes kendi
işinin başında olacaktır (93).” Herkesin aynı davranış gösterdiği bir toplum arzu edilen bir
durum değildir, diyor Aristo, mülkiyeti ortadan kaldırarak “herkesin herkesle çok güzel
dostluk kuracağını” varsaymak akılsızlık olur (94). Her toplumda kıskançlık ve çekişme
olacaktır, ancak mülkiyet haklarının korunduğu durumlarda insanların birbirlerinin sınırlarına saygı göstereceği beklenir. Şair Robert Frost’un ifade ettiği gibi: “Duvarlarınızı
iyi ördüğünüzde iyi komşularınız olacaktır (95).” Nobel ödüllü Friedrich Hayek şöyle bir
açıklama yapmıştı:
“Duvarlarınızı iyi ördüğünüzde komşularınızın da iyi olacağı”, yani insanların ancak özgür eylem alanları arasında açık sınırlar çizildiğinde birbirlerine düşmeden
kendi bilgilerini kendileri için kullanabilmeleri, bütün bilinen medeniyetlerin üze64
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rinde geliştiği temeldir. Mülkiyet… şu ana kadar çatışma olmadan bireysel özgürlüğü uzlaştırma sorununa buldukları tek çözümdür… Herkesin özgürce davranacağı
alanın saptanmasını mümkün kılan kuralları ortaya koyarak özgürlük alanlarının
sınırlarını belirlemeyen evrensel davranış kuralları anlamında bir hukuk olamaz
(96).

Güvence altında mülkiyet hakları, insanların farklı olmasını ve aynı zamanda nazik
ve hatta dostane kalmalarına imkan verir. Bu yüzden Tom Bethell, mülkiyet hakları tarihini anlatan The Noblest Triumph adlı kitabında mülkiyeti “bütün kurumlar arasında en
barış yanlısı” olarak tanımlar (97). Seçim gününde çok farklı görüşlere sahip Amerikalılar,
sandık başında tartışmalarını barış içinde çözmekte ve evlerinde döndükten sonra kendi adaylarının kaybetmesi durumunda sorun yaşamayacaklarını bilmektedirler. “Sağlam
duvar” veya “yaşa ve yaşat” ilkesi, sağlıklı bir toplumun temellerini oluşturur. Başka bir
ifadeyle tolerans, nezakete dayalı müzakerenin anahtarıdır. Anne babalar, başkalarıyla
anlaşmanın birbirlerinin sınırlarına saygı duymayı gerektirdiğini öğretirken çocuklarına
bu anlayışı erken yaşta verirler. Gerçekten de Parents Answer Book, “çocukların istikrar ve
güvenlik ihtiyaçlarının önemli olduğunu tavsiye eder. Bazı şeylerin kendilerine ve sadece
kendilerine ait olduğunu ve kendi ihtiyaçlarının başka bir çocuğun ihtiyacı kadar önemli
olduğunu bilmeleri gerekir (98).” Yetişkinler için durumun farklı olduğunu neden varsayalım?
Mülkiyet hakları kaldırıldığında ve siyasi bir girişim sonucunda insanlar ev veya işyerlerini kaybetme ihtimali ile yüz yüze kaldığında, sağlıklı toplumu oluşturan sosyal bileşkenler de ortadan kalkar. Üzücü bir örnek, 1980’lerde Detroit, Michigan’da yetkililerin
çok sayıda Polonyalı göçmenin o bölgede yaşaması nedeniyle “Poletown” adı verilen bir
işçi sınıfı bölgesini bütünüyle istimlak etmesiyle ortaya çıkmıştır; gerekçeleri bir araba
fabrikasına yer açmaktı. General Motors yeni bir fabrika için yer aradığını duyurduğunda
ciddi bir resesyon sonucunda eyaletteki işsizlik oranı yüzde 12.2’ye ulaşmış ve belediyenin vergi geliri 100 milyon dolar düşmüştü (99). Genelde eyalet hibe parasını kullanarak
(100) belediye, yüzlerce ev ve işyerine el koymuş, 4200 sakini tahliye etmiş ve General
Motors’a transfer etmek için 465 dönümlük alanı yıkmıştır.
Proje üzerinde yapılan tartışmalar, bir zamanlar huzurlu ve iç içe yaşayan bir topluluğu bir savaş alanına döndürdü. İlk başta istimlâke karşı çıkanlar, kamu binalarının önüne
grev gözcüleri koydular (101), ancak Michigan Yüksek Mahkemesi eyaletin “kamu kullanımı” maddesi gereğince istimlâki onayladı (102); eskiden nezaketli olan komşular öfkeli
ve kaygılı hale gelmişlerdi. Bir grup mülk sahibi, Anneler Günü’nde buldozerle GM başkanı Roger Smith’in bahçesine girerek ve bahçeyi “Anneler Gününün kutlu olsun, Bayan
Smith, Roger’a sorun” gibi pankartlarla doldurarak protesto gösterisi yaptı (103). İki Poletown sakini, bir GM müteahhidinin ofisini yakma girişiminden tutuklandı (104). GM,
yıllık hissedarlar toplantısını yaptığı sırada protestocular defaten mikrofonu ele geçirmeye çalıştılar; şirket yöneticileri, kurşun geçirmez kürsülerden konuşma yaptılar ve güvenli
bir yer altı geçidinden toplantılara girip çıktılar. Jean Wylie’nin yorumuna göre nezaket,
Poletown davasında arızaları durumlardan biriydi. “Birliğe sadakat, otomobil fabrikaların65
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daki ayrıcalıları, vatanseverlikleri, ABD savaşlarında çarpışma istekleri, kendi kimliklerini
oluşturan kurumlar tarafından inkar ediliyor, göz ardı ediliyor ve ellerinden alınıyordu
(105).” Söz konusu olay on yıllar boyunca süren bir ihtilafa neden olmuştur. Bir başka
istimlâk hakkı davası Ağustos 2004’de sonuçlandı; buna göre Michigan Yüksek Mahkemesi, Poletown istimlâkine izin vermenin yanlış olduğunu itiraf etti. Daha önceki kararı
feshetti – ancak evini ve işini kaybedenler için bu karar çok geç gelmişti.
Sağlıklı bir toplum, nezaket ve saygıya dayanır. Nezaket ve saygı ise insanların kendi
haklarına saygı gösterileceğine güvenmelerine bağlıdır. İşte bu yüzden daha fazla tolerans
gösteren toplumlar, daha fazla toplumsal katılım eğiliminde olurlar (106).
Ayrıca, Aristo’nun da belirttiği gibi özel mülkiyet, toplumsal refahı sağlamada daha
etkindir, çünkü sahipsiz bir mülkiyet “en az ihtimam gösterilen bir mülkiyettir (107).”
İktisatçılar buna “orta malın trajedisi” diyor: mülk belli birine ait değilse veya insanlar
kullandığı mülke verdikleri zararı telafi etmek zorunda değillerse onu koruma masraflarını da üstlenmeyeceklerdir. Kamu yollarına çöpler atılıyor, geçitler grafiti ile dolu; ofis
mutfağındaki bulaşıkların yıkanması iş arkadaşlarına yıkılıyor, çünkü diğerleri böyle bir
suiistimali önleme isteğinde olmuyor. Ancak mülk özel bir kişiye ait ise sahibi onu koruma ve geliştirmeye isteklidir. Çevre problemleri, genelde orta malların trajedisinden kaynaklanıyor. Toprak sahipsiz veya soyut bir “kamu”ya ait ise bu mülkü kullanan insanlar,
onu korumak için bir neden görmezler; veya geçici isteklerini tatmin etmek için suiistimal
edebilirler. Mülkiyet özel bir kişiye sahipse durum değişir; sahibi ve misafirleri daha dikkatli davranırlar ve gelecek için de korumaya çalışırlar.
Bethell’in ifade ettiği gibi, “Mülkiyet, duvarlar örer, ancak bize ayna da tutar ve kendi
davranışlarımızın sonuçlarını yansıtır (108).” Özel mülkiyet, sahiplerinin kendi eylemlerinin maliyetlerini taşımasını gerektirir; yani yaptıkları işlerin sorumluluğunu üstlenmek
zorundadırlar. Özel kişilere ait evler, kamu konut projeleri veya üniversite yurtlarından
çok daha iyi muhafaza edilirler, çünkü mülkün değerindeki herhangi bir düşüşü sahibi
üstlenmek zorundadır ve değerindeki herhangi bir artış sahibine fayda sağlar. Bir şahsın bir başka şahsa yüklediği maliyeti iktisatçılar, “negatif dışsallıklar” olarak adlandırırlar, zira bu maliyetler mülk sahibinin “dışındadır”. Kirlilik bir “dışsallıktır; bir kişi nehri
kirletebilir ve sonuçlarına katlanmak zorunda olmayabilir. Ancak mülkiyet hakları, bir
başkasının mülküne verilen zararı ödeme zorunluluğunu getirerek dışsallıkları “içselleştirmeye” yardımcı olur. Mülkiyet haklarının pek uygulanmadığı veya mülke verilebilecek
zararı engelleyecek net bir sahibin olmadığı yerde insanlar hesap vermeden kirliliğe neden olabilirler, çünkü mağdurlar telafi edilmesini talep edecek konumda değildirler.
Nezaketlilik ve sosyal sorumluluk, özel mülkiyet haklarına bağlıdır. Ekonomik refah da
bunlara dayalıdır. Özel mülkiyet, en önemli ekonomik faaliyetleri mümkün kılar: sermaye
biriktirmek. Sadece fikir sahibi olmak, girişimciler için yeni ürün veya işletmeler oluşturmaya yetmez. Yeni fikirler her zaman risk barındırdığından yenilikçiler, eldeki para ile
başlamak durumundadırlar. Bazı girişimciler, bir işletme kurmaya sermaye bulmak için
evlerini ipotek ettirirler. Başkaları, arkadaş veya ailelerinden ya da bankadan borç alırlar.
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Ama her durumda mülkiyet, yaratıcılık ve refah oluşumunun lokomotifini yürüten hayati
kıvılcımdır.
Perulu iktisatçı Hernando de Soto, yeni iş kurmanın ne kadar zor olduğunu anlamak
için çeşitli toplumları araştırdı. Çıkardığı sonuçlara göre birçok Üçüncü Dünya ülkesinin
işletme kurmak ve yaşam standartlarını yükseltmek için gerekli kaynakları vardır, eksik
olan sermayeyi girişimcilerin kullanabileceği biçimde bir araya getirmek için yasal yapılardır. “Ekonomik ve sosyal boyutları resmi bir mülkiyet sistemi içinde sabitlenmeyen her
tür varlığın piyasada harekete geçirilmesi çok zordur (109).” Sözleşme ve tapu senedi gibi
dokümanlar sistemi ve de mülkiyet haklarını öngörülebilir biçimde uygulayan bir yasal
sistem, maddi duran varlığı yararlı sermayeye dönüştüren bir lokomotif olarak işlev görür.
Böyle bir resmi mülkiyet hakları sistemi olmadan maddi duran varlıklar, “Ant dağlarının
tepesindeki bir gölün suyu, potansiyel enerjinin kullanılmayan stoku” gibi olur (110).
De Soto, mülkiyet hukuku sistemlerinin altı özelliği olduğunu açıklar; buna göre girişimciler, sahip oldukları nesneleri yeni işletmelerini çalıştırmak ve yaşam standartlarını
iyileştirmek için ihtiyaç duydukları başlangıç sermayesine dönüştürme imkânına kavuşurlar.
İlki; mülkiyet hakları, resmi şekilde –örneğin tapunun kâğıt üstünde bir arazinin sınırlarını tarif etme şekli - sahip oldukları şeyleri tarif etmelerini sağlar. İkincisi; resmi yasal
mülkiyet sistemi, her tür mülkün –ister araba, ev veya mücevherat ister canlı hayvanlar
olsun – tek ve bileşik bir yasal çerçeve içinde entegre olmasını sağlar. Varlıklar, yasal sistemin dışında bırakıldığında - örneğin yasadışı sahip olunan nesnelerde olduğu gibi – sermaye veya kredi oluşturmak için kullanılamazlar. Üçüncüsü; mülkiyet kuralları sistemi,
insanların mülklerini kullanma şekillerinden sorumlu olmasını mümkün kılar. Bu durum,
mülkiyet sahibi tarafından zarar görenlerin tazmin edilmesine izin verir ve mülklerini
akıllıca kullananların karşılığını almasını güvence altına alır. Dördüncüsü; mülkiyet kuralları, mülkiyet değerlerini karşılanabilir kılar: çeşitli mülkiyet türlerindeki değerlerin aynı
biçimde ele alınmasını sağlar, ki böylece karşılaştırılabilir ve dönüştürülebilir olsunlar.
Örneğin bir büyükbaş hayvan sürüsünün değeri, çok yüksek olurken bunları kullanacak
insan sayısı çok yüksek olmayabilir. Resmi mülkiyet kuralları, bu sürünün fiyatlarının dönüştürülmesine imkân verir; örneğin önce bir kağıt parçasına daha sonra da başka bir
insanın işine yarayacağı bir başka mülkiyet türüne – örneğin bir arabaya – dönüşebilir. İnsanlara mülklerini dönüştürme ve onu farklı ve yeni yollarla bölme veya birleştirme fırsatı
sunarak mülkiyet hakları, zaman ve kaynaklarını nasıl kullanacaklarına dair daha fazla
seçenek yaratma imkanı verir. Mülkiyet hakları kurallarının beşinci etkisi, insanları birbiriyle büyük bir şebeke içinde tutmasıdır: kurallar, borç veren ve borç alanlara, satıcılar ve
alıcılara, mucitler ve pazarlamacılara, işveren ve işçilere çeşitli yeteneklerini başka türlü
hayal etmedikleri biçimde koordine etmelerine ortam sağlar. Son olarak mülkiyet hakları
sistemleri, bu etkileşimlerin korunması için vardır. İnsan hayatının büyük bir kısmı, sahip
olduklarımızı kaybetmekten kaçınmayla geçtiği için mülkiyet hakkı sistemleri; evlerimizi,
işletmelerimizi, arabalarımızı, televizyonlarımızı, müzik setlerimizi, mücevherlerimizi,
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fotoğraflarımızı ve diğer bütün mülklerimizi güvence altına almak için yasal alt yapıya
yönelik ihtiyaçlarımıza hizmet eder. İyi gelişmiş mülkiyet hakları sisteminde oldukça karmaşık işlemler, işlemin taraflarına az risk getirerek kısa sürede halledilebilir (111).
Özel mülkiyetin toplum için faydalı olduğunu gösteren en açık gösterge, kar dürtüsü oluşturmasıdır. İnsanlar, kendileri ve aileleri için geçim kaynağı sağlamak umuduyla kendi işlerini kuruyorlar. Adam Smith’in açıkladığı gibi, “Önümüze akşam yemeğinin
gelmesinin nedeni; kasabın veya fırıncının cömertliğinden kaynaklanmaz, bilakis kendi
çıkarlarını gözetmelerinden ortaya çıkar (112).” İnsanların, hayatlarını kolaylaştıran ve
mutlu kılan ve de çok çalışmalarına ve yaratıcı olmalarına neden olan şeyleri arzu etmesi
doğaldır. Kendi emeklerini ve kendi yarattıklarını ihtiyaç duydukları ürün veya hizmet
ile değiştirebileceklerinin bilirler. Mülkiyet haklarını eleştirenler, bu motivasyonu “hırs”
veya “bencillik” olarak tanımlarlar, ancak aslında böyle bir bencilliğin yanlış olduğu söylenemez. Erdem ve çok çalışmanın en temel girdilerinden biridir; mülkiyet haklarına saygı duyan bir toplumda insanlar, başka insanların istedikleri şeyleri üretmek ve barışçıl
bir değiş tokuşla meşgul olmak için bu sağlıklı kendi çıkarını izleme eyleminde bulunacaklardır. Ahmet Mesdaq’ın puro dükkanında başarılı olmak istemesi ve Pappas ailesinin emeklilikleri için bir gelir kaynağı umuduyla arazilerini saklamaları, her ikisinin de
bunları başkaları için değil de kendileri için istemeleri bakımından “bencil”dir. Bu tür bir
bencillik daha sağlıklı ve mutlu bir toplumun temelini oluşturur. İnsanların şahsi kimlik
ve bireysel bütünleşmeye yönelik doğal ihtiyaçları söz konusudur. Bencillik, başkalarına
zarar vermeye –kendi mülkleri ve mahremiyetleri için komşularının haklarına tecavüz
etmeye - neden olduğunda yanlıştır. Böyle bozuk bir bencilliği önleyerek ve cezalandırarak
mülkiyet hakları en büyük iyiliği yapmaktadır. Kısacası mülkiyet hakları, insanların kendi
rüyalarını “bencilce” izlemesine imkân verir – bu arada da başkalarının aynı şeyleri yapma
hakkına saygı gösterme zorunluluğu koyarak zararlı bencillik ifadelerini de dizginler.
Elbette özel mülkiyet; nezaket, saygı ve sağlıklı hayırseverliğin altında yatan cömertlik
duygularını da harekete geçirir. İnsanlar kendi tercihlerini kendileri vermekte özgürse,
ihtiyaçlı olanlara katkıda bulunmak için daha istekli olacaklardır. Bunun aksine kazançlarını başkalarına zorla verdiklerinde insanlar kızgın hale gelebiliyor – Frederick Douglas’ın
tespit ettiği gibi “zoraki” hayırseverlik iyi niyetten ziyade sertlik doğurabiliyor. Ayrıca insanlar, yardım yapmaya zorlandığında yapacakları cömertlik pek de övgüye layık bir cömertlik olmayacaktır. İnsanlar özgürce verdiklerinde bizde minnet veya saygı uyanır.
El emeklerinin karşılığını almasına imkân veren özel mülkiyet hakları, nihayetinde
bütün topluma fayda sağlayan verimli işlemlerde bu hakları değiş tokuş etmek için insanlara dürtüler yaratır. Mülkiyet haklarının mübadelesi ise birbirlerini tanımayan insanların davranışlarını koordine edecek biçimde bilgilerle dürtüleri birleştirir. Bu da fiyat
mekanizmaları ile gerçekleşir; yani bilgi, eyleme geçme dürtüsünü beraberinde getiren bir
şekilde nakledilir. Düşen fiyatlar, tüketicilere mallarını kullanırken daha “ekonomik” olmalarını söyler, üreticilere ise bundan faydalanma sinyalini verir. Sınırlı kaynak ile en fazlasını üretmek, bir ürünü imal etmenin en ucuz yolunu bildiğimiz anlamına gelir. Çeşitli
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fırsatların maliyet ve faydalarını karşılaştırmak için ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi bize vererek fiyatlar bize, hangi malzemeleri kullanacağımız ve hangi ürün ve hizmetleri yaratacağımıza dair seçim yapmak için basit ve etkin yolları gösterirler. Buna karşılık söz konusu
seçenekler, toplumdaki herkesin ihtiyaçlarından etkilenir. Sonucunda bireysel özgürlüklere saygıdan taviz vermeden daha etkin bir toplum örgütlenmesi gerçekleşir (113).
İktisatçı Ludwig von Mises, unutulmaz bir örnek vermiştir (114): Bir şirketin iki şehir
arasına demir yolu döşeyeceğini ve arada da bir dağ olduğunu varsayalım. Demir yolunun
dağın üstünden mi etrafından mı yoksa tünel açarak dağın içinden mi devam edeceği
kararı verilmelidir. Her bir alternatifin beraberinde getireceği emek ve malzemenin nispi
fiyatlarını karşılaştırarak şirket, ne yapacağına karar verebilir. Ancak fiyatlar, toplumdaki
insanlar arasındaki şeylere arz ve talep ile belirlenecektir. Böylece örneğin dinamit bir
başka proje için lazımsa dinamitin fiyatı yükselecek ve tünel opsiyonu daha maliyetli olacaktır. Demir yolu sahipleri, dağın etrafından dolanmayı tercih edeceklerdir, zira “toplumun tercihi” dinamitin bir başka proje için kullanılmasından yanadır.
Fiyatlar, az bulunurluk ve sosyal ihtiyaçlara dair bilgiyi açığa çıkarırlar; böylece insanlar ellerindeki kaynakları nasıl kullanacaklarını ve koruyacaklarını bilirler. Fiyatlar, israfı
önler ve ekonomik davranmayı teşvik eder; bu süreç ise tamamen özel mülkiyet haklarının güvence altında olmasına bağlıdır. Devletin mal ve hizmetlerin fiyatlarını belirleyebildiği veya bazı insanlardan mülkü alıp başkalarına verebildiği durumlarda çeşitli planların
maliyet ve faydalarını karşılaştırmak zorlaşır. “Bir iktisadın yönetiminden doğan sıradan,
günlük problemler açısından,” diyor Mises, mülkiyet haklarından mahrum bir toplum “çaresiz kalacaktır, zira kaydını tutması mümkün olmayacaktır (115).” Gerçekten de bu “ekonomik hesaplama” sorunu komünist toplumlarda ortaya çıkmıştır. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra Doğu Almanya’daki mağazalar sattıkları ürünlere nasıl fiyatları koyacaklarını
belirleyememişler, böylece Batı’daki mağazaların koyduğu fiyatları temel almışlar (116).
İster demir yolu döşeme gibi büyük bir sanayi girişimi olsun, ister emeklilik için birikim yapma veya mutfak masraflarını ayarlama gibi şahsi hedefler olsun, hassas karar
verme süreçleri özel mülkiyet haklarının güvencesine bağlıdır.
Mülkiyet Olmasa Toplumun Yapısı Nasıl Olurdu?
John Lennon, bir zamanlar “hiçbir mülk olmadığını hayal etmeye” çağırmıştı. Hayal
etmenin zor olmadığı bakımından haklıydı, ancak gerçekçi düşünürsek böyle bir toplumun Lennon’ın varsaydığından çok daha nahoş olacağını tahmin edebiliriz.
Birincisi, mülkün olmadığı bir dünya hayal edemeyeceğimiz ölçüde sosyal hastalılara
maruz kalacaktır. Mülkiyet hakları karşıtlarının çoğu, özel mülkiyetin belirlediği sınırlar
olmadan bile çatışmayı önlemek için vatandaşın eğitilebileceğini varsayarlar, ancak yaşananlar tam aksini söylüyor. Mülkiyeti kısıtlayan toplumlarda bile insanların arzuları ve
anlaşmazlıkları vardır. İyi komşuları beraberinde getiren sağlam duvarlar olmadan insanlar, istedikleri zaman birbirlerinin elinden eşyalarını alabilirlerdi. Daha güçlüler, zayıfların
elindekileri alabilir; çoğunluklar, azınlıkların mülklerine el koyabilir; sevilmeyen insanlar,
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dini muhalifler ve resmi kiliseye karşı olanlar intikam ve eziyete maruz kalabilirler. Farklılıklara gösterilen hoşgörü zedelenir ve sevilmeyen gruplar zorluklarla karşılaşır.
Maalesef tarihimizden etnik azınlıkların mülkiyet hakları ihlalinden çok çektiklerini bilmekteyiz. 1930’larda Almanya’da Naziler iktidara geldiğinde ilk hedeflerinden biri
Yahudilerin sahip olduğu mallara ele koymak oldu (117). Sovyetler Birliği de “eşitlik” ve
“kardeşlik” söylemine rağmen mallara el koydu ve etnik birlik gibi bir ortamı ortaya koyamadı (118).
Memleketim California, 1879 yılında Çinli göçmenleri dışlayan yeni bir anayasa kabul
etti. Yerliler, Çinlilerin beyaz işçilerden “işlerini aldıklarını” ve hiçbir Amerikalı veya Avrupalının rekabet edemeyeceği biçimde çok çalıştıklarını ve zeki olduklarını söyleyerek şikâyetlerini dile getirmişlerdi. “Çinliler Gitmeli!” haykırışlarından etkilenen Workingmen’s
Party, anayasal bir kongre düzenledi; burada Çinlilerin eyalet içinde mülk edinmelerini
yasaklayan bir madde konmak istenmiş ama kıl payı reddedilmiş (119). Söz konusu hükmün geçmemesine rağmen California yasa koyucuları, Çinliler ve Japonların mülk edinmesini engelleyen başka yöntemler bulmuşlardı. İlk olarak batılı politikacılar, 1880’lerde
Çin’den her türlü göçü yasaklamayı başardı. Sonra da 1913 yılında eyalet, Yabancı Arazi
Yasası’nı (120) çıkardı; buna göre vatandaşlığa uygun olmayanlar – Çinliler ve Japonlar
kastediliyor- arazi sahibi olamaz ve üç yılı aşkın bir süre araziyi kiralayamazdı (121).
Eyalet anayasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bu yasa kaldırıldı (122), ancak aradan geçen
40 yıl içinde Çinliler, yeni memleketlerinde güvenli bir dayanak bulmak için mücadele
ettiler (123). Kuzey California’da bulunan Locke şehrinde Çinliler, eyaletin mülkiyet sınırına aşmanın bir yolunu buldular. 1915’de bir dizi ayaklanmalar sonucunda Batı kıyısındaki bütün şehirlerinden çıkartıldılar; ardından göçmenler Sacramento halı tüccarlığı
ve armut çiftçiliği yapan George Locke’un ailesine ait 9 dönümlük bir arazide sığınak buldular. Sacramento’nun güneyinde ve yarım saatlik mesafede olan araziyi aile ev başına 5
dolara ve mağaza başına 10 dolara kiraladı (124). Böylece gelişen küçük bir şehir olarak ve
Sacramento deltasında bütünüyle bir Çin kasabası olan Locke (Lok-i diye okunur) kasabası meydana gelmiş oldu. Polis veya resmi bir devlet yoktu, sadece vatandaşlar arasındaki
anlaşmazlıkları çözmek için tong adında geleneksel bir Çin loncası vardı. Üç kumarhane
salonu ve beş genelevi vardı, yine de 50 yıl boyunca Locke genelde huzurlu ve güzel bir
topluluktu.
İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda genç nesiller gitmeye başladılar ve şehir sürekli küçüldü. Mahkemeler de sonunda 1952’de Yabancı Arazi Yasası’nı anayasaya aykırı ilan ettiler; ancak sakinlerin hiç biri araziyi bireysel parsellere bölemeden doğan masrafları karşılayamadığından dükkanları ve evlerinin altındaki araziyi satın alamıyorlardı.
Günümüzde Locke, yavaş yavaş yok oluyor; ironiktir ki buna neden olan mülkiyet haklarına getirilen kısıtlamalar olmuştur. 1977’de Sacramento Housing and Development
Authority (konut ve kalkınma bürosu), binalardaki değişikliklere kısıtlama getirmeyi
amaçladı; arkasında yatan düşünce Locke’yi tarihi bir alan olarak korumaktı. Ancak planlar üzerinde çalışılırken arazi turizm merkezi olarak kullanmayı isteyen bir Hong Kong’lu
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firma tarafından satın alındı (125). Şirketin araziyi bir eğlence parkına dönüştüreceği endişesiyle Sacramento ili, Locke’yi “özel proje alanı” olarak ilan eden bir hüküm çıkardı ve
barlar, tavernalar, likör mağazaları, masaj salonları, oyun salonları ve bilbordları yasakladı – oysa bütün bunlar kasabanın tarihinde en başarılı işletmeler olmuştu. Yerel tarihçiler Jeff Gillenkirk ve James Motlow şöyle yazıyor: Bu hükümler, kasabanın yok olmasını
önlemek amacıyla yapılan girişimleri tıkamıştır. “Mevcut kasaba içinde yapılacak iyileştirmenin türü ve yoğunluğuna dair kısıtlamalar, Locke üzerinden para kazanmayı isteyen
özel bir girişimcinin projeyi çevre arazilere de genişletmesini gerektirir. Bütün bu planlar,
mevcut imar düzenlemelerine aykırı düşmüştür (126).” Bunun sonucunda kasaba, çoğu
binalarının boş bir kısmının da yıkılmakta olduğu bir belirsizlik içinde duruyor.
Ancak umutlu olmak için bir sebep var. 2002’de sahibi, mülkünü belediye yönetimine
sattı ve arazi parsellenip 2004’de sakinlerine tekrar satıldı. İlk kez Çinliler sığındıkları
topraklara sahip olabiliyorlardı. 1949’da Locke’ye gelen 81 yaşındaki dul Connie King’e,
eşiyle birlikte üç çocuğunu büyüttüğü evinin tapusunu aldığında neler hissettiği soruldu.
“Ben burada doğdum,” dedi, “Ben Amerikan vatandaşıyım. Araziye sahip olma yetkim olmalı… Kendimi daha farklı hissedeceğimi biliyorum. Bana ait bir şey olacak (127).”
1925 sonbaharında Dr. Ossian Sweet’s Detroit rüyası evinin hikâyesinin de benzer
dramatik bir sonucu vardır (128). Howard Üniversitesi’nden mezun olup Paris’te Marie
Curie ile birlikte çalışan zenci doğum uzmanı Sweet, yerel siyahi bir hastanede iş buldu ve
bir orta sınıf Detroit mahallesinde bir bungalov satın aldı; amacı eşi Gladys ve kızı Iva ile
orada yaşamaktı. Ancak Sweet ve iş arkadaşları, Amerikan rüyalarını gerçekleştirmek istediklerinde ciddi engellerle karşılaştılar. Daha birkaç ay önce Sweet’in iş arkadaşlarından
biri olan Dr. Alexander Turner, zengin bir Detroit mahallesinde bir eve taşınmıştı. Taşındığı gün Turner’in evinin etrafına 100 kadar bağıran beyaz insanlar toplanmıştı; “kendi”
mahallelerine bir siyahi ailenin taşınmasına çok hiddetlenmişlerdi (129). Polis memuru
olduklarını iddia eden iki adam kapılarını çaldı; Turner kapıyı açıp onları içeri aldığında
başına silah dayadılar ve evi onlara devrettiğine dair bir kâğıt imzalattılar. Kalabalık aileyi
dışarı çıkardı, eşyalarını bir araca yükledi ve arkalarından taş attı. İki hafta sonra siyahî
bir girişimci, bir başka mahalleye taşındığında ırkçı bir ayaklanma patlak verdi (130).
10.000 kadar insanın katıldığı bir Ku Klux Klan toplantısının ardından belediye başkanı,
siyahîlerin beyazların mahallesine taşınmamalarını istedi, gerekçesi “(kendi) şahsi onurlarını yüceltmek” idi (131).
Bu tür olayların gayet farkında olan Sweet, 9 Eylül olan taşınacağı gün için önlemler aldı. 10 arkadaşından ve akrabalarından yardım istedi ve her ihtimale karşı yanına
silah aldı. Gün batımına doğru bağıran ve taşlar atan bir kalabalık evi çevreledi. Sweet
ailesini korumak için eve polis yerleştirilmesine rağmen, memurlar kalabalığı dağıtmak
için hiçbir şey yapmadılar. Dr.Sweet’in kardeşi Otis bir taksiyle eve geldiğinde kalabalık
yaklaşıp taş atmaya ve “Zenciler, yakalayın zencileri!” diye bağırmaya başladı. Gerginlik ve
saldırganlık arttıkça bir patlama duyuldu, bunu birkaç patlama takip etti. Polis eve girip
evdeki herkesi cinayet suçlamasıyla tutukladı: yolun karşısındaki beyaz bir adam serseri
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bir kurşun ile öldürülmüştü.
NAACP, Sweet ailesinin savunmak için devreye girdi. Ünlü Scopes davasından evine
giden Clarence Darrow’un önüne geçerek Sweet’i savunması için ikna etmeye çalıştılar.
Darrow kabul etti. İlk duruşmanın kötü geçmesinin ardından Darrow ve yardımcı avukat
ACLU avukatı Arthur Garfield Hays, siyahların da beyazlar gibi kendi ailelerini ve evlerini
koruma haklarına sahip olduklarını ileri sürdüler. Hays, giriş konuşmasına İngiliz başbakan William Pitt’in ünlü mülkiyet hakları tarifinden alıntı yaparak başladı: “En fakir
adam, kendi küçük evinde kraliyetin bütün güçlerine meydan okuyabilir; sallanıyordur,
çatısı akıyordur, rüzgar içinden geçiyordur; yağmur girebilir, fırtına girebilir ancak İngiltere kralı giremez; bütün kuvvetleri o harabe meskenin eşiğinden girmeye cesaret edemez.” Kendini savunma, diyor Hayes, “özgür bir adamın en değerli hakkıdır. Evi ve hayatı
tehdit altında iken bütün savunma önlemlerini alma hakkından bir eksiği, insan doğasına
aykırı olacaktır (132).”
Başlarda duruşma çetin bir şekilde ilerliyordu. Bütün polis memurları, birkaç başıboş
dışında orada bir kalabalığın bulunmadığına ve kimsenin taş atmadığına şahitlik ettiler.
Komşular, onların yerel KKK üyesi olup olmadıklarını “hatırlayamadıklarına” şahitlik ettiler ve 50’den fazla dava şahidi, polis itina ile düzeni sağlarken evdekilerin pencereden
dışarıya doğru rast gele ateş attıklarını ileri sürdü. Ancak Darrow bir tane dava şahidini
polis memurlarının onu yönlendirdiğini itiraf ettirdi; sıra savunmaya geldiğinde Darrow,
Sweet ve ailesinin öfkeli beyazlardan oluşan bir kalabalık tarafından karşılandıklarını, iş
arkadaşlarının evlerinden zorla çıkarıldıklarını ve Sweet davasının çok sayıda baskı olaylarından sadece biri olduğunu uzmanca kanıtladı. Dr. Sweet şahitliğinde şöyle konuştu:
“Kapıyı açtığımda, bizleri tarih boyunca kovalayan insanlarla aynı kişiler olduğunu gördüm. Sırtımın duvara dönük olduğunu ve beni değişik bir korkunun kapladığını hissettim
–benim ırkımın tarihini bilen birinin korkusuydu bu (133).”
İlk dava sonunda jüri oybirliğiyle karar alamadı ve Sweet ve diğerleri yeniden mahkeme
edildi. Kanıtları yeni bir jüri dinledikten sonra ileriki zamanda ABD Anayasa Mahkemesinde hakim olarak yükselecek olan hakim Frank Murphy, onlara bir takım izahatlar verdi. “Kanun nezdinde kişinin evi, kalesidir. İster beyaz ister siyah olsun bu, onun kalesidir
ve hiç kimse ona saldıramaz ve tecavüz edemez… herkesin kendi evini ve şahsını ve de aile
üyelerini ve bakmakta yükümlü olduklarını koruma hakkı vardır (134).” Sadece üç saat
konu üstünde düşünerek jüri, davalıları suçlu bulmadığı açıkladı (135). Ancak Sweet’in
yaşama eskisi gibi olamazdı. Gladys, hapishanedeyken vereme yakalanmış ve hastalığı
küçük kızlarına da bulaştırmış, kızları ise o yıl içinde ölmüştü. Ossian cenaze töreni için
mezarlığa gittiğinde bekçiler ön kapıdan değil bir zenci olarak arka kapıdan girmesini
söylediler. Onlara silah çekip eşinin cenaze alayının ön kapıdan geçmesini sağladı (136).
Tekrar evlenip 1944’de satana kadar o evde yaşadı.
Elbette ırkçılığın çeşitli nedenleri vardır; mülkiyet haklarının etkin biçimde uygulanması da bunu yok edemeyecektir. Ancak mülkiyet hakları, önyargılı çoğunlukların azınlıklara karşı kötü muamele yapmalarını engeller. Bu yüzden ırkçılar, mülklere sahip olmak
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ve onları kullanmak için sevilmeyen grupların haklarına yönelik saldırılara odaklanmışlardır.
Mülkiyet hakları olmayan bir dünya, insanların boyun eğmesi gerektiği en kötü yolları
barındıran bir yer olurdu. Mülkiyeti olmayan toplum; çok çalışmayı, bütünleşmeyi ve yaratıcılığı ödüllendirmekten ziyade güçlüleri, acımasızları ve müsamahasızları desteklerdi.
Bu bölümün başlarında Cass Sunstein’ın iddiasından alıntı yapmıştım; buna göre mahremiyet ve mülkiyet hakları, “hukukun yarattıkları”dır ve “ihlâl yasası ve onu tamamlayan
sözleşme ve tazminat yükümlülüğü yasaları olmadan işveren ve işçi arasındaki ilişki şimdiki konumunda olmazdı. Gerçekten de aksi durumda bu ilişkinin yapısını anlayabilmek
bile zordur (137).” Fakat böyle bir ilişkiyi kavramak aslında zor değildir. Venezuelalı diktatör Hugo Chavez, Venezuela’nın Coca-Cola şişeleme tesisine el koyduğunda bir muhabir,
işçilerin protestosu ardından görülen sahneyi tasvir etmişti:
Üç televizyon kanalında canlı verilen yayınlar, askerlerin protestocuları – çoğu kadın – yere attıklarını ve üstlerine göz yaşartıcı gaz attıklarını gösteriyordu. Muhabirlerin harekattan sorumlu Gen. Luis Felipe Acosta Carles isimli subay ile yaptıkları röportajda kendisi medyayla alay etmiş ve tesis yöneticilerine hakaret etmişti.
Haberlerde tesisteki işçilerin dövüldüğü söylenmişti.
Acosta: “Bu ürünü halka dağıtıyoruz, çünkü kolektif hakları bireysel haklardan
önce gelir,” demiş ve sıcak bir içecek yudumlayıp kameraya püskürtmüştü. “Benim
burada gördüğüm malları stoklamalarıdır, biz bunları dağıtacağız.”
Daha sonra askerler, yöneticileri sokağa zorla döküp bira ve gıda imalatçısı ve
Venezuela’nın en büyük özel şirketi Empresas Polar’ın mağazasına yöneldiler
(138).
Bu tür sivil anlaşmazlıklar, tehlikeli boyutlarda komşuyu komşuya düşürüyor, sağlıklı
bir ekonomiyi oluşturan istikrar ve yatırımı kaçırıyor ve saldırganlık ile kayıtsızlığı teşvik
ediyor. Bu tür olayların ortaya çıktığı bir ülke, istikrarlı ve müreffeh bir ekonomiyi sağlamak için gerekli yabancı yatırım çekemeyecektir.
Bir ülkede mülkiyet haklarına tecavüz edildiği söyleniyorsa, parası olan insanlar yatırımlarını başka yere yapmayı tercih edeceklerdir. Örneğin Chavez iktidara geldikten sonra
Venezuela’da yabancı yatırım bir anda düştü (139). Yıllarca süren istikrarsızlık ve devletin
yabancı yatırımlara el koyması Demokratik Kongo cumhuriyetini felakete götürmüştür.
Geçenlerde yayınlanan bir ABD elçilik raporunda “Tipik olarak finansal piyasalarda bulunan örgütlü sermaye piyasaları ve çoğu kredi araçları Kongo’da fiilen yoktur.” Diyor (140).
Bir başka örnek ise Zimbabwe devletinin başlattığı “toprak reformu” politikasıdır; burada
beyazlara ait çiftliklere el konulup siyahlara transfer edilmeleri söz konusu. Sonuç olarak, diyor Craig J. Richardson, “Zimbabwe, umut vadeden bir yer olmaktan dünyadaki en
acımasız yer olmaya doğru gitti.” GSİH, üç yıl içinde yüzde 18 oranında düştü, enflasyon
yüzde 500’e fırladı ve 1998 ile 2001 arasında yabancı yatırım yüzde 99 oranında düşüş
gösterdi (141).
ABD’de bile özel mülkiyet hakları konusunda güvence eksikliği, ekonomiye zarar ve73
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rebilir. Şehir merkezleri, vandalizm ve hırsızlık gibi mülkiyet suçlarına maruz kaldığında
insanlar, paralarını başka yerlere yatırıyorlar. İşletmeler, yeni yatırımın ve beraberinde
gelen yeni iş imkanlarının en çok ihtiyaç duyulduğu bu yerlerden kaçınıyorlar. Belediyeler,
işletmeleri şehirlere çekmek için vergi muafiyeti ve sübvansiyon kullanmaya çalışsalar da,
ekonomik büyümeyi tetiklemek için belediyenin yapacağı en önemli şey, yeni bir işletmeye paralarını yatıran insanlara yatırımlarını suçlara –veya belediyeye- kaptırmayacaklarını göstermektir.
Mülkiyet hakları olmayan bir toplum, yatırımı kaçırmanın dışında elinde bulunan kaynakları nasıl kullanacağını da bilemeyecektir. Mises’in demir yolu örneğinde gördüğümüz
gibi özel mülkiyet ve değiş tokuş, geleceğe yönelik karar vermek ve plan yapmak isteyenler için şarttır. Mülkiyet olmadan insanlar, zaman ve enerjilerini nereye yatıracaklarını ya
da bir ürün veya maldan ne kadar tedarik edeceklerini ya da çabalarını en çok nerede verimli harcayacaklarını bilemezler. Mülkiyet haklarına saygı göstermeyen bir toplum, bazı
kararları verebilecek durumda olabilir, ancak bu kararların ekonomik boyutu olmayacaktır.
Bunun yerine iktidar faktörüne dayanacaktır, yani siyasi faktörler belirleyici olacaktır. Zamanın ve kaynakların nasıl kullanılacağına dair sorular, temelde etki ve otorite altında ve
ancak bazen üretici ve tüketicilerin talepleri, seçimleri ve bilgileri ile cevap bulacaktır.
Üretici ve tüketicilerin ihtiyaçları yerine siyasi baskı temelinde seçim yapmak, özel
mülkiyet haklarının zayıfladığının tipik bir göstergesidir. Devletin ne zaman bazı insanlar
üzerine yük koyma veya başka insanlara imtiyaz sağlama gücü olsa vatandaşlar, zamanlarını ve enerjilerini ve bu imtiyazların kendilerine verilmesi için devleti ikna etmeye harcarlar. Devlet, mülkiyet haklarını ne kadar zayıflatır ve varlıkları gruplar arasında dağıtırsa,
o kadar lobileşme olacaktır. Böyle bir lobileşme, ABD’de zaten milyarlarca dolarlık bir endüstridir. Her yıl şirketler ve özel çıkar grupları, devletin kendilerine daha çok milyarlarca
dolar vermesi için milyarlarla yatırım yaparlar. İktisatçılar buna “rant kollama” diyorlar.
Rant arama, basit bir düşünce deneyi ile açıklanabilir. 50 kişilik bir grupta her bir kişiden 1 dolar “vergi” alma ve 50 doları en iyi 3 arkadaşımdan birine hediye olarak verme
gücüne sahip olduğumu varsayalım. Her bir arkadaşım, beni parayı kendisine vermeye
ikna etmek için ne kadar harcayacaktır? İstatistiksel olarak her birinin üçte bir başarı
şansı vardır, her biri 50 doların üçte biri olan 16,67 dolar harcayacaktır. Bu arada, birer
dolar aldığım 50 kişiden her biri dolarlarını almamam için sadece 99 cent harcayacaklardır – bundan daha fazla harcadıklarında daha da fazla kaybedeceklerdir.
Bu deneyin gösterdiği gibi rant aramanın çark etkisi olabiliyor, böylece zamanla refahın yeniden dağıtılması artıyor. Şöyle ki, benim “vergi” kurbanlarının sadece 1 doları
tehlikede olduğundan benim yeniden dağıtma programıma karşı zaman ve enerjilerini
harcamak yerine bir doları kaybetmeyi tercih ediyorlar; bu arada üç arkadaşımın 50 doları
tehlikede, dolayısıyla durumu daha ciddi alacaklardır. Ayrıca, ilk kez 1 dolarlık “vergi verenlerin” bir kısmı, arkadaşım olmaya çalışacaktır, zira yeniden dağıtım yaptığımda para
alma umudu besleyeceklerdir.
Rant aramanın çok sayıda kötü sonucu söz konusudur. İlk olarak zaman ve para israfı
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demektir, çünkü işletmeleri insanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri üretmekten
alıkoyar. Daha iyi mal ve hizmet üretmek yerine zaten üretilen bir şeyi tartışarak zaman
israf ederler. Şirketler; yeni aşılar, daha güvenli araçlar, daha hızlı uçaklar veya besin değeri daha yüksek gıdalar geliştirmek yerine gelirlerini lobiciler tutmak ve politikacıları yemeğe götürmeye harcarlar (142). Daha kötüsü lobileşme oyunu, zaten zengin ve popüler
insanlardan oluşan gruplarca kazanılıyor; fakir insanlar veya sevilmeyen azınlıkların üyeleri nadiren devleti ikna edebiliyorlar. Genelde politikacılarla konuşmayacak kadar yoğun
çalışıyorlar ve iyi örgütlenmiş çıkar gruplarına karşı rekabet etmek için kaynaklara sahip
değillerdir.
Mülkiyet hakları olmadan anlaşmazlıklar, sözleşme veya karşılık anlaşmalarla çözülemeyecektir. Mülkiyet hakları zayıf ise anlaşmazlıklar, daha yumuşak bir güç ile çözülür.
Fakirler ve siyasi ilişkileri olmayanların, ne kadar saygıdeğer olurlarsa olsunlar lobileşme
oyununda başarılı olma şansları çok azdır.
Mülkiyet haklarındaki erozyon sayesinde rant arama Amerika’da çoktan salgın halini
aldı. İstimlak hakkı, sürekli fakir azınlıklar veya etnik topluluklar aleyhinde ve zengin ve
siyasi gücü olan şirketler lehinde kullanılmaktadır. 1999’da California, Lancaster belediyesi mülkü Coctco’ya nakletmek için 99 Cents Only adında bir mağazayı istimlâk etti.
Alışveriş merkezi içinde zaten bir Costco vardı, ancak mega perakendeci büyümek istiyordu ve belediyeyi ikna etti (143). Şirket, mülkün kötü durumda olmadığını itiraf etti,
ancak gelecekte bakımsız hale gelebilirdi ve belediye mağazaya el koyarak ve onu şimdi
Costco’ya vererek “gelecekteki bozulmayı” önleyebilirdi. Siyasiler kısa sürede razı oldular.
99 Cents Only mağazası mahkemeye başvurduğunda hakim, belediye yetkililerinin açıkça
özel bir şirket tarafında çalıştıklarını duyunca çok şaşırdı: “Lancaster’in kendi itirafına
göre her şeyi yapmaya hazırlardı – sadece Costco’yu şehirde tutmak için ticari açıdan uygun, herhangi bir yıpranmışlık olmayan bir gayrimenkule el koymaya kadar ileri gidildi
(144).” Mahkeme, belediyenin tek isteğinin “Costco’yu doyurmak” olduğunu belirtti. Ancak belediyeye göre bunda bir sakınca yoktu. Sonuçta yönetim, işletmelerin gelişmesini
desteklemek için vardır, Costco ise önemli bir işletmeydi.
Mahkeme belediye aleyhinde ve 99 Cents Only mağazasına orada kalma lehinde karar
verse de çok az istimlâkin sonu böyle biter. Her gün yeni bir vakada daha fazla siyasi etkisi
olan çıkar grupları, kendi faydaları doğrultusunda mülkiyetlerin verilmesi için mahkemeleri ikna ediyorlar; bedelini ise daha az siyasi gücü olan gruplar –genelde etnik azınlıklar
ve fakirler – ödüyor. Florida, Boynton Beach sakinleri, seçilen siyasilerin çeşitli istimlakleri içeren ve onları daha üst alışveriş ve eğlence merkezlerine dönüştüren bir kalkınma
planı üzerinde çalıştıklarını öğrenince hesap verilmesini istediler. Belediye meclisi, teklifi
izah etmek için özel bir toplantı yaptı. “Niçin bunu yapıyoruz?” başlıklı bir sunumda belediyenin kalkınma ajansı müdürü, belediye meclisine şöyle konuştu: Boyton Beach ve
Delray Beach’in benzer nüfusu olsa da
Ortalama hane gelirlerini karşılaştırdığımızda Boynton Beach 39,845 dolar ile
Delray’dan 43,371 dolar ile daha aşağı bir seviyededir… Kalkınmanın amacı, be75
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lediyenin temel vergi mükelleflerinden birinin kaybını telafi etmektir. Mülkiyet
vergisi değerlerimiz, diğer şehirlere kıyasla çok cılız; bu kalkınma ise mülkiyet değerlerini arttırma çabasını gütmektedir… Boynton Beach’te çok az vergi ödeyen
veya hiç ödemeyen önemli sayıda mülk var. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak
kaybedilen vergileri telafi etmek için başka şeyler yapmak zorundayız (145).

Başka bir ifadeyle fakir insanları şehirden kovarsanız hiç fakir insan kalmaz. Elbette
bu doğru, ancak kesinlikle adil değil.
1960’lar ve 1970’lerde “kentsel dönüşüm” başlığı altında çok sayıda fakir semtler yıkılıp yerine orta sınıfa yönelik evler ve alışveriş merkezleri yapıldı; bu süreç en fazla siyahi
mülkiyet sahiplerini vurdu. Olumsuz etkilerini yaşayanların “Zenci çıkarılması” diye adlandırdıkları kentsel dönüşüm, iktidarda olanların tercih ettiklerine yer açmak için “istenmeyen” sınıfları dışarı çıkararak devletin “semti temizleyebildiği” bir yöntem oldu (146).
Yine günümüzdeki rant arama sorunu, azınlıkların her zaman dezavantajlı bir konumda
olduğunu gösteriyor. Lobiciler, kendi amaçları için devlet gücünü kullanma imkânı yarışı
yaptıklarında kazananlar, en etkili olan lobiciler oluyor; güç, çok çalışanın veya ihtiyaçlı
olanın değil siyasi açıdan en hünerli olanın ellerine düşüyor.
Mülkiyet hakları olmayan veya daha zayıf mülkiyet hakları olan bir toplum, siyaseten
herkese açık bir konuma geliyor; burada rakip özel çıkar grupları, devlet güçlerini kendi faydalarına kullanma imkânı için birbirleriyle çekişiyorlar. Genelde bu gruplar, kendi
projelerinin kamunun çıkarı için olduğunu söylüyorlar –ve buna samimiyetle inanıyorlar.
Gerçekten de kalkınma planları, projelerin “iş imkânı yaratacağını” veya yerel ekonomiyi
canlandıracağını ümit eden belediyedeki çoğu insandan destek buluyor. Ancak mülkiyet
hakları, azınlığı çoğunluktan korumalıdır – sonuçta evlerimizi ve işyerlerimizi ellerimizde
tutmak için izin almadan önce oy verenlerin onayını almak zorunda isek sadece izin aldığımız anlamına gelir, hak değil.
Mülkiyet haklarının olmadığı bir dünya, üretmek ve yaratmak isteyenler için pek de
teşvik edici olmayacaktır; gelecek için tasarruf yapma veya acil durumlara karşı sigortalanma ve mahremiyetimizi güvence altına alma mümkün değildir. Hiçbir evin yuva olmadığı, hiçbir kilisenin kendini düşmanlara karşı koruyamadığı ve muhalefet olmanın bedelinin çok ağır olduğu bir dünya olur. Kıskançlık, hakaret ve tembelliğin önlenemediği;
öngörü, zekâ, çalışma ve dikkatli planlamanın ödüllendirilmediği bir dünya olur. Evlilik
yüzüğü, eski fotoğraflar, miras kalan mobilyalar, antika saatler veya hatıra kalan tokalar
gibi değerli eşyaların olmadığı bir dünya olur. Duygusal değerin hiçbir işe yaramadığı,
kazandığımız şeylerin manevi önemine saygı gösterilmediği ve cömertlik ve yardımseverliğin –zaten seçim meselesi olmaktan çıkmıştır- minnettarlıkla karşılanmadığı bir dünya
olur. Böyle bir toplumun en fakir üyeleri, istedikleri şeyleri başkalarından alabildikleri
için bir süre fayda sağlayabilirler. Ancak yeni bir şey yapana ödül olmadığından, mağazalar kısa sürede kuruyacaktır. “İyi duvarlar” olmadan komşular arasındaki çekişme sürekli artacaktır; insanların “kendileri” oldukları yerler olmadığında kendilerini boğulmuş,
soyutlanmış ve ihmal edilmiş hissedeceklerdir. Barınaklarımızdan diğer insanları uzak
tutacak durumda değilsek mahremiyet duygularını ifade etme fırsatımız pek olmayacak76
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tır. Kendi değerlerimizi paylaşan gruplara girme şansımız olmadan kendimizi çok yalnız
hissederiz. Tasarruf etme imkânı olmadan yaşamımızı planlamak imkansız olur. Toplum,
uzun vadeli planlar yapamaz; yatırım kararları ise zaman ve paranın daha verimli kullanımı değil siyaseten daha popüler kullanımı temeline dayanır. Kısacası, beşeri hayatın en
asil yönlerinin ödüllendirilmediği ve en kötülerin müsamaha gördüğü bir toplum ortaya
çıkar. Hiçbir şeyin değeri olmaz – ve herşey şey paha biçilmez olur.
Günümüzde çok az sayıda insan, özel mülkiyetin tamamen kaldırılmasını savunur.
Bunun yerine devletin insanları arazilerine yapacakları konusunda düzenleme koyarak
veya istimlak ile alıp daha verimli işletene vererek mülkiyet haklarını sınırlandırması gerektiğine inanırlar. Genelde bu tür insanlar, mülkiyet haklarını “toplumun ihtiyaçlarını”
“dengelemekten” bahsederler; ifadeleri, Anayasa Mahkemesinin Kelo davasını sonuçlandırdığında New York Times’ın açıklamalarına benzer. Buna göre gayenin ulviyeti vasıtayı
meşru kılar. Times, yorumunda şöyle demişti: İnsanların evlerini ellerinden almak, “birkaç küçük ev sahibini incitebilir… ama birçok sakin bundan faydalanacaktır (147).” Ancak
azalan mülkiyet haklarının doğurduğu sonuçlar, onları ortadan kaldırdığımızda doğan
sonuçlarla birçok açıdan örtüşür, ancak boyutu daha küçüktür. Pappas ve Mesdaq davalarının gösterdiği gibi azalan mülkiyet hakları, özgürlüğü de azaltıyor; bu da geleceğe yönelik plan yapmayı veya kendi evlerimizde ve işlerimizde güvence altında olmamızı zorlaştırıyor. Dahası, Poletown davası, mülkiyet hakları ile çatışmanın müsrifçe rant aramayı artırdığını ve komşuların birbirine güvenmesini zorlaştırdığını gözler önüne seriyor. Bugryn
davası bize şunu gösteriyor, insanların mülkiyetlerini toplumun “daha büyük yararı” için
vermelerine zorlanması alaycılığa ve demokratik değerlerin erozyonuna neden olabilir.
İyi örülmüş duvarlar, komşularla iyi geçimi beraberinde getirir, doğru; ancak mülkiyet
haklarını sınırlandırmak, bu duvarları zayıflatmak demektir. Times’ın editörlerinin gözlerinde mülkiyet aslında bir hak değil izindir ve dolayısıyla siyasi liderlerin kararıyla başkalarına “fayda” sağlaması durumunda geri alınabilir. Ancak bu tutum, bizi lobicilerin ve
politikacıların merhametine bırakır ve devletin görevini sükûnet sağlayıcı konumundan
emlakçiliğe çevirir. Amerika’nın Kurucu Babaları’nın düşünceleri bu değildi.
Çeviren Şeyma Akın
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S

Giriş

ınırlandırma rejimi açısından haklar ve özgürlükler, insan hakları hukukunun genel
teorisinde; “sınırlandırılabilen haklar” ve “sınırlandırılamayan haklar” olmak üzere,
ikiye ayrılmaktadır.1 Sınırlandırılabilen haklar, “sınırlandırma ölçütleri2”ne dayanılarak
sınırlandırılabilmekte; sınırlandırılamayan haklar (yaşam hakkı, işkence yasağı, kullukkölelik yasağı gibi) ise, doğası gereği sınırlandırma kabul etmediği için, bir müdahaleye
maruz bırakılmamaktadırlar.
Kaynakların kıt, mülkiyetin de bir “insan doğası ihtiyacı” olduğu toplumsal çevrede,
mülkiyete, “kimin?” ve “ne ölçüde?” sahip olacağı, tarihsel bağlamda hâlâ aşılamayan bir
sorundur.3 Toplumcu öğretiye göre mülkiyetin sahibi toplum ( ki buna kolektif mülkiyet
adı verilmekte); bireyci öğretiye göre ise, mülkiyetin sahibi birey (ki bu da özel mülkiyet
Adil Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri ABD Öğretim Üyesidir.
Bu makale hakem denetiminden geçmiştir.
Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2007, s. 1607.
2
İnsan hakları belgelerinde; “Genel ahlak”, “genel sağlık”, “başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması”,
“genel refah”, “kamu yararı”, “suçun önlenmesi”, “ulusal güvenlik” vb. gibi sınırlandırma ölçütleri vardır. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 1608.
3
Adnan Güriz, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, AÜHF Yayını, No: 253, Ankara, 1969, s. xıı-xııı.
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Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 65-83.
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şeklinde kavramsallaştırılmakta) olmalıdır. Bu eksende, modern ve uzlaştırıcı yaklaşım
ise, insanlığa, “sosyal fonksiyonlu mülkiyet” kavramını önermektedir.4 “Sosyal fonksiyonlu mülkiyet” kavramı, mülkiyetin toplum yararına sınırlandırılabilmesi gereğini öne
sürmekte; bu yönü ile de, aslında, bireyci mülkiyet anlayışından uzaklaşmakta ve kolektif
mülkiyet anlayışına, daha çok yaklaşmaktadır. Anılan durum, aslında, toplumu ön planda
tutarak mülkiyete yapılabilecek müdahalelerin önünü de açmaktadır. Tarihin akışı içinde
de mülkiyet zaten, her daim, sınırlı oldu.5 Bu noktada sorun, mülkiyetin, ne ölçüde ve
hangi sınırlandırma ölçütleriyle sınırlandırılabileceğidir. Çünkü sınırlandırmanın boyutu,
hakkın sınırlandırılmasında kullanılacak olan sınırlandırma ölçütlerinin geniş yorumlanabilmesi bakımından mülkiyeti ortadan kaldırabilecek ve onu bir hak olmaktan çıkarabilecektir.
Bu makalede, mülkiyetin, tarihin her döneminde “sınırlı” olduğu; “tanımlayana göre
anlamı değişen ve içeriği belirsiz sınırlandırma ölçütleri” ile devlet müdahalesinin önünün açıldığı durumlarda ise, mülkiyetin, “sosyal” bir hak mı? yoksa “kişinin hakları” kategorisine mi? ait olduğu sorularının ve bu eksende yapılan tartışmaların anlamsız olduğu,
çünkü bu şekilde mülkiyete, kamu otoritesi tarafından ölçüsüz olarak müdahale edilebileceği, dolayısıyla da mülkiyetin, hem tarihsel olarak, hem de günümüzde, öteki haklar gibi
algılanılmasında zorluk çekildiği ya da “sui generis” nitelikte bir hak olarak kavrandığı
konusuna işaret edilmiştir.
Bu çalışmada üzerinde durulan ilk konu, insan haklarına özgü temel belgelerde mülkiyet ve sınırlandırılmasıdır. İkinci olarak, insan haklarının uluslararası arenaya çıktığı
evre olan II. Dünya Savaşı sonrası dönemde hazırlanmış olan belgelerde mülkiyet ve sınırlandırılması gözden geçirilmiş, ve nihayet üçüncü olarak da, sözü edilen konunun, Türk
Anayasa Hukuku tarihindeki durumu ele alınmıştır.

I–Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukuna Özgü “Temel Belgelerde”
Mülkiyet Hakkı ve Sınırlandırılması
Eski tarihlerden beri gündemde olan ve insan doğasına cevap veren bir olgu olarak
mülkiyet hakkı,6 tanımından ve içeriğinden kaynaklanan farklı algılamalardan dolayı üzerinde uzlaşıya varılamayan ve pek çok anayasada da açık olarak dillendirilemeyen bir hak
Adnan Güriz, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. xıv ve 338; Esin Örücü, Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı – Mülkiyet Hakkının Sınırlanması, İÜHF Yayını, No: 473, İstanbul, 1976, s. 13-15 ve 274; Orhan
Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İÜHF Yayını, No: 655, İstanbul, 1982, s. 244246; Nihat Bulut, “Mülkiyet Konusundaki Temel Yaklaşımlar ve Türk Anayasasında Mülkiyet Hakkı”, Erzincan
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: X, Erzincan, 2006, s. 15-26 özellikle 15, 23 ve 26.
5
Bülent Tahiroğlu, Roma Hukukunda Mülkiyet Hakkının Sınırları, Der Yayınları, İstanbul, 2001, s. 221-223; Adnan Güriz, Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, s. 348; İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku - İnsan Haklarının
Hukuksal Yapısı, Afa Yayınları, İstanbul, 1998, s. 256.
6
Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, maddi olan ve maddi olmayan mallar, şirket payı, fikri mülkiyet hakları, patent hakkı, sözleşmeden soğan haklar, kiradan kaynaklanan haklar, bağımsız olarak elde tutulan bir
bölümden kaynaklanan haklar, yargı kararı ile kesinleştirilmiş borçlar, bir işletmeden kaynaklanan tecimsel
değerden kaynaklanan hakların, mülkiyet hakkına dahil olduğu yönünde bir değerlendirme için bkz., Richard
Clayton – Hugh Tomlinson, The Law of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2000, s. 1305.
4
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kategorisidir.7 Her ne kadar günümüzde, özellikle Avrupa insan hakları hukukunda sosyal bir hak olarak kabul edilmekteyse de,8 mülkiyet hakkının, sosyal haklar kategorisine
mi, yoksa kişinin hakları kategorisine mi ait olduğunun belirginleştirilmesi uzun dönem
bir sorun olarak kalmıştır. Mülkiyetin, bir hak olarak içeriği bakımından sorunlu olması;
özellikle, “hangi hakları içerdiği”, “devletin hangi eylemlerinin mülkiyetten yoksun bırakma, hangilerinin ise, sınırlama/müdahale olarak kabul edileceği” ve “bir müdahale durumunda tazminat ödenmesinin gerekli olup olmadığı” noktasında odaklaşmaktadır.9
A. İkinci Dünya Savaşı Öncesi Dönem
Mülkiyet odaklı yaklaşımlara, insan haklarının önemli kilometre taşları niteliğinde
olan insan hakları temel belgelerinde, İ.Ö. 2500 tarihli Hammurabi Kanunları’ndan itibaren rastlanılabilmektedir.
İnsan haklarının “Uluslararasılaşması”10 süreci öncesinde, bir başka ifade ile, İkinci
Dünya Savaşı öncesi dönemde hazırlanmış ve ilan edilmiş olan temel belgelerde mülkiyet konusuna özel bir önem atfedilmiş ve birey-mülkiyet ilişkisi düzenleme konusu yapılmıştır. Bu dönemin temel belgelerinden bazılarında mülkiyet, “sınırlandırılabilen” bir
hak olarak11 kurgulanırken; bazı belgelerde12 ise, daha çok, “sınırlandırılamayan” bir hak
olarak düzenlenmiş gibi gözükmektedir. Bu inceleme bağlamında gözden geçirilen bazı
belgelerde13 ise, mülkiyet hakkının sınırlandırılması konusunda suskun kalınmış, sadece
mülkiyete özgü ifadelere yer verilmiştir. Kamusal gereksinim için, mülkiyet, “kanun”14
Richard Clayton – Hugh Tomlinson, The Law of Human Rights, s.1292-1293.
Ömer Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Kişisel Başvuru Yolu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, s.136137.
9
Richard Clayton – Hugh Tomlinson, The Law of Human Rights, s.1293.
10
İkinci Dünya Savaşı, insan haklarının uluslararası alana geçişini de sağlamıştır. Bkz., Münci Kapani, Kamu
Hürriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 1993, s.60.
11
1215 tarihli Magna Carta (Madde 30) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 25-26; 1765 tarihli Amerikan Haklar Bildirisi (Madde 5 ve 6) için bkz., Mehmet
Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s.63-65; 1774 tarihli Kolonilerin
İlk Kongre Bildirgesi (Madde 1) için bkz., Coşkun Can Aktan – İ. Yaşar Vural, Özgürlük Bildirgeleri, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2003, s. 83-86; 1787 tarihli ABD Anayasası’nın 1791 tarihli 5. Değişikliği için bkz.,
Yaşar Gürbüz, Anayasalar, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1982, s. 37 ve 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirisi (Madde 1, 2 ve 17) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel
Teorisine Giriş, s. 79-82.
12
1649 tarihli Leveller Sonuç Bildirisi (Madde XXX) için bkz., Coşkun Can Aktan – İ. Yaşar Vural, Özgürlük
Bildirgeleri, s. 69; 1776 tarihli Virginia Haklar Bildirisi (Madde 6) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 66.
13
İ.Ö. 2500 tarihli Hammurabi Kanunları (Madde 39) için bkz., Coşkun Can Aktan – İ. Yaşar Vural, Özgürlük
Bildirgeleri, s. 3; 1525 tarihli Alman Köylülerinin Mektupları (Madde 7 ve 10) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 31-32.
14
1215 tarihli Magna Carta (Madde 39) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 26; 1765 tarihli Amerikan Haklar Bildirisi (Madde 5) için bkz., Mehmet Semih
Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 64; 1776 tarihli Virginia Haklar Bildirisi (Madde 6) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş,
s. 66; ABD Anayasası’nın 1791 tarihli 5. Değişikliği için bkz., Yaşar Gürbüz, Anayasalar, s. 37; 1789 tarihli
Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Madde 17) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan
7
8
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ile sınırlandırılabilecektir. İki belgede15 ise, mülkiyetin korunmasına özgü olmak üzere, “halktan yükselen bir talep” dikkat çekicidir. Özellikle 1765 tarihli Amerikan Haklar
Bildirisi’nde “temsile”16 (yani parlamentoya) vurgu yapılmış ve “temsilcilerin belirlemediği hiçbir yükümlülüğün kabul edilmeyeceğinin” altı, açık bir şekilde çizilmiştir. Yapılan
vurgu, dikkat edildiğinde görülebileceği gibi, kanuna ve parlamentoyadır. Parlamentonun
aldığı karar uyarınca, mülkiyet, sınırlandırılabilecektir. Mülkiyet hakkı, “sınırlandırılabilen bir hak” şeklinde takdim edilince, bir de, “sınırlandırma ölçütü” aranmaktadır ki, o
da, “kamusal zorunluluk”17 olarak ifade edilmiştir. İki belgede18 ise, mülkiyete, doğuştan
sahip olunduğu şeklinde bir düzenleme göze çarpmaktadır. Sınırlandırılabilen bir hak olması itibariyle mülkiyet hakkı, adil ve tam karşılığının ödenmesi şartıyla19 özel mülkiyet
alanından çıkarılabilecektir.
Mülkiyet hakkını da içeren belgeler içinde, konuyu en ayrıntılı bir şekilde düzenleyen,
1789 tarihli “Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” olmuştur. Bildiri’de, öteki bazı
hakların (madde 2‘de ifade edilen “özgürlük hakkı”, “güvenlik hakkı” ve “baskıya karşı
direnme hakkı”) yanı sıra, mülkiyet hakkı, devletin “varlık nedeni ve amacı” olarak gösterilmiştir. Bildiri’ye göre mülkiyet hakkı “kutsaldır, dokunulmazdır, doğaldır ve zamanaşımı ile ortadan kaldırılmaz” bir hak kategorisidir. Kanun ile belirlenmemiş kamusal bir
zorunluluk olmadıkça, önceden belirlenmiş olan adil bir tazminat da ödenmedikçe, kimse
mülkiyetinden yoksun bırakılamaz. Tersinden ifade edersek, karşılığı adil olarak ödenirse, kamusal bir zorunluluk varsa ve bu durum, kanun ile de belirlenmişse (dikkat edilirse,
vurgu yine “temsil”e ve parlamentoyadır), mülkiyet hakkı sınırlandırılabilecektir. Nihayet,
bir başka dikkat çeken “belge” de, 1929 tarihli “Uluslararası İnsan Hakları Bildirisi”20dir.
Belge’de, mülkiyet hakkının öznesi “her birey” olarak düzenlenmiştir. Anılan belgede
mülkiyet hakkının tanınması ve korunması ise, devlete bir “ödev” olarak yüklenmiştir.
İnceleme konusu yapılan dönemde hazırlanmış olan belgelerde mülkiyet hakkının öznesi
ise, şu şekilde karşımıza çıkmaktadır: Hiçbir özgür kişi (Manga Carta), insanlar (Leveller
Sonuç Bildirgesi, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi), köylü (Alman Köylülerinin
Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 81.
15
1525 tarihli Alman Köylülerinin Mektupları (Madde 7 ve 10) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 30-32; 1649 tarihli Leveller Sonuç Bildirgesi (Madde 2)
için bkz., Coşkun Can Aktan – İ. Yaşar Vural, Özgürlük Bildirgeleri, s. 57-70.
16
1765 tarihli Amerikan Haklar Bildirisi (Madde 5) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan
Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 64.
17
1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Madde 17) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz,
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 81.
18
1776 tarihli Virginia Haklar Bildirisi (Madde 1) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 65; 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Madde 1)
için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 80.
19
ABD Anayasası’nın 1791 tarihli 5. Değişikliği için bkz., Yaşar Gürbüz, Anayasalar, s. 37; 1789 tarihli Fransız
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Madde 17) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları
Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 81.
20
Uluslararası Hukuk Enstitüsü tarafından hazırlanan ve yayınlanan 1929 tarihli “Uluslararası İnsan Hakları
Bildirisi” için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s.
277.
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Mektupları), halk (1765 tarihli Haklar Bildirisi), Kolonilerde yaşayan İngiliz halkı (1765
tarihli Haklar Bildirisi), İngiliz Kolonilerinin Sakinleri (1774 tarihli Kolonilerin İlk Kongre Bildirisi), tüm insanlar (1776 Virginia Haklar Bildirisi) ve hiç kimse (1776 tarihli Virginia Haklar Bildirisi, ABD Anayasası’nın 1791 tarihli 5. Değişikliği, 1789 tarihli Fransız
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi).
B. İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem
İnsan haklarının ve İnsan Hakları Hukuku’nun kurumsallaşmaya başlaması ve
“uluslararası”laşması sürecinin başlangıcını ifade eden İkinci Dünya Savaşı sonrası evrede
hazırlanmış ve alenileştirilmiş olan insan haklarına ilişkin temel belgelerde21 mülkiyet
hakkı, tanınmış ve içeriği belirginleştirilmiştir. Anılan dönemde hazırlanmış olan belgelerde mülkiyet hakkı, “sınırlandırılabilen” bir hak22 olarak takdim edilmiş ve “sınırlamanın tekniği” ölçütü olarak da “kanun”a atıf23 yapılmıştır. EİHB’ne göre; “kimse keyfi olarak
mal ve mülkünden yoksun bırakılamaz” denilirken; “zorunluluk olduğunda” veya “kanun
ile düzenlendiğinde” kişiler, mallarından yoksun bırakılabileceklerdir. Bir başka söyleyişle EİHB, mülkiyet hakkını “sınırsız ve dokunulmaz” olarak düzenlemiş değildir. Hakkın
sınırlandırılmasında devlete bırakılmış bir takdir yetkisi vardır. 1948 tarihli Amerikan
İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi’nde; her kişinin özel mülkiyete sahip olabileceğine dikkat çekilmiş; özel mülkiyetin temel özellikleri de belirlenmiştir. Yani, bu özellikleri taşımayan bir özel mülkiyet, Bildiri’ye göre, tanınan haktan yararlanamayacaktır. Sözü edilen
Bildiri’de belirlenmiş olan ve mülkiyete özgü olarak düzenlenen özelliklerden ilki; “yeterli
düzeydeki bir yaşam için zorunlu gereksinimleri karşılamaya elverir nitelikte olan mülkiyet”; ikincisi, “kişi onurunu korumaya elverir nitelikte olan mülkiyet” ve nihayet üçüncüsü de, “konutun dokunulmazlığını korumaya elverir nitelikte olan mülkiyet” şeklinde
sıralanmaktadır. Anılan bu üç ölçüt, aslında, mülkiyet hakkının sınırlandırılmasında da
kullanılabilecek olan, birer, sınırlandırma ölçütü niteliğindedir.
Sınırlandırılabilen bir hak olarak betimlenen mülkiyet hakkı için sınırlandırma ölçütleri olarak da, farklı kavramların benimsendiğini gözlemlemekteyiz: “Kamu yararı”
kavramı (AİHS’nin 1 No’lu Protokolü’nun 1. maddesi, Afrika İnsan ve Halkların Hakları
1948 tarihli Evrensel İnsan Hakları Bildirisi (Madde 17) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 404; 1948 tarihli Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi
(Madde 23) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, 6 Cilt, Cilt: III, Boğaziçi Üniversitesi
Yayınevi, İstanbul, 2003, s. 10; 1969 tarihli Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 21) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, 6 Cilt, Cilt: III, s. 34; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1952
tarihli 1 No’lu Protokolü (Madde 1) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, 6 Cilt, Cilt: I,
s. 124; 1981 tarihli Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı (Madde 14) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz,
İnsan Hakları Belgeleri, 6 Cilt, Cilt: III, s. 234; 1989 tarihli Avrupa Parlamentosu Temel Haklar ve Ödevler
Bildirisi (Madde 9) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Temel Belgelerde İnsan Hakları: Maddi Hukuk, İnsan
Hakları Derneği Yayını, İstanbul, 1996, s. 71.
22
Evrensel İnsan Hakları Bildirisi (Madde 17/2), Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 21/1), Afrika
İnsan ve Halkların Şartı (Madde 14) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No’lu Protokolü (Madde 1).
23
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nde “kanun ile” (Madde 21/1); Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1
No’lu Protokolü’nde “kanuna uygun olarak” ve “uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak” (Madde
1); Afrika İnsan ve Halkların Şartı’nda “kanuna uygun olarak” (Madde 14).
21
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Şartı’nın 14. maddesi), “genel yarar” kavramı (AİHS’nin 1 No’lu Protokolü’nun 1. maddesi), “toplumun yararı” kavramı (Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 21. maddesi),
“sosyal/toplumsal yarar” kavramı (Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 21. maddesi)
ve “halkın genel yararı” kavramı (Afrika İnsan ve Halkların Şartı’nın 14. maddesi). Mülkiyet hakkı, belirtilen bu belgelerde “dokunulmaz, kutsal, doğal” gibi tabî hukuku çağrıştıran özellikleri bünyesinde barındıran bir şekilde takdim edilmemiştir. Mülkiyet hakkına
özgü en ayrıntılı düzenleme ise, belirtilmelidir ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1
No’lu Protokolü’nde yer almaktadır. Mülkiyet hakkı, insan haklarına özgü olan ve II. Dünya Savaşı sonrası döneme ait olan belgelerden sadece birisinde, “özel mülkiyetin konusu
olmaktan çıkarıldığında da, karşılığı tazmin edilmelidir”24 şeklinde düzenlenmiştir.
Sözü edilen belgelerde mülkiyet hakkının öznesi; herkes (Evrensel İnsan Hakları Bildirisi ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi), hiç kimse (Evrensel İnsan Hakları Bildirisi,
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No’lu Protokolü), her kişi (Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi), her gerçek kişi (Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1 No’lu Protokolü) ve her tüzel kişi (Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 1 No’lu Protokolü) şeklindedir. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı’nda
ise, belirgin bir hak öznesi yoktur. Sözü edilen Şart’ta, pasif bir ifade (mülkiyet hakkı güvence altına alınacaktır) kullanıldığından, öteki belgelere göre, mülkiyet hakkı, biraz daha
önemsiz bir şekilde düzenlenmiştir.
C - Avrupa İnsan Hakları Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve
Sınırlandırılması
Avrupa insan hakları hukukunda, kendisine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi metninde yer bulamayan mülkiyet hakkı, Protokol No:125 ile Sözleşme sistemine dahil edilmiş
ve günümüzde de, anılan Protokol’ün 1. maddesinin mülkiyet hakkını garanti altına aldığı
kabul edilmektedir.26 Mülkiyet hakkı, öte yandan, AİHS sisteminde nadir sosyal haklardan birisi (ötekisi sendika kurma hakkı) olarak dikkat çekmektedir27.
II. Dünya Savaşı’nın yarattığı ağır tahribat ortamında özel mülkiyete, AİHS’inde yer
verilmemesi, bu hakkın, “kesin ve açık içeriğinin siyasal olarak tartışmalı olması”;28 “ka-

1969 tarihli Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (Madde 21/2) için bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, İnsan
Hakları Belgeleri, 6 Cilt, Cilt: III, s. 34.
25
20/03/1952 tarihinde Paris’te imzaya açılan “İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesinin, Sözleşmede Halihazırda Yer Alanlardan Başka Belli Hakları ve Özgürlükleri Güvence Altına Alan, Protokol No.1”, 18/05/1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu konuda bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü
İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 1027-1034.
26
Nihal Jayawickrama, Judicial Application of Human Rights Law – National, Regional And International Jurisprudence, Cambridge University Pres, New York, 2002, s.910.
27
A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi,
Ankara, 2007, s. 417.
28
A. H. Robertson – J. G. Merrills, Human Rights – In the World, Manchester University Press, Manchester And
New York, 1996, s. 37; Richard Clayton – Hugh Tomlinson, The Law of Human Rights, s. 1292 ve 1301-1302.
24
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mulaştırma/el atma durumunda tazminat ödenip ödenmeyeceği”29 ve devletin, “millileştirme” konusunda bir yetkiye sahip olması gerektiği yönündeki sosyalist eksenli yaklaşım30 neticesinde, gerçekleştirilememiştir. Bununla birlikte, Sözleşme metninde yer verilmeyen mülkiyet hakkının, Sözleşme dışında ve fakat Sözleşme sistemi içindeki ikinci
bir belgede, Protokol No:1’de (madde 1) düzenlenmesi gereği konusunda Avrupa Konseyi
üyesi devletler, uzlaşma noktasında başarıya ulaşabilmişlerdir.31
AİHS sistemi ekseninde mülkiyet hakkı, “parasal olarak hesap edilebilen ve mevcut/
elde edilmiş olan” bir hakkı korumakta; yeni bir mülkiyetin edinilmesine izin veren veya
bunu kolaylaştıran nitelikte bir hak olarak algılanmamaktadır. Bir başka söyleyişle mülkiyet hakkı, “mal ve mülk edinebilme hakkını” da kapsayan bir içeriğe sahip değildir.32
Mülkiyet hakkı ile ilgili olmak üzere, AİHS bağlamında, içtihadi olarak, üç ilke oluşturulmuştur.33 İlki, “kişinin, mülkiyetinden rahatsız edilmeden yararlanabilmesi”; ikincisi,
“mülkiyetin, kamu yararı ölçütü ile, haktan yoksun bırakmaya kadar varabilen bir konu
olabilmesi” ve nihayet üçüncüsü ise, “genel yarar amacı ile, devletin, mülkiyetin kullanımını sınırlandırabileceği”dir.
Devletin, mülkiyet hakkına yaptığı müdahalenin meşru olabilmesi için, mülkiyetten
yoksun bırakmada kamu yararı; mülkiyetin kullanımının düzenlenmesinde genel yarar
ölçütü; hakkı sınırlamanın tekniği olarak da “kanun ve uluslararası hukukun genel prensiplerine uygunluk” ve nihayet, “ölçülülük” şartı aranmaktadır.34 Başka bir şekilde ifade
etmeye çalışırsak, kamu yararı ve genel yarar ölçütleri esas alınarak kamu hizmeti amaçlı
olmak üzere, umum lehine, devlet, mülkiyete müdahale ettiğinde, bu, meşru bir müdahale olarak kabul edilmektedir.35
Kamu yararı ve genel yarar kavramlarının, Strasbourg organlarınca farklı şekilde
yorumlandığı içtihatlar36 olduğu gibi, aynı anlamda kullanıldığı kararlara da37 rastlanılabilmesi, anılan bu iki kavramın anlam ve içerik bakımından farkının, net bir şekilde
tespitini zorlaştırmaktadır.38 Strasbourg organları, kamu yararı kavramının anlam bakıNihal Jayawickrama, Judicial Application of Human Rights Law – National, Regional And International Jurisprudence s. 910.
30
J. G. Merrills, - A. H. Robertson, Human Rights in Europe - A study of The European Convention on Human
Rights, Manchester University Press, Manchester, 2001, s. 12 ve 234-235.
31
J. G. Merrills - A. H. Robertson, Human Rights in Europe - A study of The European Convention on Human
Rights, s. 234-235.
32
Richard Clayton – Hugh Tomlinson, The Law of Human Rights, s. 1303; A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 418-419.
33
J. G. Merrills – A. H. Robertson, Human Rights in Europe – A Study of The European Convention on Human
Rights, s. 235; Richard Clayton – Hugh Tomlinson, The Law of Human Rights, s. 1302; Nihal Jayawickrama,
Judicial Application of Human Rights Law – National, Regional And International Jurisprudence, s. 910-911.
34
A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 423.
35
A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 423.
36
A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 423.
37
A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 423.
38
A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 423; Durmuş Tezcan – Mustafa Ruhan Erdem – Oguz Sancakdar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan
29
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mından yorumlanabilmesi noktasında, “devletin geniş bir takdir marjı”na sahip olduğunu
belirten içtihat üretirken; “her türlü sosyal ve ekonomik politika amaçlı müdahalenin,
anılan kavramın içeriğine dahil olduğunun”39 da altını çizmekte; genel yarar kavramının
ise, daha dar olarak algılanması gereğini belirtmektedir. Fakat son zamanlarda, Strasbourg organları’nın, “Adil Denge Testi”ni uyguladığına dikkat çekilmektedir.40 Adil Denge
Testi’nde Strasbourg organları, mülkiyete yapılan müdahalede, “toplumun genel yararının
gerekleri” ile “bireyin temel haklarının korunmasının gerekleri” arasında bir karşılaştırma
yaparak41 denge unsurunun gerçekleşmesine dikkat etmektedir.
AİHS sistemi içinde, mülkiyete yapılan müdahaleler ekseninde tazminat ödenmesi
gereği konusu düzenleme dışı bırakılmış; bu konuda, başta ve özellikle yabancılar için42
(Protokol No: 1, madde 1/1) olmak üzere, uluslararası hukukun genel prensiplerine atıf
yapılarak43 sorunun çözümü metodu benimsenmiştir. Bu konudaki uluslararası hukuk
kuralı, yabancılara, gecikmeksizin uygun ve gerçek bir tazminat ödenmesini emretmektedir44. Malın değeri ile orantılı bir tutar ödenmediği durumlarda, mülkiyete, aşırı tecavüz
niteliğinde bir müdahale olacağı belirtilmekle birlikte, anılan durum, her zaman, zararın
bütünüyle tazmini anlamına da gelmemektedir.45 Sözleşme sisteminde, devletin, “ekonomide reform ve sosyal adalet amaçlı tedbirler” alması ve uygulamaya başlaması, tam ticari

Hakları Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, s. 530. Konu üzerinde yazanların sayısı ne kadarsa, o kadar
farklı sayıda kamu yararı tanımına ulaşılması ve bu bağlamda; “egemenlik teorileri”, “birleştirici teoriler” ve
“kamusal yarar teorileri” gibi olmak üzere çeşitli ve farklı tanımların yapılıyor olması; kamu yararı kavramının
üzerinde uzlaşılmasının zorluğunu yeterince açık bir şekilde ortaya koyar niteliktedir. Bu konuda bkz., Aileen
McHarg, “Reconciling Human Rights And The Public Interest: Conceptual Problems And Doctrinal Uncertainty in
The Jurisprudence of The European Court of Human Rights”, The Modern Law Review, Vol: 62, 1999, sf: 671-696
özellikle 673-678 ve 683.
39
J. G. Merrills – A. H. Robertson, Human Rights in Europe – A Study of Human The European Convention on
Human Rights, s. 237; Nihal Jayawickrama, Judicial Application of Human Rights Law – National, Regional And
International Jurisprudence, s. 915-916 ve 919; Richard Clayton – Hugh Tomlinson, The Law of Human Rights,
s. 1302; Durmuş Tezcan – Mustafa Ruhan Erdem – Oguz Sancakdar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında
Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, s. 529; Yasemin Özdek, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, TODAİE
Yayını, Ankara, 2004, s. 297; A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 423-424; Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Yayınevi, Ankara, 2007, s. 155.
Devletlerin takdir marjının geniş olması, denetlenemeyecekleri anlamına gelmemekte; aksine, bu takdir yetkisi, “makul biçimde, dikkatli şekilde ve iyi niyetle kullanılmak” zorundadır. Bkz., Mehmet Semih Gemalmaz,
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 1032.
40
Richard Clayton – Hugh Tomlinson, The Law of Human Rights, s. 1318-1320; Nihal Jayawickrama, Judicial Application of Human Rights Law – National, Regional And International Jurisprudence, s. 915. Adil Denge,
malikin, “olağandışı ve aşırı” bir yük altına sokulduğunda bozulmaktadır. Bkz., Mehmet Semih Gemalmaz,
Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 1033.
41
23 Eylül 1982 tarihli “Sporrong ve Lönnroth v. İsveç” Vakası, Başvuru No. 7151/75, Paragraf: 69; 7 Temmuz
1989 tarihli “Tre Traktörer Aktiebolag v. İsveç” vakası, Başvuru No. 10873/84, Paragraf: 59.
42
J. G. Merrills – A. H. Robertson, Human Rights in Europe – A Study of Human The European Convention on
Human Rights, s. 237; Richard Clayton – Hugh Tomlinson, The Law of Human Rights, s. 1316.
43
A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 426.
44
A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 426.
45
A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 427.
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değerin altında bir tutar ödenmesini de haklılaştırabilmektedir.46 Nihayet belirtilmelidir
ki; tazminat miktarı, ilgili kişinin, “uyruk veya yabancı olması”, “müdahalenin kapsam ve
yoğunluğu”, “müdahalenin amacı veya niteliği” ve “müdahalenin şekli” gibi durumlarda
değişken olabilmekte, hatta, bazı istisnai durumlarda tazminat yükümlüğü ortadan kalkmaktadır.47

II – Türk Anayasa Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve
Sınırlandırılması
A. Anayasal Belgeler
Türk Anayasa hukuku tarihinde mülkiyete özgü düzenlemeler, anayasal belgelerde yer
almaktadır. Anılan belgelere bir bütün olarak baktığımızda, mülkiyete özgü en ayrıntılı
düzenlemenin Gülhane Fermanı’nda olduğunu gözlemlemekteyiz. Fakat mülkiyete verilen bu önem, devletin korunmasına özgüdür.48 Islahat Fermanı ve Adalet Fermanı’nda
mülkiyet hakkı ise, özellikle gayrimüslimlere yönelik olarak düzenlenmiştir. Sonuç olarak, Türk Anayasa Hukuku tarihine özgü anayasal belgelerin hiçbirisinde, açık ve tam ifadesiyle mülkiyet, bir hak olarak ifade edilmemiştir fakat; hepsinde, mülkiyete ilişkin bir
ifadeye de rastlanılabilmektedir. Öte yandan, “mülkiyet hakkı sınırlandırılabilir mi?, eğer
sınırlandırılabilirse, hangi şartlarda sınırlandırılabilir?, kim tarafından ve hangi usullerle
sınırlandırılabilir?” soruları dikkate alındığında, anılan belgelerde, ciddi boşluklar bulunmaktadır.
Türk Anayasa hukukuna özgü anayasal belgelerde49 mülkiyet hakkı, ilk kez Sened-i İttifak’ta50 düzenlenmiştir. İzleyen dönemlerde de, Gülhane Fermanı’nda, Islahat
Fermanı’nda ve Adalet Fermanı’nda mülkiyete ilişkin ifadelerin yer aldığına şahit olabilmekteyiz.
Senedi-i İttifak’ta, “ileri gelen kişilerin mallarına, yerel ileri gelenler tarafından el konulamayacağı (Şart: 5)” ve “yerel ileri gelenlerin kendilerine ait yerin sınırları dışında bir
karış yere el koyamayacaklarının (Şart: 5)” altı çizilmiştir. Sened-i İttifak özelinde bakıldığında, mülkiyet konusunda, daha çok, hukuka aykırı/keyfi el atmaların önüne geçmenin
A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 427.
Yasemin Özdek, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, s. 297; A. Şeref Gözübüyük – Feyyaz Gölcüklü,
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 427.
48
Gülhane Fermanı’nda, “mal dokunulmazlığı ve mal güvenliği sağlanırsa, devlete olan bağlılığın artacağına
inanıldığından, mülkiyete yönelik ifadelere yer verilmiştir. 1839 tarihli Gülhane Fermanı için bkz., Suna Kili
– A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri (Sened-i İttifaktan Günümüze), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2000, s. 21-23.
49
Bu çalışma ekseninde; 1808 tarihli Sened-i İttifak, 1839 tarihli Gülhane Fermanı, 1856 tarihli Islahat Fermanı ve 1875 Tarihli Adalet Fermanı inceleme alanımıza dahil edilmiştir. Adı geçen belgeler için, sırasıyla
bkz., Suna Kili – A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri (Sened-i İttifaktan Günümüze), s. 13-17, 21-23,
24-29 ve 32-37.
50
Sened-i İttifak ile, Padişah, Anadolu ve Rumeli Ayanının can ve mülkünü teminat altına almayı taahhüt
etmiştir. Fakat bu taahhüt, devamlı ve sonuç verici olmamıştır. Bkz. Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun
Gelişmesi ve 1961 Anayasası, s.245.
46
47
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hedeflendiği gözlemlenmektedir. Bir başka söyleyişle, Sened-i İttifak’ta mülkiyet hakkı
pozitif bir hak olarak ifade edilmemiş; mülkiyetin, bir hak olarak tanınması söz konusu
edilmezken; dolaylı yoldan bir koruma öngörülmüştür.
Gülhane Fermanı’nda;51 mal dokunulmazlığı ve mal güvenliği sağlanırsa, devlete olan
bağlılığın artacağına inanıldığından, mülkiyete yönelik ifadelere yer verilmiştir. Sonra,
yapılacak olan yeni kanunların temel ilkelerinden birisinin de “mal dokunulmazlığı” (ötekiler ise; can güvenliği, ırz dokunulmazlığı ve namus dokunulmazlığıdır) olacağına vurgu
yapılmıştır. Nihayet, Gülhane Fermanı’nda, ilerleyen bölümlerde, “herkesin, malına ve
mülküne serbestçe sahip olabileceği, malını ve mülkünü dilediği gibi kullanabileceği ve
devletin bu haklara el uzatamayacağı” şeklindeki ifade ile de, mülkiyet, pozitif bir hak
olarak anayasal bir belgede dillendirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki halkların hepsine, bu hak, herhangi bir ayrım yapılmadan tanınmıştır. Sınırlandırılabilme konusunda
ise, bir düzenlemeye rastlanılmamaktadır.
Islahat Fermanı’nda;52 “Hıristiyan ve diğer gayrimüslim toplumun taşınır ve taşınmaz
mallarının korunacağı; alış-veriş ile mülk edinme konusundaki kanun ve düzenlemelerin
bütün vatandaşlar arasında eşitlik ilkesi içinde uygulanacağı”na dikkat çekilmiştir. Islahat
Fermanı’nda mülkiyet hakkı, pozitif bir hak olarak ifade edilmekten ziyade, mülkiyetin
korunacağı yönünde bir tavır takınılmakta ve sınırlandırılabilme konusunun düzenlenmediği tespit edilmektedir.
Adalet Fermanı’nda,53 “Gayrimüslimlerin arazi ve emlak alıp-satabilecekleri ve miras
haklarının korunacağı; malların korunması için, mahalli idarelerce zabıta kuvvetleri görevlendirileceği” belirtilmiştir. Sözü edilen belgede, yine, pozitif bir hak olarak mülkiyete
vurgu yapılmayarak, sınırlandırılabilme konusu düzenlenmemiştir.
Türk Anayasa Hukukuna tarihine ilişkin anayasal belgelerde, mülkiyet hakkına özgü
hak özneleri ise; herkes (Gülhane Fermanı), Osmanlı Ülkesi Halkları (Gülhane Fermanı),
Hıristiyan ve diğer gayrimüslim toplum (Islahat Fermanı), bütün tebaa (Islahat Fermanı)
ve gayrimüslimler (Adalet Fermanı) şeklinde sıralanabilirler.
B. Anayasalar
Mülkiyet hakkı, Türk Anayasa Hukuku tarihinde; 1876 Anayasası’nda54 (Madde 21),
1924 Anayasası’nda55 (Madde 70, 71 ve 79), 1961 Anayasası’nda56 (Madde 36) ve 1982
Ferman’da, can emniyeti ve mülkiyet hakkının teminat altına alınacağı ilan edilmiştir. Bkz., Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, s.245.
52
Ferman’da, mülkiyet hakkının devlete karşı teminat altına alınması amacı vardır. Bkz., Orhan Aldıkaçtı,
Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, s.245.
53
Adalet Fermanı’nın metni için bkz., Suna Kili – A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri (Sened-i İttifaktan Günümüze), s. 32-37.
54
1876 Anayasası’nın 21. maddesi ile, mülkiyet hakkı, 1789 prensiplerine uygun olarak düzenlenmiştir. Bkz.,
Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, s.245.
55
1924 Anayasası’nda mülkiyet hakkı, tabii hukuk doktrinine dayanır. Bkz., Esin Örücü, Taşınmaz Mülkiyetine
Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı - Mülkiyet Hakkının Sınırlanması, s.23.
56
Sosyal niteliği, Roma İmparatorluğu’ndan beri belirmekte olan mülkiyet hakkı, 1961 Anayasası’nda, sosyal
51

94

Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Ve Türk Anayasa Hukukunda “Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması” Sorunu

Anayasası’nda (Madde 35) kendisine yer bulabilmiş bir hak kategorisidir. 1961 ve 1982
Anayasası’nda madde başlığı da “mülkiyet hakkı” şeklinde ifade edilmiştir ve belirtilmelidir ki, her iki Anayasa’da da mülkiyet hakkı ile ilişkili düzenleme, içerik olarak, kelimenin
tam anlamı ile, aynıdır.
Mülkiyet; 1924, 1961 ve 1982 Anayasası’nda açık bir şekilde “hak” olarak ifade edilirken; 1876 Anayasası’ndaki ifade bu yönde olmamış, “malın ve mülkün korunması” şeklinde bir yaklaşıma yer verilmiştir. Sözü edilen her dört Anayasada da (1876, 1924, 1961 ve
1982 Anayasaları) mülkiyet hakkı, “sınırlandırılabilen” bir hak olarak kurgulanmış; sınırlandırma ölçütü olarak da “kamu yararı” ilkesi kabul edilmiştir. Fakat 1924 Anayasası’nda
açıkça sınırlandırma ölçütü belirtilmemiş;57 bu konu, kanun koyucuya havale edilmiştir.
1961 ve 1982 Anayasası’nda ise, 1876 ve 1924’te olmayan bir hüküm vardır. 1961
ve 1982 Anayasası’na göre mülkiyet hakkı, “toplum yararı”na aykırı olamayacaktır. Yani,
mülkiyet hakkı, malik tarafından, daima, toplum yararına uygun olarak kullanılacak;
kullanılmadığında ise, sınırlandırılabilecektir. Bu düzenlemede ön planda tutulan, mülkiyet hakkının kullanımı bakımından, toplumdur. Birey ise, mülkiyet hakkının kullanımı bakımından 1961 ve 1982 Anayasalarında, ikincil pozisyonda kalmaktadır. O halde,
sınırlandırma ölçütü söz konusu olduğunda, artık, 1961 ve 1982 Anayasası’nda, “kamu
yararı” ölçütüne ek olarak, bir de, “toplum yararı” ölçütünü göz önünde tutmalıyız. Kaldı
ki, “kamu yararı”58 ile “toplum yararı” kavramları arasında anlam bakımından fark olduğu
da, Türk hukuk doktrininde ifade edilmektedir.59 Öte yandan, hem 1961, hem de 1982
ve iktisadi haklar ve ödevler kısmında düzenlenmiştir. 1961 Anayasası, sosyal nitelikleri açık olan ve mülk
sahibinin iradesi dışında kullanılmasını sağlayan kamulaştırma ve devletleştirme hükümlerini de ihtiva etmektedir. Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, s.246. Mülkiyet hakkı, İkinci
Dünya Savaşı sonrası Anayasa eğilimine uygun olarak, 1961 Anayasası’nda, toplumsal işlevli bir hak olarak
düzenlenmiştir. Bkz., İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku - İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı, s.256.
57
1924 Anayasası’nın 79. maddesi şöyledir: “…mülk edinmenin ve tasarrufun … özgürlük sınırı kanunlar
belirlenmiştir.”
58
Kamu yararı sorunu, bir bakıma, kolektif çıkarların, hangi araç ve yöntemlerle gerçekleştirilebileceği sorunudur. Kamusal kelimesi de ilk anlamı ile “özel”in karşıtı şeklinde kullanılmaktadır. Kamu Yararı kavramına
ilişkin de iki anlayış var. Liberal anlayışa göre kamu yararı, bir topluluğun paylaşılan (ortak) çıkarlarını ifade
eder. Kamu çıkarı, toplumun bütün üyelerinin ortak olarak sahip oldukları özel çıkarlardan oluşur. Örneğin
ulusal savunma hizmeti böyledir. İkinci yaklaşım olan kolektif kamu yararı görüşü ise, bireylerden değil, kolektif bir varlık olarak kamu düşüncesinden hareket eder. Kamu, bireylerden bağımsız bir varlığı ve ortak çıkarı
bulunan kolektif bir varlıktır ve daha çok Rousseau’nun “genel irade” kavramı ile ilgilidir. Sosyalistler de, esas
itibariyle, kamu yararı konusunda, Rousseau’cu görüşü benimserler. Sonuçta, kamu yararı kavramı, kısaca,
bireylerin özel çıkar arayışlarını dışlamayan, ama, sadece bireysel çıkara da indirgemeyen bir kavram olarak
tanımlanmaktadır. Bkz., Mustafa Erdoğan, Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1996, s.194-197.
Devletin müdahalesi gündeme geldiğinde, ve bir de bunu, “kamu yararı” kavramına dayandırabilmesi olanağı
doğduğunda, önceden, bu müdahalenin sınırlarının tespit edilmesi oldukça zor görünmektedir. Bkz., Burhan
Kuzu, Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1985, s.109.
59
1961 Anayasası ile artık, devletin çiftçiyi, toprağını işlemeye zorlaması, gerektiğinde karşılık ödemeden
işlenmeyen toprağın devlet tarafından işlenebilmesi, karşılık ödemeden devletin arsa sahibini imar planlarına uygun kullanmaya zorlaması gündeme gelmiştir. Bu toplum yararı kavramı ile oluyor. Yani, artık karşılık
ödenmesine gerek kalmıyor. Kamulaştırmada ise, kamu yararı olduktan sonra karşılığın ödenmesi gerekiyor.
Yani konut sorunu varsa ve malik konut yaptırmıyorsa, devlet, karşılık ödemeden konut yaptırabilecek demektir. Bkz., Esin Örücü, Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı - Mülkiyet Hakkının Sınırlanma95
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Anayasası’nın son fıkrasında yer verilen “Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” şeklindeki ifade, gereksizdir. Çünkü, böyle bir ifade düzenlenmemiş
olsaydı bile, mülkiyet, zaten, toplumun zararına olarak kullanılamayacaktır. Hiç bir hak
ve özgürlük, sahibine, topluma ve öteki bireylere zarar verici bir tutumla kullanılma yetkisini vermez.60 Sözü edilen ifade, hem mülkiyet hakkının, hem de öteki hakların bünyesinde doğal olarak vardır ve hem “hak-ödev bütünselliği” ilkesi, hem de “hakların kötüye
kullanılma yasağı” insan hakları teorisinde kendisine kavramsal bir yer de bulmaktadır.
O halde “toplum yararı” kavramının kullanılması, daha baştan, demek ki başka bir amacı gerçekleştirmek amacıyla anayasaya eklenmiştir; ki o da, kamu otoritesinin, mülkiyet
hakkına özgü müdahalelerinin önünü açabilmektir. Çünkü toplum yararı kavramı, her
şeyi içine alabilecek genişlikte61 ve kolaylıkla ideolojik eksenli yorumlarda kullanılmaya
izin verecek ölçüde içeriği belirsiz olan bir kavramdır. Dolayısıyla anılan hüküm, öncelikli
olarak toplumu ve devleti koruyan bir yaklaşımı yansıtmakta; birey ve bireysel özgürlük,
bilinçli olarak arka plana itilmektedir.
Her dört Anayasada da, mülkiyet hakkı için “sınırlamanın tekniği” ölçütü olarak
“kanun”a vurgu yapılmıştır. Hak özneleri dikkate alındığında ise, temelde, iki ifade dikkat
çekmektedir. 1924 Anayasası’nda mülkiyet hakkının öznesi (Anayasa’daki öteki bütün
haklarda olduğu gibi) spesifik olarak “Türkler” şeklinde ifade edilirken; 1876, 1961 ve
1982 Anayasalarındaki özne ise, “herkes” olarak karşımıza çıkmaktadır.
Haklar ve özgürlüklere ilişkin genel sistematiği düşünüldüğünde, 1961 Anayasası’ndaki
sınırlamanın sınırı ölçütü olan “öze dokunma yasağı” da mülkiyet hakkı ekseninde düşünülebilecektir. Bir başka ifade ile, 1961 Anayasası’na göre (madde 11), mülkiyet hakkının
sınırlandırılması söz konusu edildiğinde, “sınırlamanın sınırı” ölçütü olarak, “öze dokunma yasağı” dikkate alınacaktır. 1982 Anayasası’na göre ise, 03.10.2001 tarihli 4709 sayılı
Kanun ile yapılan değişiklikten sonra, sınırlamanın sınırı ölçütleri (sınırlamanın “ölçüsı, s.25. Aslında toplum yararı kavramı, malik ile şey arasındaki ilişkiye müdahale eden bazı müesseseleri
(millileştirme gibi) doğurmuştur. Dolayısıyla malik ve şey arasındaki ilişkiye, bir üçüncü ortak daha katılmış
olmaktadır ki o da, toplumdur. Bkz., Esin Örücü, Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı - Mülkiyet
Hakkının Sınırlanması, s.12. Anayasa Mahkemesi de, “toplum yararı” kavramı ile ilgili olarak; “mülkiyet hakkının temel bir hak olduğunu, fakat toplum yararına (altını ben çizdim) aykırı olamayacağını” belirttikten
sonra, “toplum yararı (altını ben çizdim) kavramının, yerine göre, mülkiyet hakkının tümüyle kişinin elinden
alınmasını gerektirdiğini, bu nedenle de Anayasa’da kamulaştırma ve devletleştirme kurumlarının düzenlendiğini” işaret etmiştir. Karar için bkz., E:1984/15, K:1985/15, Tarih: 19.02.1985. Anayasa Mahkemesi,
mülkiyet hakkının sınırlandırılması ile ilgili olmak üzere, bir başka içtihadında da; “mülkiyet kavramının anlamının, boyutlarının ve hukuki yapısının toplumların zaman içindeki gelişmesine ve bunun sonucu olarak
Anayasaların benimsediği toplumsal ve siyasal sisteme göre biçimlendiğini; taşınmaz mülkiyetinin sınırlandırılması ile toplum adına (altını ben çizdim) kısmen veya tamamen kaldırılmasının özel durumlara tabi tutulmasının Anayasa’nın gösterdiği sınırlar içinde ancak kanun ile belirlenebileceğini; mülkiyet kavramının,
toplum düzeninin bir parçası olarak toplumsal bütünlük ve toplum yararı (altını ben çizdim) ile birlikte şekilleneceğine” işaret etmiştir. Karar için bkz., E: 1993/9, K: 1993/21, Tarih: 10.06.1993.
60
Bu konuda bkz., Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s.
1621-1625.
61
Toplum yararı kavramı, “kamu düzeni” ve “genel sağlık” ile de ilişkilidir ve onları da içine alır. Bkz., Esin
Örücü, Taşınmaz Mülkiyetine Bir Kamu Hukuku Yaklaşımı - Mülkiyet Hakkının Sınırlanması, s.38.
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lülük” ilkesine ve “Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak yapılması gereğine vurgu
yaptıktan sonra) “öze dokunma yasağı”, “demokratik toplum düzeninin gerekleri” ve “laik
cumhuriyetin gerekleri” şeklinde ifade edilmiştir.
Mülkiyet hakkının sınırlandırılması, 1876 Anayasası’nda, “değerinin peşin ödenmesi” şartına bağlanmıştır. Sözü edilen öteki anayasalarda mülkiyet ile ilgili maddelerde bu
yönde bir düzenleme bulunmamakta; anılan durum, kamulaştırma ile ilgili maddelerde
ifade edilmektedir. Ötekilerden farklı olarak 1924 Anayasası’nda mülkiyet hakkı, açıkça,
tabii haklardan sayılmıştır fakat; “kutsal, dokunulmaz” gibi niteliklere ilgili maddede yer
verilmemiştir.
Hem 1961 Anayasası’nda, hem de 1982 Anayasası’nda mülkiyet hakkı, “toplum
yararı”na aykırı olarak kullanılamayacaktır. Bu yöndeki bir düzenleme, bu çalışmada incelenen diğer Anayasalarda yoktur. 1961 Anayasası’nda, “Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler” başlığı altında düzenlenen mülkiyet hakkına; 1982 Anayasası’nda, “Kişinin Hakları
ve Ödevleri” başlığı altında yer verilmiştir. Sistematik açıdan yapılan bu değişiklik, basit
bir sınıflandırma farkı değildir. Türk Hukuk Sisteminde bir hakkın, “Kişinin Hakları ve
Ödevleri” kısmında düzenlenmiş olmasıyla; “Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler” kısmında düzenlenmiş olası, hakların ve özgürlüklerin sınırlandırılması rejimi bakımından
farklı sonuçlara gebedir.
“Kişinin Hakları ve Ödevleri” kavramı, Jellinek’in hakları sınıflandırmasındaki, “negatif haklar”62 ayrımına denk düşmekte; devlete, bir şey yapmama, kişinin özgürlük alanına
müdahale etmeme ödevi yüklemektedir. 1982 Anayasası’ndaki mülkiyet hakkı düzenlemesi de (madde 35), sözü edilen bu başlık altında kurgulanmıştır. 1982 Anayasası’nda
mülkiyet hakkı ile ilgili maddenin gerekçesinde, söz konusu hakkı “Kişinin Hakları ve
Ödevleri” başlığı altında tanımanın, “komünizmin, faşizmin, din temeline dayanan devlet düzeninin kurulmasının önlenmesi ve özel mülkiyetin yok edilmesi olanağının ortadan kaldırılması” gibi sebepler ile olduğu ifade edilmektedir. Anılan sistematik tercihin en
önemli yönü ise, yine madde gerekçesinde açık bir şekilde altı çizilerek “ekonomik sistem
tercihi bakımından bir gösterge” şeklinde açıklanmıştır.63
“Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler” kavramı ise, Jellinek’in kategorileştirmesine
göre, “pozitif statü hakları”nı64 işaret etmektedir. Pozitif statü hakları, sosyal devlet anlayışının gelişimi sonucu ortaya çıkmışlardır ve anılan hakların gerçekleşmesi için, devletin, olumlu yönde bir hareketinin olması gerekmektedir. Fakat belirtilmelidir ki sosyal
Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2002, s.217.
Madde gerekçesinde, ayrıca; “kişiliğin geliştirilmesinde mülkiyet hakkının anayasada düzenlenmesi gereğine” dikkat çekildikten sonra; “ülke ekonomisinin ihtiyacı olan uluslararası ilişkileri geliştireceği, yabancı
sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını mümkün kılacağı, bu ilişkilerde ülke menfaatlerine öncelik tanınması durumunda ekonomik büyümenin gerçekleşmesi suretiyle toplumun refahının artacağı genellikle kabul
edilmektedir” şeklinde düşüncelere yer verilmiştir. 1982 Anayasası’ndaki madde 35 düzenlemesinin gerekçesi için bkz., Mehmet Akad – Abdullah Dinçkol, 1982 Anayasası - Madde Gerekçeleri ve Maddelerle İlgili Anayasa
Mahkemesi Kararları, Alkım Yayınevi, İstanbul, 1998, s.140-142.
64
Kemal Gözler, Anayasa Hukukuna Giriş, s. 217.
62
63
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haklar, “program hüküm”65 niteliğindedirler ve devlet, bunları, “bütçesi” ölçüsünde yerine getirme yükümlülüğü altındadır. Bu bağlamda belirtilmesi gereken son nokta, 1961
Anayasası’nda mülkiyet hakkının, “Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler” başlığı altında
düzenlenmiş olduğudur.
1982 Anayasası söz konusu olduğunda, mülkiyet hakkına ilişkin bu farklı sınıflandırma ve yerleştirme, bir başka açıdan daha önemlidir. 1982 Anayasası’nın 91. maddesine göre, olağan dönem kanun hükmünde kararnameleri ile kişinin hakları ve ödevleri
alanında düzenleme yapılamamaktadır. Anılan düzenleme, en azından olağan dönemler
bakımından, mülkiyet hakkının bir güvencesini oluşturmakta ve yürütme organının mülkiyete özgü düzenlemesinin önüne bir set çekmektedir.
1961 Anayasası’nın orijinal şeklinde olmamakla birlikte, kanun hükmünde kararname kurumu, 20.09.1971 tarihli ve 1488 sayılı Kanun ile Anayasa’ya eklemlenmiştir.
1971 tarihli değişiklikten sonra 1961 Anayasası’nın 64. maddesine göre “temel haklar ve
ödevlere ilişkin genel hükümler”, “kişinin hakları ve ödevleri” ile “siyasi haklar ve ödevler” başlığı altındaki kısımlar KHK ile düzenlenemeyecek alanlardan sayılmıştır. Mülkiyet
hakkı, “Sosyal ve İktisadi Haklar ve Ödevler” başlığı altında yer aldığı için, 1971 sonrasında, KHK’ler ile de, yürütme organınca artık düzenleme konusu yapılabilecektir.67 Mülkiyet hakkı konusunda yürütme organının “düzenleme”68 yapabilme yetkisiyle donatılması,
“müdahalenin yönü ve boyutu” bakımından, önceden kestirilebilmesi mümkün olmayan
bir durumdur ve tamamen yürütmenin takdir yetkisine de bırakılmış olduğundan, kötüye
kullanıma açık kapı bırakan bir hükümdür.
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1961 Anayasası’nın 36. maddesine göre mülkiyet hakkı, kamu yararı ve toplum yararı
için sınırlandırılabilecektir. Yani, iki sınırlandırma ölçütü öngörülmüştür ve bunun sonuMehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 507-508.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, sosyal devlet anlayışının doğuşu, planlı ekonomi modelinin ön plana çıkması ve bunun devlete yüklediği görev, özellikle sosyal ve ekonomik haklar alanında olmak üzere, devletin
birçok alana müdahalesini gerektirmiştir. Sözü edilen durum, hızlı karar alma sürecini gerektirdiğinden, hükümetlerin yetkilendirilmesi ve KHK kurumu gündeme gelmiştir. Yani KHK’ler, yürütme organını kuvvetlendirmek için vardır. Bu bağlamda, aslında süreç, liberal devletten müdahaleci devlete geçilmesi sürecini ifade
etmektedir. Bkz., Burhan Kuzu, Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, s.16 ve 58-106;
Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasası ve Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A., Ş., İstanbul, 1996, s.46. Sosyal ve ekonomik hakların, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında geniş ölçüde kabul edilmeye başladığı, klasik hürriyetler alanında esaslı
bazı değişikliklerin olduğu, bu gelişmenin özellikle mülkiyet hakkına yönelik olduğu, artık, mülkiyetin sosyal
fonksiyonu olan sınırlı bir hak olarak algılandığı ve sahibine bazı ödevler yüklediği yönündeki bir değerlendirme için bkz., Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, s. 78.
67
Sosyal haklar, pozitif statü haklarıdırlar ve kullanılabilmeleri devletin pozitif yönde bir müdahalesini gerektirmektedir. Bu müdahalenin hızlı olabilmesi için de, yürütme organının KHK ile donatılması gerekir. Yani
sosyal haklar, KHK ile düzenlenebilmelidirler; zaten, Anayasa’nın 91. maddesi varken, sosyal hakların hepsi
KHK ile de düzenlenebileceklerdir. Bkz., Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa,
2000, s. 708-709.
68
“Düzenleme”, sınırlamadan geniş ve farklı bir kavramdır. Hakkı sınırlayıcı düzenlemeler olabileceği gibi;
hakkı güçlendiren, onu daha etkin kılan düzenlemeler de olabilir. Fazıl Sağlam, “Kanun Hükmünde Kararname
Çıkarma Yetkisinin Sınırları: Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar”, Anayasa Yargısı, Ankara,
Anayasa Mahkemesi Yayınları, 1984, (Cilt 1), s.268’den aktaran Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku, s.709.
65
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cu olarak da anılan bu iki ölçütün dışında mülkiyet hakkının sınırlandırılabilmesi söz konusu olamayacaktır. Çünkü haklar ve özgürlükler, sadece kendi maddelerinde öngörülen
sınırlandırma sebepleriyle sınırlandırılabilirler, ki bunlara da, “özel sınırlama sebepleri”
denilmektedir.69 Bir başka ifade ile, haklar ve özgürlükler bakımından sınırlandırma söz
konusu olduğunda “genel sınırlama ölçütü veya genel sınırlama hükmü” yaklaşımı kabul
edilmemektedir.70 Fakat, 1961 Anayasası’nın 11. maddesi, 20.09.1971 tarihli 1488 sayılı
Kanun ile değiştirildikten sonra, Anayasa’ya, 11. madde özelinde, hem yeni, hem de genel
sınırlandırma hükmü niteliğinde ölçütler71 şırınga edilmiştir. Sözü edilen durum, anayasa
ve insan hakları teorisi ile bağdaşmayan bir gelişmeye işaret etmektedir. Dolayısıyla mülkiyet hakkı, 1961 Anayasası döneminde, 1971 tarihinde yapılan ve az önce anılan değişiklikten sonra, hem özel sınırlama sebebi olan kamu yararı ve toplum yararı amacı ile; hem
de az önce sözü edilen öteki ölçütler ile, kamu otoritesi tarafından sınırlandırılabilecektir.
Bu durum, mülkiyet hakkının kullanım alanını daraltan ve neredeyse onu “hiçleştiren” bir
tavırdır. Artık bireyler, mülkiyet hakkını, oldukça dar bir alanda kullanabileceklerdir.
Mülkiyet hakkı, 1982 Anayasası’nda 35. maddede düzenlenmiş, “kamu yararı” ve
“toplum yararı” amacıyla sınırlandırılabilmesinin önü açılmıştır. Bir başka ifade ile, 1982
Anayasası’na göre mülkiyet hakkının özel sınırlama ölçütleri kamu yararı ve toplum yararıdır. Fakat hakların sınırlandırılması rejimi bakımından vahim olan, 1982 Anayasası’nın
13. maddesinin konumudur. Çünkü 13. madde, 1982 Anayasası’nda genel sınırlama hükmü olarak öngörülen bir torba madde niteliğindedir. Sınırlandırma ölçütü olabilecek potansiyel kavramların hepsi, bu maddeye yerleştirilmiş ve ihtiyaç halinde uygun olanın kullanılabilmesine zemin hazırlanmıştır. Bir anayasada bu şekildeki bir hükme yer verilmesi,
anayasacılık ve insan hakları teorisi ile uzlaşmayan bir uygulamadır. Tekrar ifade edersek,
1982 Anayasası’na göre mülkiyet hakkı, hem “özel sınırlandırma ölçütlerine (kamu yararı ve toplum yararı)”, hem de 13. maddedeki, “genel sınırlandırma ölçütlerine” uygun
olarak sınırlandırıldığında, söz konusu müdahalenin, anayasaya aykırı olduğu iddiası, artık geçersiz kılınmış olacaktır. Bu tespit ile varılan sonuç, 1982 Anayasası’nda mülkiyet
hakkının alanının daraltıldığı, özel mülkiyet ve bireysel yararın görmezden gelindiği, en
azından ikincil konuma itildiğidir. 1982 Anayasası’ndaki 13. maddenin anılan konumu,
03.10.2001 tarihli 4709 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe kadar devam etmiştir. 2001
tarihli değişiklikten sonra, 1982 Anayasası’nda bir genel sınırlama hükmü olan 13. maddenin statüsüne, artık son verilmiştir.
C – Anayasa Taslakları
Bu çalışma bağlamında gözden geçirilen beş72 “anayasa taslağı” içinde ikisi (“TüsiMehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 1451-1452.
Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, s. 1452.
71
“Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, Cumhuriyet, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu yararı, genel ahlak
ve genel sağlık” olmak üzere, yedi ölçüt dikkat çekmektedir.
72
1992 tarihli TÜSİAD taslağı için bkz., TBMM Başkanlığına Bazı Kurum ve Kuruluşlarca Verilmiş ve Siyasi Partilerin Anayasa Değişikliğine İlişkin Hazırlık Çalışmaları ve Taslak Metinler, TBMM Meclis Başkanlığı, Ankara,
1993; 2000 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği taslağı için bkz., Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Öneri69
70
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ad Taslağı-1992” ve “Barolar Birliği-2001”), mülkiyet hakkı ile ilgili olmak üzere, 1961
Anayasası’ndaki düzenlemeyi; bir anayasa taslağı (“Borsalar Birliği-2000”) ise, 1982
Anayasası’ndaki düzenlemeyi benimsemiştir. Barolar Birliği tarafından 2007 tarihinde
gözden geçirilerek güncelleştirilen ve alenileştirilen “yeni anayasa taslağı”nda ise, esas
olarak, 1961 Anayasası’ndaki yaklaşımın izleri korunurken; anılan anayasa taslağına,
mülkiyet hakkının sınırlandırılmasında (kamu yararı ve toplum yararı ölçütlerine ek
olarak) bir üçüncü ölçütün (çevrenin doğal dengesinin korunması) eklemlendiğini tespit
edebilmekteyiz. Mülkiyet hakkını, anayasal düzlemde öteki “anayasa taslakları”na nazaran daha koruyucu nitelikte hükümler içeren, 2007 tarihli “Özbudun ve Diğerleri Taslağı”
olmuştur. 2007 tarihinde, “Özbudun ve Diğerleri” tarafından hazırlanmış ve açıklanmış
olan “anayasa taslağında” mülkiyet hakkı ile ilgili maddede, içeriğinin genişliği yüzünden
tartışmalı bir niteliği olan “toplum yararı” kavramına yer verilmemiş; mülkiyet hakkı için
tek sınırlandırma ölçütü (kamu yararı) önerilmiştir. Nihai olarak gözlemlenen, “Özbudun
ve Diğerleri” taslağının, önerilen öteki anayasa taslaklarına göre, kamu otoritesinin mülkiyet hakkına müdahalesini, daha “sınırlandırıcı” nitelikte olduğu; bireysel mülkiyeti ön
planda tutarak hazırlanması yönteminin seçildiğidir.

Değerlendirme ve Sonuç
Tarihin her döneminde sınırlandırılabilen bir hak olarak mülkiyet hakkı, II. Dünya Savaşı öncesinde, genellikle “kamusal gereksinim”; II. Dünya Savaşı sonrasında ise, “kamu
yararı”, “toplum yararı”, “sosyal yarar”, “genel yarar” gibi ölçütler ile sınırlandırılmaktadır.
Yeni bir mülkün elde edilmesi yetkisini içermeyen, sadece eldeki mülkiyeti koruyan bir
hak olarak mülkiyet hakkı, günümüzde, “özel sınırlandırma ölçütleri”ne ek olarak; hem,
“her türlü sosyal ve ekonomik politika amacı” ile, hem de “ekonomik reform ve sosyal
adalet amacı” ile sınırlandırılabilmektedir.
Ulusalüstü insan hakları organları, her ne kadar, “bireysel özgürlükler” ile “toplumun
genel yararı” arasında “Adil Denge” kurulması gereğine dikkat çekmekteyse de, mülkiyet
hakkının sınırlandırılmasında kullanılan ölçütlerin içeriğine, her konunun dahil edilebilecek nitelikte, genişlikte ve olasılıkta olması; yani, kamu otoritesinin eline geniş yorumlanabilecek olan bir müdahale enstrümanının sunulması, söz konusu hakkın kullanım
alanını, ciddi mahiyette daraltmaktadır. Her şeyden önemlisi, malik, hem izni olmadan
mülkiyetinden yoksun bırakılmakta; hem de kendisine, istisnai de olsa, tazminat ödenmeyebilmektedir. Bu durum, mülkiyet hakkının niteliğini ciddi bakımdan tartışmalı hale
getirebilecek mahiyette bir sorun oluşturmaktadır.
si – Anayasa 2000, TOBB Yayın No: Genel 357, BÖM 58, Ankara, 2000; 2001 tarihli Barolar Birliği taslağı
için bkz., Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi (Gerekçeli), TBB Yayın No: 14, Ankara,
2002; 2007 tarihli Türkiye Barolar Birliği taslağı için bkz., Türkiye Barolar Birliği Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
Önerisi – Geliştirilmiş Gerekçeli Yeni Metin, Kasım 2007 ve 2007 tarihli olan ve kamu oyunda “Özbudun ve
Diğerleri” taslağı olarak anılan anayasa taslağı için bkz., http://www.ntvmsnbc.com/news/419856.asp
- (09.04.2008).
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“Kanun Hükmünde Kararname” kurumu, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde, temel
olarak, sosyal haklara, yürütme organının hızlı ve en önemlisi “olumlu” yönde müdahale edebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Türk Anayasa Hukuku tarihinde, ne 1961
Anayasası’nda, ne de 1982 Anayasası’ndaki ilgili maddelerde, söz konusu düzenlemenin, olumlu/pozitif (hakkı koruyucu ve alanını genişletici) yönde olması gerektiği ifade
edilmemiştir. Sosyal hakların, “program hüküm” niteliğinde olduğu dikkate alındığında
da, 1961 Anayasası’nın mülkiyete özgü düzenlemesinin koruyucu nitelikte olmadığını
görüyoruz. 1982 Anayasası’nda mülkiyet hakkının, “kişinin hakları” başlığı altında düzenlenmiş olması, sanki mülkiyet hakkının korunması amacına özgülenmiş gibi durmakta ise de, aslında bu, gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü 1982 Anayasası’nda, ilgili madde
gerekçesinde açıkça belirtildiği üzere, mülkiyet hakkının, ülkeye “komünizm, faşizm ve
teokratik bir yönetim modeli” hakim olmasın diye, kişinin hakları bölümüne alındığı dillendirilmiştir. Kaldı ki, hem 1961 Anayasası’nda (1971’den sonra), hem de 1982 Anayasası döneminde (2001 yılına kadar), sözü edilen anayasalarda yer alan “genel sınırlama
hükmü”, yine, mülkiyet hakkının alanının daraltılmasında, kamu otoritesinin eline keyfi
kullanıma açık pek çok sınırlandırma ölçütü ile hakkın alanını daraltıcı nitelikte müdahale fırsatları sunmuştur. Her ne kadar 2001 yılında, 1982 Anayasası’ndan “genel sınırlama
hükmü” (madde 13) ayıklandıysa da, mülkiyet hakkının, hem özel sınırlandırma ölçütleriyle, hem de hakkı ortadan kaldırabilecek nitelikte olan ve içeriği tanımlayana göre değişen “amaç”lar ile, kamu otoritesinin aşırı müdahalesine konu olabilme ihtimali ve özelliği
devam etmektedir. Bir karşılaştırma yapıldığında da, 1982 Anayasası’nın, mülkiyet hakkı
bakımından, 1961 Anayasası’na nazaran, görece daha koruyucu nitelikte olduğu izlenimi
edinilebilmektedir.
Nihai tahlilde gözlemlenen, mülkiyet hakkına ilişkin üç yaklaşım (bireysel mülkiyet
yaklaşımı, kolektif mülkiyet yaklaşımı ve sosyal fonksiyonu olan mülkiyet yaklaşımı) bir
arada düşünüldüğünde, özellikle günümüzdeki sınırlamanın, “sosyal fonksiyonu olan
mülkiyet” yaklaşımını aştığıdır. Artık, mülkiyet hakkının öznesi, ne birey, ne toplumdur.
Mülkiyet hakkının öznesi denildiğinde, ön planda gözüken kamu otoritesidir; ki bu durum
da, bireysel özgürlüklerin boy atmasındaki en önemli ilke olan “devletin sınırlandırılması”
gereğinin, tam da aksi yöndeki bir temayülün varlığına ve sürgitliğine işaret etmektedir.
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Grönland Hakkında Soğuk
Hakikat*
Patrick J. Michaels

B

eyaz Saray sözcüsü Nancy Pelosi, başka şeylerin yanı sıra, “iklim değişikliğinin bir
gerçeklik olduğuna dair birinci elden kanıtı gördüğü”nü söylediği Grönland’a yaptığı
[bütün masrafları devlet kesesinden ödenen] bir geziden daha yeni döndü. Bu kadar yeter
Madam sözcü, ama siz hiçbir şey görmediniz!
Yeni uydu görüntüleri, Grönland’ın (özellikle de Grönland’in güney tarafının) her yıl
25 kübik mil kadarının eridiğini göstermektedir. Eğer Grönland buzullarının önemli bir
bölümünü kaybetseydi, deniz seviyeleri 20 fit veya buna yakın bir miktarda armış olurdu.
Grönland, neredeyse dünyadaki buzulların %10’una sahip Kuzey Kutbundaki buzulların
hiç şüphe yok ki en büyük olanıdır.
Grönland’in toplam buz hacmi, 680.000 kübik mildir ve her yıl buzullarının yaklaşık yüzde 0,004’ünü kaybediyor. Hesap yapınız! Buna göre bir yüzyılda toplam kütlenin
%0,4’üne ulaşılır.
Grönland hakkındaki en yeni çalışmanın, bu çok küçük oranın bile yavaşlamış olduğuna işaret ettiğini bir kenara bırakınız. Pelosi, Grönland’in küçük, ilâve bir ısınmasının
Kutsal Kitap’da zikredilen (biblical) bir sel felâketine (pronto) sebep olacağına dair müşterek yanlış anlayışın kurbanı olmaktadır.
Patrick Michaels, kıdemli öğretim üyesidir ve “Meltdown: The Predictable Distortion of Global Warming by Scientists, Politicians, and the Media” adlı kitabın yazarıdır.
* “The Cold Truth about Greenland”, http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=8285, (29.06.2007.
Bu makale daha önce 13 Haziran 2007 tarihli Chicago Sun Times’ta yayımlanmıştır.
Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 85-87.
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Grönland Elli Yıldır Daha Sıcak
Histeriye sürükleyen dehşetengiz senaryo budur. Hayret! Bu senaryo, gerçeklerin karşısında nasıl ayakta kalmaktadır?
ABD Ulusal İklim Verileri Merkezinden elde edilen veriler, son on yıl boyunca
Grönland’deki sıcaklıkların, son yüz yılki sıcaklıklarla karşılaştırıldığında, pek olağandışı
olmadığını göstermektedir. 1915’ten 1965 yılına kadar –neredeyse bir yarım yüzyıl boyunca- Grönland’in sıcaklığı, bugünkünden yaklaşık iki derece daha sıcaktı.
Bu dönemde felâket neredeydi? Az sayıda coğrafyacının dışında hiç kimse buna dikkat
etmedi. Deniz suyu seviyesi yükselmesindeki hızlanma neredeydi? Böyle bir şey yoktu.
1948’de Hans van Ahlman, Journal of the Royal Geographical Society’de sahil fiyorlarından
[kıyıları dik kayalı dar körfezlerden] buzul kaybı ile daha sıcak sularla fazlasıyla ilintili
balık gelişi üzerine yorum yapan ve yerleşilebilir (habitable) topraklardaki bir artışın varlığına işaret eden bir makale yayımladı.
2000’de Glen MacDonald ve başka birkaç yazar, oldukça saygıdeğer Quaternary (buradaki “guaternary”, yaklaşık 1,8 milyon yıl önce başlayan bugünkü buzul çağları dönemidir) Research dergisinde Avrasya (Eurasian) Kutbunun iklim tarihi üzerine ufuk açıcı bir
perspektif ortaya koydular; bu çalışmada, bugünkü en uzak kuzey bölgelerinin ağaçlarının en kuzeyindeki tundralık bölgede depolanmış eski ağaçların radyo karbon tarihleri
incelendi. Bu bölgede ağaç çizgisi/ağaçlı alan sınırı, genellikle, Kuzey Buz Denizinin 100
mil kuzeyinin üzerindedir. Ama 3.000 yılından 9.000 yıl öncesine kadar bu çağın önemli
bir bölümünde orman, deniz doğrultusunda genişledi.
Yaz sıcaklıkları –Grönland buzullarını eritmiş olanla aynı olan sıcaklıklar- kuzey ağaç
çizgilerini belirleyen şeylerdir. MacDonald, “[bu dönem boyunca] kuzey Avrasya’nın
önemli bir bölümünün üzerinde yazlar, bugünkünden 4,5 ilâ 12,6 Fahrenhayt daha sıcak
olmuş olabileceği” sonucuna ulaşmak zorundaydı.
Ayrıca, bu yazarlar, ancak Kuzey Buz Denizine doğru sıcak suyla (Körfez Akıntısıyla)
kitlesel bir istila olması halinde bunun vuku bulabileceğini yazdılar. Bu su oraya nasıl gelir? Grönland ve Avrupa arasından geçerek. Tek yol bu.
Bu yüzden Grönland, altı bin yıldır olduğundan çok daha sıcak olmuş olmalıydı. Yine,
deniz seviyelerindeki beklenmedik yükselmelere ilişkin kayıtlar nerededir? Böyle bir kayıt
yoktur çünkü böyle bir kayıt yoktu. Deniz seviyeleri neredeyse bugün olduğu yere kadar
yükseldi.

Kulakları Sağır Eden Bir Sessizlik
Grönland’in gerçek tarihi bir şeyi aşikâr hale getirmektedir: İklimle ilgili acil bir durum
yok ve bu yüzden, hayatımızın neredeyse her yönünü dramatik bir biçimde etkileyecek
enerji kullanımı üzerindeki katı düzenlemeleri yasalaştırmak gereksiz. Ayrıca, karbondioksit emisyonlarını Gröndland’in gelecekteki ısınmasının hatırı sayılır bir oranını azaltmak için gerekli olan miktara kadar düşürme kabiliyetine de sahip olduğumuzu kimse
ortaya koymamıştır.
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Eğer bir şeyler yapamıyorsanız niçin endişe duyuyorsunuz? Sembolizm [demek istediğini simgelerle anlatma] maliyet yükler ve –bugün henüz bilinmeyen- gerçek enerji teknolojilerine yatırımlar için gelecekte kullanılabilecek sermayeyi alıp götürür.
Eğer Pelosi yeryüzünün iklimi hakkında bir şeyler yapmak istiyorsa; dünyayı çerçöp
(junk) bilimde kökleşmiş başarısızlığa uğramış bir politikaya doğru itelemek, hayal edilebilir hemen hemen en kötü şeydir.
Çeviren: Yusuf Şahin
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1. Giriş

mar hukuku, esas itibariyle, nereye yerleşilebileceği ve yerleşilen yere nasıl yapı yapılabileceğiyle ilgili düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. Eğer sosyalist bir ülkeden söz
etmiyorsak –üretim araçları, bu arada toprak, devletin mülkiyetinde değilse- yerleşeceğimiz bir toprak parçası olduğuna göre imar hukukunun, aslında, toprak üzerindeki mülkiyet haklarımızı nasıl kullanabileceğimize ilişkin bir hukuk dalı olduğu söylenebilir.
Her hakkın bir sınırının olması genel kabul gören bir yaklaşımdır. Ama bu sınırlandırmanın hangi kriter çerçevesinde olacağı ve söz konusu hakkın ne ölçüde sınırlandırılacağı oldukça tartışmaya açık bir konudur. Toprak mülkiyeti ve bu toprak mülkiyetinin bir
uzantısı olarak yapmış olduğumuz yapılarla ilgili mülkiyet hakkıyla ilgili sınırlandırmaları
bu kapsamda değerlendirmek gerekir.
Bu yazının birinci bölümünde, Türk imar hukukunda araçsal bir öneme sahip olan
kamu yararı kavramına değinilecek; daha sonra, bu kavramın özgürlüklerimizi nasıl sürekli olarak sınırlandırma eğiliminde olduğuna dikkat çekilecek; ikinci bölümünde de
imar hukuku –ve hatta başka hukuk dallarında, belki de bütün hukukta- kullanılabilecek
bir kriterden, “zarar prensibi”nden söz edilecek; bu prensibin tartıştığımız imar hukuku
konuları açısından ne gibi açılımlar getirebileceği üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.
Buna göre çalışma, “Giriş” ve “Sonuç” dâhil dört ayrı bölümden oluşacaktır.
Yusuf Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü
öğretim üyesidir.
Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 89-96.
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2. Kamu Yönetiminin İşlev Sahasının Genişletilmesinin Aracı:
Kamu Yararı
Bu başlık altında öncelikle değişik kesimlerin, kamu yönetiminin işlev sahasının genişlemesinde başvurulan “kamu yararı”ndan ne anladıkları belirtilmeye çalışılacaktır. Daha
sonra, imar mevzuatımızdan “kamu yararı” gerekçesiyle mülkiyete getirilen sınırlandırmalardan birkaç örnek verilecektir.
2.1. Kamu Yönetiminin İşlevi
Kamu yönetimi, çok bildik bir ayrıma göre, iki ayrı hizmet sunmaktadır. Eğer kamu yönetimi, kamu yararı düşüncesiyle bir mal veya hizmeti sunan bireylerin veya bireylerden
müteşekkil grupların (şirketlerin, vakıfların, derneklerin, vs.) özgürlüklerini sınırlandırıyorsa kolluk hizmeti; yine kamu yararı düşüncesiyle bir mal veya hizmeti bizzat veya
kendi gözetimi ve denetimi altında sunuyorsa kamu hizmeti sunuyor demektir. Deprem
Yönetmeliği, deprem riski taşıyan bölgelerde yapı yapacak olanların özgürlüklerini sınırlandırdığı için kolluk hizmetine; deprem yaşamış insanlara Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
veya belediyelerce yapılacak yapılar ise kamu hizmetine örnek gösterilebilir. Kolluk hizmeti ile kamu hizmetini ayrımına karşı çıkan yazalar olduğu gibi ayrımı çoğaltan yazarlar
da vardır. Ne var ki, bu tartışmanın yeri burası değildir. Bize göre kamu yönetimi tek bir
hizmet, kamu hizmeti, sunmaktadır. Zira kolluk hizmeti de, son tahlilde, sadece sınırlandırmayla yetinilen bir hizmet sunma biçimi değildir. Konulan sınırlandırmaların denetlenmesi de aynen bir mal veya hizmetin sunulması gibi bir hizmet sunma şeklidir.
İster ikili ayrımı benimseyelim isterse benimsemeyelim, dikkati çeken kavram, “kamu
yararı”dır. Şu halde “kamu yararı” nedir? Bu soruya, herkes, kendi öncüllerinden hareketle
farklı cevaplar vermektedir. Aşağıda, değişik kesimlerin (kendi içindeki ayrımlar göz ardı
edilerek) kamu yararı kavramına nasıl baktıkları hakkında kısaca bilgi verilecektir.
Liberaller devleti reddetmezler ama çok da sevmezler, onun etki sahasını sınırlı tutmak
isterler. Bir mal veya hizmet özel sektör tarafından sunulabiliyorsa bu mal veya hizmetin
kamu sektörünce sunulması gerekmez; dolayısıyla bu mal veya hizmetin sunulmasında
kamu yararı yoktur. Bu ayrımı yaparken başvurulan iki kriterden birincisi, “dışlayamama”
ve ikincisi de “ortak tüketim”dir. Bir mal veya hizmet ortak tüketilebiliyor ve birinin bu
hizmeti kullanması diğerinin kullanımına mani olmuyorsa, kamusal bir mal veya hizmetten (public goods and services) söz ediyoruz demektir.
Marksistler, devletin burjuvazinin sınıf çıkarlarına hizmet eden bir araç olduğunu kabul ederler. Şu hâlde kamu yararı, burjuvazinin sınıf çıkarından başka bir şey değildir.
Kamu sektörünce sunulan mal ve hizmetler, ayrıca, burjuvazinin sınıf çıkarına meydan
okuyacak olan proletaryanın sınıf çıkarını bastırma gibi bir işlevi de vardır. Bir anlamda
Marksistlerden farklı olarak sosyal demokratlar, devletin alt sınıfların yararına birtakım
mal ve hizmetleri sunmasına sıcak bakarlar. Örneğin, asgarî ücret politikası, zar zor geçinen işçilerin durumunu iyileştirmeyi amaçladığından “kamu yararı”nadır. Muhafazakârlar ile sosyal demokratlar arasında bir benzerlik kurmak mümkündür. Her ikisi de, liberal110

Her Derde Deva: “Kamu Yararı”

lerin aksine, devletin işlev sahasının genişlemesine sıcak bakarlar. Ne var ki, muhafazakâr
bunu, sosyal gerekçelerle değil de aile, din gibi başka değerlerden hareketle yaparlar.
Feministler ise başka her şeyde olduğu gibi toptancı bir anlayışla sunulan mal ve hizmetlerin, daha çok, erkek egemen bir toplumun yansıması olarak değerlendirirler. Sosyologlar, örneğin, Leon Duguit, ortak yaşamamızın bir sonucu olarak zorlayıcı bir kamusal güç kullanmayı gerektiren mal ve hizmetlerde kamu yararı görür. Pozitivistler, yetkili
organlar tarafından çıkarılan her türlü düzenlemenin ve bu düzenlemeler çerçevesinde
sunulan mal ve hizmetlerin kamu yararına olduğunu kabul ederler.
Bir de “kamu yararı”yla “toplum yararı” ayrımına değinmek gerekir. Bu ayrımı yapanlar, kamu yararının devletin ve dolayısıyla devleti yönetenlerin yararını temsil ettiğini ileri sürerler. Onlara göre toplum yararı, bundan daha geniş bir kavramdır. Devletin henüz
müdahil olmadığı bir alanda pekâlâ toplum yararı bulunabilir. Hemen belirtelim ki, bu
ayrımı yapanlar, kendi dünya görüşleri bakımından bir toplum yararı tanımlama tuzağından kurtulamazlar.
Kanaatimize göre; “kamu yararı” kavramını ya tamamen reddetmek ya da başka bir
şekilde yeniden tanımlamak gerekir. Zira bir ekmeği belediye ürettiği zaman kamu yararından ama aynı ekmek bir şahıs tarafından üretildiğinde özel çıkardan söz edildiğini söylemek, tutarsızlıktan başka bir şey değildir. Eğer buna, şahıs tarafından üretilen
ekmeğin de, son tahlilde, kolluk hizmeti yoluyla devlet tarafından konulan standartlar
çerçevesinde üretildiği söylenerek karşı çıkılırsa, bireylerin kendi hallerine yaptıkları hiçbir işin devletin koyduğu kurallardan ve standartlardan bağımsız bir şekilde yapılmadığı
söylenilebilir. Sırf bir özel işletme olduğu için lokantaların kamu yararına iş görmediğini
söylemek, akla yatkın gözükmemektedir.
Yine, bize göre, bugün “kamu yararı” işlevsel olmaktan çıkmış, kamu sektörünün özel
sektör aleyhine genişlemesinin bir aracı haline gelmiştir. Kaldı ki, Türkiye örneğinde
kamu yararı, genellikle, pozitivist bir mantıkla ele alınmakta; yetkili organların yaptığı
her türlü eylem ve işlem doğası gereği kamu yararına eylem ve işlemler olarak kabul görmekte, aksini iddia eden bunun böyle olmadığını ispatlamak durumunda kalmaktadır.
Belki, liberallerin kamusal mal ve hizmet olarak değerlendirdikleri, esas itibariyle
ortak kullanıma açık ve dışlama imkânı bulunmayan hizmetler “kamu yararı”na mal ve
hizmet kategorisinde değerlendirilebilir. Ama burada da şuna dikkat etmek gerekir: Geçmişte liberaller tarafından bu kapsamda değerlendirilen bazı mal ve hizmetlerin bugün
pekâlâ özel sektör tarafından sunulabildiğini söylemek mümkündür. Örneğin güvenlik
hizmetleri, liberallerce kamusal mal ve hizmet olarak değerlendirilmektedir. Oysa bugün,
pek çok alanda “özel güvenlik şirketleri”yle karşılaşıyoruz. Buna hemen “bu hizmetlerin
kamunun gözetimi ve denetimi altında” olduğu gerekçesiyle itiraz edilecektir. Ama yine
tekrar etmek pahasına da olsa bugün “kamunun gözetimi ve denetimi altında olmayan
neyimiz kaldı ki?” diye cevap vermek gerekecektir.
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2.2. İmar Hukuku ve Kamu Yararı
Kamu sektörünün başka alanlarında olduğu gibi imar konusu da kamu müdahalesinin
sürekli genişleme eğilimi içinde olduğu bir alandır. Buna ilişkin sadece birkaç örnek vermek yeterli olacaktır.
Düzenleme Ortaklı Payı: İmar plânı sınırları içine alınan bir arazinin değerinin arttığı
bilinmektedir. Zira bu “arazi”, artık sadece bir toprak parçası olmaktan çıkmakta, bazı kamusal kolaylıklardan (örneğin, çocuk parkından, hastaneden, okuldan) yararlanabilecek
bir toprak parçasına yani “arsa”ya dönüşmektedir. Kamusal kolaylıklara yakınlık ve erişebilirlik, toprağın değerini artırmaktadır. Bu değer artışının karşılığının kamusal müdahaleden kaynaklandığı, dolayısıyla tekrar kamuya aktarılması gerektiği ileri sürülmektedir.
Bu yüzden, Türkiye örneğinde, düzenleme ortaklık payı adı altında bir karşılık alınmaktadır. Temel düşünce, “kamu yararı”dır.
Düzenleme ortaklık payı, sahip olunan kentsel toprağın en fazla % 40’ı kadar olabilir.
Yasa bu oranın en fazla % 40 olduğunu belirtmiş olmasına arsa sahibi olan/olmak isteyen
herkes bilir ki, bu oran hiçbir zaman % 40’ın altına düşmez. Kaldı ki çoğu kimse bu oranın
% 40’ın altında olabileceğini de çoğu kimse bilmez.
Düzenleme ortaklık payı, dayandığı iddialar bakımından da sorunlu yanlar içermektedir. Birincisi, imar plânı sınırları içine giren bir toprağın değerinin artışının karşılığı olarak alınan düzenleme ortaklık payının % 40 olmasının objektif hiçbir kritere dayanmadığı
bilinmektedir. Nitekim bu oran 1985 öncesinde % 25 olarak uygulanıyordu, 3194 sayılı
İmar Kanunuyla % 35’e çıkartılmıştı. Bu oran, 2003 yılında Ak Parti hükümeti döneminde
çıkarılan ve tek maddeli bir kanunla % 40’a çıkarıldı.
İkinci bir sorunlu alan da Türkiye’nin her tarafındaki arsalardan aynı oranda düzenleme ortaklık payı alınmasıdır. Şehircilik faaliyetleri yoluyla oluşan rantın tek bir faktöre
bağlı olmadığı bilinmektedir. Bu tek tip uygulama, arsasının değeri göreli olarak daha az
değerlenmiş mülkiyet sahiplerinin aleyhine olacaktır.
Bir diğer sorun da imar planı sınırları içine alındıktan sonra arsasının değeri düşen
mülkiyet sahipleriyle ilgili bir düzenlemenin yer almamasıdır. Örneğin, çöp döküm alanı
ilan edilen bir bölgenin çok yakınında kalmasından dolayı bir arsanın değeri düşmüşse ne
olacaktır? Bu sorunun cevabını imar mevzuatımızda bulmak mümkün değildir?
Kamusal Estetik Gerekçesiyle Binalara Müdahale: Kolluk hizmetinin dayandığı kamu düzeni kavramı artık “kamusal estetik” kavramını da içerecek bir şekilde yorumlanmaktadır.
Bu, etrafımızda sıkça duyduğumuz bir serzenişin (“Bu binaların sıvasız hali seni rahatsız
etmiyor mu?”, “Çatısız bina mı olur?”, “Bütün binalar tek bir renk olsa daha iyi olmaz
mı?”, vb. gibi) mevzuata girmesinden ibarettir; bir başka ifadeyle, şehirli olmayı tek tipleşmek, şehircilik politikalarını da şehirde oturanları tek tipleştirmeye yönelik faaliyetler
olarak algılayan bir zihniyetin ürünüdür.
Bunun bir uzantısı olarak 3194 sayılı İmar Kanununa “kamusal estetik” gerekçesiyle
yapılara müdahale etme imkânı verilmiştir.
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Oysa yapıların dış cephesi de, çatısı da bir fakirlik sorunudur. Karnını doyurmakta zorlanan birisinin tutup da evinin dış cephesinin estetiğiyle uğraşamayacağı kimsenin aklına
gelmemektedir. Türkiye’nin Cumhuriyetin kurulmasından itibaren sürekli bir göç olgusuna sahne olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Özellikle 1950’li yıllardan itibaren kırsal
alandan şehirlere yönelik göçün boyutlarını anlamak için iki şeye dikkat çekmek yeterlidir: Birincisi, 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında ülkenin toplam nüfusu yaklaşık
olarak 13 milyondur ve bu nüfusunun sadece % 25’i şehirlerde oturmaktadır. Bugün toplam nüfus 70 milyonu aşmış ve şehirlerde yaşayan oran ile kırsal alanda oturan nüfusun
oranı yer değiştirmiştir. Bu, kısa bir süre içinde büyük bir nüfus hareketliliği yaşandığını
göstermektedir. “Nerede o eski İstanbul ve İstanbullular, şekerim!” türünden yakınmalar
anlamsızdır. Zira göçle yaşanan süreç oldukça derin etkiler bırakır. Bu etki, şöyle bir benzetmeyle izah edilebilir: Duran bir arabaya hızla gelen bir aracın hızla çarptığını düşünün.
Ülkemizin yaşadığı göç böyle bir şeydir. Hızla giden bir araç duran bir araca çarptığında
çarpan aracın hasar gördüğünü –yamulduğunu- söyleyebiliriz. Ama duran araç da –belki
biraz daha az oranda- hasar görür. Bir başka ifadeyle, böyle çarpışmada –hasarın oranı değişmekle birlikte- her iki araç da hasar görür. Somutlaştırırsak; vurgulamaya çalıştığımız
bu büyük miktardaki insan hareketliliğiyle birlikte hem şehir kültürü bundan etkilenmiş
–yamulmuş- hem de kırsal kültür değişime uğramış –yamulmuş- olmalıdır. Bundan daha
tabii bir şey olamaz. Kısacası, bir değişim ve dönüşüm yaşadığımız açıktır.
Kırsal yaşam kültüründen şehir kültürüne alışmaya çalışan bu insanların bir anda
şehirli gibi davranmasını beklemek akılcı bir tutum olmayacaktır. Eğer sürecin evrimsel
bir süreçle aşılmasını istiyorsak, bu anomaliler beklenmelidir. Ama bunun sonsuza kadar
böyle olacağı iddiası da doğru olmayacaktır. Türkiye, aynı zamanda, bir zenginleşme süreci içindedir. Bu zenginleşme, daha önce kafasını sokacak bir yer bulma derdinde olan
göçmen kişinin taleplerini farklılaştıracak, zevklerini inceltecektir. Bunun böyle olduğunu gecekondu üzerine yapılan çalışmalardan biliyoruz. İmar Kanunu yoluyla bir “kamusal
estetik” standardını dayatmak, bu evrimci süreçte başka anomalilerin yaşanmasına sebep
olacaktır.
“Kamusal estetik” meselesinde bir başka noktaya daha dikkati çekmek gerekir: Örneğin, dış cephe boyasını tek tipleştirmek istediğimizde “kimin/kimlerin” estetik anlayışını
yerel halka dayatacağız? Pratikte bu estetik anlayışını, belediye meclisinin veya il genel
meclisinin iradesinin belirleyeceğini belirtmek gerekir. Ama demokrasi, bizi temsil eden
kimselerinin kendi estetik anlayışlarını bize dayatma hakkını onlara verir mi? Vermemelidir.
Yapıların dış cephelerinin kamusal bir mal haline geldiği zira birden fazla insanın birbirisini dışlamadan aynı anda tüketilebildiği ileri sürülebilir. Eğer böyle bir akıl yürütmeden yola çıkarak bir yere varmaya çalışırsak; o zaman, bir kimsenin dış cephesinin –yani
elbiselerinin- de kamusal bir mal olduğunu, dolayısıyla “kamusal estetik” gerekçesiyle
müdahaleye açık olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu çerçevede kamusal otoriteler, yetkili organlar tarafından belirlenmiş “kamusal estetik” anlayışına aykırı olduğu gerekçesiyle
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giysilerimize karışabilecek, örneğin, niye beyaz değil de mavi giydiğimiz sorgulanabilecektir.
Zorunlu Deprem Sigortası: Sigorta, bir yardımlaşma mekanizmasıdır. Risk oluşturan bir
alanda ileride ortaya çıkabilecek bir zararın, bu risklere maruz kalacak kişilerin önceden
ödedikleri bir ödentiyle oluşan havuzdan karşılanmasıdır ve sigortacılıkta gönüllülük ilkesi esastır. Kendi ayakları üzerine duran bir birey fikrinin önemsendiği bir toplumda
zorunlu sigortacılığı onaylamak mümkün değildir.
Ülkemiz bir deprem ülkesidir ve yıllardır depremler hem can hem de mal kaybına yol
açmaktadır. Uzunca bir süre bu zararlar devlet tarafından karşılanmıştır. Afetler Fonu,
-deprem de dâhil bir- afetten zarar gören kimselerin zararlarını karşılamış, bir anlamda
sorumluluğu zarar gören bireylerin üstüne değil de topluma –vergi ödeyenlere- yüklemiştir. Söz konusu zararın ortaya çıkmasına hiçbir şekilde katkıda bulunmamış olan birisine
külfet yüklemek tedbirsiz davranarak zararın oluşmasına katkıda bulunan mağdurları
terbiye etmek yerine ödüllendirmektedir.
1999 yılında meydana gelen depremden sonra çıkan bir düzenlemeyle artık, bir gayrimenkul sahibi tapuda işlem yaptırabilmek için öncelikle zorunlu deprem sigortası yaptırmak zorundadır. Burada hâlihazırdaki deprem sigortasının sorunlu yanlarına uzun
uzadıya girmenin bir gereği yoktur. Ama şu kadarını belirtelim ki, bu sistem, devletin
daha sonraki tutum ve davranışlarıyla kendisinden beklenen işlevi yerine getirmemiştir.
Bugün itibariyle, zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekenlerin ancak % 20’si sigorta
yaptırmış durumdadır. Sigorta yaptırılacak şirketlerin sayısı ve sigorta primi, tamamen
devletin kontrolündedir. Bu da mülkiyet üzerindeki bir başka sınırlandırmadır.

3. Mülkiyet Hakkının Sınırı: Zarar Prensibi
Mülkiyet üzerindeki her türlü tasarruf, başkalarına zarar vermediği sürece meşru sayılmalıdır. Buradaki kritik kavram zarardır. Zaten, “kamusal estetik” gerekçesiyle mülkiyet
hakkına sınır getirenler de binalarımızın dış cephesinin başkalarına zarar verdiğini ifade
etmektedir. Şu halde buradaki “zarar”, şüpheye yer bırakılmayacak bir şekilde tanımlanmalıdır. Biz, Rothbart (1982)’ı izleyerek, zararın ancak fizikî zarar şeklinde algılanması
gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Başkasına bir fizikî zarar verdiğimizi ileri sürenler bunu
makul bir şüpheye yer bırakmadan ispatlamalıdırlar.
Tabiî ki burada akla, yukarıda üç tanesine değindiğimiz örnekle bu ilkenin nasıl bağının kurulacağı sorusu gelmektedir. Düzenleme ortaklık payı, idarenin tek taraflı olarak
aldığı bir kararın mülkiyetin değerinde yarattığı değer artışının tekrar kamuya kazandırılmasıdır. Oysa burada mülkiyet sahibi, özel olarak bir şey istemiş değildir. Buradaki
zorluk, kentsel hizmetlerin doğası gereği kamusal hizmetler olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Bu da bizi imar plânlarının zorunlu olması gerektiği düşüncesine götürmektedir. İmar plânı yapsın dediğiniz bir otoritenin günün birinde gelip mülkiyetinizin
değerini artıracak bir tasarrufta bulunmasına ve bu tasarrufun sonucunda oluşan değer
artışını da kamuya aktarmak istemesine karşı çıkamıyoruz.
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Belki de bugüne kadar pek telâffuz edilmeyen bir şeyi burada ifade etmek gerekir: Mülkiyet haklarının güvenceye alınarak kentlerin kendi haline gelişmesine izin verilseydi ne
olurdu? Bugünkünden çok daha kötü olmayabilirdi.
Bu tür düşünce egzersizlerinin fantezi olarak değerlendirileceği çok açıktır. Elimizdeki
en önemli gerekçe de, “Ama tarihte bütün kentler –öyle veya böyle- bir plâna sahiptir!”
ifadesi olacaktır. Bu doğru değildir. Her şeyden önce, bugün itiraz edilemez olgular gibi
gözüken bazı gelişmeler olgusal gerçeklikler değil sadece tarihî süreç içinde ortaya çıkan
gerçekliklerdir. Bu yüzden, bu gerçekliklerin başka türlü de tezahür edebileceğini öne sürmek mantıksızlık olmayacaktır. Ama bunun zor olacağını da belirtmek gerekir.
Mülkiyet hakkını zarar ilkesiyle sınırlandırır ve zararı da fizikî zarar şeklinde tanımlarsak; “kamusal estetik” gibi bir kavramla başkalarına yönetenlerin estetik anlayışını dayatmaktan vazgeçmiş oluruz.
Zorunlu deprem sigortasını mülkiyet haklarıyla bağdaştırmak hiç mümkün değildir.
Eğer birisi yapısını sağlam yapmadığı için yapı göçüyor ve başkasının malına veya canına
zarar veriyorsa bunun bedelini ağır bir biçimde ödemelidir. Ne var ki bugüne kadar böyle
bir doğrudan bedel ödeme sistemi kurmak yerine önce vergi mükellefleri, şimdi de zorunlu deprem sigortasını ödeyen az sayıda vatandaş bu yükü yüklenmektedir.

4. Sonuç
Devlete ilişkin çok kabaca aşkın ve araçsal devlet şeklinde iki tür algılamanın olduğunu belirtmek gerekir. Garip olan şu ki, insanoğlu, aşkın devletten şikâyetçiymiş gibi gözükmesine rağmen sürekli bir aşkınlaşan bir devlet algısıyla karşı karşıyayız. Bir gün, insanların sabah kalktıklarında yataklarını bile yapmaya üşenecekleri ve “Yatağımın devlet
tarafından yapılmasını isteme hakkım ihlâl ediliyor!” diye veryansın edecekleri günlerle
karşılaşacağız. Gidişat bu yöndedir.
Modern insan, eski çağların insanlarının aksine, hayatının önemli bir bölümünü –hatta tamamını- kapalı bir alanda geçirmektedir. Doğduğumuz yer (hastane), büyütüldüğümüz yer (kreş), eğitildiğimiz yer (okul), çalıştığımız yer (işyeri), eğlendiğimiz yer (deniz
değil de kapalı yüzme havuzu, vs.) hep kapalı mekânlardır. Nasıl yerleşeceğimiz ve yerleştiğimiz yere nasıl yapı kuracağımıza ilişkin kuralların sürekli daha fazla devlet denetimine açık hale getirilmesi özgürlüğümüze yönelik önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Kendi
kıyafetlerimiz ne kadar önemliyse bizi saran yapılarımız da, yapılı çevremi de o kadar
önemli olmalıdır.
Müdahalecilik doğrultusundaki bu süreçte eldeki en önemli araç, “kamu yararı”dır.
Kamu yararı, pratikte, “yönetenlerin” kamu yararı olarak algıladıkları şeyden başka bir
şey değildir. Bu yönüyle hiç de masum değildir. Bu kavramın her kullanıldığı bağlamı yeniden ele almak zorunludur ama bundan daha önemlisi, kavramın özgürlükler bakımından
işlevsel olup olmadığının bir kez daha gözden geçirilmesidir. Bu, savsaklanmaması gereken bir görev olarak önümüzde durmaktadır.
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ünyadaki neredeyse her kentsel ortam, gruplar arasındaki çatışmalarla doludur; o
kadar ki, siyasal yorumcular ekseriyetle, demografik bünye ile oyun/reyin etkisi açısından oylar ve adaylardan söz edebilirler. Gücün/iktidarın manivelaları üzerine mücadele etmiş olan insanlar, sadece Bağdat’ta yoktur. Aksine, her seçim, “dinsel oy”u, “siyah
oy”u, “iş dünyası oyu, kadınların oyu, vb. gibi şey”i harekete geçirir. Bu, Orta Çağların
ortasında barışın ve ticaretin mekânı olarak kurulmuş ve medeniyetin bütünüyle merkezi
haline gelmiş modern kent üzerine yapılmış kederli bir yorumdur.
Bu çatışmalar niçin olmaktadır ve kent –barış ve zenginlikle ayırt edilen ticarî medeniyetin kültürel merkezi- bunları kendisine niçin çekmektedir? Marksistler der ki; kentsel
çatışma, sermaye ile emek arasındaki savaşta yerleşiktir. Irkçılar der ki; bu çatışmanın
kaynağı, bir ırkın diğerini sömürmesinde yatar. Ve feministler bu meseleye cinsiyet üzerine bitmek tükenmek bilmeyen bir mücadelenin bir sonucu olarak bakarlar. Dinin de
anlaşılan bu çatışmada bir rolü var; Irak’taki örneğinin bize gösterdiği gibi.
Ve yine de, bu faktörlerden hiçbirisi kentsel çatışmanın asıl sebebine işaret etmiyor.
Cevap için, Democracy: The God That Failed (Demokrasi: Başarısız Olan Tanrı) adlı kitabımdan yola çıkarak şu fikri öneriyorum: Kentsel çatışmanın asıl kaynağı devlettir ve barışçıl kentsel medeniyeti bir savaş alanına/bölgesine dönüştüren başka herhangi bir kurum
veya sosyal güç yoktur.
Hans-Hermann Hoppe, Las Vegas’taki Nevada Üniversitesi’nde iktisat profesörüdür. Bu çalışma, Democracy:
The God That Failed (Demokrasi: Başarısız Olan Tanrı) adlı çalışmanın bir bölümüne dayanmaktadır.
Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 97-108.
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Ludwig von Mises, toplumun –işbölümüne dayalı beşerî işbirliğinin- evrimini iki faktörün ortaklaşa etkisiyle izah etti. Bu faktörlerden ilki, insanlar (emek) arasındaki farklılıklar ile üretimin tabiat vergisi faktörlerinin coğrafî olarak dağılımına ilişkin eşitsizliklere dair hakikattir. Ve ikincisi, işbölümü altında gerçekleştirilen işin, kendi kendine yeter
yalıtılmışlık içindeyken gerçekleştirilen işten daha verimli olduğu hakikatinin teslim edilmesidir/kabul edilmesidir. Mises şöyle der:
İşbölümü altındaki emek yalıtılmış emekten daha verimliyse (ve verimli olduğu sürece), ve yine insan bu hakikati fark ederse (ve fark ettiği sürece); bizzat insan eylemi,
işbirliğine ve ortaklığa/birliğe doğru temayül eder; insan, kendini efsanevî bir Moloch
([İncil’e göre] Ammoniler ve Fenikelilerin çocuklarını yakarak kurban ettikleri tanrı), yani
toplum lehine tasalar için fedakârlık eden değil de kendi refahı çerçevesinde bir iyileşmeyi
amaçlayan bir sosyal varlık haline gelir. Deneyim bize öğretmektedir ki; bu durum –işbölümü altında elde edilen daha yüksek düzeydeki verimlilik- mevcuttur zira onun sebebi
–insanlar arasındaki doğuştan eşitsizlik ile üretimin doğal faktörlerinin coğrafî dağılımındaki eşitşitsizlik- gerçektir. Bu yüzden, sosyal evrimin doğrultusunu anlayabilecek bir
konumdayız.1
Toplumun doğası hakkındaki Mises’in bu temel düşüncesine ilişkin tam bir kavrayışa
sahip olmak için birkaç noktanın –sosyal evrimde cinsiyetin ve ırkın rolünü dikkate alan
bazı ilk sonuçları anlamamıza da yardım edecek noktaların- üzerinde durmak gerekir.
İlk olarak, emek veya toprak ile ilgili eşitsizliklerin bir zorunluluk olduğunu ama beşerî
işbirliğinin ortaya çıkması için asla yeterli bir koşul olmadığını fark etmek önemlidir. Eğer
herkes birbirine benzer olsaydı ve aynı doğal kaynaklarla teçhiz edilseydi; aynı miktar ve
nitelikte mallar üretirdi ve mübadele ve işbirliği fikri asla kimsenin aklına gelmezdi.
Bununla birlikte eşitsizliklerin varlığı işbirliğine yol açmak için yeterli değildir. Hayvan
krallığında da farklılıklar –çok daha dikkate değer bir biçimde, çeşitli tür ve alt-tür (ırklar)
arasındaki farkın yanı sıra aynı hayvan türünün üyeleri arasında cinsiyet (toplumsal cinsiyet) farkı- vardır; yine de hayvanlar arasında işbirliği şeklinde bu tür bir şey yoktur.
Elbette, “hayvan toplumları” olarak gönderme yapılan arı ve karıncalar vardır. Ama
onlar ancak mecazî anlamda bir toplum oluştururlar.2 Arılar ve karıncalar arasındaki işbirliği, tamamen biyolojik faktörler –doğuştan güdüler- sayesinde garanti edilir/sağlanır.
Onlar, işbirliği yapamazlar zira ederler/eylerler (do); ve biyolojik yaratılışlarında bazı temel değişiklikler olmaksızın onlar arasındaki işbölümü, ortadan kalkma tehlikesi altında
değildir. Bunun tam aksine insanlar arasında işbirliği amaçlı bireysel eylemlerin, bireysel
hedeflerin elde edilmesini amaçlayan bilinçli çabanın bir sonucudur. Sonuç olarak, insanlar arasındaki işbölümü, dağılma/parçalanma ihtimalinden dolayı sürekli olarak tehdit
edilir.
Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1998),
s. 160-161.
2
Bu konuda bkz. Jonathan Bennett, Rationality: An Essay Toward an Analysis (Londra: Routledge ve Kegan
Paul, 1964).
1
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Şu halde, hayvan krallığı içinde cinsiyetler arasındaki farklılık, ancak bir ilgi çekme
–yeniden üretim ve çoğalma- faktörü olarak görülebilir. Buna karşılık, tür ve alt-türler
arasındaki farklılıklara bir nefret –ayırma veyahut da ölümcül zıtlaşma; sakınma, mücadele ve yok etme- faktörü olarak bakılabilir.
Ayrıca, hayvan krallığı içinde ya muvafakate dayalı (sevgi) ya da mutabakata dayalı
olmayan (tecavüz) şeklindeki cinsel cazibeden kaynaklanan davranışı tanımlamanın bir
anlamı bulunmadığı gibi; farklı tür veya alt-türün üyeleri arasındaki ilişkiden düşmanlık
ve nefretin veyahut da suçlu ve mağdurun birisi olarak söz etmenin de bir anlamı bulunmamaktadır. Hayvan krallığında ancak, ne işbirliğine dayalı (sosyal) davranış ne de suçla
ilgili (sosyallik karşıtı) davranış olan etkileşim vardır. Mises’in işaret ettiği gibi:
Evrenin bütün bölümleri arasında etkileşim –karşılıklı etki- vardır: Kuzu ile onu yutan
kurt arasında; insan ile onu öldüren mikrop arasında; düşen taş ile taşın üzerine düştüğü
şey arasında. Diğer taraftan toplum, her zaman, bütün katılımcıların kendi hedeflerini
elde etmelerine izin versin diye başka insanlarla işbirliği içinde eylemde bulunan insanları
içerir.3
Toprak ve emekle ilgili bir eşitsizliğe ilâveten, beşerî işbirliğinin ilerletilmesi için ikinci
bir gerekliliğin daha yerine gelmesi gerekir. İnsanlar –en azından onlardan ikisi-; hem
kendi kendine yeten yalıtılmışlık hem de saldırganlık, talan ve tahakkümle karşılaştırıldığında, (her insanın kendi bedensel ve fiziksel mal ve mülkleri üzerinde münhasır denetiminden müteşekkil) özel mülkiyetin karşılıklı olarak tanınmasına dayalı bir işbölümünün
daha yüksek verimliliğini teşhis edebilmek zorundadır.
Demek ki, en alt düzeyde zekâ veya akılcılık bulunmalı ve insanlar –en azından onların ikisi- bu fikir doğrultusunda eylemde bulunmak için yeterli moral güce sahip ve
hatta daha uzun vadeli gelecek tatmini için anlık hazdan vazgeçmeye istekli olmalıdır.
Ama zekâ ve bilinçli irade için, der Mises, insanlar; sonsuza kadar birisi diğerinin ölümcül
bir biçimde düşmanı, doğa tarafından sağlanan geçim araçlarından müteşekkil kıt arzın
bir bölümünü güvence altına almaya yönelik davranışlarında araları bulunamaz rakipler
olarak kalmış olacaklardır. Her insan, diğer bütün insanları düşmanları olarak görmeye
zorlanmış olacaktır; kendi arzu ve isteklerini tatmin etmek için duyduğu iştah onu, bütün
komşularıyla amansız çatışmaya sokacaktır. Böyle bir durumda muhtemelen bir sempati
gelişemez.4
İnsan türünün bu fikri anlayabilen ama buna uygun eylemde bulunmak için moral güçten yoksun üyeleri vardır. Böyle kişiler, ya insan toplumunun dışında ve insan toplumundan ayrı yaşayan zararsız vahşî insanlardır ya da suçlulardır. Bu kişiler, bilerek yanlış bir
biçimde eylemde bulunan kişilerdir ve ehlileştirmenin/uysallaştırılmanın ve hatta fiziksel
olarak tedip edilmenin yanında olan kimseler, kendi yanlışlıklarının doğasını anlamalarını sağlamak ve umutla gelecekte kendilerine ders olsun diye suçlarının şiddetiyle orantılı bir biçimde cezalandırılmalıdır. Beşerî işbirliği (toplum) ancak, insan kendi fiziksel ve
3 Mises, Human Action, s. 169.
4 Ibid., s. 144.
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hayvansal çevresine/muhitine boyun eğdirebildiği, onu evcilleştirebildiği, tahsis edebildiği ve yetiştirebildiği ve suçu bastırmada başarılı olduğu ve kendini savunmanın, mülkiyeti
korumanın ve cezalandırmanın bir aracı mertebesine indirdiği sürece hâkim olabilecek ve
ilerleyebilecektir.5
Bununla birlikte, bu gereklilikler sağlanır sağlanmaz ve özel mülkiyete dayalı işbölümünün daha yüksek fiziksel verimliliğine ilişkin bilgiyle motive edilmiş insan, karşılıklı
olarak faydalı mübadelelere girdiği sürece; cinsiyetlerdeki farklılıklardan kaynaklanan
cazibenin “doğal” güçleri ile ırklar arasındaki, hatta ırklar içindeki farklılıklardan kaynaklanan nefret veya düşmanlığın “doğal” güçleri hakiki “sosyal” ilişkilere dönüştürülebilir.
Cinsel cazibe, çiftleşmeden mutabakata dayalı ilişkilere, karşılıklı bağlara, hane halklarına, ailelere, sevgi ve muhabbete dönüştürülebilir.6 (Bu, başka hiçbir kurumun, bu türden
üretme konusunda dayanıklı veya kabiliyetli olmadığını ispatlamış olan aile-hane halkıToplumun ortaya çıkışı ve varlığını sürdürmesi için idrakin (cognition) ve akılcılığın önemine Mises kadar
güçlü bir şekilde vurgu yapmış olan kimse nadiren bulunur. Mises bu durumu şöyle ortaya koymaktadır:
İlkel insanda şiddet öldürme ve tahrip etme istidadı ile gaddarlık eğiliminin doğuştan olduğu kabul edilebilir. Daha önceki çağların şartlarında saldırganlık ve cinayete yönelimin hayatın korunması için uygun
olduğu varsayılabilir. İnsan eskiden zalim bir hayvandı. Ama onun, fiziksel olarak zayıf bir hayvan olduğu
unutulmamalıdır; özel bir silahla, yani akılla donatılmamış olsaydı, büyük yırtıcı hayvanların bir muadili olmayacaktı. İnsanın akledebilir bir varlık olduğu, sonuç olarak ketleme [uyaran olmasına karşın, başlayan bir
süreci durdurma ya da başlamasını engelleme] olmaksızın her dürtüye teslim olmadığı, aksine davranışlarını
makul tartışmaya göre düzenlediği gerçeği, zoolojik bir bakış açısından doğal olmayan bir durum olarak görülmemelidir. Akılcı davranış; insanın, bütün dürtülerini, arzu ve heveslerini tatmin edemeyeceği hakikati karşısında, daha az acil olduğunu düşündüğü şeylerin tatmininin önüne geçmesi anlamına gelir. Sosyal işbirliğinin
işleyişini tehlikeye atmamak için insan, tatmin edilmesi toplumsal kurumların tesis edilmesini tehlikeye atan
arzuların tatmin edilmesinden kaçınmaya zorlanır. Şüphe yok ki, böyle bir kaçınma sancılıdır. Bununla birlikte insan, tercihini yapmıştır. Sosyal hayatla bağdaşmaz arzuların tatmininden vazgeçmiş ve ancak veya daha
verimli bir işbölümü sistemi altında gerçekleştirilebilecek arzuların tatmin edilmesine öncelik vermiştir. Bu
karar kesin bir karardır ve nihaîdir. Babaların tercihi, oğulların tercih yapma özgürlüğünü zayıflatmaz. Oğullar, kararı tamamen değiştirebilirler. Her gün, değerlerin yeniden değerlemesini ilerletebilir ve barbarlığı medeniyete veya bazı yazarların dediği gibi ruhu zekâya, mitleri akla, şiddeti barışa tercih edebilirler. Ama tercih
etmelidirler. Biri diğeriyle bağdaşmaz şeylere sahip olmak mümkün değildir (Human Action, s. 171-72).
Bununla ilgili ayrıca bkz. Joseph T. Salerno, “Ludwig von Mises as Social Rationalist,” Review of Austrian
Economics 4 (1990).
6
“Sosyal işbirliği çerçevesi içinde”, diye yazar Mises, toplumun üyeleri arasında sempati ve arkadaşlık duyguları ile birliğe ait olduğu duygusu ortaya çıkabilir. Bu duygular, insanın en tatlı ve en yüce deneyimlerinin
kaynağıdır; hayatın en değerli süsüdür; hayvan türü insanı hakikaten beşerî bir varlığın zirvelerine yükseltir.
Bununla birlikte, bazılarının iddia etmiş oldukları gibi, bu duygular, sosyal ilişkileri beraberinde getirmiş olan
ajanlar/temsilciler değil; sosyal işbirliğinin meyveleridir, ancak onun çerçevesi içinde neşvünema bulur; sosyal ilişkilerin tesisine öncülük etmez. Bu duygular, sosyal ilişkilerin kendisinden doğduğu kökler de değildir
(Ibid, s. 144).
“Erkeğin ve kadının karşılıklı cinsel cazibesi” der Mises,
İnsanın hayvansal doğasında mündemiçtir/doğuştan vardır ve herhangi bir düşünme ve teorileştirme çabasından bağımsızdır. Onu orijinal, bilinçdışı, içgüdüsel veya gizemli olarak adlandırmaya izin verilebilir.
Bununla birlikte ne birlikte yaşama ne ona öncelik eden ve onu takip eden şey sosyal işbirliğini ve hayatın
sosyal yollarını/biçimlerini yaratır. Aile hayatı, bir cinsel birleşme davranışından ibaret değildir. Ailelerin ve
çocukların bir aile içinde bir arada yaşamaları, asla doğal ve zorunlu değildir. Çiftleşme ilişkisi ihtiyacı, bir aile
organizasyonuna sebep olmaz. İnsan ailesi, düşünmenin, plânlamanın ve eylemde bulunmanın bir sonucudur. Bir benzeştirmeyle hayvan aileleri olarak adlandırdığımız hayvan gruplarından köklü bir biçimde insanı
ayırt eden şey bu hakikattir. (Ibid, s. 167).
5
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nın inanılmaz verimliliğini ortaya koyar. Ve ırklar arası ve ırk içi nefret, düşmanlık duygularından başka birisiyle işbirliği etmeye (ticaret yapmaya) yönelik bir tercihe dönüştürülebilir.
Bir kimse için ve bir kimseye karşı insanın doğal biyolojik cazibeleri ile nefretlerinin
(fiziksel yakınlığın ve bütünleşmenin veya ayırmanın [separation] ve tecrit etmenin [segregation] ve doğrudan veya dolaylı bağlantının, mübadelenin ve ticaretin) mekânsal (coğrafî) tahsisine ilişkin karşılıklı olarak kabul görmüş bir sisteme dönüştüğü bütünleşik hısım-hane halklarına ile ayrılmış hane halklarına, yani köylere, kabilelere, uluslara, ırklara,
vs. dayalı beşerî işbirliği –işbölümü-; iyileştirilmiş yaşam standartlarına, artan bir nüfusa,
işbölümünün genişlemesine ve yoğunlaşmasına ve farklılığı ve farklılaştırmayı artırmaya
yol açar.7
Bu gelişmenin ve malların ancak dolaylı bir şekilde elde edilebilen ve tatmin edilebilen
daha hızlı artışının bir sonucu olarak profesyonel tüccarlar ve ticaret merkezleri ortaya
çıkacaktır. Tüccarlar ve kentler toprağa bağlı olarak ayrılmış hane halkları ile toplumsal
cemiyetler arasında dolaylı mübadelelerin aracıları olarak işlev görür ve bu yüzden kabileler veya ırklar arası birliğin (association) sosyolojik ve coğrafî mekânı ve odağı haline
gelirler.
Irksal, etnik veya kabilesel olarak karışık evlilikler tüccarlar sınıfında göreli olarak
daha yaygındır ve pek çok insan veya gönderme yapılan grupların önemli bir bölümü genellikle bu tür ortaklıkları onaylamadığı için, bu tür müsrifliklere gücü yetebilenler, tüccar
sınıfının daha zengin üyeleri olacaktır. Bununla birlikte, en zengin tüccar ailelerin üyeleri
bile böyle davranışlara başvurma konusunda hayli ihtiyatlıdırlar. Bir tüccar olarak kendi
mevkiini tehlikeye atmamak adına, her karmaşık evliliğin “eşitler” arasında bir evlilik olması için büyük özen gösterilmek zorundadır.8
Bundan dolayı, karma çiftlerin ve onların evlâtlarının tipik olarak oturdukları, farklı
etni-sitelerin, kabilelerin, ırkların üyelerinin –karşılıklı evlenmeseler de- yine de birbiriyle düzenli olarak kişisel bağlantıya girdikleri (hatta, arka bahçeleri kendi öz kabiledaşlarının dolaylı olarak nispeten nahoş yabancılarla ilgilenmek zorunda olmamalarının onları
bu şekilde yapmaya zorladığı) ve fiziksel ve işlevsel bütünleşme ve tecrit etmenin ayrıntılı
ve hayli gelişmiş sisteminin ortaya çıktığı uluslararası değiş tokuş ve ticaret merkezleri büyük kentlerde olacaktır.9 Büyük kentler ayrıca, mekânsal-işlevsel paylaştırmanın/
Bkz. Murray N. Rothbard, “Freedom, Inequality, Primitivism, and the Division of Labor,” Egalitarianism as a
Revolt Against Nature and Other Essays (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 2000).
8
Bkz. Wilhelm Mühlmann, Rassen, Ethnien, Kulturen. Moderne Ethnologie (Neuwied: Luchterhand, 1964), s.
93-97. Genellikle, tüccarlar sınıfının üst katmanlarından ayrı olarak barışçıl ırksal veya etnik karışma, tipik
olarak sosyal üst sınıfla, yani asillerle ve aristokratlarla sınırlıdır. Bu yüzden, ırksal veya etnik olarak en az saf
aileler, ayırt edici bir şekilde yöneten kral hanedanlarıdır.
9
Örneğin, Fernand Braudel, sosyal ayırma (separation) ve işlevsel bütünleşmeyle ilgili aşağıdaki betimlemeyi ve 8. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar devam etmiş olan İslâm medeniyetinin zirvede olduğu günler boyunca
Antakya gibi büyük ticaret merkezlerinde geliştirilmiş ayrı ve yarışan yargı bölgelerinin benzer çeşitliliğini
ortaya koymuştur:
Kent merkezinde haftalık vaizler için Ulu Cami vardı. Halk hamamlarının yanı sıra pazar, yani caddeleriy7
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yerleştirmenin bu karmaşık sisteminin kişisel düşüncesi olarak vatandaşların en yüksek
seviyede rafine edilmiş kişisel ve profesyonel davranışı, görgüyü ve tarz şekillerini geliştirecekleri yerler olacaktır. Medeniyeti ve medenîleşmiş hayatı besleyecek kenttir.
Büyük bir kent içinde hukuk ve düzeni sürdürmek için, fiziksel ve işlevsel bütünleşme
ve tecritle ilgili bu muğlâk/karmaşık kalıpla birlikte, kendi kendini savunma ve özel korumaya ilâveten yargılama alanlarından, yargıçlardan, arabuluculardan ve infaz kurumlarından müteşekkil geniş bir gelişme yelpazesi gündeme gelecektir. Bu, bir kimsenin kentteki yönetişim olarak adlandırabileceği bir şey olacaktır ama (orada) bir hükûmet (devlet)
olmayacaktır.10
Bir hükûmetin ortaya çıkması için bu yargıçların veya arabulucuların birisinin kendisini bir tekel olarak tesis etmede başarılı olması zorunludur. Yani, o, hiçbir vatandaşın
başka herhangi bir kimseyi değil de ancak onu son yargı veya arabulucu merci olarak seçebileceği konusunda ısrar edebilmeli ve başka herhangi bir yargıç veya arabulucunun aynı
rolü üstlenmesine (bu sayede ona karşı yarışmak için) uğraşmasına başarılı bir şekilde
mani olabilmelidir.
Bununla birlikte, bir hükûmetin ne olduğu sorunundan daha ilginç olan şey, şudur: Bir
yargıcın bir yargı tekeli elde edebilmesi, başka yargıçların doğal olarak böyle herhangi bir
çabaya karşı çıkacak olmaları dikkate alındığında, nasıl mümkün olabilmekte, özellikle
onu ne mümkün kılmakta ve örneğin, etnik, kabilesel veya ırksal olarak karışık nüfusa
sahip bir bölge üzerindeki büyük bir kentte bir hukuk ve düzen tekeli tesis etmek neyi
ima etmektedir?
İlk olarak, neredeyse tanım gereği bunu şu düşünce takip eder: Bir kent hükûmetinin
le ve dükkânlarıyla (sûg) ve kervansaraylarıyla veya ambarlarıyla tüccarlar mahallesi, caminin yanındaydı.
Zanaatkârlar, Ulu Camiden başlayarak toplu olarak gruplaşmıştı; ilk olarak, parfüm ve esans yapıcıları ile
satıcıları, daha sonra kumaş ve halı satan dükkânlar, mücevheratçılar ve gıda ambarları ve son olarak [derece bakımından] en hakir tüccarlar, yani tımarcılar, ayakkabı tamircileri, nalbantlar, çömlekçiler, semerciler
ve boyacılar. Onların dükkânları kasabanın/kentin sınırlarına işaret etti. İlke olarak, bu esnafların her biri,
yerini her zaman sabit hale getirmişti. Aynı şekilde, Hükümdar/Şehzade Mahallesi, ilke olarak, kentin dış
mahallelerine/varoşlarına yerleştiriliyor, ayaklanmalardan veya yaygın isyanlardan uzakta kalıyordu. Onun
yanında ve koruması altında Yahudi mahallesi vardı. Mozaik, ırk ve dine göre bölünmüş çok çeşitli oturma
bölgesiyle tamamlanıyordu; sadece Antakya’da bu şekilde 45 bölge vardı. “Kent, herkesin toptan kılıçtan geçirilme korkusu içinde yaşadıkları farklı mahallelerden müteşekkil bir kümeydi/salkımdı.” Bu yüzden, Batılı
sömürgeciler –her ne kadar kenti hiçbir yerde baskı altına almamış olmalarına rağmen- hiçbir yerde ırksal
tecride başvurmadılar (Braudel, A History of Civilizations [New York: Penguin Books, l995], s. 66)
10
Bkz. Otto Brunner, Sozialgeschichte Europas im Mittelalter (Gottingen: Vandenhoeck ve Ruprecht, 1984),
8. Bölüm; Henri Pirenne, Medieval Cities (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1969); Charles Tilly ve
Wim P. Blockmans, eds., Cities and the Rise of States in Europe, 1000 — 1800 (Boulder, Cob.: Westview Press,
1994); Boudewijn Bouckaert, “Between the Market and the State: The World of Medieval Cities,” Values and
the Social Order, Cilt: 3, Voluntary versus Coercive Orders, Gerard Radnitzky, ed. (Aldershot, U.K.: Avebury,
1997). Sırası gelmişken, Orta Çağlar boyunca Avrupa kentlerinin ayırt edici özelliği olan en çok yerilmiş Yahudi gettoları, Yahudilere uygun en düşük hukuksal statünün veya Yahudi karşıtı ayrımcılığın göstergesi değildi. Aksine getto, Yahudilerin tam bir kendi kendine yönetimin keyfini çıkardıkları ve hahamlık hukukunun
tatbik edildiği bir mekândı. Bu konu hakkında bkz. Guido Kisch, The Jews in Medieval Germany (Chicago:
University of Chicago Press, 1942); ayrıca, Erik Von Kuehrielt-Leddihn, “Hebrews and Christians,” RothbardRockwell Report 9, no. 4 (April, 1998).
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tesis edilmesiyle birlikte, ırklar arası, kabilesel, etnik gerginlikler ile klan-aile gerginlikleri
ortaya çıkacaktır zira her kim olursa olsun tekel, etnik geçmişten birine mensup olmak
zorundadır; bu yüzden, onun tekel olması, diğer etnik geçmişleri olan vatandaşlar tarafından küçük düşürücü bir aksilik, yani başka ırkın, kabilenin veya klanın insanlarına karşı
keyfî bir ayrımcılık eylemi olarak değerlendirilecektir. Mekânsal ve işlevsel bütünleşmenin karmaşık sistemi yoluyla elde edilen barışçıl ırklar, etnikler ve aileler arası işbirliğinin
hassas dengesi, altüst edilecektir.
İkincisi bizleri, bu fikir doğrudan doğruya, tek bir yargıcın muhtemelen nasıl bütün
diğerlerinden daha iyi manevra yapabileceği sorusunun cevabına götürmektedir. Özetle,
yarışan yargıçlardan gelebilecek direnmenin üstesinden gelmek için arzulu bir tekel kamuoyunda ilâve bir desteği oluşturmalıdır. Etnik olarak karışık bir muhitte bu, tipik olarak “ırk kartı”nı oynama anlamına gelir. Müstakbel tekel; kendi ırkı, kabilesi, klanı vs.nin
vatandaşları arasında ırk, kabile veya kılan bilincini yükseltmeli ve bu desteğin bir karşılığı olarak, kendi ırkı, klanı ve kabilesi ile ilgili meselelerde tarafsız bir yargıçtan daha fazlasını (yani, diğer etnik geçmişleri olan vatandaşların korktuğu, yani tarafsızlıktan daha
farklı muamele gördükleri şeyi) vaat etmelidir.11
Bu aşamada, bu sosyolojik yeniden inşada gelin, daha fazla açıklama yapmadan, özetle, ırk, cinsiyet, toplum ve devletle ilgili gerçekçi çağdaş bir manzaraya erişmek için gerekli
birkaç ilâve adımın ne olduğunu ortaya koyalım. Doğal olarak, bir tekelci kendi konumunu sürdürmek için uğraşacak ve muhtemelen bu konumunu kalıtsal bir unvana bile dönüştürecektir (yani bir kral haline gelecektir). Bununla birlikte, bunu etnik veya kabilesel
olarak karışık bir kentte başarmak, homojen kırsal bir toplulukta yapmaktan daha zor
bir hedeftir. Aksine, büyük kentlerde hükûmetler demokratik bir cumhuriyet –en yüksek
yöneticinin konumuna “açık giriş”le birlikte yarışan siyasal partiler ve genel seçimler- şeklini alma ihtimali daha fazladır.12 Siyasal merkezîleşme süreci –bir hükûmetin bir başka
hükûmet aleyhine toprak yönünden genişlemesi- esnasında13 hükûmetle ilgili bu büyük
Aristokratik –aileler (klanlar) ve aile çatışmaları üzerine kurulu ve bunlar tarafından parçalanmış asilzadehükûmet(iy)le ayırt edilen kent devletlerinin gelişmesinde ilk (demokrasi öncesi) aşamanın sosyolojik bir
teşhisi için, bkz. Max Weber, The City (New York: Free Press, 1958), Bölüm 3. Ayrıca bkz. 16. not.
12
Geniş ticaret kentlerindeki hükûmetin monarşik olmaktan ziyade ayırt edici bir şekilde demokratik –cumhuriyetçi- şeklini dikkate alan bu ifade, basit bir ampirik-tarihsel önerme olarak yanlış değerlendirilmemelidir. Hakikaten, tarihsel olarak hükûmetlerin oluşumu, geniş ticarî merkezlerin gelişmesinden öncesine denk
düşer. Çoğu hükûmet, monarşi veya prenslikle yönetilen hükûmet olmuştur ve geniş ticarî merkezler ilk ortaya çıktıklarında kralların ve prenslerin gücü tipik olarak aynı şekilde ilk kez bu yeni gelişen kentsel alanlara
doğru genişledi. Aksine, yukarıdaki ifade, etnik olarak karışık nüfusa sahip geniş ticarî merkezler üzerindeki kraliyet veya prenslik yönetiminin içinden büyüyen kaynağın imkânsızlığıyla ilgili sosyolojik bir önerme,
yani esas itibariyle hipotetik ve olgu karşıtı bir soruya verilen bir cevap olarak yorumlanmalıdır. Bu konuda
bkz. Max Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik (Stuttgart: Kroener, 1964), s. 41-42. Weber,
kentlerde yaşasaydılar bile kralların ve asillerin, yine de kesinlikle kent kralları ve kent asilleri olmadıklarına
işaret eder. Onların gücü, kentlerin dışına, kırsal alana dayanıyordu ve onların büyük ticaret merkezlerinde
sımsıkı tutundukları tutamaç, henüz narindi/zayıftı. Bu yüzden, demokratik –cumhuriyetçi- hükûmet şekillerine sahip ilk deneyimler, ayırt edilir bir şekilde daha önceleri monorşi ve kırsal çevrelerinden ayrılmış ve
bağımsızlığını kazanmış kentlerde oldu.
13
Eleyici/bertaraf edici rekabet ve devletlerin merkezîleşme ve topraksal genişleme –nihaî olarak bir dünya
11
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kent modeli esas itibariyle kendi eşsiz şeklini –ırksal veya etnik olarak farklı nüfusa sahip
bir toprak parçası üzerindeki bir yargısal tekeli hayata geçiren demokratik bir devlet halini- alacaktır.
Bugünlerde hükûmetlerin yargısal tekeli tipik olarak tek bir kentin ve bazı durumlarda
neredeyse bir kıtanın ötesine aşıyor olsa da; ırklar ve cinsiyetler arasındaki ilişkiler ile
hükûmetin (tekelin) mekânsal yakınlaşması ve ayrışmasının sonuçları hâlâ, en iyi, büyük kentlerde, onların medeniyetin merkezleri olmaktan çıkıp bozulmanın ve çürümenin
merkezleri hâline gelmesinde gözlenebilir.
Merkezî hükûmetin kentlerin ve kırsal alanın ötesine aşmasıyla birlikte ülkeler, içeridekiler ve yabancılar/dışarıdakiler yaratıldı. Bu, yabancıların (farklı etnik kökene, ırka,
vs. sahip olan üyelerin) bulunmadığı kırsal alan üzerinde hemen etkisini göstermedi. Ama
karışık nüfusun yaşadığı büyük ticaret merkezlerinde içerideler ile (etnik ve ırksal olarak
farklı özel mülk sahiplerinden ziyade) dışarıdakiler/yabancılar arasındaki hukuksal farklılık, neredeyse değişmez bir şekilde bazı zora dayalı dışlama biçimlerine ve daha düşük bir
düzeye indirilmiş etnikler arası işbirliğine sebep oldu.
Ayrıca, bir mekândaki merkezî bir devletle birlikte kent ile kırsal alanın fiziksel tecridi
ve ayırılması sistematik bir şekilde azaltılmıştır. Yargısal tekelini hayata geçirmesi için
merkezî hükûmet, içerideki herkesin özel mülkiyetine erişebilmeli ve bunu yapmak için
hâlihazırdaki bütün yolların denetimini eline almalı ve hatta varolan yol sistemini genişletmelidir. Farklı hane halkları ve köyler, bu yüzden, tercih etmiş olacaklarından daha yakın bir biçimde bağlantılı hale getirilir ve kent ile kırsal alanın fiziksel mesafesi ile ayrımı
önemli ölçüde azaltılacaktır. Dolayısıyla, içsel olarak zorla sağlanmış bütünleşme teşvik
edilecektir.
Doğal olarak yolların ve caddelerin tekelleştirilmesinden dolayı zora dayalı bütünleştirme doğrultusundaki bu eğilim, kentlerde en aşikâr olanıdır. Bu eğilim, tipik olduğu
üzere hükûmet bir kentteki yerini alırsa daha da fazla hızlandırılacaktır. Halk tarafından
seçilmiş hükûmet kendi yargısal tekelini, değişmeksizin kendi kabilesinin üyelerinin daha
fazlasını çeken kendi etnik veya ırksal terkibinin seçim bölgesinin/seçmenlerinin lehinde
yeniden dağıtımcı politikalara başvurmak için kullanamaz ve hükûmetteki değişikliklerle
birlikte daha fazla ve farklı kabilelerin daha da fazla üyesi ya hükûmet işlerini ya da hükûmet yardımlarını elde etmek için kırsal alandan başkente çekilecektir/sürüklenecektir.
Sonuç olarak, sadece başkent göreli olarak “aşırı genişlemiş” olmayacak, aynı zamanda
–üzerinde herkesin istediği yere doğru ilerleyebildikleri- “kamusal” caddelerin tekelleşmesinden dolayı etnik, kabilesel veya ırksal gerilimler ile düşmanlıkların bütün biçimleri
teşvik edilecektir.
Ayrıca, ırklar, kabileler ve etnikler arası evlilikler önceleri nadirken ve tüccar sınıfının üst sınıflarıyla sınırlıyken; çeşitli ırksal, kabilesel ve etnik geçmişlerden bürokratların
ulaşmasıyla birlikte etnikler arası evliliklerin sıklığı artacak ve etnikler arası –hatta evlilik
hükûmetinin tesis edilmesi noktası- doğrultusundaki içsel temayül üzerine bkz. Democracy: The God That
Failed, Bölüm 5, 11 ve 12.
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olmaksızın- seksin odağı artan bir şekilde tüccarların üst sınıflarından daha düşük sınıflara –hatta refah alıcılarının en düşük sınıflarına- doğru kayacaktır. Hükûmetin refah
desteği, doğal olarak, diğer üyelerinin, özellikle kendi kabilesi veya ırkının üst sınıfının
üyelerinin doğum oranlarına kıyasla refah alıcılarının doğum oranlarında bir sebep olacaktır.
Düşük ve hatta alt-sınıf insanlarının bu aşırı oranda büyümesinin ve özellikle daha
düşük ve en düşük sosyal katmanlardaki etnik, kabilesel, ırksal olarak karışık evlâtlarının sayısının artmasının bir sonucu olarak, demokratik (halk) hükûmetin(in) karakteri
de yavaş yavaş değişecektir. “Irk kartı”nın siyasetin esas itibariyle tek aracı haline gelmesi
yerine siyaset; artan ölçüde “sınıf siyaseti” haline gelir. Hükûmet yöneticileri; artık sırf
kendi etnik kökeninin, kabilesinin veya ırkının çekiciliğine/cazibesine ve desteğine dayanamazlar ve dayanmayacaklardır ama artan oranda, (belirli bir kabile veya ırk değil de)
evrensel kıskançlık ve eşitlikçilik duygusuna, yani sosyal sınıfa (efendilere karşı dokunulmazlar veya köleler, kapitalistlere karşı işçiler, zenginlere karşı yoksullar, vs.) başvurarak
kabilesel veya ırksal çizgiler boyunca destek bulmak için uğraşmak zorundadırlar.14 15
Bu konuda bkz. Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behavior (New York: Harcourt, Brace ve World,
1970); Rothbard, Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays; ve özellikle, “Freedom, Inequality
Primitivism, and the Division of Labor” başlıklı makale.
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Asilzade hükûmetinin önceki/bir önceki gelişme aşaması boyunca klanlar veya aile çatışmalarından ziyade) sınıflar ve “sınıf çatışmaları”na dayalı ve bunlar tarafından parçalanmış kent hükûmetinin gelişmesinde
bu ikinci –demokratik veya “avam”- aşamasına ilişkin sosyolojik bir değerlendirme için bkz. Max Weber, The
City, Bölüm 4. Asilzade kent hükûmetinin aksine avam hükûmeti, Weber’in iyi bir şekilde gözlemlediği gibi,
şunla ayırt edilir:
Hukukun doğasının değiştirilmiş bir kavramı. Yasamanın başlaması, asilzade yönetiminin ortadan kaldırılmasına paralel yürüdü. Yasama, ilk olarak, yöneticiler (sınırlı bir süre boyunca en yüksek güce sahip hükmediciler) tarafından karizmatik statüler biçimini aldı. Ama çok geçmeden sürekli/değişmez kanunların yeni
yaratımı kabul edildi. Hatta [Antik Yunan’da] meclis tarafından yeni yasama, sürekli değişimle ilgili bir durum
üretmek için alışıldık bir hal aldı. Çok geçmeden, adalete ilişkin tamamen dünyevî bir yönetim kanunlara veya
Roma’da sulh hâkimi (magistrate) yönergelerine tatbik edildi. Kanunların yaratımı, öyle bir kaypak aşamaya
ulaştı ki, sonunda Atina’da, halihazırdaki kanunların sürdürülüp sürdürülmemesi veya değiştirilip değiştirilmemesi gerektiği şeklindeki bir soru, her yıl halka yöneltildi. Bu yüzden, kanunun yapay olarak yaratıldığı
ve kendileri üzerine tatbik edilecek olanların onayına dayanmasının gerektiği düşüncesi, kabul görmüş bir
varsayım haline geldi (s. 170-71).
Aynı şekilde, Avrupa’nın orta çağ kentinde “halk (popolo) tarafından yönetimin tesis edilmesi benzer sonuçlar ortaya çıkarmıştı. Bu yönetim de kent kanunlarının çok sayıda baskısına dayandı ve örf adet hukuku ile
her türlü kanunlar ve memurların artmasını beraberinde getiren yargı kuralları (yargılama hukukunu) tedvin
etti” (s. 172). Farklı bir siyasal davranış, hukukun değişmiş kavramıyla el ele gider.
Resmî casusluk sistemi, anonim suçlamalar yönündeki tercih, kodamanlara karşı hızlandırılmış gizli muhakeme usûlleri, (noterlik yoluyla) basitleştirilmiş kanıtlama yöntemleriyle birlikte halk sisteminin siyasal adaleti, Onlar [aristokratik-asilzade] Konseyinin Venedik yargılamalarının demokratik muadiliydi. Nesnel olarak
halk sistemi şu özellikleriyle ayırt ediliyordu: Bir şövalye tarzındaki hayata sahip ailelerin bütün üyelerinin
resmî görevden dışlanması; kodamanların iyi davranış yüklenimleriyle yükümlü kılınması, bütün üyelerin
kefaleti altında kodamanların ailelerinin [bir konuma] yerleştirilmesi; kodamanların siyasal suçları, özellikle
halkın bir üyesinin onurunu küçük düşürücü davranışları için özel bir ceza kanununun tesis edilmesi; halkın
muvafakati olmaksızın halkın bir üyesinin mülkiyetine sınır olan bir yerde bir asilin mülkiyet edinmesinin
yasaklanması. Asil aileler açık bir şekilde halkın bir parçası olarak kabul edildiği için, [bununla birlikte], halk
sisteminin ofisleri bile neredeyse hep asilzadeler tarafından işgal edildi (s. 160-61).
14
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Eşitlikçi sınıf siyasetinin daha önceden varolan kabilesel siyalara artan oranda karışması, daha da fazla –ırksal ve sosyal- gerilime ve düşmanlığa ve hatta düşük ve alt-sınıf
nüfusunun daha büyük oranda artmasına sebep olacaktır. Kabilesel siyasaların bir sonucu
olarak kentlerin dışından itilen belirli etnik veya kabile üyelerine ilâveten, (davranışlarından kaçmak için uğraşılmış pek çok insan tarafından –kamu (hükûmet) taşımacılığı
yoluyla- ancak takip edilen) banliyöler için kenti terk edeceklerdir.16 Bununla birlikte,
daha büyük sayılarda kenti terk eden üst sınıf ve tüccarlarla birlikte, kalan en son medenîleştirici güçlerden birisi zayıflayacak ve kentlerde arkada bırakılan şey, çalışan ama
artık orada yaşamayan hükûmet bürokratlarından ve orada yaşayan, yine de büyük ölçüde
çalışmayan ama refaha bağlı olarak hayatta kalan bütün kabileler ile ırkların haytaları ile
sosyal yönden dışlanmışlarından müteşekkil nüfusun artan oranda negatif bir seçimini,
temsil edecektir. (Düşün Washington, DC’yi bir kere!)
Bir kimse, bu sorunların muhtemelen daha kötüye doğru gidemeyebileceğini düşüneceksei düşünebilir. Irk ve sınıf kartları oynandıktan ve tahrip edici çalışmasını yaptıktan
sonra, hükûmet cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kartına başvurur ve “ırksal adalet” ile “
sosyal adalet”, “toplumsal cinsiyet”le tamamlanır.17 Bir hükûmetin –yargısal bir tekelintesis edilmesi, sadece daha önceden (örneğin, etnik veya ırksal olarak ayrılmış bölgelerin
içindeki) ayrı yargı bölgelerinin zorla birleştirilmesini ima etmez; aynı zamanda daha önceden (hanehalkı ve ailenin içindeki) tamamen bütünleşik yargı bölgelerinin zorla bölünecek veyahut da ortadan kaldırılacak olmasını da ima eder.
Aile içinde hane halkı reisi veya aile üyeleri tarafından haşka hiç kimsenin değerlendirmemesi veya hakemlik yapmaması gereken (örneğin, kürtaj gibi sorunları da içeren) aile
veya hane içi meseleleri dikkate almak yerine18 yargısal tekel, bir kez tesis edilince, onun
ajanları –hükûmet- de gündeme gelir ve doğal olarak bütün aile meselelerinde son karar
ve arabulucu mercii şeklindeki rolünü genişletmeye uğraşır. Rolünü halk desteği sağlamak
için (bir kabileyi, ırkı veya sosyal sınıfı diğerine karşı oynamanın yanı sıra) hükûmet, aynı
şekilde aile içindeki –örneğin, cinsiyetler (karı ve koca) ile nesiller (ebeveynler ve evlâtlar)
arasındaki- bölünmeleri teşvik edecektir.19 Bir kez daha, bu, özellikle büyük kentlerde görülebilir bir şey olacaktır.
Hükûmet refahının her şekli –zorunlu zenginlik/servet veya “sahip olanlar”dan “sahip
olmayan” daha düşük düzeyde olanlara gelir transferi- karşılıklı olarak işbirliği ile yardım
ve destekten müteşekkil bir sosyal sistem olarak genişletilmiş bir aile-hane sistemi içinde
bir kimsenin üye olarak değerini azaltmaktadır. Evlilik değerini yitirir. Ebeveynler için
kendi çocuklarının “iyi” bir biçimde büyütülmesinin (eğitiminin) değeri ve önemi, azaltıBu eğilim hakkında bkz. Edward Banfield, The Unheavenly City Revisited (Boston:Little, Brown, 1974).
Bu konuda bkz. Murray N. Rothbard, “The Great Women’s Lib Issue: Setting it Straight,” Egalitarianism as
a Revolt Against Nature and Other Essays; Michael Levin, Feminism and Liberty (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1987).
18
Bkz. Robert Nisbet, Prejudices: A Philosophical Dictionary (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
1982), s. 1-8, 110-17.
19
Bu konuda bkz. Murray N. Rothbard, “Kid Lib,” Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays.
16
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lır. Bu yüzden çocuklara daha az değer atfedilecek ve çocuklar da ebeveynlerine daha az
saygı duyacaklardır. Refah alıcılarının çok fazla temerküz etmesinden dolayı büyük kentlerde aile dağılması zaten oldukça ileri düzeydedir. Siyasal desteğin ve cinsiyet (toplumsal
cinsiyet) ile aile hakkındaki yasama faaliyetini teşvik etmek ve hayata geçirmenin bir kaynağı olarak toplumsal cinsiyet ve nesle (yaşa) başvurarak her zaman aileler ile hane halklarının reislerinin otoritesi ile aileler arasındaki nesiller arası hiyerarşi zayıflatılmaktadır;
ve beşerî toplumun temel birimi olarak çok nesilli (geniş) ailenin değeri azalmıştır.
Hakikaten, açık hale getirilmesi gereken şudur: Hükûmetin hukuku ve yasaması, (evliliklerle birlikte aileler arasındaki düzenlemeleri, geniş aile evladı, miras, vs. de içeren)
ailenin hukuku ile yasamasına üstün gelir gelmez, bir aile kavramının değeri ve önemi,
sonunda sistematik bir şekilde silinebilir. Zira, kendi içsel hukuk ile düzenini bile bulamaz
ve sağlayamazsa aile nedir ki? Aynı zamanda, açık hale getirilmesi gereken ama henüz
yeterince işaret edilmemiş olan bir başka şey de şudur: Hükûmeti yönetenlerin bakış açısından, onların aile içi meselelere müdahale edebilme kabiliyeti, güçlerinin nihaî ödülü ve
zirvesi olarak değerlendirilmelidir.
Bir kimsenin kişisel avantajı için kabilesel veya ırksal gücenmeleri veya sınıf kıskançlığını sömürmek, bir şeydir. Otonom/özerk ailelerin tamamen –genellikle uyumlu- sistemini bozmak için ailelerin içinde patlak veren kavgaları kullanmak; kendilerini yalıtmak
ve öğeciklere ayırmak (atomize etmek) için bireyleri ailelerinden ayrılsınlar diye ayaklandırmak, bu sayede onlar üzerinde hükûmet gücünü artırmak, tamamıyla başka bir
başarıdır. Bu yüzden, hükûmetin aile siyasası uygulamaya sokulduğu için boşanma, tek
başına yaşama, tek ebeveynlilik ve gayri meşruluk, ebeveyn, eş ve çocuk ihmali veya kötüye kullanımı vakaları ile “geleneksel olmayan” hayat tarzlarının çeşitliliği ve oluş sıklığı
da artmaktadır.20
Bu gelişmeye paralel, cinayet ve suç davranışlarında yavaş ama sürekli bir artış olacaktır. Tekelci himayelerin altında hukuk, her zaman yasamaya dönüştürülecektir. Irksal,
sosyal ve toplumsal cinsiyet adaleti adına gelir ve servetin sonu gelmez biçimde yeniden
dağıtımının bir sonucu olarak davranış ve işbirliğinin evrensel ve değişmez ilkeleri şeklindeki çok önemli adalet fikri, örselenecek ve sonuçta tahrip edilecektir. Daha önceden
varolan (ve keşfedilmesi gereken) bir şey olarak algılanmaktan ziyade hukuk, daha çok,
hükûmet yapımı hukuk (yasama) şeklinde tasavvur edilmektedir.
Bu yüzden, sadece hukuksal belirsizlik artmayacak, aynı zamanda zaman tercihlerinin
sosyal oranına reaksiyon da artacaktır (yani halk, genel olarak daha çok bugün-odaklı
hale gelecek ve artan ölçüde daha kısa plânlama ufkuna sahip olacaktır). Eğer nihaî doğru
şeklinde böyle bir şey yoksa şu halde, mutlak yanlış şeklinde bu türden bir şey de olmaz.
Gerçekten, bugün doğru olan şey, yarın yanlış olabilir; bunun tersi de doğrudur.
Ahlâkî görecelilikle birlikte zaman tercihlerinin artması, şu halde, suçlar ve cinayetler
Bu konu hakkında bkz. Allan C. Carlson, “What Has Government Done to Our Families?” Essays in Political
Economy (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1991); Bryce J. Christensen, “The Family vs. the State,”
Essays in Political Economy (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1992).
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için mükemmel beslenme zemini sağlamaktadır –bu eğilim, özellikle büyük kentlerde belirgindir. Ailelerin dağılmasının en çok ilerlediği, refah alıcılarının en fazla yoğunlaştığı,
genetik fakirleştirme sürecinin en ileri düzeye çıkmış olduğu ve kabilesel ve zorlanmış
bütünleşmenin bir sonucu olarak ırksal gerilimlerin en keskin hal aldığı yerler buradadır.
Kentler, medeniyetlerin merkezleri olmaktan ziyade sosyal dağılmanın, yolsuzluğun, şiddetin ve suçun merkezleri haline gelmiştir.21
Elbette tarih, son tahlilde fikirler tarafından belirlenmektedir ve fikirler, en azından
ilke olarak, neredeyse sürekli olarak değişebilmektedir. Ama fikirleri değiştirmek için insanların bir şeyin yanlış olduğunu görmeleri yeterli değildir. En azından önemli sayıda
insan, yanlış olan şeyin ne olduğunu kavrayacak kadar zeki de olmalıdır.22 Yani, bu kimseler, toplumun –beşerî işbirliğinin- üzerine oturduğu temel, yani burada izah edilmiş
olan ilkeleri anlamalı ve bu kavrayışa göre eylemde bulunmak için yeteri kadar güce sahip
olmalıdır.
Devlet –yargısal bir tekel- medeniyetten uzaklaşmanın kaynağı olarak teşhis edilmelidir: devletler hukuk ve düzen yaratmazlar, bunları tahrip ederler. Aileler ve hane halkları medeniyetin kaynağı olarak görülmelidir. Aile ve hane halkı reislerinin, bütün aile
içi meselelerde yargıç olarak nihaî otoritesini yeniden tesis etmeleri oldukça önemlidir.
Hane halkları yabancı elçilikler gibi yetki sınırlarının dışında mıntıka/bölge ilan edilmelidir. Özgür topluluk ve mekânsal dışlama, kötü şeyler olarak değil de farklı etnik ve ırksal
gruplar arasındaki barışçıl işbirliğini kolaylaştıran iyi şeyler olarak görülmelidir. Refah,
münhasıran ailelerin ve gönüllü hayır kurumlarının bir meselesi olarak düşünülmeli ve
devlet refahı sorumsuzluğun sübvanse edilmesinden başka bir şey olarak görülmemelidir.
Çeviren: Yusuf Şahin

Bu konu hakkında bkz. Edward C. Banfield, “Present-Orientedness and Crime,” Assessing the Criminal,
Randy E. Barnett ve John Hagel, eds. (Cambridge, Mass.: Ballinger, 1977); David Walters, “Crime in the Welfare State,” Criminal Justice?: The Legal System vs. Individual Responsibility, Robert J. Bidinotto, ed. (Irvingtonon-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1994); ayrıca, James Q. Wilson, Thinking About Crime
(New York: Vintage Books, 1985).
22
Bu konu hakkında bkz. Seymour W. Itzkoff, The Decline of Intelligence in America (Westport, Conn.: Praeger, 1994); Seymour W. Itzkoff, The Road to Equality: Evolution and Social Reality (Westport, Conn.: Praeger,
1992).
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Hayek’in “İktisat ve Bilgi”sini
Takdim
Can Madenci

1

928 tarihli makalesinden başlayarak, Hayek çalışmalarında daima iktisat biliminin
temel meselesinin bir eşgüdüm meselesi olduğu vurgulamıştır. 1 Hayek’in ilgilendiği
husus, kendisinden yaklaşık 150 yıl önce Adam Smith’in ilgilendiği hususla aynıdır: Milyonlarca iktisadî ajanın bireysel faaliyeti, bu amaca yönelik olmasa da, belirli bir iktisadî
düzeni nasıl meydana getirmektedir?
Çalışmaları ilerledikçe farklı bireylerin planları arasındaki uyumu sağlayan kurumların üzerinde yoğunlaşan Hayek’e göre, bireylerin kararlarını yönlendiren en önemli piyasa
kurumu fiyatlar sistemidir. Bu nedenle sermaye, faiz, iş çevrimleri ve para teorileri üzerine olan çalışmalarının tümü bu eşgüdüm teması çerçevesinde gelişmiştir. Neo-klasik
iktisatta piyasaların etkinliği hakkında tartışmaların yapıldığı 30’lu ve 40’lı yıllar boyunca, Hayek bilginin ekonomi genelinde dağılımında fiyatlar sisteminin oynadığı rol ile ilgilenmişti. Neo-klasik iktisada göre, piyasaların işleyişine ilişkin yapılacak birkaç varsayım
ile, iktisadî kaynakların ekonomide etkin olarak dağılımını açıklayan bir teoriye ulaşmak
mümkün oluyordu. Ancak Neo-klasik iktisadın tam rekabetçi piyasa modelinde, ekonomideki kaynak dağılımı sürecinde bilginin öğrenilmesi ve yayılması aşamasının önceden
mevcut olduğu kabul ediliyordu. Oysa Hayek’e göre, modern toplumlarda bireylerin sahip
Can Madenci Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü doktora öğrencisidir.
1
“Intertemporal Price Equilibrium and Movements in the Value of Money”, Good Money, Part I: The New
World, The Collected Works of F. A. Hayek, Cilt: V, Ed. Stephen Kresge, Chicago: Chicago University Press,
1999, s. 186-227.

Kış-Bahar 2009, Sayı: 53-54, s. 109-114.
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oldukları bilgi zorunlu olarak kusurlu ve eksikti; asla mükemmel hâle getirilemezdi.2
Bu açıdan Hayek’in ilgilendiği temel mesele, bilginin toplumda hangi biçimde bölüşüldüğü ve buna bağlı olarak insan bilgisinin sınırlarıydı. Zira gelişmiş bir işbölümünün
olduğu modern bir ekonomi, milyonlarca bireyin faaliyetleri arasında bir eşgüdümün bulunmasını gerektiriyordu. Her kişi ekonominin geneli hakkında yalnızca küçük miktarda bilgi sahibi olacağından dolayı, bireylerin faaliyetleri arasındaki bu eşgüdüm oldukça
önemli bir konu hâline geliyordu. Fakat Neo-klasik iktisadın, piyasalara giriş-çıkışın serbest olduğu, işlem maliyetlerinin bulunmadığı, malların türdeş ve fiyatların veri olduğu
piyasa modelinde bu eşgüdüm sürecinin tamamlanmış olduğu varsayılıyordu.
Bu dönemin ürünü olan “İktisat ve Bilgi” adlı makalesiyle Hayek, kariyerinin büyük bir
bölümü boyunca ilgileneceği meselelere yönelmeye başlıyor ve iç gözleme dayalı Wieserci
ve Misesci, teorik ve a priori yaklaşımından ayrılıyordu. 1978 yılında iktisatçı Axel Leijonhufvud ile yaptığı röportajda konuyla ilgili olarak şunları söylüyordu:
“Yıllar geçtikçe yöntem üzerine kendi düşüncelerinizi geliştirdiniz. Yöntem meseleleri
hakkında Mises ile aranızda bir anlaşmazlık oldu mu?
“Hayır, anlaşmazlık olmadı. Yine de, kendisinin benim amacımı anlamasını sağlama girişimimde başarılı olamadım; fakat çoğu durumda olduğundan daha iyi karşıladı bunu
(gülüyor). Sanırım, iktisat ve bilgi üzerine olan makalede kendi görüşümü belirtmiştim: Bireysel planlamaya ilişkin analiz bir açıdan a priori bir mantık sistemi olmakla
birlikte, insanların diğer kişilerin ne yaptıklarını öğrenmesiyle ampirik unsur da işe
dahil olur. Ve Mises’in yaptığı gibi, bütün piyasa teorisinin a priori bir sistem olduğunu
iddia edemezsiniz; çünkü bir kişinin diğer kişilerin ne yaptığını öğrenmesi vasıtasıyla
ampirik unsur da işe dahil olmaktadır. Mises’in a priori iddiasından vazgeçmesi için
nazik bir girişim vardı, fakat onu ikna etmeyi başaramadım (gülüyor).”3

Bu makalede Hayek, bilginin nesnel ve bütün bireylerle gözlem yapan iktisatlar için
veri olduğu varsayımına karşı çıkarak, öncelikle Neo-klasik iktisadın genel denge analizini
(Walrasçı genel denge modeli) eleştiriyor ve toplumu oluşturan bireylerin sahip oldukları
bilgi hakkında iktisatçıların yaptıkları varsayımlar üzerinde duruyordu. Hayek burada iki
soru soruyordu: (a) Toplumun farklı üyelerinin sahip olduğu bilgiye ilişkin varsayımların
ve önermelerin iktisadî analizde oynadığı rol nedir? (b) Formel iktisadî analiz gerçek dünya hakkında ne kadar bilgi sağlamaktadır?
Hayek’in bu iki soruya da yanıtı “çok az” şeklindedir. Zira iktisatçılar veri terimini,
yanlış bir şekilde, gözlem yapan iktisatçının bildiği “nesnel” nitelikteki olgular olarak taHayek’e göre bunun nedenleri şöyledir: (a) Modern toplumlarda bilgi parçalıdır ve milyonlarca bireyin arasında dağılmıştır; (b) İnsan aklının sınırlı olması nedeniyle birçok şey toplumun üyeleri tarafından bilinmez
ve bilinmesi de mümkün değildir; (c) İnsan eylemlerinin amaçlanmamış sonuçları ve bireylerin sahip olduğu
bilginin zımnî niteliği, modern toplumların zaman boyunca evrilen organizmalar olarak anlaşılmalarını gerektirmektedir. Bu organizmalar, bilimin genel yöntemlerinin açıklamasına ya da kontrol etmesine olanak
vermeyen son derece karmaşık bir fenomeni temsil ederler.
3
Alan Ebenstein, Friedrich Hayek: A Biography, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2. Basım, 2003, s. 96-97.
2
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nımlamaktadırlar. Fakat verinin doğru tanımı “davranışlarını açıklamaya çalıştığımız kişiler tarafından bilinen şeyler” anlamında “öznel” nitelikte olmalıdır. Burada Hayek öznel
ve nesnel veri olmak üzere iki ayrıma gitmektedir. “Öznel veri” karar alıcı bireyin zihninde
mevcut olan bilgi, “nesnel veri” ise herkes için elde edilebilir ya da hazır durumda olan bilgi
anlamına gelmektedir. İktisat biliminin ilgilendiği veri, gözlem yapan iktisatçının zihninde değil, eylemde bulunan kişinin zihninde mevcut olan olguları kapsamaktadır. Bu açıdan iktisat, kuramsal önermeleri ancak kendilerine yönelik insan davranışları cinsinden
tanımlanmış şeyleri işaret ettiği ölçüde bir bilim hâlini almaktadır.
Hayek’e göre işbölümü sorunu iktisat biliminin başlangıcından itibaren incelemelerin önde gelen konularından biri olmasına rağmen, bilginin bölüşümü sorunu tamamıyla ihmal edilmiştir. Halbuki bu, toplumsal bir bilim olarak iktisadın ana sorununu
oluşturmaktadır. Açıklanması gereken şey, belirli miktarda bilgiye sahip olan insanların
kendiliğinden etkileşiminin, sanki bilinçli olarak meydana getirilmiş bir duruma nasıl yol
açtığıdır. Genel denge analizi ise, bu sonuca yol açması için farklı bireylerin hangi türden
enformasyon parçalarına sahip olduğunu göstermek yerine, herkesin her şeyi bildiğini
varsayarak bu sorunu geçiştirmektedir. Bir dengeden bahsedebilmek için farklı bireylerin
hangi türde ve miktarda bilgiye sahip olmaları gerektiği meselesi üzerinde hiçbir şekilde
durulmamaktadır.
Denge kavramı tek başına bulunan bir bireye uygulandığında sorun çıkarmamaktadır.
Bireyin eylemleri daima bir plana, bu plan da nesnel olguların öznel olarak algılanmasına dayanmaktadır. Kuşkusuz, söz konusu birey belirli bir zaman noktasında algılarının
yanlış olduğunu fark edebilir ve denge konumunu değiştirebilir. Fakat bireyin belirli bir
zaman noktasındaki öznel algıları açısından bakıldığında, bireyin dengesi sadece bir totolojiden ibarettir. Bununla birlikte, bir bütün olarak bir sisteme uygulandığında denge
kavramı ne anlama gelmektedir? Nitekim toplum bireylerin toplamından oluşmaktadır.
Bireyler de ancak dış dünyaya ilişkin öznel algıları açısından dengededirler ve planlarını
buna dayandırırlar. O zaman, toplumsal açıdan bir dengeden bahsedebilmek için bir unsur daha gereklidir: diğer bireylerin birbirleriyle uyumlu eylemleri.
Hayek toplumsal dengeyi, iktisadî ajanların planlarının birbirleriyle uyumlu olduğu
durum olarak tanımlamaktadır. Bu denge, bu ajanların beklentileri dışsal veriler ile uyuştuğu müddetçe mevcut olacaktır. Bununla birlikte eğer bilgi dağılmış hâlde ise, mesele,
dengeye yönelik hareket değil, bu bilginin eşgüdümü olacaktır. Bilginin dağınık hâlde
bulunması dengeye yönelik hareket esnasında çözülecek bir sorun değildir, tam tersine
daimî bir durumdur. Diğer yandan, Hayek’e göre (münferit piyasaların kullandıkları enformasyonun aksine) bilgi, ekonomi genelinde dağılmış olduğundan dolayı, ex-ante verili
olarak kabul edilemez. Zira bilginin çoğu dengeye yönelik süreç esnasında elde edilmekte
ve kullanılmaktadır. Dolayısıyla denge koşullarını niteleyen bilgi dengeye yönelik süreç
esnasında ortaya çıkmaktadır. Bu bilgi bu süreç öncesinde mevcut olan bilgi değildir, dolayısıyla iktisatçılar bilginin “verili” olduğunu varsayamazlar.
Verilerin sürekli olarak değiştiği bir dünyada herkes farklı bilgi parçalarına sahip ise,
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bu bilgi parçaları arasındaki eşgüdüm nasıl sağlanmaktadır? Hayek’e göre denge, bireysel
bilgi ve beklentilerle bunlara dayanan eylemlerin dışsal veriler ile uyumlu olduğu durumda meydana gelmektedir. Bu dışsal veriler aynı zamanda diğer bireylerin eylemlerini de
kapsamaktadır. Diğer bir ifadeyle, denge için öznel ve nesnel verilerin birbirleriyle uyuşur olması gerekir. Buna ilâveten, belirli bir zaman devresi boyunca mevcut olduğundan
dolayı, dengenin bu zaman devresi dahilindeki her noktada mevcut olmalıdır. Bu açıdan
denge, sadece belirli bir zaman noktasında değil, zamanın akışı esnasında her noktada
bireyler arasında var olan bir ilişkidir. Dolayısıyla denge ilişkileri yalnızca nesnel olgular
vasıtasıyla türetilemez, zira insanların eylemlerine ilişkin bir analiz ancak onların sahip
olduğu bilgilerden hareket edebilir. Bu analiz belirli bir nesnel veriden de hareket edemez,
çünkü farklı insanlara ait öznel veriler birbirleriyle uyumlu ya da uyumsuzdurlar ve böylece dengenin meydana gelip gelmeyeceğini önceden belirlerler.
Bireyler beklentilerini rasyonel bir şekilde oluştururlar. Bundan kastedilen, bireylerin
yeni bilgiler elde ettikçe, beklentilerinin giderek daha fazla doğruluk kazanmasıdır. Bu
açıdan, bilgi ne sabittir ne de dışsaldır. Bu nedenle dengeye hiçbir zaman ulaşılamayabilir.
Eğer belirli bir zaman noktasında denge mevcut ise, bireylerin planları hem birbirleriyle
hem de gerçek dünyanın teknik olgularıyla uyumlu olacak ve her plan başarılı bir şekilde
icra edilecektir. Bu denge de zamanlar arası bir denge olacaktır. Dolayısıyla, bireylerin
alım-satıma ilişkin ve diğer bireylerle bağlantılı olan planlarını gerçekleştirdikleri münferit bir piyasada fiyatlar değişmeyecektir. Buna ilâveten, bireyler kendi faaliyetleri için
zorunlu olan bilgiyi dengeye yönelik süreç esnasında elde ettiklerinden dolayı, söz konusu
bilgi bu süreç öncesinde mevcut olmayacak, bu süreç esnasında ortaya çıkacaktır.
Diğer yandan, Neo-klasik iktisadın formel denge analizi amaçlar ve araçlar arasından
tercihte bulunan bir mantık açısından işlemektedir. Buna göre, piyasadaki mübadele
ilişkilerini insanların belirli tercihleri yönlendirmektedir. Hayek’in “Saf Tercih Mantığı”
(Pure Logic of Choice) olarak adlandırdığı bu mantık, piyasa sürecini açıklamak için gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Bu mantığın, farklı kurumsal ortamlarda bilginin
hangi şekilde elde edildiğine ilişkin ampirik incelemelerle tamamlanması gerekmektedir.
Dolayısıyla, iktisadî rasyonelliğin Neo-klasik analizin varsaydığı gibi sadece insanların
davranışları tarafından şekillendirildiği kabul edilemez; bu rasyonellik aynı zamanda belirli bir kurumsal ortama da tâbidir. Bu nedenle iktisadî fenomenlerin kurumsal, kültürel
ve hukukî yapılardan bağımsız olarak anlaşılmaları mümkün değildir.
Bu hususu biraz açarsak; Hayek’e göre Saf Tercih Mantığı evrensel niteliktedir. Her durumda bireyler, arzuladıkları amaçlara en iyi biçimde ulaşmak için kullanımlarında olan
araçlardan yararlanırlar. Bununla birlikte, bu mantık dengenin erişildiği sürece ilişkin ya
da dengeye yönelik bir eğilimin bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir şey söylememektedir. Zira bireyler tarafından yapılan kaynak dağılımına bakarak, yani bu dağılımın
mantığını inceleyerek toplumsal süreçler hakkında çıkarımlarda bulunmak, toplumdaki
bütün bireylerin aynı öncülleri ve dolayısıyla aynı bilgiyi paylaştıkları anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle, tercih mantığının uygulanması, ancak toplumdaki bireylerin denge du132
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rumunda iken aynı bilgiyi paylaşmaları hâlinde mümkündür. Bu denge durumu da, öznel
veri ile nesnel olgu arasındaki uygunluk ile tanımlanmaktadır. Nitekim bireylerin yaptıkları tercihler diğer bireylerin tercihleriyle uyuşmadığında, piyasa aracılığıyla iletilen bilgi
bireylerin planlarını yeniden gözden geçirmelerini sağlamaktadır. Bu açıdan, tecrübeler
vasıtasıyla bilginin elde edilmesine ve dengeye yönelik bir eğilimin bulunduğuna ilişkin
önermeler mantıksal değil, ampirik niteliklidirler.
Bu husustan hareket edildiğinde, bireylerin tüm davranışlarını amaç-araç mantığı
çerçevesinde açıklamak doğru değildir. Bireylerin davranışları aynı zamanda alışkanlıklar, gelenekler ve benzeri toplumsal kurumlar tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle
Hayek’in piyasa sürecine ilişkin anlayışı, davranışçı yaklaşım yerine kurumsal açıklamalar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bireylere ilişkin farklı sonuçların meydana gelmesine yol
açan şey, insan davranışlarından ziyade bu bireylerin içerisinde bulundukları kurumsal
ortamdır. Bu kurumsal ortam ekonomideki eşgüdümü kolaylaştırmakta ya da zorlaştırmaktadır. O hâlde iktisatçıların ve genel olarak toplumsal bilimlerin ilgilenmeleri gereken
mesele, bireylerin ekonomi genelinde dağılmış olan bilgiyi öğrenmelerine ve buna göre
hareket etmelerine hangi kurumsal ortamın müsaade ettiğidir. Bu inceleme de Hayek’e
göre davranışçı yaklaşım ile değil, verstehende toplumsal bilimler ile yapılmalıdır.
Sonuç olarak; özel mülkiyetin olduğu iktisadî bir düzende rekabetçi piyasa süreci, ekonomi geneline yayılmış olan bilgi parçalarını bireylerin elde etmelerine olanak tanıyarak,
bireysel planlar arasındaki uyumu ve ekonomideki eşgüdümü sağlamaktadır. Bu şekilde
oluşan iktisadî düzene de Hayek “Kendiliğinden Düzen” adını veriyor. Hayek söz konusu
makalesi hakkında şunları ifade ediyor:
“İktisat ve Bilgi gerçekten de meselelere yeni bir ışık altında bakışımın başlangıcını
oluşturuyordu. O ana dek geleneksel fikirler geliştiriyordum. 1936’daki konuşma ile
kendi tarzımla düşünmeye başladım. Birkaç fikir tek bir konu üzerinde birleşiyordu.
Sosyalizm üzerine olan denemelerim, fiyatların benim iş çevrimi teorimde üretimi
yönlendiren rehberler olarak kullanılması, tahminler hakkında o dönem yapılan tartışmalar ... belki bir dereceye kadar Frank’in Risk, Uncertainty and Profit’i – bunların
hepsi bir araya geldi.
“Kimi zaman özel konuşmalarımda, toplumsal bilimlerde bir keşif ve iki yenilik yaptığımı söylüyorum. Yaptığım keşif, dağılmış bilginin kullanımı yaklaşımıdır; bunu kısaca
böyle formüle ediyorum. Ve yaptığım iki yenilik de, paranın ulusal olmaktan çıkarılması ve benim demokrasi sistemimdir.
“Ve bir aydınlanma hissi, ani bir heyecan ile o konuşmayı yazdım. Gayet iyi bilinen meseleleri yeni bir şekilde yazdığımın farkındaydım ve konuşmanın basıldığını gördüğüm
an belki de kariyerimdeki en heyecanlı andı.” 4

Son olarak şunu belirtelim: Hayek’in önemli bir özelliği, yazılarında kullandığı üslubun kimi zaman oldukça ağıra kaçması ve çetrefil hâle bürünmesidir. Bu durum yazıları4
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nın okunmasını bir hayli zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, Hayek’in bu ağır dili okuyucunun
okuma “eylemine” etkin olarak katılmasını gerektiriyor. Bu noktayla ilgili hoş bir tezat
oluşturması açısından Marx’dan bir alıntıyla bitirelim: “Bilime giden geniş bir yol yoktur;
ancak onun dik patikalarına yorucu bir tırmanış yapmaktan çekinmeyenler, bilimin aydınlık doruklarına ulaşma fırsatına sahip olabilirler.”5

5

Karl Marx, “Preface to the French Edition”, Capital, Cilt: I, Londra: Penguin Books, 1976.
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