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Liberal Düşünce, hakemli bir dergidir.

Takdim

Elinizde, Liberal Düşünce’nin 2011 yılının son sayısı yer alıyor. Bu sayı, esas itibariyle, Amerikan liberalizminin, liberalizm olup olmadığını tartışan yazılardan
oluşuyor.
“İlliberal Liberteryenler: Liberteryen Niçin Liberal Bir Görüş Değildir?” başlıklı ilk yazı, Samuel Freeman’a ait. Bu yazısında Freeman, liberalizm etiketini
kullanan ama gerçekte liberalizm olmadığına inandığı liberteryenizm üzerinden
kendisinin sahici liberalizm olarak kabul ettiği Amerikan liberalizmini açıklamaya ve haklılaştırmaya çalışmaktadır. İkinci yazıda Atilla Yayla, “Amerikan Liberalizmi Ne Kadar Liberal?” sorusuyla buna, Hume-Smith-Menger-Hayek geleneğine bağlı klâsik liberal bakış açısından hareketle, cevap vermektedir. Yayla,
Amerikan liberalizminin, klâsik liberallerin kapıdan kovdukları devlet despotizmini güler yüzlü ve nazik otoriteryenizm olarak parça parça bacadan içeri sokma
potansiyeli taşıdığına dikkat çekmektedir.
“Klâsik Liberalizm Nedir?” sorusunu sorup sonra da cevaplandırdığı ilk yazısında Raico, klâsik liberalizmin, “özel mülkiyeti, engelsiz bir piyasa ekonomisini, hukukun hâkimiyetini, din ve basın özgürlüğünün anayasal garantilerini
ve serbest ticarete dayanan uluslararası barışı savunan ideoloji” olarak tanımlamaktadır. Raico, ikinci yazısında, 19. Asır’ın sonlarına kadar Avrupa ve ABD’de
yükselen değer olan liberalizmin nasıl olup da 20. Asır’a girerken irtifa kaybetmeye başladığını ve bu eğilimin 20. Asır’ın sonlarına kadar devam ettiğini, ancak 1970’li ve 1980’li yıllarda sosyalist plânlama ile müdahaleci programların
başarısızlığının klâsik liberalizmi tekrar dünyanın gündemine soktuğunu belirtmektedir. Bununla birlikte Raico, Batı ülkelerinde devletin dur durak bilmeksizin
genişlediğini ve dolayısıyla mücadelenin hız kesmeden sürmesinin bir zaruret
olduğunu da hatırlatmaktadır.
David Conway, “Klâsik Liberalizm” başlıklı makalesinde klâsik liberalizm ile
liberalizmin modern türleri arasındaki temel farkın, birincisinin, özgürlük ve
adaletin sağlanması bakımından devlete –toplumun temin edemediği sınırlı bir
yelpazedeki malların üretilmesi ve sunulması şeklinde– çok daha sınırlı bir rol
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vermesi olduğuna işaret eder. Steven Horwitz; Smith, Menger ve Hayek’ten hareketle, insanların dizayn ettiği değil de insan davranışlarının bir ürünü olan, insanların pratiklerin, kuralların ve kurumların muhtemel yararlarını rasyonel bir
şekilde görmeleri ve onları maksatlı bir şekilde inşa etmelerinin değil de değişik
beşerî aktörlerin kendi amaçlarını ve plânlarını takip etmelerinin niyetlenmemiş
sonuçları anlamından “kendiliğinden doğan düzen” kavramı üzerinde durmaktadır. Bu kapsamlı değerlendirmesiyle Horwitz, bir bakıma, sosyal dünyanın insan
dizaynından değil de insan davranışlarından doğduğuna işaret etmektedir.
S. Davies, “Liberteryenizme Tarihî ve Güncel Açıdan Kısa Bir Bakış” başlıklı
yazısında, 20. Yüzyıl’da liberalizmin eksen kaymasına uğraması yüzünden ABD’li
liberallerin yeni bir kavram arayışına girdiğine ve önerilen alternatiflerden birinin “liberteryenizm” olduğuna, ancak bu kavramın henüz tam olarak benimsenmediğine ve bu yüzden ABD’de klâsik liberallerin liberalizm kavramını da kullanmaya devam ettiklerine işaret etmektedir.
Liberalizm üzerine son yazı Colin Bird’e ait. O da, başkalarının da aynısını
yapma eşit hakkına saygı gösterdikleri sürece bireylere hayatlarını diledikleri
gibi yaşama mutlak hakkını veren liberteryenizme, zenginliğin yeniden dağıtımı
ve en azından ılımlı bir refah devletini liberal temellerde haklılaştırmaya çalışan
refahçı liberallerden gelen eleştirileri özetlemektedir.
İrfan Çelik’in “Kuvvetler Ayrılığı: Bir İndirgeme ve Dönüşüm” başlıklı yazısı,
daha önce teknik bir sorundan dolayı sorunlu bir şekilde yayımlanmıştı. Bize ait
olan hatayı düzeltmek adına, Çelik’in yazısının tekrar yayınlıyoruz.
Necmettin Doğan ise yazısında, Türk devlet geleneğiyle ilgili yapılan birçok
güncel tarihî ve sosyolojik çalışmada, çok sayıda Oryantalistin, gezginin ve devlet adamının katkılarıyla şekillendirdiği “Doğu despotizmi” ve patrimonyalizm
kavramlarının analitik bir araç olarak kullanılmakta olduğuna, bu durumun, geniş bir tarihî kesiti değişmez bir toplumsal ve kültürel yapı olarak algılamayı
beraberinde getirdiğine işaret etmektedir.
Bu sayının son makalesi, bugüne kadar bu dergide pek ele alınmamış bir konuya, Çin ekonomisine odaklanmaktadır. Genç akademisyen Ümit Çalık, Mao öncesi
ile Mao sonrası dönem ekonomisinde ne gibi değişiklikler olduğunu tespit etmeye çalışmakta, özetle, 1978 yılında başlayan ve merkezî otorite eliyle gerçekleştirilen reform süreciyle birlikte Çin ekonomisinin serbest piyasa ekonomisine
doğru evrilmeye başladığı sonucuna ulaşmaktadır.
Bir sonraki sayı, “Chicago Okulu”yla ilgili olacak.
Okuyucularımızın zihinleri hep açık olsun, temennisiyle…
Yusuf Şahin
Editör
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İlliberal Liberteryenler:Liberteryenizm
Niçin Liberal Bir Görüş Değildir?
Samuel Freeman
Felsefe ve Hukuk Profesörü l University of Pennsylvania

Çeviren: Atilla Yayla
Liberal Düşünce, Yıl 16, Sayı 64, Güz 2011, s. 5-39.

Felsefî bir doktrin olarak liberalizm bir sosyal ve politik kurumlar sistemi olarak
liberalizmden ayırt edilebilir. Felsefî liberalizm kabul eder ki, ilk olarak, bir zatî
(intrinsic) iyiler çoğulluğu vardır ve hiçbir tek hayat tarzı bütün iyileri ihtiva edemez. Ayrıca kendi hatırlarına tasvip etmeye değer farklı hayat tarzları mevcuttur.
İkinci olarak, kendileri için hangi zatî iyiler münasip olursa olsun, bireylerin kendi iyi konseptlerini belirleme ve takip etme özgürlüğüne sâhip olmaları, onların
iyi bir hayat yaşamaları için elzemdir. Son olarak, bireylerin iyisi için gerekli olan
şey onların özgürce benimsedikleri iyi konseptlerinin adâletle tutarlı olmasıdır.
Herkesin, diğerlerinin temel haklarına ve adâletin öbür gereklerine saygı gösterecek şekilde özgürlüklerini kullanmada bir menfaati vardır. Bu adâletin mecburen
bir zatî iyi olduğu anlamına gelmemesine rağmen (gerçi olabilirdi de), adâletin
taleplerini gözetmenin iyi bir hayat yaşamanın ön şartı olduğu anlamına gelir.
Kant, Mill, Rawls, Berlin, Dworkin, Raz, Ackerman, B. Barry ve daha birçok yazar
bu iddiaların bir türünü onaylar. Fakat, felsefî liberalizm bir liberal anayasa dâhil
liberteryenizmi onaylayan birçok kimse de kendini klâsik liberal olarak adlandırır.
İddia etmekteyim ki liberteryenizmin liberalizme benzerliği sathîdir, sonunda liberteryenizm ana liberal kurumları reddeder. Doğru anlaşıldığında liberteryenizm
liberalizmin kendisini tarihî olarak ona karşı tanımladığı bir görüşe, feodalizmin
temel özelliği olan özel politik güç (iktidar) doktrinine benzer. Liberteryenizm,
feodalizm gibi, haklı siyasal gücü bir özel sözleşmeler ağına (network) dayanmış
5
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olarak anlar (tasavvur eder). Liberalizmin esası olan, siyasal gücün, ortak iyi için
tarafsız biçimde icra edilecek bir kamu gücü olduğu görüşünü reddeder.
Bu iddiaların değerlendirilmesi bir zemin hazırlığını gerektirir. Ana liberal kurumlarla ilgili bir tartışmayla başlayacağım. Bölüm II, liberteryenizme dönüyor
ve onun bir tür mülkiyet olarak özgürlük yorumunu irdeliyor. Sonra, III Bölümde
liberteryenlerin bir tür mülkiyet olarak özgürlük konseptinin nasıl onları temel
liberal kurumları reddetmeye yönelttiğini gösteriyorum.1

Liberal Bir Yapının Kurumsal Vasıfları
Temel Özgürlüklere Eşit Haklar
Liberal bir toplumun en karakteristik vasfı onun inançlara ve farklı hayat tarzlarına toleransıdır. Muhalefet, ayak uydurmama (nonconformity) ve garanti edilmiş
bağımsızlık alanı sosyal hayatta normal kabul edilir. Tolerans belirli özgürlüklerin diğerlerinden daha önemli olduğunu politik kabulü tarafından kurumsallaştırılır. Bu temel özgürlükler, hukukun hâkimiyeti yoluyla bireylerin güvenlik
ve kişiliğini ve önceden çizilmiş (öngörülmüş sınırlara göre) diledikleri (seçtikleri) gibi yaşama özgürlüklerini korumak üzere dizayn edilir. Temel özgürlükler,
sosyal ve ekonomik statüleriyle ilintisiz olarak bütün kişilere (veya en azından
bütün vatandaşlara) eşit olarak uygulanır. Temel özgürlükler eşitliği liberal kurumlarda eşitliğin tanınmasının ana yoludur.
Liberal filozoflar farklı temel özgürlük listeleri sunar, fakat onların hepsine
göre vicdan özgürlüğü merkezî şekilde önemlidir. Vicdan özgürlüğü, 17. Yüzyıl’da
liberalizmin orjinleri açısından önemli olan dinî inançlar özgürlüğünü de kapsar.2
Vicdan özgürlüğü modern zamanlarda hayatın anlamı ve nihaî değeri soruları
üzerinde felsefî görüşler ve ahlâkî kanaatler oluşturma özgürlüğünü de kapsama durumuna geldi. Vicdan özgürlüğü belki de en önemli özgürlüktür, çünkü
dinî, ahlâkî ve felsefî inançların tolerasyonunu garanti eder ve iyi konseptlerinin
çoğulluğuna müsaade eder. Fakat diğer özgürlükler de eşit politik öneme sâhip
telakki edilir duruma gelmiştir. Mill’in kendi Özgürlük İlkesi’nin parçası olarak
muhafaza ettiği özgürlüklerin listesi şunları kapsar: Vicdan özgürlüğü, (ifade, basın, kanaat ve bütün konuları) araştırma özgürlüğü dâhil düşünce ve tartışma özgürlüğü; “zevkler ve takip etmeler özgürlüğü” veya kişinin karakterine uygun bir
1 Amacım onurlu terim “liberal”e “ övücü haklar” tesis etmek deği, fakat daha ziyade ilkelerdeki ve kurumlardaki bir temel
farka işaret etmek ve liberteryenlerin gerçekten tasdik ettiği, bu farka yol açan ilkeleri keşfetmek. Eğer herhangi bir kimse
liberteryenizmi “liberal” bir kavram olarak görmeye devam ederse, bunda, onun diğer liberal görüşlerle farklarının önemli
olduğu anlaşıldığı takdirde, mesele yok. Fakat liberteryenizmi bir liberalizm tür olarak kategorize etmek iki görüş hakkında
gerçekten ayırt edici şeyi karanlıkta bırakır (engeller).
2 Yaklaşık iki asırlık dinî mücadele ve çatışmadan sonra aydınlanmış kanaat tedricen dinî inanan artık politik birlik ve sadakat için bir zemin temin etmeye muktedir olmadığını kabul etmeye başladı. Görüldü ki halk kaçınılmaz olarak çelişen dinî
görüşlere sâhip olacaktır ve devletin bir inancı dayatması daimî çatışma için bir yoldur. Din savaşlarında liberalizmin orijini
hakkında John Rawls’un Political Lİberalism (New York: Colombia University Press, 1993, paperback ed. 1996) adlı kitabına
yazdığı girişe bakın, ss. XXIV-VI; keza bkz. John Gray, Two Faces of Liberalism (Oxford: Blackwells, 2000), böl.1.
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hayat planını izleme özgürlüğü; ve birlik oluşturma (teşkilatlanma) özgürlüğü.3
Rawls’un temel özgürlükler listesi benzerdir.4 Vicdan özgürlüğü; düşünce özgürlüğü ve teşkilatlanma özgürlüğüne ilaveten, Rawls şunları da dâhil eder: Siyasal
özgürlükler (oy verme ve kamu görevi alma hakkı, toplanma hakkı ve partiler
kurma ve partilere katılma hakkı dâhil), kişinin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü muhafaza etmek için gerekli haklar ve özgürlükler (meslek ve seyahat özgürlüğü ile kişisel mülkiyet tutma (edinme) hakkı5 dâhil); ve hukukun hâkimiyetini
muhafaza etmek için lâzım haklar ve özgürlükler.6
Bu hakları temel haklar olarak görmekle liberaller onların hem temel hem
(sâhiplerinden) alınamaz olduğunu kasteder. Hakların veya özgürlüklerin temel
olduğunu söylemek onların diğer politik değerler üzerinde mutlak önceliğe sâhip
olduğunu; kurban edilemeyeceklerini ve olağan politik prosedürlerde gayri temel
(non-basic) haklarla karşılaştırılamayacaklarını söylemektir. O zaman, vatandaşların temel özgürlükleri ne demokratik çoğunlukların tercihlerini tatmin uğruna, ne
ekonomik etkinliği geliştirmek için, ne de kültürel mükemmelliğin mükemmeliyetçi değerlerine ulaşmak (elde etmek) için ihlâl edilecektir. Liberal doktrin standart olarak temel özgürlüklerin kullanılmasına sınırların yalnızca diğerlerinin temel özgürlüklerini ve haklarını ve onları yaşatmak için ihtiyaç duyulan adâletin
gereklerini muhafaza etmek ve korumak amacıyla konabileceğini kabul eder.7
Amacımız açısından daha önemlisi, temel özgürlükler fikri aynı zamanda onların geri alınamazlığını (vazgeçilemezliğini) (inalienability) kapsar: Bir kişi temel
özgürlükleri sözleşmeyle transfer edemez veya onlardan gönüllü olarak vazgeçemez. Hiçbir liberal devlet, bir kişinin veya daha fazla sayıda kişinin kendilerini köle
olmak için satmaya veya sözleşmeli kulluğa (hizmetçiliğe) (identured servitude) düşürmeye çalıştığı bir sözleşmeyi veya kendilerini bazı dinî grupların dâimî üyesi
yaparak vicdan özgürlüğünden vazgeçmeyi kabul ettiği bir sözleşmeyi uygulamaz.
Çünkü insanlar temel özgürlükleri gönüllü olarak transfer edemez, bu tür özgürlükler belirli şeylerdeki mülkiyet hakları gibi değildir.8 İnsanlar başkalarının hakla3 Bkz. Mill, On Liberty, böl. 1, ss. 16-17, bölümün sonuna yakın.
4 Bkz. Rawls, Political Liberalism, Lecture 8, s.291. Rawls’un A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press,
1971, revised edition 1999) kitabında verilen temel özgürlüklerin başlangıç tanımını geliştiren temel özgürlükler listesi için,
s.61/53 rev. Bundan sonra birinci ve ikinci edisyonlara verilen sayfa atıfları şöyle gösterilecek: 79/66.
5 Bkz. Rawls, Political Liberalism, s. 335, ki burada Rawls hareket ve meslek özgürlüğünün inkârının kişinin özgürlük ve bütünlüğünün ihlâl ettiğini söylemektedir. A Theory of Justice, s. 61/53 ve Political Liberalism’de, s. 298, Rawls kişisel mülkiyet
edinmenin kişinin özgürlüğünün parçası olduğunu söyler.
6 Hukukun hâkimiyeti, benzer durumların benzer muameleye tâbi tutulması, kanunsuz suç olmaması, kanunların kamusal
ilanı, geriye yürüyen kanun olmaması, açık ve alenî yargılama, rasyonel soruşturmayı garanti eden ispat (dâhil) kuralları ve
âdil yargılanmayla bağlantılı bir dizi diğer haklar dâhil çeşitli şartları kapsar. Bkz. Rawls, Theory of Justice, sec. 38.
7 Örneğin, bir kişinin konuşma özgürlüğü (freedom of speech) eğer onun bu özgürlüğü yakın şiddete (meselâ, tehditler,
kumpaslar veya isyana teşvik ) ve bu yüzden korkuya veya mülkiyetle ilgili aldatmalara (hile ve yalan reklâm yapmaya yasaklar) veya kişinin şahsiyetine haklılaştırılamaz zarara (mahremiyetin ihlâliyle veya özel hayatla ilgili iftiralara engeller) sebep
oluyorsa sınırlanabilir. Bunlar Rawls’un “özgürlük yalnızca özgürlük uğruna kısıtlanabilir” sözüyle kastettiği şeyin örnekleridir.
Bkz. Rawls, Theory of Justice, sec. 39, ve Political Liberalism, böl. 8.
8 Bazı hukuk bilginleri özgül istihdam sözleşmelerinin kölelik ve sözleşmeli kölelikle aynı olduğunu, sadece derece bakı-
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rını ihlâl eden bir suç işlemeleri hâlinde istemedikleri hâlde belirli özgürlüklerini
kaybedebilir, fakat gönüllü olmayan kaybediş gönüllü vazgeçmeyle aynı değildir.9
Vazgeçilemezlik için çeşitli argümanlar ileri sürüldü.10 Kant’tan kaynaklanan
bir argüman şudur: Vazgeçilmezlik sınırlaması kişilerin onurlu varlıklar olarak
statülerini muhafaza etmek için gereklidir. Kant’a göre, insanlığımız özgürlük ve
akıl için kapasitemizi kapsar. Bu kapasitelere sâhip olarak kişiler, “bütün fiyatların ötesinde bir tür değer, şeref sâhibidirler. Şeref sâhibi olarak kişiler statüleri ve durumları ne olursa olsun saygıyı hak eder. Eşit temel haklar kişiler için
şeref sâhibi varlıklar olarak eşit saygıyı garanti eder (çünkü kısmen eşit saygıyı
oluşturur). Temel haklar eşit saygıyı garanti ettiğinden, temel hakların bir moral
mübadele (exchange) değeri bulunmaz; özneler (insanlar) haklarını ve insanlıklarını pazarlığa tâbi tutamazlar. Bir insanın özgürlük kapasitesinden özgürce vazgeçmesi ahlâkî olarak geçersizdir, çünkü bu (davranış) bireyin kendi insanlığına
hürmet etmez. Her birinin eşit saygı görme (hakkı) statüsünü garanti ederek,
vazgeçilmezlik, bireylerin şerefini korur.
Bazıları, Kantçı vazgeçilmezlik argümanını, onun paternalizmi için eleştirirler, ki burada paternalizm muktedir ve rıza gösteren bireylerin kendileriyle ilgili (self-regarding) serbest tercihlerinin ve anlaşmalarının, onaylamayabilecekleri
menfaatleri korumak için sınırlanması olarak tanımlanır. Eleştiriciler (münekkitler) kişilere saygının onların bilgiye dayalı gönüllü tercihlerine, bu tercihleri
rasyonel olmasa bile, saygı göstermeyi murad ettiğini iddia eder. Eğer bir kişinin
kendi onurunu ve özgürlük kapasitelerini muhafaza etmek o kişi için yeterince
önemli değilse, bu kişi daha fazla “bireyselliği” veya hissedilen çıkarları sınırlayan bağlayıcı anlaşmalara gönüllü olarak girmekte niçin sınırlansın?11 Bu itiraz
liberallerin farklılaştığı ihtilaflı bir konuyu gündeme getirir: İnsanlar niçin temel
haklara ve özgürlüklere sâhip olarak yola çıkmalıdır? (Kantçıların iddia ettiği
gibi) kişilerin akıl ve özgürlük kapasiteleri yüzünden mi? (Liberal faydacıların
söyleyebileceği gibi) mutluluk ve arzu kapasiteleri yüzünden mi? (Locke ve domından fark ettiğini iler sürer. Fakat bu (yaklaşım) özgül istihdam sözleşmelerinin mahiyetini yanlış anlar. Bu sözleşmeler
meslek özgürlüğünden ve kişinin vücudu üzerindeki kontrolünden vazgeçmesini ilzam etmez. Kişi her zaman sözleşmeden
vazgeçebilir ve (genellikle özgül hizmetler sözleşmesi tarafından periyot için olanla aynı meslek (iş) olmamasına rağmen)
başka bir iş (meslek) tutabilir. Meselâ, bir profesyonel atlet emekli olup başka bir işe başlayabilir, fakat sözleşmesinin süresi
boyunca başka bir takım için aynı sporda yarışamaz.
9 Bir mahkûm, aşikârdır ki, temel özgürlüklerinin bazılarını kaybeder -teşkilâtlanma özgürlüğü, kendi iyisinin peşinden gitme özgürlüğü, seyahat özgürlüğü ve normal olarak oy verme hakkı- fakat vicdan özgürlüğünü veya bütün düşünce ve ifade
özgürlüğünü kaybetmez.
10 Bkz. Mill, On Liberty, böl. V, ss. 113-15; Rousseau, Social Contract, kitap I, böl. 4, “On Slavery” Rousseau, The Basic Political Writings içinde, tr. By David A. Cress (Indianapolis, Hackett, 1987), ss. 144-47. John Ladd tarafından tercüme edilen
Metaphysical Elements of Justice (New York: Library of Liberal Arts, 1965) s. 58’de, Kant der ki “Hiç kimse kendisinin kişi
olmasını bitirecek bir tür bağımlılık sözleşmesi yoluyla kendisini bağlayamaz.” “On the Proverb: That May be True in Theory
but is of No Practical Use” da (Ak VIII: 293, TedHumphrey tarafından tercüme edilen Perpetual Peace and Other Essays’de
[Indianapolis: Hackett, 1983] alıntılanmakta) Kant demektedir ki, hiç kimse bir kişi olarak eşitliğini, kanunu çiğnemek yoluyla
hâriç, kaybedemez; eşitlik “bir sözleşme yoluyla…” (kişiden) alınamaz, “çünkü (kendisinin veya başka birinin) hakla uyumlu,
onun kendisine sâhipliğini sona erdirebileceği ve evcil hayvanlar cinsine getirebileceği bir eylemi (act) yoktur (olamaz)”.
11 Bkz. Joel Feinberg, Harm to Self (Oxford: Oxford University Press, 1986), ss. 94-97.
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ğal hukuk teorisyenlerinin ileri sürdüğü gibi) hepsi Tanrı tarafından eşit olarak
yaratıldıkları için mi? Başka bir sebepten mi (örneğin herkesin kendini gerçekleştirme veya mükemmelleşme kapasitesi)?
Liberal vazgeçilmezlik argümanı bu anlaşmazlık kaynağından kaçınabilir. Çünkü vazgeçilmezlik konusu temel hukukî kurumlara, özellikle de mülkiyet ve kişisel
anlaşmaları zorlamak için devlet iktidarının kullanılması kurumlarının dizaynı sorununa gelir.12 Liberalizmin vazgeçilmezlik sınırlamasıyla ilgili hiçbir şey insanları
neredeyse herhangi bir derecede efendi veya tâbi rollerini gönüllü olarak deruhte
etmekten menetmez. Eğer bu kişinin rıza gösteren bir başka kişiyle ilişkisinde yaşamak istediği hayat tarzıysa, öyle olsun; bu birlik oluşturma özgürlüğü korunur.
Vazgeçilmezlik sınırlaması ima eder ki, kişi her zaman bu esas itibariyle özel ilişkiden çıkma hakkına sâhiptir.13 Problem şu karşı görüşle doğar: Bu özel ilişkiye,
zorla uygulanabilme kapasiteleriyle legal sözleşme mekanizması ve özel mülkiyet
kurumu sokulmalıdır. O zaman gönüllü kölelik ilişkisi düzenlemesi artık sadece
rıza gösteren yetişkinler arasında bir mesele olmaktan çıkar; bir sivik hukuk ve
alenî olarak (publicly) tanınan hak meselesi olur. Anlaşmanın bir tarafı, bir başka
kişi üzerinde sâhiplik veren bir özel anlaşmanın diğer insanlar tarafından tanınmasının ve sayılmasının (saygı görmesini) bir hak olmasını talep etmek için kamusal
ve siyasal alana girer. Toplum açıkça paralel bir tavra ve bir insana moral saygı ve
ihtimama layık hak sâhibi bir varlık olarak değil fakat bir mülk, sâhiplenilebilen
bir nesne olarak muamele etmeye çağrılır. Temel haklardan vazgeçilmesi, politik
olarak kabul edildiğinde, sadece (hakları) transfer edene değil, fakat topluma ve
toplumun üyelerine de bu işlemleri kabul etme ve destekleme görevleri yükler.
Diğerlerinin eşitler olarak moral kaderini ve politik statüsünü ihmal etmeye ve
onların sivik ve moral olarak alçaltmaya katılmaya davet ediliriz. Karşılıklı saygı
istenmeyen zarardan koruma ve zorluk içindeki kimselerle karşılıklı yardımlaşma legal ve moral görevleri askıya alınır ve toplumun üyeleri kolektif güçlerini
bir başkasının “mülkiyetini” sözleşme mükellefiyetine uymak için uygulama yükümlülüğü altına girer.14 Vazgeçme anlaşmalarını zorla uygulanabilir (enforceable)
12 Metinde izleyen argüman şu görevleri kabul etmek için Kantçı olmak mecburiyeti olmadığını varsayar: karşılıklı saygı ve
yardımlaşma görevleri; diğerlerine rızaları (istekleri-iradeleri) hilafına ve şahsî çıkar uğruna zarar vermenin yanlış olması;
diğer insanlara eşya muamelesi yapmayı içereceğinden köleliğin yanlış olması; ve diğerlerine hak sâhibi kişiler olarak saygı
göstermeme. Faydacı ve doğal hukukçu teoriler bütün bunları meşru sebepler olarak kabul edebilir.
13 Brian Barry çıkma hakkının birlik oluşturma özgürlüğü için esas (önemli) olduğunu söyler. Bkz. Onun (kitabı) Culture and
Equality (Cambridge: Harvard University Press, 2001), ss. 148-62.
14 Bu problemi anlatmak için kölelik sözleşmelerinin ahlâkî ve hukukî olarak bağlayıcı kabul edildiğini varsayın. Köleliğe gençlik
coşkunluğu, düşüncesizliği veya ümitsizliği yüzünden sözleşmeyle düşen istismar edilmiş bir kaçağa sığınma sağlamayı kabul
ettim. Onu iade etme (geri teslim etme) yolunda legal ve ahlâkî yükümlülük altında mıyım? Bunu yapmazsam birden fazla şeyden suçlu olmaz mıyım: Sadece yardım etmekten ve cesaretlendirmekten değil, fakat aynı zamanda çalınmış altınları alma ve
değiştirme gibi mülkiyet suçlarından? Toplumdaki legal ve moral görevlerimi bu kişiye zarar vermeden ve ona eşyalar için uygun
kurallara göre muamele ederek nasıl ifa edebilirim? Örnek başka rahatsız edici istikametlerde geliştirilebilir. Köle’nin sâhibinin
bir pezevenk olduğunu farz edin. Bu, onu gönülsüz cinsel ilişkiye girmeye zorlamanın onun sâhibinin buna rızası olması hâlinde
tecavüz olmadığı anlamına mı gelir? Veya, bu işlem yine de ırza geçmeyse, tecavüzcüler onun sâhibinin rızasıyla onun ırzına
geçme hakkına sâhip midir? Durum (case) ne olursa olsun eğer kölelik anlaşmaları müsaade edilebilir (bir şey) ise, üçüncü tarafların zorlanmış sekse müdahale etmesinin legal olarak olduğu kadar moral olarak da yanlış olacağını kabul etmek zorundayız.

10 | Samuel Freeman

kamusal hak ve meseleleri olarak kabul edersek belirli kişileri iradelerine aykırı
(şekilde) zorlamak ve zarara uğratmak ve onlara sanki eşyaymışlar gibi bakma ve
cevap verme yolunda bir mandate kabul ederiz. Dahası, bu sözleşmeleri tanıma ve
uygulamada devlet ve onun organları insanlara buna göre muamele ediyor (eder).
Liberalizm kabul eder ki rızaları çakışan bireyler başka insanlara özel anlaşmalarının bir sonucu olarak bütün sıra dışı ödevler yükleme haklarına veya güçlerine sâhip değildir. Temel haklardan vazgeçtiren anlaşmalardan veya diğer sözleşmelerden yararlananlar bunları tanıması ve uygulaması için devlete başvuramaz. Belli bir zamanda temel haklarından vazgeçmek bunu yapanın çıkarına
olabilir; mamafih, bu sözleşmenin bağlayıcı bir anlaşma olarak açıkça tanınması
özel talebi, (liberallerin onları anladığı biçimiyle) diğerlerinin moral görevleri ve
çıkarlarıyla çatışır. Dahası, kişilerin statüsünü özgür ve eşit olarak tutma ve sivil
ilişkilerin moral kalitesini muhafaza etmedeki kamu yararıyla çelişir. Liberaller,
nesne olarak muamele edilmeyi isteseler bile, kamu kanunlarını insanlara hak
sâhibi olmayan özneler olarak muamele etmek için kullanmayı reddeder. Liberal
kavramsal düzen içinde insanların mülkiyet veya temel haklara sâhip kişilerden
daha aşağı olarak siyasî ve hukukî kabulüne yer yoktur.15
Sözleşme ve mülkiyet herkese uniform görevler bindiren kamusal olarak uygulanabilir hak meseleleri olduğundandır ki liberaller her (verili) özel anlaşmanın sonucuna saygı göstermez. Bu mülkiyet ve sözleşme özgürlüğü haklarının daha önce
bahsedilen liberal temel haklar listesinden atlanmasıyla bağlantılıdır. Locke’un,
nihayetinde, “bir mülkiyet hakkını” genel olarak ileri sürdüğü söylenir.16
Birçok kimseye onun argümanı mülkiyet haklarını temel haklarla aynı seviyeye
yerleştiriyormuş görünür. Fakat Locke doğa hâlindeki mülkiyet anlatımıyla neye
niyetlenmiş olursa olsun ne o ne de diğer herhangi bir önemli liberal filozof devletin mülkiyeti ve sözleşmeli anlaşmaları düzenlemek ve onları gerekli olduğunda
kamusal iyi için yük altına sokma sıfır yetkisine sâhip olmadığını ileri sürmez.17
15 Herkesin sivik eşitler ve özgür olarak kamusal tanınması burada hayatîdir. Bu demektir ki liberal vazgeçilmezlik fikri
sadece liberal devletin ve onun vatandaşlarının kölelik sözleşmelerinin zorlanmasında (enforcement) ortak yapılmayacağı fikrine dayanmaz. Kölelik sözleşmelerinin savunucusunun şöyle dediğini farzedin: “Tamam, devletin zorlayıcı güçlerini
kölelik sözleşmelerini uygulamak için kullanmayız. Bütün istediğimiz, yararlananların (belki hizmetkârlarının yardımıyla) özuygulatma (self-enforcement) yaptığında ceza kanunundan masuniyete sâhip olmasıdır. Hiç kimsenin ellerini kirletmesine
ihtiyaç yok”. Liberal pozisyon şudur: Kölelik sözleşmeleri mutlak anlamda geçersizdir, hiçbir legal tanınmayı hak etmez. Gönüllü olmayan bir kölelik sözleşmesinin yararlanıcısının kendisinin sözleşmeyi zorla uygulamaya çalışması gerçeği devletin
müdahale etmesi için yeterli sebeptir. (Netice itibariyle bu kişiye şiddet içeren bir saldırıdır). Aşağıda ifade edildiği üzere
liberaller zorlama gücünün kullanımını nihaî olarak bir kamu gücü olarak görür. Bireyler belli durumlarda (genellikle nefsi
müdafaa durumunda) zorlama gücünü kullanmaya yetkilidir, fakat bu güç aşırı biçimde veya kamusal iyiye zarar verecek
şekilde kullanılamaz. Kişilerin özgür ve eşitler olarak sivik statüsünün muhafazası liberal kamusal iyinin merkezî noktasıdır.
Temel haklar bu statüyü korumanın ana aracıdır. Vatandaşlar birbirlerinin temel haklarına (bazıları onları ilga etmeyi istiyor
olsa bile) saygı göstermek görevine sâhip olduğundan, devletler bu hakları korumak ve onların uygulanması için uygun
şartları hazırlamakla görevlidir.
16 Bu Locke’un kullandığı bir terim değil; Locke “doğal haklara”a nadiren referans verdi. Krş. Locke’un “her insanın, sâhip olduğu doğal özgürlüğüne eşit hak” (Second Treatise, paragraf 34, John Locke, Two Treaties of Goverment, ed. By Peter Loslett
[Cambridge UniversityPress, 1980], s. 304).
17 Devletin mülkiyeti regüle etme, vergileme ve ona kamusal iyilik için yük bindirme yetkisine sâhip olduğunun açık işaretleri
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Burada mülkiyet edinme formel hakkı belirli mülkiyetlere haktan, meselâ benim kendi evime hakkımdan ayrılmalıdır. Bağlayıcı sözleşmelere girme hakkı
gibi, sâhiplik formel hakkı -şeyler üzerinde hukuk tarafından tanımlandığı gibi
haklara sâhip olma hakkı ve bu kapasiteye diğer vatandaşlarla eşit olarak sâhip
olma- bütün liberaller için temeldir. (Veya, tanımlandığı anlamda temel değilse,
mülkiyet ve sözleşme hakkı gerekli muktedir kılan (yetki veren) haklardır, çünkü
onlar çoğu temel özgürlüğün etkili kullanımı için ön şarttır.) Hukuk tarafından
tanımlandıkları biçimde sâhiplik ve sözleşme (haklarına) yetkisiz olmak bağımlılık ve/veya köleliğin (servitude) işaretlerinden biridir (Common Law’da evli kadınların ve çocukların durumunda olduğu gibi). Fakat sâhiplik formel kapasitesi
kişinin haklarının muhtevası hakkında veya insanların şeyler üzerinde belirli bir
mülkiyet sisteminde sâhip olmasına müsaade edilmesi gereken hakların türleri
hakkında pek az şey ima eder.
Klâsik ve yüksek liberal geleneklerden gelen liberaller sâhiplik ve sözleşme
legal kapasitelerinin temel haklar olduğunda (veya en azından temel hakları kullanmada elzem olduğunda) hemfikir olabilir. Bazı özel mülkiyetler üzerinde kapsayıcı kontrole sâhip olmak ve korunan bir ev bireysel bağımsızlığın şartlarıdır.
Fakat bu demek değildir ki belirli şeylere hakların kendileri temel (veya esas) haklardır.18 Her liberal anlayışta devlet mülkiyetin kullanımlarını regüle edebilir ve
yasaklayabilir (meselâ, evimi ticarî amaçlarla kullanmamı) ve hatta kamusal iyi
için gerekliyse istimlak etme (kaulaştırma) prosedürleriyle mülkiyeti (âdil tazminat ödenmesi hâlinde) alabilir. Bu mülkiyete bir tarihsel ihtimâl (contingency) ekler: Mülkiyet hakları, legal olarak tâyin edilmiş olarak, hukuk tarafından etkinlik,
kamu güvenliği, yerindelik veya bazı diğer sosyal değerler uğruna (hatırına) değiştirilebilir (revisable) olmalıdır. Bu bakımlardan mülkiyet hakları temel değildir.
Temel hakları koruma ve muhafaza etmekten başka sebepler için regüle edilebilir
ve değiştirilebilir. Liberteryenizmin bir karakteristik işareti mülkiyet haklarının
(yukarda tanımlandığı gibi) hem mutlak hem temel olduğu karşı iddiasıdır. Bir
kişinin belirli mallara sâhipliği (meselâ bir otomobil yahut gelir) sosyal değerler
uğruna ihlal edilemez veya yük altına sokulamaz. Buna karşılık birinin mülkiyeti
kullanması yalnızca diğerlerinin (moral) haklarını korumak için sınırlanabilir. Bu
mülkiyet konseptini “mutlak” (diye) adlandıracağım.19 Mutlak mülkiyet belki de
(bölüm II’de tartışıldığı üzere) liberteryen görüşteki en mühim haktır.
için bkz. Locke, Second Treatise, par.73, 120, 138, 139.
18 Şüphesiz bunlar, eğer belirli (particular) mülkiyet hakları serbestçe transfer edilebilme statülerini sürdürecekse, vazgeçilmezlik ima edecek şekilde tanımlanmış olarak temel olamazlar.
19 “Mutlak mülkiyet” kavramı J.S. Mill’in Principles of Political Economy kitabında “Of Property” kitap III, bölüm i, kısım 3’den
kaynaklanmaktadır. Mill “mutlak mülkiyeti” şartlı (qualified) mülkiyetten ayırır. Mutlak mülkiyet mülkiyet üzerinde her ne
şekilde olursa olsun sıfır sınırlama ima etmez. Nozick’ göre “X’te bir mülkiyet hakkı nosyonunun merkezî noktası… X ile ne
yapılacağını belirleme hakkıdır”, fakat kişinin opsiyonları sınırlıdır. “Bıçağım üzerindeki mülkiyet hakkım bana onu istediğim
yerde bırakma hakkı verir, fakat senin göğsünde değil” (Nozick, ASU, s. 171). Diğerlerinin haklarını muhafaza etmek için
dizayn edilmiş haklar mutlak mülkiyetle bağdaşabilir.
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Fırsat Eşitliği
Liberal yapının ikinci veçhesi sosyal ve politik pozisyonlara girişte siyasal kısıtlamaların olmamasıdır. Pozisyonlar ırksal, etnik veya toplumsal cinsiyetlerinden
veya dinî veya felsefî görüşlerinden veya sosyal ve ekonomik pozisyonlarından
bağımsız olarak herkese açık tutulacaktır. Eşit fırsat insanların doğumdan sâhip
olduğu (tâyin edildiği) sosyal pozisyonlar olduğu ve legal olarak kendi sınıflarından bir diğer sınıfa geçemeyecekleri fikrinin reddinden doğdu. Kant’ın dediği
gibi, siyasî yapının (commonwealth) her üyesinin kabiliyetinin, çalışkanlığının ve
şansının onu getirebileceği (taşıyabileceği her statü derecesine ulaşmasına müsaade edilmeli; ve onun (insan) kardeşleri onun yolunu ırsî (hereditary) haklara
(ayrıcalıklara) (başvurarak) engellememeli”.20 Açık pozisyonlar şartı fırsat eşitliğinin parçasıdır. Bu liberallerin temel hakların eşitliğine ilaveten eşitliği tesis
etmesinin (incorporate) yoludur.
Liberaller fırsat eşitliğini farklı yorumlar. Fırsat eşitliği formel olarak sosyal
bakımdan itibarsız (disfavored) grupların sosyal pozisyonlara ulaşmasına mani
olan legal veya geleneksel olarak empoze edilen sınırlamaların olmaması olarak
tarif edilir. O zaman pozisyonları tahsis etmede ırk, toplumsal cinsiyet ve iş performansıyla ilgisi bulunmayan diğer doğal veya sosyal özelliklere dayalı ayrımcılık legal olarak yasaklanabilir olur. (Bunun) temelini teşkil eden fikir mesleklerin (career) (Adam Smith’in dediği gibi) “kabiliyetlere açık” veya (diğerlerinin
dediği gibi) erdeme (merit) açık olması gerektiğidir, yani pozisyonlar onlar için
yarışmak isteyen ve performans taleplerini karşılamaya muktedir herkesçe ulaşılabilir olmalıdır. Klâsik liberaller tarafından tasdik edilen “doğal özgürlük sistemi eşit fırsat formel konseptini kapsar.21 Bu okuma ekonomik etkinlik üzerindeki
klâsik liberal vurgulamaya iyi uyar.
Diğer liberaller yalnızca pozisyonlara girişteki engelleri ortadan kaldırmanın
eşit fırsatı yeterince ciddiye almadığını ileri sürer. Formel kavram çerçevesinde pozisyonların fakirlere açık olduğu (fikri) hayalci değilse nominaldir, çünkü
fakirler eğitim yardımları (benefits) olmaksızın gözde pozisyonlar için rekabet
etmek için hiç gerçek fırsata (eşit veya âdil olmaktan çok uzak) sâhip değildir. O
zaman toplum benzer kabiliyetlere sâhip olanların eşit zeminde yarışabileceği
şekilde sınıf bariyerlerini giderecek bir eğitim sistemine destek sağlama görevine sâhiptir. Diğerleri hakkaniyetin (fairness) daha da fazlasını, yani hem herkesin kapasitesini kullanabileceği (realize edebileceği) (bunu sağlayacak) üniversal
sağlık bakımını hem de mülkiyet ve servetin aşırı birikiminin önlenmesini gerektirdiğini iddia eder.22 Daha tam fırsat eşitliği kavramları yüksek liberal geleneğin
karakteristiğidir ve klâsik liberalizmle bir ana farklılığı gösterir.
20 Kant, “On the Proverb: That May Be True in Theory But Is of No Practical Use”, s. 74.
21 “Eşit özgülük sistemi” ifadesi Adam Smith’in The Wealth of Nations’ından (New York: Random House Modern Library, 1937)
gelmektedir. David Gauthier Morals by Agreement’da (Oxford University Press, 1986), ilgili pasajı olumlayarak alıntılar (s. 83).
22 Bkz. Rawls’un “âdil fırsat eşitliği” anlatımı (Theory of Justice, ss. 73 f./63 f., kısım 14, keza kısım 46; ve Poltical Liberalism,
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Bazen eşit fırsatın asla elde edilemeyeceği ve fikrin tamamen hayalî olduğu
söylenir.23 Fakat liberalizmde eşit fırsat asla her sistemde imkânsız bir hedef olan
başarının eşit ihtimâlini ima edecek şekilde yorumlanmadı. Mutlak öncelikli bir
değer olarak da görülmedi. Liberal düşüncede eşit fırsat belli temel hakların ve
özgürlüklerin önceliğini farzeder. Aile radikal olarak değiştirilse veya ilga edilse
insanların şanslarını belki daha iyi eşitleyebilirdik, fakat bu birleşme özgürlüğünü ihlâl eder. Liberal eşit fırsat şu demektir: Toplum, birlik oluşturma özgürlüğüyle tutarlı şekilde pozisyonları tahsiste legal bariyerleri ortadan kaldırmalı ve
şansın etkilerini azaltmalıdır. Dahası birçok liberal geçmişteki adâletsizliklerin
bugünkü etkilerini hafifletmek için, dezavantajlı azınlık sınıflar için, en azından
geçici olarak, bir derecede tercihli (kayırılmalı) muameleyi savunur.
Pazarlar, Tahsisçi Etkinlik ve Sosyal Minimum
Liberalizmin üçüncü bir özelliği ekonomik ilişkilerde piyasalara atfedilen önemli
roldür. Liberaller piyasaları farklı sebepler için vurgularlar ancak bu klâsik ve yüksek liberal gelenekler arasındaki bir başka farklı gösterir. Mill ve Rawls gibi yüksek
liberaller için piyasalar esas itibariyle meslek ve birlik oluşturma özgürlüğünün
ve âdil eşit fırsat elde etmenin şartı (condition) olarak görülür. Piyasalar liberaller
için normal olarak verimli kaynakların etkili dağıtımını ve böylece malların etkili
üretimini pazar –dışı sistemlerden daha iyi teşvik etmesi yüzünden de önemlidir.
Öyleyse pazarlar verimli kaynakların tahsisinde önemli bir fonksiyona sâhiptir.
Piyasaların tahsisci rolü bütün liberal görüşlerde bir temel kabuldür. Fakat bu
liberalizmi gelirin ve servetin dağıtımı için yegâne mekanizma olarak kullanmaya
bağlamaz. İnsanların pazar mübadelesi yoluyla elde edebileceği her gelir ve servete kazanılmış bir hakkının olduğu fikri, en azından yüksek liberal geleneğin üyeleri
tarafından reddedilir. Yüksek liberalizmin bir temel ilkesi şudur: Bütün vatandaşlar, bir hak ve adâlet meselesi olarak, münasip şekilde bağımsız olacak şekilde, yani
kendi hayatlarını idare ve kontrol ediyor olacak ve temel özgürlüklerinden ve âdil
fırsatlardan istifade edecek şekilde, materyal araçların uygun bir hissesine sâhip
olacaklardır. Yeterli gelir ve servet olmaksızın kişinin özgürlük ve fırsatlarının pek
az değeri vardır. Özellikle yoksullar için serbest ifade ve siyasal özgürlükler neredeyse yararsızdır. Herkesin özgürlüklerinin ve fırsatlarının önemli bir değere sâhip
olmasını garanti etmek için yüksek liberalizm bir ölçüde gelir ve servetin pazar
dışı yollarla, siyasal kurumlar yoluyla transferini tahayyül eder.24
ss. 184, 284, 363 f). Uygun sağlık bakımının Rawls’un âdil fırsat eşitliği prensibiyle ilişkisi için bkz. Norman Daniels, Just
Health Care (Cambridge University Press,1987).
23 Nozick ASU’da bu görüşü ileri sürer, ss. 235-39.
24 Bu yaşadığı zamanda Locke için bile doğru olabilir. Bkz. Locke, First Treatise, paragraf 42, Two Treaties of Government
içinde, s. 170. Locke burada der ki, Tanrı “kullarının hiçbirine, bu Dünyadaki ona mahsus payı içinde böyle bir mülkiyet
vermedi, fakat muhtaç Kardeşine onun Eşyalarının fazla olanları için bir hak verdi, öyle ki, onun (muhtacın) âcil (pressing)
istekleri bunun çağrısını yaptığında ona bu hak reddedilemez. Kant için bkz. Metaphysics of Justice, Ak VI:326 (Ladd trans, s.
93) içinde: “Halkın genel isteği ile … devlete zenginden tabiatın en gerekli ihtiyaçlarını sağlamaya muktedir olamayanlara
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Tersine, klâsik liberaller her bireye bireysel bağımsızlığa uygun gelir ve servet garanti eden bir piyasa dışı mekanizma tahayyül etmez. Bu demek değildir
ki klâsik liberaller de bir sosyal minimum sağlamazlar, normal olarak sağlarlar,
fakat bu adâletin bir gereği olarak kabul edilmez ve onun yerine her bireyin hak
sâhibi olduğu sosyal minimum, insanların açlıktan ölmeyeceği şekilde bir kamusal (public) hayır faaliyeti olarak düşünülür (Friedman) veya sosyal çatışmayı
önleme ihtiyacı (Hayek) gibi diğer bazı politik değerler tarafından gerektirilen
bir çare olarak tasvir edilir.25
Klâsik liberalizmin özelliği rekabetçi şartlar altında gerçekleşmiş pazar dağıtımlarının (distribution) veya mükemmel rekabet altında gerçekleştirilecek dağıtımların âdil dağıtımlar için temel standardı sağlayacağı fikridir. Reel pazarlar
mükemmel olmadığından devlet piyasaları regüle etme hatta pazar mükemmeliyetsizliklerini düzeltmek için gerekiyorsa gelir ve zenginliği yenide dağıtma görevine sâhiptir. Klâsik liberaller, âdil dağıtımın standardını sağlayıcı olarak pazar
etkinliğine kuvvetli vurgu yaptıklarından, özel mülkiyet haklarına ve sözleşme
özgürlüğüne büyük ağırlık verirler.
Bunun tersine, Mill, Rawls ve Dworkin gibi yüksek liberaller kabul eder ki, mülkiyet haklarına, hangi mülkiyet kanunları sisteminin vatandaşlarını, temel haklarını ve özgürlüklerini etkin biçimde kullanarak ve eşit fırsatlar avantajından yararlanarak, özgürlük ve bağımsızlıklarını en iyi şekilde realize etmeye muktedir
kıldığını sorarak karar verilmelidir. Burada pazarlar âdil dağıtımları belirlemede
önemli fakat hiçbir şekilde tek olmayan (exclusive) bir role sâhiptir. Dahası üretim araçlarında özel mülkiyeti emreden hiçbir a priori varsayım yoktur. Liberal
sosyalizm, kamusal sâhipliğin üretken kaynakların pazar (tarafından) tahsisleriyle
birleşmesine izin verecek şekilde, teorik olarak mümkündür ve eğer herkesi eşit
temel özgürlükleri etkin şekilde muktedir kılmak için gerekliyse, belli tarihî şartlar
altında, realize edilebilir olması durumunda (feasible), talep edilebilir.26 Dağıtımcı
adâleti tanımlamada ve elde etmede pazarların üstün bir rolü mü yoksa ikincil bir
rolü mü olacağı sorusu liberal gelenek içindeki ana bölünmeyi işaret eder.
yaşama araçlarını sağlamasını isteme yetkisi verilmiştir” Locke’tan alıntıyla ve onun adâlet ve hayır faaliyetleriyle ilgili
görüşleri üzerine bir tartışma için bkz. A. John Simmons, The Lockean Theory of Rights, ss. 327-36.
25 Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty’de (ss. 285-86) “fakirleri rahatlatma”nın yaygın hırsızlık ve düzensizliği önlemede yararlı olduğu yolundaki Hobbescu argümanı ileri sürer. Hayek toplumun “yoksulluğu önleme ve minimum seviyede
bir refah temin etme” görevini kabul eder fakat, “refah devletini” bir “eşitlikçi” yeniden dağıtım” hedeflediği için reddeder (s.
289. Hayek aynı zamanda sağlık sigortası ve yaşlılık aylıkları için mecburî (compulsory) ödeme gibi sosyal güvenlik tedbirlerini kabul eder (s.298). Toplumun “hiç kimsenin altına düşmemesi gerenken bir garanti edilmiş gelir veya taban sağlama
ilgisi veya görevi hakkında bkz. Hayek, The Miracle of Social Justice, (Chicago: University of Chicago Press, 1976), s. 87, Milton Friedman insana (hayra) dayanan bir kamusal hayırseverlik pozisyonunu savunur görünmektedir: Friedman “Hiçkimsenin
korkunç sıkıntı çekmeyeceği şekilde, ülkedeki herkes için bir güvenlik ağı sağlama” ihtiyacını dile getirmektedir. Bkz. Milton
Friedman ve Rose Friedman, Free to Choose (New York: Avon Books, 1979), s. 110; bu “güvenlik ağı”nı sağlamanın yolu olarak
negatif gelir vergisi hakkında bkz. ss. 110-17.
26 Fark ilkesinin hem liberal sosyalizm ve hem de bir “mülkiyet-sâhibi demokrasi” ile bağdaştırılabilirliği hakkında bkz.
Rawls, Theory of Justice, ss. 270-74/ 239-42, 280-82/ 247-49.
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Kamu Malları
Klâsik ve yüksek liberaller aynı şekilde (ekonomik) kamu mallarının sağlanmasında devlete önemli rol verir.27 Pazarlar belirli malların sağlanmasında (bu malların bölünmezliği yüzünden) başarısız olur, ve bütün liberaller kabul eder ki
devletin temel rollerinden biri regüle etme ve vergileme güçlerini kamusal malları sağlamak (veya en azından onların özel araçlarla teminini garanti etmek)
için kullanmaktır. Kamusal malların sağlanması liberallerin siyasal otorite ve
devlet ihtiyacı için ileri sürdükleri standart bir argümandır. Herkesin diğerinin
haklarına saygı göstermesi ve kanunlara itaat etmesi hâlinde bile, hâlâ kamu
malları sağlanacak şekilde insanların faaliyetlerini kontrol etmek için bir siyasal
otoriteye ihtiyaç olacaktır. Bu argüman Hume’a kadar gider ve ona Adam Smith
tarafından şöhret (prominence) kazandırılmıştır.28
Klâsik liberalizm laissez-faire doktrini ile ilişkilendirilir. Fakat laissez-faire’in
onu savunan İskoç ve İngiliz klâsik iktisat okulları için ne anlama geldiğini görmek önemlidir. O devletin yeniden dağıtımcı güçlerinin reddi ve “gece bekçisi
devlet”in kabulü anlamına gelmedi.29 Kamu mallarını sağlamada ve hatta ekonomik sıkıntıyı hafifletmekte devletin rolü Smith ve diğer klâsik liberaller tarafından vurgulandı.30 Laissez-faire, bunun tersine, üretici faktörlerin tahsisi cephesinde devlet müdahalesinin olmamasını ve pazarlara onların akışkanlığı sağlama dışında müdahalenin bulunmamasını ima etti: Liberteryen görüşlerde (göreceğiz)
çok farklı bir şey söz konusudur.
Hukukun ve Politik Otoritenin Mahiyeti (Tabiatı)
Bir liberal sistemin ana nihaî özelliği herhangi bir tek kurumla ifade edilemez fakat
bir tek kurum genel olarak liberal politik kurumları karakterize eder – siyasal güç
herkes için geçerli (herkese uygulanan) ve ortak iyiyi teşvik eden üniform kamu
kurallarını tarafsız olarak çıkaran ve yürüten kamu gücüdür ilkesi. Siyasal güç bazen (liberteryenler gereksiz – haksız yere der) yönetme yetkisi talebinde (iddiasında
bulunanlar) tarafından sâhip olunan zorlama gücü tekeli olarak karakterize edilir.31
27 Genellikle sözü edilen kamu malları millî savunma, kamu sağlığı ve sağlık tedbirleri, polis ve itfaiye hizmetleri, otoyollar,
sokak aydınlatması, limanlar ve kanallar, su ve kanalizasyon şebekeleri, eğitim ve diğerleridir ve bunların hiçbiri pazar tarafından münasip biçimde sağlanamaz. Kamu mallarıyla ilgili bir tartışma için bkz. Rawls, Theory of Justice, sek. 42.
28 Smith, Wealth of Nations, book IV, böl. ix; book V., böl I, pt. 3. 681 vd.
29 Bu konuda bkz. John Gray, Liberalism (Milton Keynes: Open University Press, 1986) s.27, ve Stephen Holmes, Passions and
Constraints (Chicago: University of Chicago Press, 1993), böl. 1. Keza Friedrich Hayek, The Political Order of a Free People
(Chicago: University of Chicago Press, 1979), ss. 55 ve 187, n.13.
30 Smith’in “kamu işleri”yle ilgili görüşleri için bkz. 32 numaralı dipnot, Smith’in fakirlerle ilgili endişesi için bkz. Holmes, idem.
Smith’in İngiliz Fakirler Kanunlarını muhakkak addettiği ve kamusal hayır faaliyetlerine itiraz etmediği not edilmeye değer.
(Wealth of Nations, s. 135 vd). Fakirlik yardımına hak kazanmak (uygun olmak) için kişinin en azından kırk gündür o yerde ikamet
ediyor olduğunun açıkça biliniyor olmasını gerektiren “ikamet” şartını eleştirir, çünkü bu “emeğin serbest akışını” ve seyahat ve
yaşanacak (yerleşilecek yeri) seçme özgürlüğünü engeller (“doğal özgürlük ve âdaletin açık bir ihlâli”), ibid. S. 141).
31 Minimal devletin siyasal güç üzerinde meşru olarak doğal bir tekel elde ettiği Nozick için bile, devlet politik otorite veya
monopol yönetimi otoritesi iddia etmek için hiçbir hakka sâhip bulunmaz (ASU, s. 108).
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Fakat liberalizm meşru politik gücü farklı anlar. Toplum ancak insanlar ortak kurallara uyarsa mümkündür ve kuralların etkin olması için genel ve genel olarak kabul
edilmiş olması gerekir. Zorlayıcı müeyyideler bu kuralları uygulamak için gerekli
olabilir ( veya, olmayabilir),32 fakat zorlama monopolü bir politik sistemdeki en ayırt
edici (vasıf-unsur) değildir. Temel olan şey gerekli genel kuralların genel olarak
tanınmış bir politik otorite tarafından çıkartılması ve üniform olarak uygulanmasıdır. Politik güç liberaller tarafından bir kamu gücü olarak görülür. Bu şu demektir:
1) Siyasal güç kurumsaldır, kişisel değildir; politik güç, nihaî olarak, belli bir birey
tarafından sâhiplenilmez fakat sunî bir kişi, yani kamusal olarak tanınan bir kurum
(devlet ve nihaî olarak Locke, Kant ve liberal sosyal sözleşme geleneğine göre, “Politik Yapı” (Body Politic)) tarafından sâhiplenilebilir. 2) Politik güç süreklidir, politik
güce sâhip kurum devlet ofislerindeki görevlileri periyodik olarak atar ve onların o
makamları terkinden sonra da yaşar. Gücü devretmenin adımlarını tâyin etmek (to
spesify) için ortaklaşa kabul edilmiş görevi devralış kuralları gereklidir.33 Siyasal güç
emanet edilmiş bir güç olarak gözetimde (gözetim altında) tutulur; siyasal mevkilerde bulunanlar temsilciler olarak diğerlerinin menfaatine hareket eder. Emanet
edilmiş bir güç olarak muhafaza edildiğinden, siyasal güç siyasal iktidar makamında bulunan kişinin menfaatine kullanılamayacaktır. Siyasal güç sözleşmeye dayalı ise, o zaman, yönetilenlerle yönetenler arasındaki karşılıklı yararlı bir pazarlığa
(anlaşmaya-bargaining) dayanmaz. Burada bir sosyal sözleşme ile yöneten ile yönetilen arasında karşılıklı yararlı bir hükümet (government) sözleşmesi arasında bir
ayrım yapılmalıdır. İkincisi değil ilkidir ki meşru siyasal gücün bir beyanını (account) sağlayarak liberal düşünce tarihinde çok önemli bir rol oynar. Sosyal sözleşme
eşitler arasında, herkesin herkesle (yaptığı), bir (hipotetik) anlaşma olarak anlaşılır.
Onun amacı bir politik toplum (Body Politic) kurmak ve sonra bir anayasa tesis etmek ve bu anayasa temelinde Halkın bir organı olarak hizmet gören bir hükümet
(devlet) yaratmaktır. Bu karşılıklı yararın (eşitsiz) tarafları arasındaki özel bir sözleşmeden farklıdır, ki bu devlet sözleşmeleri için kullanılan ekonomik modeldir. (4)
Bir emanetçi olarak, devlet ona Body Politic (Politik Yapı) tarafından delege edilmiş
olan siyasal güce sâhiptir; Halkın temsilcisi (agent) olarak iktidarı temsil edilenlerin
menfaati için kullanacaktır. Fakat, siyasal güç, kamusal (public) olduğundan, herkesi
temsil edecektir ve bu yüzden tarafsız biçimde ve yalnızca ortak iyi için kullanılacaktır. (5) Devlet emanetçi olarak ve yalnızca ortak iyi için yöneteceğinden (rule) siyasal gücü elinde tutanların yönetme yetkisine sâhip olduğu kabul edilir ve onların
32 Bkz. H. L. A. Hart, The Concept of Law, (Oxford: Oxford University Press, 1961), bölüm 10, ki Hart burada zorlayıcı müeyyidelerin (sanctions) hukuk ve bir legal sistem için bir ön şart olduğu görüşüne karşı çıkar.
33 Kuralın devamlılığı demek değildir ki devlet biçimi veya politik yapının kendisi ille de daimîdir. Locke, meselâ, Siyasal
Yapı’nın (Body Politic) bir hükümet biçimine “Süre sınırları koyabilme” imkânını düşünür ve yine de Siyasal Yapı’nın kendisinin, bir legal organ olarak, daimî olduğuna işaret eder (Second Treatise, par. 243). Burada Locke’un, hükümet biçiminin Halk
tarafından yeniden düşünüleceği periyodik anayasa konvansiyonlarının müsaade edilirliğini düşündüğünü kabul ediyorum.
Thomas Jefferson daha ileri gitti ve periyodik anayasal konvansiyonlar ihtiyacını ileri sürdü, ki böylece Politik Yapı üyelerinin
her bir yeni nesliyle Anayasayı gözden geçirebilir ve kendisini yeniden ona bağlayabilirdi. Bu derginin dikkatimi Locke’un
pozisyonuna çeken anonim hakemine teşekkürler.
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legal eylemlerinin meşruluğa sâhip eylemler olduğu düşünülür. Ve onun siyasal
meşruiyeti devlete sadakat ve kanunlarına itaat talep etme temeli sağlar.
Bu anlatım Locke’un siyasal gücü “Sadece Kamusal iyi için …….yasaları yapma
hakkı “ olarak tanımlamasıyla uyumludur (Second Treatise, par. 3, keza bkz. par.
171). Locke için ilgili kontrast Robert Filmer tarafından ileriye sürülen mutlak
monarşi lehine ilâhî hak doktriniydi. Bu doktrine göre siyasal iktidar özel kişilerin veya ailelerin özel sâhipliği altındadır ve bir bölgeyi ve o bölgedeki halkı kapsar. Siyasal iktidar herhangi bir dünyevî otoritenin engellemeleri veya regülasyonu olmaksızın, onun sâhibinin isteğine göre kullanılır.34 Hukukun hâkimiyeti
liberal fikri, bir kimsenin legal sınırlamaların dışında olabileceği yolundaki bu
iddiayı reddetmek için evrildi. Hukukun hâkimiyeti, (seçilmiş ve seçilmemiş)
temsilî meclisler, kuvvetler ayrılığı, hükümetin yalnızca halkın temsilcisi olarak
hareket edeceği konvansiyonu, bunların hepsi politik gücün kamusal mahiyetinin kurumsal ifadeleridir. Demokrasi veya eşit siyasal katılma haklarıyla üniversal oy hakkı bu fikrin doğal bir uzantısıdır; çünkü eğer herkesi etkileyen herkesi
ilgilendirirse ve bütün yetişkinlerin normal olarak kendi çıkarlarını anlama ve
geliştirmeye muktedir olduğunu varsayarsak, o zaman her bireyin, siyasal prosedürlerde hiç kimsenin haklarının altının oyulması veya menfaatlerinin ihmal
edilmemesi için siyasal otoritede bir payının olması gerektiği sonucuna varmak
doğaldır. O zaman çağdaş liberalizmin karakteri siyasal iktidarın kamusal mahiyetinin daha ileri (başka) bir özelliğidir; yani (6) açık demokratik yönetim şartı.
Liberalizmin ve demokratik yönetimin birleşmesi bir 19. Yüzyıl kazanımıdır.
Bu Locke veya Kant’ta veya Hume, Smith ve Constant’ın klâsik liberalizminde
bulunmaz; Bentham ve klâsik faydacılar yalnızca tedricen bunu kabul etme noktasına gelmiştir.35
Liberal siyasî sistemlerin altı kurumsal özelliğini ele aldım: Bütün vatandaşlara eşit olarak sağlanan temel hakların ve özgürlüklerin kamusal tanınması
ve legal uygulanması; açık meslekler ve pozisyonlarla bir fırsat eşitliği imkânı;
üretken kaynakları tahsis etmede pazarlara atfedilen bir merkezî rol; devletin bir
sosyal minimum sağlama görevi ve siyasal otoritenin kamusal mahiyeti. Bu kurumların liberal toplumların özelliği olduğunu varsayarsak, liberalizm genellikle
karıştırıldığı bir görüşten ayırt edilmelidir.
Liberteryenizm’in Şekil Verici İlkeleri
Liberteryenizme genellikle liberal bir görüş olarak atıfta bulunulur. Bu anlaşılabilir. Nihayetinde liberteryenler bireysel hakları, bireysel özgürlüğü ve bireyle34 İlâhi hak doktrini hükümdarın özel iktidarı, gücü kullanmada Tanrıya sorumlu olduğunu düşündü. Ancak, Hükümdar (Crown)
dünyada hiç kimseye sorumlu (medyun) değildi. Siyasal güç moral hakla değilse bile pozitif hukukla de facto sınırsız kaldı.
35 Locke’un üniversal oy hakkına karşı ve bir “mülkiyet sâhibinin devleti” lehine argümanı için Bkz. Joshua Cohen, “Structure,
Choice, and Legitimacy: Locke’s Theory of the State”, Philosophy and Public Affairs, 15, n.4 (1986), 301-24.
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rin, başkalarının haklarını ihlâl etmedikleri sürece kendi davranışlarını ve kendi
hayatlarını uygun gördükleri şekilde belirlemekte özgür olmaları gerektiği liberal fikrini kabul ederler. Fakat, birçok şey hakların bu liberal formül içinde nasıl
yorumlanacağına (specify) bağlıdır. Benim tezim şudur: Liberteryenler insanların
haklarını bu görüşü liberal konseptin dışına alacak şekilde tanımlarlar. Çünkü
liberteryenler liberallerin yaptığı gibi bütün genel hakları kabul etmekle kalmazlar, ilave özgürlükler, yani sözleşme özgürlüğü ve kişilerin mülkleriyle dilediklerini yapması özgürlüğünü ekleyerek daha ileri giderler. Liberaller dâima, uygun
biçimde anlaşılmış bu hakların diğer temel özgürlükleri kullanmak bakımından
önemli olduğunu kabul eder. Fakat liberteryenlerin bu ilave özgürlükleri mutlak
anlamda tanımlaması veri alındığında, bu haklar üstün bir pozisyon işgal etme
ve gerçekte (liberteryenlerin kafasında) temel haklar ve liberal kurumlara (olan)
ihtiyacı ortadan kaldırma noktasına gelir.36
Liberteryenizmin temel şekillendirici prensipleri nelerdir? Liberteryenler genellikle kendi görüşlerini zorlamaya ve saldırganlığa karşı veya insanları yapmayı seçmedikleri şeyi yapmaya zorlamaya karşı bir moral emir olarak tasvir
eder (Nozick, meselâ, “başka birine saldırmayı yasaklayan liberteryen yan sınırlamayı” vurgular; ve Rothbard anarşizminin “saldırgan zorlamanın regüle edilmiş
kurumunu ilga ettiği”nden söz eder).37 Fakat liberteryenler bütün zorlama veya
saldırganlıkları kınamaz veya hiç kimsenin seçmediği şekilde davranmaya zorlanmamasını savunmaz. Liberteryenler açıkça kişisel ve mülkiyetle ilgili hakların ve sözleşmeli anlaşmaların zorla uygulanmasını onaylar. Bu tür bir zorlama
(enforcement) ihtiyacı bir minimum devlet (için) liberteryen tezlerin(in) temelini
sağlar. Keza, bir liberteryen toplumun kurallarını uygulamak için gerekli zorlamanın diğer sistemlerdekinden daha az olacağını söylemek yanıltıcıdır. Liberteryenizmin daha az mı (yoksa daha çok mu) zorlama gerektirdiği onun (aldığı)
popüler desteğine ve liberteryen toplumun üyelerinin onun ilkelerini meşru görme ve bu ilkelerin getireceği birçok kısıtlamayı kabul etme derecesine bağlıdır.
Liberteryenler (buna) bir kişinin haklarının uygulanmasının (enforcement) diğerlerinin hayatına zora dayalı müdahale olmadığıyla cevap verebilir. Onların
görüşünde “zorlama” herhangi bir (any) zor kullanımı değil fakat bir başkasının
haklarına saldırgan müdahaledir. İnsanlar, (başkasının mülküne girme veya hırsızlık gibi) eylemleri yapmaları engellenince, zorlanmış olmazlar. Bu moralize
36 Burada liberteryenizmin ana müdafiileri arasında birçok anlaşmazlık olduğu vurgulanmalı. Nozick iddia eder ki, anarşik
liberteryenizmin zıddına, hakları ve hak edişleri (entitlement) korumak için siyasal güç üzerinde bir minimal devletin tekeli
meşru ve gereklidir. Liberteryenizmin felsefî temelleri hakkında da anlaşmazlık vardır. (Nozick’in Kantcı ve Lockeçu temellerini Narveson’un Hobbesculuğuyla karşılaştırın). Bu ihtilafları atlıyorum. Ben bu görüşler tarafından ortaklaşa belirlenen,
onları liberalizmden ayıran temel normatif prensiplerle ilgileniyorum. Keza filozofların her zaman net biçimde liberal veya
liberteryen olarak kategorize edilemeyeceğini de kabul ediyorum. Bazı bilinen klâsik liberaller liberteryenizmin belirli özelliklerini onaylar, sosyal minimumun yokluğu gibi. Hatta bazı klâsik liberal olmayanlar, Joel Feinberg gibi, temel özgürlüklerin
vazgeçilmezliğini reddeder. Bu karışık görüşlerin insicamlı olup olmadığı ayrı bir tartışma gerektirir.
37 Nozick, ASU, ss. 33-35; Murray Rothbard, “Society Without a State”, The Libertarian Reader içinde, ed. Tibor Machan
(Totowa, N.J. : Rowman and Littlefield, 1982), s. 54.
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edilmiş ‘zorlama’ tanımı bazı durumlarda yaygın kullanışla uyuşabilir, fakat bu
konuşma tarzını bütün durumlara uzatmanın tuhaf sonuçları vardır. Limitlerine
taşındığında moralize edilmiş bu ‘zorlama’ tanımı ima eder ki insanların haklarını tatbik etmek için her haklılaştırılmış zor kullanımı zorlayıcı –olmayandır.
O zaman, moralize edilmiş tanıma göre, meşru hapsetme de, bir suç şüphelisini
tutuklamak veya tecavüzcüyü yakalamak için zor kullanmak da zorlayıcı olmaz.38
Moralize edilmiş ‘zorlama’ tanımının problemi şartlı olmasıdır; bu hâliyle liberteryenizmin moralize edilmiş tanımını kabul etsek bile, onların zorlama ve
saldırıya karşı deklarasyonundan hiçbir gerçek sonuç çıkmaz. Her politik konsept
diğerlerine karşı haksız zor kullanımını yasaklar ve bu saldırı ve zorlamaya karşı
liberteryen sınırlamanın gerçekten ulaşacağı yerdir. Bu insanların moral haklarını ve hak edişlerini (entitlement) ihlale karşı bir yasaktır. O zaman bu hakların ve
hak edişlerin muhtevasıyla ilgili tartışmalar, zor ve saldırının yasaklanmasıyla
ilgili iddialar değil, liberteryen tezde haklılaştırma yükünü taşımak zorundadır.
Temel liberteryen ilke insanların yalnızca seçtikleri veya rıza gösterdikleri görev ve sınırlamalara konu (subject) yapılmaları gerektiğiyle ilgili bir emir de değildir. Davranışlar üzerinde liberteryenler tarafından kabul edilen rızaya dayanmayan (non-concensual) sınırlar hayli çoktur. Diğerlerinin kişiliklerine ve fiziksel
bütünlüğüne ve davranış özgürlüklerine ve yaygın (extensive) mülkiyet iddialarına
saygı gösterme görevlerimiz; sözleşmelerimize uyma, hileden kaçınma ve sebep
olduğumuz zararları tazmin etme yükümlülüklerimiz özgür iradeye, rızaya veya
(fiilî veya hipotetik) hiçbir türden anlaşmaya dayanmaz. Liberteryenler bunların
insanların sosyal etkileşimden (interaction) bağımsız olarak sâhip olduğu doğal
haklar ve ödevler olduğunu iddia eder. Rıza, gönüllülük ve sözleşme üzerindeki
vurgularına rağmen, liberteryenler tercih edilmiş moral haklar ve görevler listesini haklılaştırmak için rızaya veya sosyal anlaşmalara başvurulara muhaliftirler.
Sözleşme özgürlüğü insanların liberteryen bir toplum içinde sâhip olduğu belirli
hakları ve yükümlülükleri tanımlamada ve Nozick’in minimal devletinin orijini
anlatımlarında merkezî bir rol oynar. Fakat bir sosyal sözleşme fikri bireysel sözleşme özgürlüğünün kendisini haklılaştırmada veya alanını tanımlamada hiçbir
role sâhip değildir; aynı şey diğer moral hakların ve görevlerin herhangi birinin
liberteryenlerin görüşü temelinde haklılaştırılması için de doğrudur.39
“İnsanlar birbirinin özgürlüğüne mümkün olduğu kadar az müdahale etmelidir” diyen liberteryen deklarasyonlar neyi değiştirir? (Narveson, s.32) Bu deklaras38 Burada bkz. G. A. Cohen’in liberteryenlerin ahlâkîleştirilmiş özgürlük kavramı tartışması, “Capitalism, Freedom, and the
Proleteriat”, Liberty içinde, ed. By David Miller (New York: Oxford University Press, 1991), bl. 8; keza, “The Structure of
Proletarian Unfreedom”, Cohen’in kendi kitabı History Labor, and Freedom içinde (Oxford University Press, 1988), s. 256.
39 Bu Jan Narveson’un liberteryenizmi savunmak için sözleşmeciliğin David Gauthier versiyonunu kullanması için de doğrudur. Gauthier’i izleyerek Narveson Hobbescu tabiat-hâli çizgisini moralize etmek için bir “Lockeçu provisa”ya (Lockeçu Şart)
başvurur, ki bu tabiat hâlinde sözleşmeden önce ilgili (involved) herkese bir özgürlük hakkı ve kapsayıcı (exclusive) sâhiplik
hakları vererek bir anlaşma doğar (The Libertarian Idea [Philadelphia: Temple University Press, 1967), ss. 175-77.
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yon liberteryenlerin müdahale edici davranışları minimize etme peşinde koştuğu anlamına gelmez. İnsanların çoğunun (durumları müsait olmadığı için) onun
(liberteryen toplumun) mutlak mülkiyet kurallarını kabul etmediği; nafakalarını
(subsitence) temin etmeye eğilimli oldukları ve başkalarının mülküne tecavüzden
veya hırsızlıktan dolayı daimî ve düzenli müdahalelerle karşılaştığı, popüler desteğe sâhip olmayan bir liberteryen toplum tahayyül etmek kolaydır. Müdahaleyi
minimize etme yolundaki liberteryen tezlerin özü minimum, müdahale etmeyen
eylemleri değil, fakat sâhip olduğumuz politik görevlerin türlerini ve özellikle
pazardan kazanılan varlıkları dezavantajlıları yararlandırmak için transfer etme
uygulanabilir (enforceable) yükümlülükleri minimum seviyede tutmaktır. Hâlâ,
pazar dağıtımlarının, bunun insanların eylem özgürlüğünün ve fırsatlarının üzerine yüklediği sınırlamaları nazarı itibara almadan, tam olarak kontrol edilmesini
ve kullanılmasını haklılaştıran daha derin bir ilkeye ihtiyaç vardır.
Bu ilke bir özgürlük veya serbestlik nosyonunda bulunabilir mi? Liberteryenler genel olarak bu iddialarla ilgili görüşlerini, “politik meselelerde yegâne ilgili
düşünce (endişe) bireysel özgürlüktür” (Narveson, s. 7); veya “Liberteryenler kabul ederler ki özgürlüğe diğer bütün siyasal değerlerden daha fazla değer verilmelidir” (Machan, s. vii); veya “Liberteryenizm fikri bireysel özgürlüğü maksimize etmektir” (Narveson, s. 175) gibi sözlerle ifade ederler. Nozick, daha ihtiyatlı
(davranarak), bu tür bir genel iddia dile getirmez. Fakat şunu iddia eder: “özgürlük dağıtım ‘kalıplar’ını bozar” (ASU, s. 160), ve özgürlük için münasip bir saygı
duyan herkesin dağıtımcı adâletin kalıplanmış teorilerinin özgürlüğe bağlılığı
ihlâl ettiğini görmesi gerektiğini ileri sürer.40
Bu beyanlar liberteryenizmin popülaritesini büyük ölçüde açıklar, çünkü pek
az insan bireysel özgürlüğün politik önemini inkâr eder. Fakat liberteryenizm
özgürlüğü liberalizmden daha fazla onaylamaz (endorse). Gerçekten, liberteryenizm bireysel özgürlük ve otonomi, insanların kendi-kendine yeterli olması ve
opsiyonlarını ve hayatlarının önemli veçhelerini kontrol edebilme derecesi olarak özgürlüğe liberalizmin yaptığından çok daha az önem atfeder. Liberteryenler
öznemli özgürlüklerin türleri ve bireylerin özgürlükleri üzerine diğerlerinin özgürlüklerini korumak için yerleştirilecek sınırlamaların türleriyle ilgili (olarak)
liberallerden daha farklı bir konsepte sâhiptir. İnsanların, diğer insanlar için (yaratacağı) sınırlamalar veya sonuçlar ne olabilirse olsun, şeylerde hemen hemen
sınırsız biriktirme, kontrol etme ve transfer etme haklarına (mülkiyet) sâhip olması gerektiği temel liberteryen kuraldır. Nozick’in -“özgürlük kalıpları bozar”iddiasını tasfiye etmek için (söyleyeyim), dağıtım kalıplarını bozan liberallerin
kabul ettiği per se özgürlük veya herhangi bir temel özgürlük değildir. Daha ziyade, kalıpları bozan biriktirme (accumulate) ve tüm mülkiyet haklarını dilediğine
40 Bkz. Nozick, ASU, ss. 160-64, ki bu sayfalar Nozick’in meşhur Wilt Chamberlain örneğini ve gelir vergisinin “angarya
ile aynı seviyede olduğu” iddiasını kapsar. Yararlı bir tartışma için bkz. Jonathan Wolf, Robert Nozick (Stanford: Stanford
University Press, 1991), ss. 83-92.
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transfer etme sınırsız özgürlüğüdür. Fakat, bu özgürlükler seti, temel olmayı bir
tarafa bırakalım, niçin önemli olmalıdır? Onun önemli olduğuna yönelik bir iddiayı desteklemek için önce bir liberteryen mülkiyet ve transfer hakları argümanına ihtiyaç var. Bazı temel ilkeler bu mutlak özgürlüklere hakkı temellendirmeli.
Liberteryenlerin normal olarak başvurdukları konseptlerin -özgürlük, rıza,
zorlamama, saldırmama, müdahale etmeme- daha derin bir ilkeye referansla güçlerini ve muhtevalarını kazandığını iddia ettim. Bu ilke nedir? Liberteryenizm
belirli bir insanların bireysel hakları konsepti, ve özellikle insanların mülkiyet
hakları, yani bireylerin şeylerin sâhipliği, kullanımı, transferi ve kullanımında
kullanabileceği türden haklar ve göçler üzerinde kurulur. Mülkiyet konseptinin
merkezîliği Rothbard ve Narveson’un görüşlerinde aşikârdır. Her ikisi de bütün
spesifik özgürlükleri bir özgürlük genel hakkı içinde toplarlar. Sonra şunu iddia
ederler: Özgürlük hakkı, bütün diğer haklarla birlikte, sonunda, bir nihaî hak,
kişinin kendi üzerindeki mülkiyeti tarafından desteklenen, mülkiyet haklarıdır.
Narveson der ki: “Özgürlük mülkiyettir… liberteryen tez gerçekten kendimize bir
mülkiyet olarak hakkımız varolan tek temel haktır”.41 Rothbard şöyle yazar:
En derin anlamda mülkiyet haklarından başka hiçbir hak yoktur… Her birey, doğal bir gerçek
(olgu) olarak, kendisinin sâhibidir, kendi kişisinin yöneticisidir. O zaman, kişinin “insan” hakları… gerçekte her insanın kendi varlığındaki mülkiyet hakkıdır ve bu mülkiyet hakkından onun
ürettiği maddî eşyalara mülkiyet hakkı doğar.42

Nozick yine daha ihtiyatlıdır, bu tür geniş genellemelerden kaçınır. Yine de
“klâsik liberal öz sâhiplik nosyonu” adını verdiği şeye dayanır. Nozick iddia
eder ki, dağıtımcı adâlet nonliberteryen prensiplerinin problemi onların “diğer kişilerde (kısmî) mülkiyet hakları” icap ettirmesidir (ASU, s. 172; keza bkz.
281-83). Demokrasiye gelince, o da her kişinin kendisi üzerinde sâhip olduğu
mutlak mülkiyet haklarını ihlâl eder, çünkü o “halkın, halk için, halk tarafından
sâhiplenilmesi”nden başka bir şey değildir (ASU, s. 290).
Bu iddialar ve bunlar gibi argümanlar liberteryenizmin mülkiyetle ilgili olduğu kadar özgürlükle ilgili olmadığı yolundaki şüpheleri doğrular. Liberteryenizmin düzenleyici kurumsal prensibi şudur: Bireyler şeyleri toplamak, kullanmak,
kontrol etmek ve transfer etmek için mutlak haklara sâhiptir. Bu tartışmalı kurumlara zemin bulmak için liberteryenler mülkiyet konseptini, öz-sâhiplik nosyonu aracılığıyla, her bireyin kendi kişisi ve güçlerine uzatırlar. O zaman, temel
liberteryen iddia her kişinin kendisinin, vücudunun ve güçlerinin mutlak sâhibi
olduğudur.43 Her birimiz kendi kişilerimizde mutlak mülkiyete sâhip olduğumuz41 Narveson, The Libertarian Idea, s. 66. “Liberteryenizm fikri her bir kişinin kişiliğini (kendisini) o kişinin kendi mülkiyeti
sayarak bireysel özgürlüğü maksimize etmektir” (s. 175).
42 Murray Rothbard, Power and Market (Kansas City: Sheed Andrews and Mc Meel, 1977), s. 238. Keza John Hospers’in
“her kişinin kendi hayatının sâhibi olduğu ve hiç kimsenin başka hiç kimsenin hayatının sâhibi olmadığı doktrin” şeklindeki
liberteryenizm tanımı için bkz. “What Liberterianism is”, Libertarian Alternative, ed. Tibor Machan (n.p: Nelson – Hall, 1974).
43 Diğerleri mülkiyetin ve öz-sâhipliğin liberteryenizmdeki merkezîliği için benzer fakat daha detaylı gözlemler yaptı. En dikkate
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dan, bunu şunun izlediği varsayılır: Her kişi diğerlerinin mülkiyet haklarıyla tutarlı (biçimde) sâhip olduğu veya kazandığı şey üzerinde mutlak güçlere sâhiptir.
Bu kavrayışta bir kişinin özgürlükleri o kişi tarafından sâhip olunan şeyler arasındadır; bu anlamda “özgürlük mülkiyettir”.
G. A. Cohen der ki, “Nozick’in siyasî felsefesi polemikçi gücünün çoğunu …. her
kişinin kendisinin moral olarak haklı sâhibi olduğu çekici düşüncesinden alır”.44
Bu çağdaş Amerikan toplumunda polemiksel câzibeye sâhip olsa da, öz-sâhiplik
fikri câzibesinden daha fazla kafa karıştırırcıdır. Eğer bütün liberteryenlerin özsâhiplik ile kastettiği her kişinin kişisi ve güçleri bakımından kapsayıcı (exclusive) haklara sâhip olmasıysa, o zaman öz-sâhiplik temel hakların ve özgürlüklerin
standart liberal anlatımlarına dönüşür: Vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü,
seyahat ve kişinin bütünlük özgürlüğü, bir müsaade edilebilir iyiye göre davranma özgürlüğü ve diğerleri. Fakat liberteryenler bundan fazlasını kastederler;
aksi takdirde kendilerinin kaynakların bireysel kontrolü ve dağıtımıyla ilgili en
ihtilaflı sonuçlarını çıkartamazlar. “Öz-sâhiplik” ve “kendinde mülkiyet” ile daha
fazla ne kastedildiği liberteryen argümantasyonun bu temel safhasında hayatîdir.
Liberteryenler, genellikle “mülkiyet”i, bir şeyle ne yapılacağını kontrol etme
ve belirleme sınırsız özgürlüğünü kapsayan, sezgisel olarak açık bir nosyon olarak kabul eder görünmektedir.45 Fakat, mülkiyet, legal ve moral bir kategori olarak
bundan daha karmaşıktır. Mülkiyet kişilerin şeyleri kullanması, kontrol etmesi,
transfer etmesi ve tasarruf etmesi ve tasarruf etmek bakımından sâhip oldukları
haklar, güçler, görevler ve sorumluluklar türlerini tâyin eden tafsilatlı bir kurumsal kurallar sistemidir. Mülkiyet sistemleri bu kuralların nasıl tanımlandığına bağlı olarak değişir. Bir mülkiyet sisteminde izin verilen davranışlar (kişinin
mülkünü satmak veya miras bırakmak tam hakları gibi) başka mülkiyet sistemlerinde yasaklanabilir.46 Kavramsal olarak (yalnızca bazıları gerçekleştirilebilir ve
çok azı âdil olmakla beraber) sayısız sayıda mülkiyet sistemleri vardır. Mülkiyet
konseptleri ve mülkiyet hakları bu arka plana atıfla tanımlanabilir: Bunlar, kendilerine şu veya bu mülkiyet kuralları sistemine göre içerik verilen formel ve
ikincil kurallardır. Bir kimsenin (legal) olarak bir şeye sâhip olduğunu söylemek
o kişinin bir mülkiyet sistemi içinde belli anahtar kullanım haklarına ve kontrol
değeri (için) bkz. G. A. Cohen, “Self-ownership, World-Ownership, and Equality” Self-Ownership, Freedom, and Equality (Cambridge: Cambridge University Press, 1995) adlı kitabındaki öbür yazılar; keza bkz. Jonathan Wolf, Robert Nozick, ss. 7 vd. ve s. 29.
44 Bkz. Cohen’in “Self- Ownership, World-Ownership, and Equality” sinin orijinal versiyonu, Justice and Equality Here and
Now, ed. By Frank Lucash (Ithaca: Cornell University Press, 1986).
45 Fikir şöyle görünmektedir: Kişiler kendilerinde mutlak sâhiplik haklarına sâhip olduklarından elde ettikleri sâhipsiz kaynaklarda, kendileri için emekleriyle ürettikleri (yaptıkları) ürünlerde ve bu ürünler için mübadele ettikleri her şeyde mutlak
mülkiyet kazanırlar. Bkz. Rothbard, Power and Markets, s. 1. Nozick yine daha nüanslıdır: “İnsanlar mülkiyeti bir şeye sâhip
olma olarak anlamaz, fakat haklara sâhip olma olarak anlar …… ki bunlar teorik olarak birbirinden ayrılabilir” (ASU, s.281).
Fakat yine de sâhibi olmayan şeylere ilk sâhip olmanın mutlak mülkiyet hakları verdiğini (getirdiğini) kabul eder.
46 Meselâ, erken common law’da “hür miras” (free entailment) mülk sâhiplerinin mülklerinden vazgeçmesini yasakladı;
toprak mülkiyeti kanunla yaşayan en büyük erkek çocuğa geçti. Bu sistem piyasa sisteminin hâkim olmasıyla feshedildi.
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güçlerine sâhip olduğunu söylemektir; “mülkiyeti” (ownership) oluşturan (teşkil
eden) haklar ve güçler ailesi genellikle geleneksel olarak kurulan mülkiyet sistemlerini birbirinden farklılaştırır.47 Bunun uzantısı olarak (by extension) mülkiyet veya sâhiplenme hakkıyla ilgili moral talepler (iddialar) (claims) kişiyi âdil
bir mülkiyet sisteminde şeyler bakımından sâhip olması gereken haklar, güçler,
görevler ve sorumluluklar türleri hakkında spesifik iddialara (taleplere) bağlar.48
Eğer mülkiyet bu şekilde anlaşılırsa, alışıldık (familiar) fakat karmaşık mülkiyet
ve sâhiplik kavramlarını kurumsal çerçeveler dışında anlamak zordur. Liberteryenler, kuşkusuz, kurumsal mülkiyet kavramını reddeder. Tezleri açısından esas olan
kurumsal olmayan (noncorporative) doğal mülkiyet ve sosyallik-öncesi mülkiyettir.
Bu kavramların açık olduğunu varsayarlar ve mülkiyet haklarının şeyleri kullanmak ve tasarruf etmek (disposal) için sınırsız hakları kapsadığının aşikâr olduğuna
inanırlar. Liberteryenlerin öz-sâhiplik ve kişinin kendisinde mülkiyet kavramlarını
tartışmalı hâle getiren şey onların bir kişinin öz kapasitelerine normatif olarak şeylere uygulanan bir normatif ilişki atfetmeleridir. Bir kişinin, legal kölelik kurumu
içinde, bir başkasının legal olarak sâhibi olabilecek olmasına rağmen bir kimsenin
legal veya moral olarak kendisinin sâhibi olması ne demektir? Bu (nun sorulması)
“öz-sâhiplik”in kavramsal tutarlılığını inkâr etmek değildir; belki birkaç anlatım
(accounts) verilebilir (aynen özbilinç (self-consciouness) dönüşlü nosyonunun birkaç
anlatımının olması gibi). Locke (meselâ) “kişinin kendisinde mülkiyet hakkı”nı hiç
kimsenin politik olarak bir diğerine tabî (subject) olarak doğmadığını fakat herkesin
reşitliğe ulaşması durumunda kendini yönetme haklarına sâhip olduğunu kastetmek için kullandı.49 Fakat, korkarım (suspect) liberteryenlerin ‘öz-sâhiplik’ ile neyi
kastettiklerini bir anlarsak, kavram birçok kimsenin nazarında sâhip olduğu bütün
sezgisel câzibeyi kaybedecektir, çünkü onun kaçınılmaz olarak ima ettiği Locke’un
ve izleyen bütün liberal düşünürlerin reddettiği bir şeydir; yani kişinin kişinin kendisini bir nesne (fungible) yapma kapasitesine sâhip olduğudur.

47 ABD hukuku nadiren sâhiplik (ownership) kavramını kullanır. Kullanılan en yaygın kavram “mülkiyet çıkarı” (property interest) kavramıdır, ki bunun farklı türleri vardır, bu türlerin her biri çeşitli haklar ve görevler tarafından ayrılır.
48 Liberteryenler ve öz-sâhipliğin diğer savunucuları ortaklaşa şunu iddia ederler: Kişinin kendi kişisine ve güçlerine sâhip
olması kişinin emeğinin ürününe sâhipliğini ve bundan dolayı birinin mülkiyetinin ürününe sâhipliğini ima eder. Fakat problem şudur ki, bir kişinin “ ürünü” veya “katkısı bir kurumsal çerçeveden bağımsız olarak tâyin edilemez. Liberteryenler, fazla
delil olmadan, genellikle varsayar ki, bütün mutlak mülkiyet hakları bir tabiat hâlindeki (kendine mal edişten (sâhiplenmeden)
türer. Burada dayanılan Rawlscu mülkiyet kavramının daha geniş bir açıklaması için bkz. benim “Property as an Institutional
Convention in Hume’s Account of Justice” adlı yazım, Archiv fuer Geschichte der Philosophie 73. No.1 (1991): 20 – 49 ve “Morals by Appropriation” adlı makalem, Pacific Philosophical Quarterly 71, no.4 (1990): 279-309.
49 Locke, kişinin kendinde “mülkiyet” arkaik kavramıyla şunu kasteder görünmektedir: Herkes kendi kişisinde belli (kesin) haklara sâhiptir ve politik olarak hiç kimseye tâbi (subordinate) değildir. Locke kişilerin kendi kişilerine karşı şeylerde mülkiyete karşı
durdukları pozisyonla aynı pozisyonda oldukları (yolundaki) liberteryen fikri tasdik etmedi. Locke’un sosyal sözleşme doktrini, kişilerin kendi kişilerinden vazgeçme veya elden çıkarma (dispose of) hakkına sâhip olmadığı, çünkü herkesin kendilerini Tanrı’nın
mülkiyeti olarak münhasıran muhafaza etme görevine sâhip olduğu şeklindeki) tabiat kanununa dayanır (bkz. Second Treatise,
böl. 6). Locke’un “mülkiyet” kullanımı hakkında bkz. Simmons, 226 vd.; ve Tully, A Discourse on Property, s. 116.
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Liberteryenizm Niçin Liberal Bir Görüş Değildir
Temel Hakların Tam Vazgeçilmezliği
En merkezî liberal kurumların, bireysel özgürlüğü ve bağımsızlığı garanti etmek
için gerekli temel hakların ve özgürlüklerin korunması olduğunu iddia ettim. Liberteryenler liberallerin kabul ettiği bütün hakları kabul ettiklerine ve yalnızca
daha fazla özgürlükler, yani sözleşme ve mülkiyet mutlak özgürlüğü eklediklerine bizi inandırmak isterler. O zaman liberteryenler, sadece liberalizmi, doğal
sonuçlarına götürerek, geliştiriyorlarmış gibi kendi görüşlerinin bize daha fazla özgürlük sunduğunu iddia ederler. Problem, bu eklenen özgürlüklerin liberteryen öz-sâhiplik anlatımıyla birleştiği zaman, temel özgürlükler fikrinin altını
oymasıdır. Çünkü liberteryen öz-sâhiplik fikrinin nihaî olarak geleceği anlam kişimize, kişimizin kapasitelerine ve moral kişilik haklarına karşı şeylerdeki haklarımıza karşı durduğumuz normatif ilişki içinde duracak olmamızdır. (Liberteryen
düşüncede) bütün haklar mülkiyet hakları olarak anlaşılır. O zaman özgürlüklere
hak kişilerin sâhip olduğu ve tasarruflarında tuttuğu birkaç tür haktan yalnızca
biri olur. Temel haklar başka bir tür mülkiyet hakkından daha büyük moral veya
politik öneme sâhip değildir. Fakat, mutlak sözleşme özgürlüğünün hayatî önemi
-yani bütün sözleşmeli anlaşmaların kamusal olarak tanınacak ve uygulanacak
(enforced) olması- veri aldığında, bunu, bütün özgürlüklerin, aynen herhangi bir
ekonomik mal gibi- vazgeçilebilir olabileceği (fikri) izler.
Sonuç olarak, bir liberteryen şemada, vazgeçilmezlik için, bazı haklar kişilerin
bütünlüğü ve bağımsızlığı için öylesine esastır ki, onlardan rıza ile vazgeçilemez
fikri için bir yer yoktur. Nitekim, Nozick der ki, “Benim paternalist olmayan pozisyonum kabul eder ki, bir kimse, bir üçüncü tarafa karşı öyle yapmama veya
ona müsaade etmeme yükümlülüğüne girmedikçe kendisiyle herhangi bir şey
yapmayı seçebilir (veya başka birine izin verebilir)”.50 Tam sözleşme özgürlüğünün liberteryen kabulü çerçevesinde okunduğunda, başkasının kişiye “herhangi bir şey” yapmasına müsaade etme, başka birine, seni, ne için anlaşmış veya
hâlihazırda ona nasıl itiraz ediyor olursan ol, daha önceki anlaşmalarına uymaya
zorlamak için devletin (veya başka birinin) zorlayıcı güçlerine başvurma hakkını
verme kapasitesini ima eder. Şaşırtıcı olmayacak şekilde, Nozick daha sonra der
ki, bir özgür sistem kişinin kendisini köleliğe satmasına izin verir.51 İşleme serbestçe girildiğini varsayarak, bu işlemi, bir zaman köleliğe rıza göstermiş fakat,
şimdi, gayet anlaşılır şekilde, fikrini değiştirmiş talihsiz kişiye karşı uygulamak
minimal devletin rolüdür. Bundan şu çıkar: Kölelere sâhip olmak ve insanlara
iradelerine karşı nesneler olarak muamele etmek hakkında moral olarak itiraz
50 Nozick, ASU, s. 58.
51 Nozick, ASU, s. 331; keza bkz. s. 283.
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edilebilecek bir şey yoktur;52 dahası devletin veya bir üçüncü tarafın kölelik veya
diğer uşaklık (servitude) sözleşmelerine uymaya zorlaması gayri âdil değildir.
Daha önce kölelik anlaşmasını basitçe birlik oluşturma özgürlüğü tarafından
korunan rıza gösteren yetişkinler arasında özel meseleler olarak kabul edilmesinin (anlaşılmasının) yanlış olduğunu ileri sürdüm. Eğer gerçek birlik oluşturma
özgürlüğü söz konusu olsaydı, o zaman her bir taraf ilişkiyi özgürce sona erdirebilirdi. Fakat burada farklı bir şey var: Kendindeki hakların sözleşmeli transferi,
ki bu kişinin diğer temel hakları yanında birlik oluşturma özgürlüğünü de ihlâl
eder (inkâr eder). Sözleşmeler, tabiatları icabı, artık, sadece, diğerlerinin haklarını ve görevlerini etkilemeyen özel ilişkiler değildir; diğerlerinin haklarını ve
yükümlülüklerini değiştiren kamusal olarak uygulanabilir anlaşmalar olurlar.
Sözleşmeler diğerlerinin omzuna sözleşme şartlarını tanıma ve saygı gösterme, devletlerin omzuna ise zorla uygulanabilirlik görevleri yükler. Bu gerçekler
“özel sözleşmeler” ortak terimi tarafından gözden saklanmamalıdır. Liberteryenler bütün hakların vazgeçilebilirliğini sanki bu insanların özgürlüğe ve gönüllü
seçimlerine saygı gösterme meselesiymiş gibi tasvir ederler. İnsanlar üzerinde
tam veya hatta kısmî hâkimiyeti (dominion) zorlayan bir sosyal sistemin daha iyi
bir tasviri şudur: O bir ters (ahlâksız, yoldan çıkmış) mülkiyet sistemidir. Çünkü liberteryenler bireylerin davranış özgürlüğünü muhafaza etmeye değer veriyor değildir, bireylerin bağımsızlığına veya haklarını kullanma ve hayatlarının
önemli yönlerini kontrol etme kapasitelerine değer veriyor hiç değildir. Onun
yerine, liberteryenler için çok önemli olan şey, bireylerin özgürlükleri, bağımsızlıkları veya menfaatleri için sonuçları ne olursa olsun tarihî olarak türetilmiş bir
mülkiyet hakları sistemini muhafaza etmektir. Liberteryenizm, netice itibariyle,
özgürlükle mutlak mülkiyet ve sözleşme haklarını koruma ve uygulamayla ilgili
olduğu kadar ilgili değildir. Liberteryenlerin temin ettiği (provide) özgürlük kişilerde ve şeylerde mutlak mülkiyete referansla tanımlanır: Sonunda bu haklara
kimin sâhip olacağı, sâhip olduklarını liberteryen transfer prosedürlerine ve yansınırlamalara riayet ederek elde edildiği sürece, moral olarak önemli değildir.
Liberteryenler yine de şeylerde ve kişilerde mülkiyet haklarının dağıtımının
hakların sâhiplerinin rızaları tarafından türetilmesi gerektiğinde ısrar edecektir.
Fakat bu liberteryenlerin her bireyin özgürlüğüne, herkesin (eşit derecede yoğun) arzularına eşit saygı göstermenin faydacıların eşitliğe ve her bireyin mutluluğunu muhafaza etmeye temel değer verdiğini göstermesinden daha fazla değer
verdiğini göstermez. Her iki durumda da bir eşyaları (faydacılar için mutluluk,
liberteryenler için özgürlük) dağıtma karar prosedürünün, bu prosedürün yaratacağı dağıtımlar üzerinde hiç kontrol olmaksızın, bir yüzüyle (özelliğiyle) ilgi52 Liberteryenler şöyle itiraz edebilir: Köle sözleşmelerini (zorla) uygulamanın ne yaptığının farkında olan (purported) kölelerin iradelerine karşı olduğu şüphe götürür. “Nihayetinde, onu kabul ettiler! Hür bilgili rıza kesinlikle bağlayıcıdır çünkü o iradeyi ifade (veya temsil eder, yahut, hatta, onu oluşturur (teşkil eder))”. Bir bireyi onun istemediği şekilde davranmaya zorlamanın onun iradesine karşı olduğunu farz ediyorum. Onun daha önce şimdi yapmaya zorlandığı şekilde davranmak için kendini
bağlamış (commit) olması gerçeği, şimdi iradesine karşı (aykırı) davranmaya zorlanıyor olduğu gerçeğini değiştirmez.
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leniyoruz. Liberteryenlere göre, her kişi kendisinin ve transferle kazanılmış her
mülkiyetin sâhipliğiyle başlar. Bu mülkiyet haklarının eşit öneme sâhip olduğu
düşünülür ve her kişi sâhip olduğu hakları transfer etmede tam olarak özgürdür.
Herhangi bir hakka öncelik verilirse, bu, hakları ve güçleri dağıtma prosedürel
mekanizmasını belirleyen sözleşme ve transfer mutlak özgürlüğüdür. Fakat (liberallere göre) bir kişinin özgürlük, bağımsızlık ve eşit bir vatandaş olarak statüsünü kurumsal olarak tanımlamak için gerekli temel hakları, özgürlükleri ve
güçleri korumaya hiç dikkat edilmez. Böylece (şu) tuhaf ihtimâle varırız: Birinden
(bir kişi veya grup) başka herkesin özgürlükten ve bağımsızlıktan mahrum olduğu, dünyanın ve içindeki her şeyin birinin (veya daha muhtemelen bazı sınıfların)
olduğu –ve yine de liberteryen prosedürler ve yan-sınırlamalar yerine getirildiği
için bunun doğru ve âdil olduğu– (bir dünya).53 Ne kadar gayri muhtemel olsa da
bu örnek liberteryenlerin temel hakları ve özgürlükleri veya bireysel kendini-yönetme ve bağımsızlığı muhafazaya ilgilerinin yokluğunu vurgular.54 Bu liberalizmle esaslı bir farklılığı işaret eder. Hiçbir liberal rejim anayasal olarak korunmuş haklarının birinden veya daha fazlasından vazgeçmeye çalışmış bir kişiye
karşı bir anlaşmayı uygulamaz, ona müsaade etmez. Çünkü bunlar bir bireyin,
rasyonel olarak kendi iyisine karar vermeye ve davranışlarının sorumluluğunu
almaya muktedir hür insanlar (agent) olmasını sağlayan haklardır. Liberalizm
bu özgür moral agency’yi kabul eder ve onu temel hakların kurumsal tanınması
yoluyla güvenceye almaya çalışır. Çünkü hakların temel olması, hiç kimsenin arzuları tarafından çiğnenmeye açık olmaması demektir. Aslî (fundamental) olarak,
temel haklar, kendilerini temel haklarından mahrum bırakmak ve özgürlük ve
bağımsızlıklarını iptal etmek isteyenlerin taleplerine karşı korunur.
Liberteryenler liberallerin, bir bireyin bütün özgür kararlarını tanımayı reddettikleri için, özgürlüğe “daha az saygı” gösterdiğini söyleyerek itiraz edecektir. Fakat hiçbir görüş bir bireyin bütün özgür kararlarının saygı göreceğini söylemez; liberteryenler, herkes gibi, özgür kararların diğerlerinin haklarını ihlal
etmemesini ister. Bu yüzden liberteryenlerle liberaller arasındaki konu bütün
müsaade edilebilir özgürlüklerin aynı seviyede ve eşit derecede önemli olup olmadığı veya bazı özgürlüklerin diğerlerinden daha önemli olup olmadığıdır. Liberteryenler sözleşme ve mülkiyet özgürlüğüne öncelik atfeder. Liberal başka
özgürlüklere, bir kişinin sorumlu ve bağımsız bir birim olarak statüsünü muhafaza etmek bakımından hayatî olan özgürlüklere öncelik verir. Bu özgürlükle53 Nozick’in Lockeçu Proviso’su (hiç kimse bir tabiat hâlinde olduğundan daha kötü duruma düşürülemez) böyle bir ihtimâli
önleyeceğe benzemez, çünkü onun amacı sâhipsiz şeylerin elde edilmesine sınırlar koymaktır, kişideki orijinal hakların transferine değil.
54 Liberteryen aynı şeyin sırf çoğunlukçuluk olarak anlaşılan demokrasi için de söylenebileceğiyle itiraz edebilir. “Demokrasi
totaliteryenizmle sonuçlanabilir mecburen demokraside bir şeyin yanlış olması anlamına gelmez”. Aynı fikirde değilim, çünkü
kavramsal ihtimâl demokrasinin moral sınırlarını gösterir. Saf majoriteryenizm –çoğunluğun her istediği âdil, hakkaniyetli
ve hatta meşrudur görüşü- mantıksızdır. Çoğunluk yönetimi, onun alanını tanımlamak ve çoğunlukların kabul edebileceği
kanunların türlerini sınırlamak için daha geniş bir adâlet konsepti içine alınmalıdır. Bu sebeple (eğer varsa) pek az kimse münasip bir adâlet anlatım olarak saf çoğunlukçuluğu savunur, fakat insanlar liberteryenizmi, müsaade edilebilir dağıtımlara
hiçbir sınırlama koymamasına rağmen (uygun görüp) savunur.
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rin önceliği esas (veri) alındığında liberaller kişinin bütün özgürlüklerini ondan
alan sözleşmeler yapma kararlarını tanımazlar ve böyle yapma özgürlüğüne saygı göstermezler. Eğer bu liberteryenlerin liberallerin “özgürlüğe daha az saygı” gösterdiğini söyledikleri zaman kastettikleri şeyse, sadece ana noktayı tekrar
söylemektir: Liberaller tam vazgeçilebilirliği reddederler. Liberaller özgürlükten
vazgeçme haklarının tanınmasının özgürlüğe saygı göstermek değil onun kıymetini azaltmak olduğunu; özgürlüğü kalite olarak farklı ve daha az değerli bir
şeyle ticareti yapılabilir bir eşya hâline getirdiğini söyleyerek cevap verebilir.55
Mutlak Mülkiyet ve Tiksindirici Ayrım
Bundan sonra eşit fırsatı meydana getiren liberal kurumlara yönelik liberteryen
tavırları inceleyin. Biraz olsun anlaşıldıysa eşit fırsat, sadece göze çarpan (salient)
sosyal sınıfların üyelerinin tercih edilen sosyal pozisyonlara girmesinin önünde
engellerin olmamasından daha fazlasını gerektirir. Jim Crow kanunları Güney’deki
ayrımcılığın tek ana sebebi değildi.56 Birçok yerde, eğer varsa, pek az kanun siyahların arzuya şayan sosyal pozisyonlara girmesini, beyazların muhitlerinde mülk
almasını, özel okullara ve kolejlere girmesini veya hastaneleri, restoranları, otelleri
ve beyazlar tarafından işletilen diğer yerleri kullanmasını açıkça yasakladı.57 Yine
de bunlar beyazlar arasındaki zımnî (sözsüz) (genellikle apaçık) anlaşma sayesinde
oldu. Özel olarak empoze edilen kısıtlayıcı anlaşmalar, ayrımcı iş uygulamaları ve
siyahların berbat ekonomik statüsü yüzünden ayrımcılık ve tefrik empoze eden
yasalara pek az ihtiyaç vardı. Bu görünmez ele bırakılabilirdi.
Liberteryenizm bu tür haksız ayrımcılığı yasaklayacak hiçbir ilkeye sâhip değildir, bu tür hiçbir kanuna müsaade etmez.58 Bu mutlak mülkiyet ve sözleşme
haklarına verilen sıkı önceliğin sonucudur. Liberteryen mülkiyet konsepti der ki
insanlar mülkiyetlerini istediklerine transfer edebilirler. Dahası, hile ve cebire getirilen yasaklamalar dışında, sözleşmeli anlaşmalara hiçbir legal sınırlama konulamaz. Bundan şu sonuç çıkar: İstihdam, eğitim ve malların ve hizmetlerin sağlanmasında ırksal, etnik, toplumsal cinsiyete dayalı veya dinî ayrımcılıkta gayri âdil
55 Burada liberteryenlerin (daha önce bahsedilen) alelâde sözleşmeli anlaşmaların iradeyi ifade ettiği, veya temsil ettiği
veya teşkil ettiği ısrarı hakkında daha fazla düşünülmelidir. Bu onların vazgeçme sözleşmelerini uygulamayarak irade (will)
otoritesini inkâr etmenin sıradan sözleşmeleri dahi uygulamanın moral zeminin altını oyduğu tezlerine ana desteği sağlar.
Fakat vazgeçme sözleşmelerini geçersizleştirmek iradeyi inkâr ettiği için rutin sözleşmelerin otoritesini tehlikeye atarsa, o
zaman üçüncü tarafları öldürme veya diğer suçları işleme sözleşmelerini hükümsüz kılmak da daha rutin sözleşmelerin otoritesini tehlikeye atma durumunda olmalıdır. Liberteryen şunu söyleyerek cevap verecektir: Kriminal sözleşmeler durumunda iradeyi (isteği-will) ve sözleşme özgürlüğünü geçersiz kılmaya yeterli sebep (yani üçüncü tarafların haklarını korumak)
vardır. Fakat o zaman vazgeçilmezlik liberal argümanı diyebilir ki aynı şekilde vazgeçme anlaşmalarını hükümsüz kılmak ve
uygulanmalarına izin vermemek için yeterli sebep, yani kişilerin özgür ve eşit olarak statülerini koruma, vardır. Bu tartışmayı
liberaller ile liberteryenler arasındaki anlaşmazlığın gerçek kaynağına, yani bireysel hakların temeline geri götürür. Liberteryenler adına bu itirazı yapan bir eleştirmene teşekkürler.
56 Bkz. C. Vann Woodward’un şu ufuk açıcı eseri: The Strange Career of Jim Crow, gözden geçirilmiş ikinci baskı (Oxford:
Oxford University Press, 1966), s. 102.
57 Bu konuların hepsi hakkında bkz. Woodward, ibid, ss. 98, 101 ve 99.
58 Narveson bu konuda gayet açıktır; bkz. The Libertarian Idea, ss. 313-18. “Bir iş gerçekten özelse, bu demektir ki o
sâhiplerinin mülkiyetidir. Sâhipleri onunla istedikleri şeyi yaparlar” (s. 315).
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bir şey yoktur. Liberteryenler “kabiliyetlere açık meslekler” klâsik liberal görüşüne sahte bağlılık gösterir; fakat doktrinlerindeki hiçbir şey bu fikrin yaygın şekilde
ihlâline engel olmaz. Liberteryenler ırksal olarak ayrımcı ev edinme kalıplarının
kasıtlı empozesini yasaklayan kurumlara da müsaade etmez; ve aynısı bu bütün
diğer malların ve hizmetlerin satışı veya temin edilmesi için de doğrudur. Irk,
toplumsal cinsiyet ve diğer ayrımcılık biçimleri, liberteryenizme göre, gayri-ekonomik, çirkin veya saygısız olabilirse de, gayri âdil değildir. O zaman, liberteryen
mülkiyet hakları liberallerin vatandaşların temel çıkarları olarak gördükleri şeye
karşı bağnazlık ve çirkin ayrımcılığa örtü sağlama durumuna gelir.
Pazarlar ve Tekeller
Rekabetçi şartlar altında pazarlar normal olarak üretken kaynakların etkin tahsisine ve (efektif) talebi karşılamak için artan eşya çıktısına izin verir. Fakat eğer piyasa faaliyetleri regüle edilmezse, serbestçe bir araya gelen bireyler tam da diğerlerinin opsiyonlarını sınırlamak üzere dizayn edilmiş, üretken çıktıyı teşvik etmek
yerine engelleyen anlaşmalara girebilirler. Liberteryenizm için çok merkezî olan
sınırlanmamış sözleşme özgürlüğü hakkı ima eder ki piyasalar bütünüyle kendi
kendini regüle edicidir, devletin pazarın akışkanlığı garanti etmede oynayacağı
hiçbir rolü yoktur. O zaman rekabeti teşvik etmek, rekabetçi olmayan anlaşmalara
girmeyi caydırmak için kanunlara ve kurumlara yer yoktur. Bu durumda liberteryen mülkiyet anlayışının tabiatında mevcut sınırsız biriktirme haklarıyla birleşmiş mutlak mülkiyet hakları kolayca kartellere veya monopollere yol açabilir.
Birinin kereste, petrol veya su kaynakları gibi bazı kıt doğal kaynaklar üzerinde
mutlak kontrol (gücü) kazanması ve istediği fiyatı (onlara) uygulaması liberteryen mülkiyet haklarıyla tamamiyle tutarlıdır. Bu tür şeyler (arrangement) tahsis
bakımından etkin değildir. Fakat, liberteryenler, serbest ekonomik işlemlere ve
bireylerin kaynaklar üzerindeki mutlak kontrolüne her müdahaleyi reddettiklerinden, üretken (verimli-productive) kaynakların etkin tahsisine ikincil bir değer atfederler. Bireylerin mutlak mülkiyet ve sözleşme haklarını muhafaza etmek daha
önemlidir.59 Piyasa gücünün aşırı birikmesini önlemek için devlet tarafından uygulanacak kurumsal düzenlemelerin yokluğunda (absence), liberteryen hak edişlerin (entitlement) muhtemel sonucu bir endüstride bir kartelin kontrolünü tesis
eden bir dizi anlaşma olacaktır. Bu safhaya bir defa erişildimiydi, liberteryenizmin
ekonomik köleliğe dönüşmesini hiçbir şey değil sadece iyi niyet engelleyebilir.
Ekonomik etkinliğin liberteryenler için ikincil öneme sâhip olduğunu söylemek etkinliğe müracatların liberteryen teoride hiçbir yerinin olmadığını söylemek anlamına gelmez. Benim iddiam etkinliğin sistemin temel ilkelerini (yani
mutlak mülkiyet ve sözleşme hakları ve gelir ve servetin dağıtımı) tesis etmede
hiçbir önemli rol oynamadığı ve etkinlik düşüncelerinin liberteryen sözleşme ve
59 Meselâ monopol fikri tam tamına tanımlanamazdır ve “birinin kaynaklarını kendi dilediği gibi kullanması (aynen alındı)
özgürlüğün işaretidir” diyen Narveson’a bakın: (The Libertarian Idea, s. 203).
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mülkiyet haklarını korumak için feda edileceğidir. Nozick’in anlatımında, etkinlik mülkiyet haklarını tanımlamakta ve ihtilafları çözmede hesaba katılacak birkaç düşünceden (considerations) biridir,60 ve, dahası; bir tabiat hâlinde başlangıç
(ilk-initial) sâhiplenmesinin diğerlerinin durumunu kötüleştirmemesidir (Lockeçu şart). Fakat etkinliğe bu atıflar basitçe elde edilebilecek şeyler üzerine zayıf
sınırlar koymak ve bir sefer elde edilen mülkiyet haklarının sınırlarını tâyine
yardım etmek anlamına gelir. Mülkiyet hakları bir defa tanımlanır ve elde edilirse, mülkiyetin daha sonraki kullanımlarının, transferlerinin ve tasarrufunun
(disposal) etkin olması için hiçbir gerek (requirement) yoktur. Diğerlerinin hakları
ihlâl edilmezse ve diğerleri bir tabiat hâlinde olacaktan daha kötü duruma düşürülmezse, kişi dilediği kadar mülkiyeti biriktirebilir, kullanabilir ve elinde tutabilir.61 Bunun tersine (hem Pareto’da hem Kaldor-Hicks’de ) etkin kullanım kullanım
zamanından önceki status quo’ya atıfla veya uzak geçmişte var olmuş (gerçek
veya hayalî) bir tabiat hâline atıfla belirlenmez. Bu bakımdan etkinlik düşünceleri Nozick’in düşüncesinde esas veya Nozick’in düşüncesinin bir parçası değildir.62
Kamu Mallarının ve Bir Sosyal Minimumun Liberteryen Reddi
Liberteryenizmde devletin kamu mallarını, pazarlar tarafından etkin biçimde ve
yeterince temin edilemeyen malları temininine yer yoktur. Liberteryen devletin görevi münhasıran hakları ve hak edişleri ihlâllere karşı korumak, sözleşmeli anlaşmaları uygula(t)mak ve ihtilafları çözmektir. Devletin kamu mallarını
sağlamak için insanları vergilendirmesi gayri âdil biçimde zorlayıcıdır; devletin
bazılarını vergileyip (onlardan elde ettiğini) (sağlık bakımı, işsizlik, âcil durum
yardımı vs. amacıyla) diğer kimselere yeniden dağıtması gibi. Devlet (varolan
hakları uygula(t)maktan başka) gelir ve serveti dağıtmakta oynayacak hiçbir role
sâhip değildir; dağıtımları bütünüyle insanların hür kararları tarafından belirlenecektir: Bu meseleleri burada fazla tartışmaya gerek yok, çünkü, liberteryenler
bunların onların pozisyonunda merkezî olduğunu vurgular.63
Bir Özel Güç Olarak Siyasal Güç
Locke’tan beri liberaller siyasal gücü esas itibariyle devletin üç ana fonksiyonu
olarak anladı: Politik güç (devlet) (1) Kamu kurallarını koyma ve onları değişen
şartlara cevap vermek için gözden geçirme, (2) Bu kurallar arasında doğan ihti60 Bkz., meselâ, ASU, s. 280, ki burada Nozick der ki: “belki paketin (bundle) veya mülkiyet haklarının dış çizgisi dışsallıkların
en etkin şekilde nasıl (sisteme) dâhil edileceği hakkındaki düşünceler tarafından şekillendirilir.” Nozick, bu fikrin, en azından
daha fazla incelenmeye değer olduğunu söyler.
61 Provisa (şart) hakkında bkz. Nozick, ASU, ss. 178-82.
62 Gauthier’in satıhta benzer doğal kendine mal etme tezi ile karşılaştırın, ki bu tez der ki bir tabiat hâlinde mülkiyet hakları
dâima etkin kullanım yararına göre gözden geçirilebilir. Bkz. Gauthier, Morals by Agreement, ss. 293-94. Gauthier’in klâsik
liberal anlatımı her hayatî safhada ekonomik etkinlik düşüncelerini (endişelerini-considerations) (sistemine) itibak ettirmek
için dizayn edilmiştir. Nozick’in tabiat hâlinde Gauthier’in geçici (eğreti-provisional) mülkiyet hakları anlatımıyla kıyaslanabilir hiçbir şey yoktur. Nozick’e göre bireyler, kendilerinin doğal hakları ve özgürlükleri ve bireysel otonomi ve öz-sâhiplik
düşünceleri sayesinde sâhiplenilmiş (sâhibi olmayan) kaynakları elde edince hemen mutlak mülkiyet elde eder.
63 Bkz., meselâ, Nozick, ASU, s. ix.
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lafları karara bağlama ve (3) Gerekli olduğunda bu kuralları onları ihlâl edenlere
veya hüküm verici çözümlere direnenlere karşı zorlama otoritesidir (yetkisidir).
Locke’a göre bu üç güç tabiat hâlinin “kusurları”nı gidermek için gereklidir.64 Bu
kusurlar (Locke’un anlatısına göre), bir sosyal sözleşme aracılığıyla siyasal toplumun yaratılmasına sebep olur. Bu politik toplum (“Politik Yapı” (Body Politic)
veya “Halk”) bir anayasa yapma ve halkın bu fonksiyonları halk adına yerine getirecek emanetçi organı olarak devlete sınırlı politik güç verme yetkisine sâhiptir.
Liberteryenizmin bir tuhaf özelliği, yasama otoritesinin, kuralları koyma ve
düzeltme ve sosyal konvansiyonları geliştirme (gözden geçirme) yetkisine sâhip
bir kamu kurumunun, yokluğudur. Yeni ve geliştirilmiş kurallar ihtiyacı görünmez el ve özel işlemler tarafından çok sayıda özel tercihlerin nihaî birleşmesi
yoluyla karşılanacaktır. Liberteryenler genel olarak karar verme (adjudicative) ve
yürütme güçlerinin kişi ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli olduğunu kabul ederler. Fakat bu fonksiyonlar özel koruma ve hakemlik hizmetleri (Nozick’in
anlatısında bir “egemen koruma şirketi”, ki bu minimal devlettir) tarafından yerine getirilir. Ortak olarak tanınan ve yasama otoritesine sâhip olduğu kabul edilen
hiçbir kamu organına ihtiyaç yoktur. Siyasal güç özel olarak icra edilir.65
Liberteryen özel politik güç konsepti Nozick’in minimal devlet anlatımında
açığa çıkmaktadır. Nozick’in anlatımı seçici olarak Lockeçudur, çünkü o insanlığı koruma ve muhafaza etme ve muhtaç ve sıkıntılı kimselere yardım etme
görevini ihmal etmektedir.66 Bu, Nozick’i, bir Lockeçu tabiat halinin sakinlerinin
64 Tabiat hâlinin devlet ihtiyacına yol veren üç “uygunsuzluğu” veya kusuru için bkz. Locke, Second Treatise, seksiyonlar 12426, Tabiat Kanunlarını açıkça tâyin etmek için tarafsız yargı ihtiyacı için bkz. sek. 136-37. Üç kusur, “tesis edilmiş, yerleşmiş,
bilinen Hukukun yokluğu”, “tanınan ve tarafsız yargıçın” yokluğu ve “(hukuku ve cezaları) âdil bir şekilde yürütecek ……………….
gücün yokluğu”dur. Locke kuvvetler ayrılığını (ABD’deki anlamında) savunmaz, fakat (İngiliz Anayasası altında olduğu gibi)
yargısal gücü yürütme gücü içinde muhafaza eder ve yasama gücünü “üstün” tutar görünür (sek.132). Bölüm 13’te Locke,
“Common Wealth’ın yasama, yürütme ve Federatif Gücü”nü, (bu) sonuncusu dış politikadan ve savaş ile barıştan sorumlu
tutacak şekilde, ayırır (sek. 146).
65 Nozick bireylerin diğerlerine empoze edebileceği risk seviyesini belirlemek için bir karar mekanizması ihtiyacını kabul
eder. “Fakat bunu yapmak (acomplish) için kesin (tam) mekanizmanın daha iyi tasvir edilmesi gerekmektedir; ve aynı zamanda böyle bir mekanizmanın bir tabiat hâlinden nasıl doğmak zorunda olacağının gösterilmesi gerekmektedir. Bunun iması
şudur: Bu tür prosedürlere “bir görünmez-el mekanizmasının işleyişi yoluyla ulaşılması” gerekmektedir. (ASU, s. 74). Bazıları
benim liberteryenizmde yasama otoritesine yer olmadığı iddiamı kabul etmeyebilir. Fakat tekrar Nozick’in (paradigma olarak aldığım) görüşüne odaklanın. Nozick’in minimal devleti niçin basitçe doğal hukukun bilinmeyen (şüpheli-indeterminate)
ve tartışmalı meselelerde karar verecek kurallar yapma göreviyle yükümlü bir komite yaratamasın ki? Meselâ, nehir kenarı
haklarını tanımlama problemini ele alalım: Bu komite, diğer şeyler arasında, nehir yatağı sâhiplerinin, belirli sınırlar ötesinde,
suyu kirletmeye veya suyun akışının önüne set çekmeye hakkının olmadığını söyleyen bir kurallar seti koyabilirdi. Bu karar
meşru kanun statüsüne sâhip olur mu? Hatırlayın ki Nozick’in minimal devleti aslında zor üzerinde doğal bir tekele sâhip bir
anonim şirkettir. Bu şirket de facto olarak kurallar yapma ve uygulama gücüne sâhip olsa da, böyle yapmak için hiçbir hakka
veya yetkiye sâhip değildir, ne de bunları talep eder (bkz. ASU, ss. 108-110). Minimal devletin sâhip olacağı her hak veya güç
onun üyelerinden kaynaklanmalıdır. Hiç kimse veya hiçbir grup tek taraflı olarak herkese uygulanacak kurallar çıkartamayacağından, bu minimal devlet için de doğrudur.” Egemen koruma şirketinin eşsiz olarak (münhasıran) sâhip olduğunu iddia
edebileceği hiçbir hak yoktur” (ASU, s. 109), tahmin ederim, kanun yapma otoritesi dâhil.
66 Bkz. Locke’un Second Treatise’inin 159. seksiyonu, ki Locke burada “Temel Tabiat ve Devlet Kanunu’na yani ….. Toplumun
bütün üyelerinin muhafaza edileceğine” işaret eder (sek. 8, 16, 18, 134, 135 ve 183’te de atıf yapılmış). Temel kanun yüzünden her birey “İnsanlığın geri kalanını muhafaza etme” kadar “kendini muhafaza etme” görevine de sâhiptir. Politik topluma
katılma ve politik otoriteyi tanıma görevini çıkarsamak da (infer), eğer açık şekilde gerektirilmiyorsa, Locke ile tutarlıdır,
çünkü sosyal sözleşme tarafından haklılaştırılmış devletler her bireyin kendini ve bütün insanlığı muhafaza etme görevinin
etkin ifası için gerekli arka plan şartlarıdır.
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(inhabitants) durumlarının rahatsızlıklarından, uygunsuzluklarından bir sosyal
sözleşme ile kurtulmalarının irrasyonel olacağını ileri sürmeye muktedir kılmaktadır.67 Onun yerine kişilik (personal) ve mülkiyet haklarını uygulamak için
rekabet hâlindeki koruma şirketleriyle ayrı özel sözleşmelere girerler. En sonunda bir koruma şirketi, koruma hizmeti almak isteyen ve bunun için ödeme yapmaya muktedir olanlara “ koruma hizmetleri” sağlamada doğal bir tekel kazanır.
(Bu “egemen koruma şirketi” “ultra-minimal devlet”tir). Müşterilerin isteklerine,
şartlara, ve ödeme kabiliyetine bağlı olarak farklı koruma hizmetleri “paketleri”
sunulur. Bu dominant koruma şirketi, ödemede bulunmaya muktedir olmayanlara bedel uygulamaksızın bir minimum seviye koruma hizmetleri sağlayınca (“en
az pahalı koruma politikası”) minimum devlete evrilir. Bu hizmetler seçici olarak
üye olmayanları korur: Bu kimseler ücret ödeyen üyelerin saldırganlıklarına karşı korunur, fakat saldırgan üye olmayan kişilerden korunmaz.68
Böyle anlaşıldığında liberteryen devlet bir özel sözleşmeler ağı içinde doğar ve
onun tarafından ayakta tutulur.69 Bu anlaşmalar ağı bugüne kadar varlığını korumuştur ve minimal devleti muhafaza etmek için gereklidir. Minimal devletin müşterileri kendilerinin korunma “poliçelerini” (policies) satın almalıdır, aynen araba veya
sağlık sigortası almaları gibi. Ödeme istek ve kabiliyetlerine göre farklı hizmetler
için sözleşme yaparlar; ödeyemezlerse, o zaman minimal devletin müşterilerine
karşı minimal koruma alırlar. Onun müşterisi olmayanlara (koruma hizmetleri almaya eşit derecede âciz (unable) diğerleri) saldırganlığına karşı koruma sağlanmaz.
Siyasal güç kavramını nasıl değerlendireceğiz? O liberalizmle nasıl kıyaslanabilir? H. L. Hart ileri sürdü ki bütünüyle âdetlere ve insanların yeni durumlara koordine edilmemiş cevaplarına dayanan ve hakları ve görevleri tanımlayan-tâyin
eden genel olarak tanınmış ve kabul edilmiş prosedürleri olmayan ve değişen
şartlara derhal cevap veren kamusal kurallar koymayan bir devlet statik ve ilkel
67 “Bir bireyin bütün bir anonim anlaşma yoluyla kazanabileceği her şeyi birey ayrı iki taraflı anlaşmalar yoluyla kazanabilir”
(ASU, s. 90).
68 Üye olmayanlara üye olanlara karşı bedelsiz koruma hizmeti onlardan şirketin, şirketin hakemlik (arbitration) prosedürleri
çerçevesinde ödemede bulunan müşterilerle ihtilaflarını çözmeyi talep etme karşılığında tazmin olarak sağlanır, böylece bu
kimseler haklarının özel uygulanması (enforcement) haklarını kaybederler. Bkz. ASU, böl. 2 ve 5, bilhassa ss. 101-19.
69 Bu iddia ve bu bölümdeki bunu izleyen argüman -liberteryenizmin feodalizme benzediği- minimal liberteryen devlet ve
anarşik liberteryenizm tarafından öngörülen rekabet içindeki koruma şirketleri için geçerlidir. Nozick, minimal devletin “moral olarak meşru tek devlet” (ASU, s. 333) olduğunu ve “daha geniş her devletin insanların haklarını ihlâl edeceğini” söylemesine (ASU s. 149) rağmen, yine de, daha “yaygın bir devlet”in teorik olarak minimal devletten meşru olarak doğmasına, böyle
olmasına anonim olarak karar verildiği sürece, açık kapı bırakır. Nozick, demokrasinin (kavramsal olarak demokrasiye benzer
bir şeyin) bir minimal devletten nasıl doğabileceğini uzun uzun tartışır. Bu demokrasi anlatımı bir karikatürdür, zira, herkesin
kendini birbirine köle yapmasını gerektirir (involves). Bu daha yaygın bir devletin nasıl olabileceği “hikâyesi”nin “böyle bir
devleti gayet câzibesiz hâle getirmek için dizayn edildiğini” söyler (ASU, s. Xii). Her hâlde, dediği gibi, “birçok kimseyi kapsayan bir toplumda gayet gayri muhtemeldir ki” minimal devletten daha fazlası yaşayabilir, çünkü anonim rıza gerekecektir. Bu
görüşlerin ışığında Nozick’in, minimal devletin, kavramsal bakımdan realistik olarak mümkün tek meşru devlet olmamakla
beraber, realistik olarak mümkün tek devlet olduğunu iddia ettiğini düşünüyorum. Bu onun minimal devletin “yegâne moral
olarak meşru ”olduğu aşikâr ifadesini açıklar. Bu derginin dikkatimi Nozick’in görüşünün bu özelliğine yönelten bir anonim
hakemine teşekkür borçluyum.
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olmaya mahkûmdur.70 Liberteryenizme bir meydan okuma bunun onun kaçınılmaz kaderi olmadığını göstermektir. Görünmez El ne kadar bilgili ve enformativ
olursa olsu, liberteryen şirketler (agents) değişmez şekilde soyut haklarından ve
görevlerinden emin olamayacak ve onların uygulanması hakkında anlaşmazlığa
düşecektir. Liberteryen ilkeleri netleştirecek ve tarihî şartlara ve yetkili şekilde
spesifik durumlara uygulanacak kamu kuralları çıkartan bir kamu kurumunun
yokluğu (Locke’un dediği gibi) büyük “uygunsuzluk”la sonuçlanacaktır. Liberteryen doğal hukukun prensiplerini açıkça tâyin edecek ve onların kurallarını
mevcut şartlar altında ifade edecek kurumlar olmaksızın, mülkiyet, sözleşme,
kıymetli kâğıtlar, ciro edilebilir senetler, patentler ve telif haklarını meydana getiren sayısız sofistike kuralların sadece Görünmez El tarafından nasıl evrileceğini
anlamak zor. Bu kurumlar bir yasama gücü olmaksızın evrilerek ortaya çıksa bile,
değişen şartları karşılayacak şekilde, etkinsiz kuralları elimine ederek ve onların
yerine yeni kurallar koyarak, kuralları değişen şartları karşılamak için gözden
geçirecek bir legal organ var olmayacaktır. Değişen normları yeni şartlara-durumlara adapte etmek için bütün liberteryen kuralların ve kurumların evrileceği
tedricî ilerleyiş dışında hiçbir kurum yoktur.
O zaman liberteryenizm altında siyasal güç budanır çünkü ortak olarak tanınan
bir yasama otoritesi mevcut değildir. Dahası, mevcut yürütme ve yargı güçleri
özel ellerde kalır. Liberteryenizmin en karakteristik özelliklerinden biri insanların
haklarının uygulatılması ve korunmasının, özel market işlemleri tarafından temin edilecek ekonomik bir mal olarak muameleye tâbi tutulmasıdır.71 Başlangıçta
her bir birey tarafından sâhip olunan bu özel siyasal güçler her birey tarafından
ayrı sözleşmeli anlaşmalarla pazarda koruma, hakemlik ve uygulatma hizmetleri
sağlamak için rekabet eden diğer özel kişilere aktarılır. İnsanların istediği ve ödeyebileceği siyasal hizmetlere bağlı olarak farklı düzenlemeler yapılır. Nozick’in
modelinde en sonunda bir tek hâkim koruma şirketi siyasal güçte bir de facto tekel
elde eder; rakipleri iş alanından çekilir. Rothbard’ın modelinde ve diğer anarşik
versiyonlarda böyle bir tekelin olmasına ihtiyaç yoktur; galiba rekabet içindeki
koruma şirketleri birlikte var olabilir. Her iki siyasal güç anlatımında da siyasal
güç ödeme yapabilenlerin menfaati için ve her kişinin pazarlıkla elde ettiği uygun şartlara göre özel olarak kullanılır.72 O zaman siyasal “hizmetlerin” dağıtımı
kişinin servetine ve onunla bağlantılı pazarlık pozisyonuna bağlıdır. Bu âdil ve
realize edilebilir bir düzenleme midir? Liberteryenler, sosyal hayatın şartları olan
70 H. L. Hart, The Concept of Law (Oxford: Oxford Universty Press, 1961), ss. 89-96.
71 Bkz. Nozick, ASU, s. 24: “İnsanların haklarının korunması ve uygulanması, gıda ve giyecek gibi diğer önemli mallar gibi,
pazar tarafından sağlanacak bir ekonomik mal muamelesi görür”.
72 Nozick’in politik güç anlatımı için şu doğrudur: Siyasal güç, esas itibariyle, müşteri olmayanlara müşterilerin saldırganlığına karşı koruma sağlandığı zaman bile, onun için ödemede bulunanların menfaati için kullanılır. Koruma şirketi müşteri
olmayanlara bu minimal hizmetleri yalnızca onları müşterilerin sözde (alleged) yanlışlarını anlamak (apprehend) ve cezalandırmaktan alıkonmalarını kompense etmek (tanzim etmek) için verir. Müşteri olmayanlara minimal hizmetler sağlamak
ödeme yapan müşterilere koruma hizmeti sağlamada ortaya çıkan maliyetlerin yalnızca biridir. Bkz. Nozick, ASU, ss. 110-13.
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sınırlama, koruma ve yardım temel iddiaları dâhil sosyal işbirliğini tanımlama,
yorumlama ve zorla uygulama şartlarını özel ellere bırakır. Siyasal güç, diğer herhangi bir ekonomik mal gibi özel olarak uygulanır (kullanılır) ve dağıtılır. Seksiyon I’de tartışılan, liberaller tarafından anlaşıldığı biçimiyle kamusal politik otoritenin özelliklerini hatırlayın: (1) onun gayri şahsî, kurumsal mahiyetini, (2) onun
kurumsal devamlılığını: politik güç devrediş (succession) kurallarıyla muhafaza
edilir, (3) politik gücün yetkili olarak ve meşru olarak kabul edilmesi, (4) emanet
edilmişlik özelliği nedeniyle, siyasal güç temsil edilenlerin menfaati için, emanet
olarak kullanılacaktır, (5) siyasal gücün tarafsızlığı: O âdil bir biçimde kamu yararı
için ve her bir vatandaşın veya (ülke) sakininin iyiliği için kullanılacaktır.
Liberteryenizm kamusal politik otoritenin bu şartlarını karşılayabilir mi? Tartışmanın hatırı için, varsayalım ki, (1) ve (2)’yi karşılayabilir. Liberteryen devleti yerleşik prosedürleri olan bir şirket yapısı (basitçe bir bireyin veya ailenin gücü (iktidarı olarak değil) olarak tahayyül edebiliriz; daimî olarak görevlileri seçme ve yenileme şirket kuralları sayesinde vardır ve bireylerin emekli olmasına veya ölmesine
rağmen yaşar.73 Bu kurum kamusal politik gücün geri kalan şartlarını karşılar mı?
(3). şart ile başlayarak, liberteryen minimal devlet siyasal meşruiyete sâhip midir?
Liberteryen güç (power) özel iki taraflı sözleşmeli anlaşmalara dayanır. Zorlayıcı güçte bir tekel olduğu sürece o, de jure (hukukî) değil, doğal bir monopoldür.74 Gerçekten, liberteryen güç için (iktidarın) politik güç üzerinde bir de jure
(hukukî) tekel iddiasında bulunmadığını veya siyasal yönetim için hak iddiasında
bulunmadığı(nı) (göstermesi) önemlidir. Bu yüzden liberteryen siyasal gücün etkinliği, onun, bu gücün kendilerine uygulanmasına rıza göstermemiş bireylere
karşı de facto uygulanmasına dayanır kılınmalıdır (ki bu Nozick’in hâkim koruma
şirketinin müşterileri için bile geçerlidir (doğrudur)). Liberteryen politik gücün
etkinliğini ve istikrarını muhafaza etmek için onun de facto (fiilî) monopolünden
başka ne vardır? İnsanların, korku dışında, bu güce saygı göstermek veya onun
hükümlerine uymak için sebepleri var mıdır? Eğer siyasal güç yalnızca doğal
monopole dayanmaktaysa, o zaman, o, hangi anlamda, yalnızca kaba güç kullanılmasının zıddına, siyasal otoritenin kullanılması olarak görülebilir? Bir özel yapının (organın) siyasal gücü tekeline alması (ondan korkmak için sebep olmasına
rağmen) ona saygı göstermek için bir sebep değildir. O zaman muhtemelen liberteryen toplumda özel devletin moral veya legal otoritesinin genel kabulü için
hiçbir sebep olmayacaktır. Fakat otoritesinin kamusal anlamı olmazsa liberteryen politik güç kuralları ve yargısal hükümleri uygulamanın en etkili araçların73 Tam manasıyla ifade edersek, korporasyonlar onların şartlarını ve idare prosedürlerini düzenleyen kanunlara binaen var
olan, kamu hukuku ürünleridir. Minimal devlet, en fazla, bir korporasyona benzeyen fakat legal veya anayasal bir yaptırım
gücüne veya yetkisine sâhip olmayan nonlegal kurum olabilir.
74 Bkz. Nozick, ASU, ss. 108-10. “Zorlayıcı güçte monopol” veya “güçte monopol” ifadeleri (ister de jure ister de facto olsun)
böyle bir gücü hiç kimsenin değil sadece devletin bu tür güç kullanacağını -açıktır ki nefsi müdafaa yapan insanlar gibi
kriminaller de şiddete başvurmaktadır‑ söylemek değildir, fakat zor uygulayan herkesin bir tekel -sâhibi- olarak devlete
cevap vermek ve zor kullanmasının haklı veya mazur görülebilir olduğunu göstermek zorunda olduğu anlamına gelmektedir.
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dan birinden, yani otoriteye sadakat ve siyasal itaat yükümlülüğünden mahrum
olacaktır. Dahası, etkin yargısal gücün kullanımı, bir yetkili hukuk sistemine dayanan yargıların geçerliliği kadar taraflar, özgül sıkıntılar (grievance) ve ihtilaflar
üzerinde yargı gücü (jurisdiction) gibi kavramlara da dayanır. Sırf yargısal gücün
varlığı ve yargılamalar yapmanın ve yargılama kararlarını uygulamanın varlığı
bu normatif konseptleri ortaya çıkarmada yetersiz görünmektedir.75
Bu üç özellik –devletin haklı yönetme yetkisinin kabulü (buna bağlı bir sadakat ve siyasal itaat yükümlülüğüyle birlikte), devletlerin kişiler ve ihtilaflarla ilgili yargılama yetkisi ve geçerli ve bağlayıcı legal kararlar alma– dayanıklı
politik ve legal sistemler olarak devletlerin merkezî özellikleridir. Bunların hepsi siyasal meşruiyet fikrinin parçasıdır. Liberteryen minimal devlet tarafından
sâhip olunan güç (üzerindeki) tekel(i) bu anlamda politik meşruiyete yol verebilir
mi şüphelidir (Anarşik liberallerin savunduğu rekabet içindeki koruma şirketlerinin bunu elde edebileceği daha da şüphelidir). Bu, liberteryenizmin realize
edilebilirliği ve istikrarıyla ilgili sorular yaratır. Bu, keza, siyasal güce meşruiyet
verenin nihaî olarak emanetçi tabiatı, tarafsız uygulanması ve onun esas hedefi,
ortak iyi olduğundan, adâlet sorularını da ima eder.76 O zaman, liberteryen siyasal gücün emanetçi mahiyetinden (4) ne haber? Liberteryen siyasal güç ekonomik sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanılır: O bireysel olarak müzakere edilir (pazarlığa konu olur), canlı markette (veya tekelde) bir kâr için satılır
ve normal olarak yalnızca onun için ödemede bulunanlara dağıtılır.77 Sözleşmeli
ekonomik ilişkiler normal olarak özel menfaat tarafından yönlendirilir: taraflar
birbirinin iyiliği hakkında ilgisizdir ve müzakereler samimiyet olmadan yürütülür. Sözleşmeli ekonomik ilişkiler emanetçi (fiduciary) ilişkiler değildir, emanet
ilişkileri (itimada dayana ilişkiler) tabiatları icabı kişinin kendi menfaati lehine
davranmayı gerektir. Dahası, minimal devletin ve anarşik liberteryenizmde rekabet eden koruma şirketlerinin bir tuhaf özelliği siyasal gücün bir tür (özel) şirket
gücü olmasıdır. Kâr için çalışan her işletmede olduğu gibi, koruma şirketinin
ana görevleri sâhiplerine ve hissedarlara karşıdır. Yönetici – hisse sâhibi ilişkisi
emanetçi ilişkisi (fiduciary) sayılabilirse de (bir kamu hukuku meselesi olarak),
bu, devletlerin emanetçi kapasitesinden çok farklıdır, ki bunda politik otoritenin
sâhiplerinin (benficiaries) yönetilenler olduğu farz edilir.
75 Tekrar bkz. Hart, The Concept of Law, ss. 94-98.
76 Burada, Nozick gibi liberteryenlerin, benim ihmal ettiğim, bir politik meşruiyet anlatımı olduğu itirazı yapılabilir: Yâni,
hâkim koruma şirketi, birlikte sâhip olunan cezalandırma hakkında (ve aynı zamanda doğal hukuku yorumlama ve uygulamada) rekabet eden diğer firmalardan daha geniş bir paya (veya bir tekele) sâhip olduğu ölçüde meşrudur. Fakat Nozick
hâkim koruma şirketinin de jure monopole sâhip olamayacağında açıktır; o bir de facto monopol uygular (ASU, ss. 108-10).
(Gerçekten, minimal devletin bir de jure monopol iddia etmeyeceği Nozick’in anarşiste cevabı bakımından hayatîdir). Ayrıca
Nozick hiçbir yerde hâkim koruma şirketinin siyasal meşruiyete (ki, moral meşruiyetten farklıdır, ki Nozick bunun münhasıran
minimal devletin olduğunu iddia eder) (ASU, s. 332) sâhip olduğunu söylemez. Siyasal meşruiyet Nozick’in kullandığı veya
önem verdiği bir konsept olarak görünmez.
77 İstisna, yine, Nozick’in minimal devletinde müşteri olmayanlara müşteri olanların saldırısına karşı sağlanan koruma
hizmetleridir. Bkz. notlar 72 ve 76.
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Bir liberteryen burada şöyle cevaplayabilir: “Özel sözleşmedeki temeli kendi
başına liberteryen politik gücü emanetçi olmayan yapmaz, çünkü hukukçular ve
banka mutemetleri (trustee) emanetçi sayılır. Bu yalnızca satmak zorunda oldukları üründür: Servislerini (muhafızlar, mutemetler, şirketler vs. olarak) müşterileri temsil etmek ve müşterilerinin menfaatine davranmak için sözleşmeyle sunarlar.” Fakat bir kamu kanunları (public laws) ve politik kurumlar sisteminin yapısal
çerçevesi içinde böyle yaparlar, ki bu yapısal çerçeve emanetçiler olmak için onların sözleşmelerini regüle eder ve onlar için özel olarak sözleşmeye bağlanmış
olanların üstünde ve ötesinde özgül görevler öngörür. Hukukçuların (avukatların) müşterileriyle, kendilerine hukuk tarafından yüklenen emanetçi görevlerden kurtaran anlaşmalara ulaşmalarına müsaade edilmez. Dahası, hukukçuların
“mahkemelerin görevlileri (memurları-officials) olarak davrandıkları düşünülür.
Sadece müşterilerine nispetle değil fakat aynı zamanda halkla da emanetçi ilişki içinde dururlar ve kendilerinin veya müşterilerinin (geleneksel olarak tanımlandığı şekliyle) kamu yararına (çıkarına) aykırı çıkarlarının peşinde koşamazlar. Hukukçular bu sorumlulukları ihlâl ettiği zaman cezalandırılır (sanctioned).
Mamafih, liberteryenizm çerçevesinde hiçbir kamusal olarak tanınmış prensipler
ve kurumlar yapısı koruma şirketlerine üyelerinin çıkarları ve kamu yararı için
emanetçi kapasitesinde hareket etmesi için genel görevler yüklemez (böyle bir
yapı yoktur). Başka birinin menfaatleri için uygulandığı sürece (takdirde) liberteryen siyasal güce, yalnızca çok sayıda iki taraflı sözleşmeli pazarlıklar (anlaşmalar) tarafından yüklenen yükümlülükler tarafından rehberlik edilir.78
Son olarak (5). şartı –siyasal gücün tarafsız olarak ve kamusal iyi için kullanılması- ve liberteryen siyasal gücün en bâriz şekilde gayri kamusal (nonpublic)
olmasını düşünün. (a) Liberteryen politik güç üniform biçimde sunulmaz, fakat
kişinin ödemeye istekliliğine ve ödeme kabiliyetine oranla sunulur. İnsanlar ancak (karşılığında) ödemede bulunabildikleri korumayı, hâkemliği ve prosedürel
hakları alabilir. Bu yüzden politik güç tarafsız olarak idare edilmez. Bu, (diğer
liberteryenlerden farklı olarak) üye olmayanlara bedelsiz minimal koruma hizmetleri sağlayan Nozick için bile doğrudur: Sağlanan korumanın seviyesi diğerlerine eşit değildir (yani hiçbir hakemlik hizmeti sağlanmaz); dahası, minimal
koruma, üye olmayanlara, yani diğer üye olmayanlara saldırması en muhtemel
kimselere karşı sağlanmaz. (b) Daha fazlası, Özel (şirket) motivlerle ve ödemede
78 Özel lliberteryen devlet hiç müşterilerinin menfaatine davranmaz demek istemiyorum. Böyle davranmasa kimse onun
hizmetini satın almaz. Mesele daha ziyade şudur: Bir emanetçi olarak davranmaz fakat yalnızca her birey tarafından spesifik
olarak sözleşme yapılmış hizmetleri sağlar ve sağlanacak hizmetler hakkında bir anlaşmazlık olduğunda “taban hattı” düşünceleri tarafından çözülür. İyi bir analoji kâr için çalışan HMO’larla hastaların ilişkileridir. Rekabetçi bir ortamda bile kâr için
çalışan HMO’lar yalnızca müşterinin hizmetini muhafaza etmeye yeterli hizmetler sağlarlar ve bunu yalnızca böyle yapmak
işe yaradığı zaman yaparlar (Bu yüzden çok tıbbî muamele gerektiren insan gruplarından kurtulmaya çalışırlar). Şimdi kâr
için çalışan bir HMO’nun medikal hizmetlerde tekel kazandığını ve rekabet eden HMO’ların pazara girmesi gibi bir korkusu
olmadığını (yani bütün mahallî doktorlarla kapsayıcı istihdam sözleşmeleri yaptığını) düşünün. Rekabetçi şartlar altında
bile kâr için çalışan HMO’ların nasıl işlediğini bilerek, tekelci HMO’nun kaçınılmaz sözleşme belirsizlikleri durumunda hizmet
taleplerine nasıl cevap vereceğini anlamak (imagine) zor. Bu bakımdan (ve diğerleri bakımından), minimal devlet, monopol
HMO’lar gibi, müşterilerinin menfaati için bir emanetçi hüviyetinde hareket etmez.
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bulunan müşterilerinin (ve hisse sâhiplerinin) özel menfaati için davranacağından minimal devletin kamu menfaati için, toplumun ve onun bütün üyelerinin
menfaati için hareket etmesi hedefi veya anlayışı yoktur. Liberteryenizm ekonomik anlamda kamu mallarını ıskalaması gibi, moral anlamda kamusal iyiyi de
ıskalar. Siyasal güç (liberteryenlerin tanımladığı biçimiyle bile) adâletin hatırı
için kullanılmaz, fakat özel amaçlar için kullanılır.
Liberteryenlerin siyasal güç kavramının çarpıcı tarafı onun feodalizme benzerliğidir. “Feodalizm” ile malikâne sistemini (manorial system) veya (Avrupa Ortaçağ feodalizminde olduğu gibi) kölelik kurumuna dayana ekonomik sistemi
kastetmiyorum.79 Feodalizm bir sözleşmeli anlaşmalar ağına dayalı bir kişisel politik bağımlılık sistemidir. Feodalizmde politik otoritenin elementleri kalıcı politik kurumlar tarafından değil bireyler tarafından kişisel olarak tutulan güçlerdir. Bu güçler bir özel sözleşme hakkı meselesi olarak tutulur. Bireyler kuralları
yapma, uygulama ve uygulatma gücünü, tedricen, belirli bireyler veya ailelerle
bir özel sözleşmeler serisi yaparak elde ederler. Sadakat veya hizmet yeminleri
benzer veya kompanse edici yararlar karşılığında içilir. Politik gücü kullananlar
onu onların özel sözleşmeli ilişkisine bağlı olarak diğerleri adına ve yalnızca sözleşmeleri yürürlükte olduğu sürece kullanabilir. İnsanlara farklı hizmetler verildiğinden, bütün bireylere tarafsız olarak uygulanacak bir üniform kamu hukuku
nosyonu yoktur. Gerçekten, “âdetler ve sözlü anlaşmalar yazılı hukukun yerini
alır”.80 Dahası, tebaanın siyasal yükümlülükleri ve sadakati gönüllü ve kişiseldir.
79 G. G. Coulton’un belirttiği gibi, feodalizmin “herkesin kabul edeceği şekilde tanımlanması güçtür” (Medieval Panorama
[Cambridge: Cambridge University Press, 1955], s. 48). Benim amaçlarım için “feodalizm” bir özel hak (ayrıcalık-prerogative)
olarak kullanılan bir siyasal güç kavramı olarak anlamlandırılır ve bir özel anlaşmalar ağına oturur. Ne (siyaseti ideal olarak
bir ortak iyi kavramında temellenmiş gören) Aquinas ne de Skolastiklerin hepsi bu anlamda feodalizmi onayladı; onlar dini
etkileyen meselelerde kilisenin (clerical) gücüne tâbi bir sınırlı monarşiyi onayladı. (Bkz. Thomas Aquinas: On Politics and
Ethics, edited by Paul Sigmund [New York: Norton, 1988], ss. xxii-xxiii). O zaman feodalizm ve krallık farklı ve zıt sistemlerdir.
Hem Japonya’da hem Avrupa’da feodalizm tarihî olarak monarşik sistemin parçalanmasından doğdu (M.S 800’den sonra,
Charlemagne’ın bitmesinden sonra). “Feodalizmin en gelişmiş biçiminde -yani 11. Asır Fransası’nda- millî sisteme tamamen
yok oldu” (Coulton, s. 49). “Politik otorite ve özel mülkiyet yeni bir feodal ilişkide birleşti” (Chistopher Dawson, The Making
of Europe, [New York: Meridian, 1956], s. 227). Feodalizmin en hâkim olduğu Frank topraklarında yaklaşık 1100 monarşi
iktidarını uygulamaya başladı. Monarşiler yavaş yavaş siyasal iktidarı yeniden kazanırken feodalizm ve monarşizm tedricen
bir sistemde birleşti ve feodal lordlar yine de özel politik güçlerinin önemli bir bölümünü muhafaza etti. Bu birleşme periyodu
boyuncadır ki (feodalizmin 800 – 1100 arasındaki altın çağında değil) diğer şeyler yanında kişiler (kullar-lieges) ve lordlar
arasındaki sözleşmeli ilişkileri düzenleyen “feodal hukuk” doğdu.
Burada feodalizmin siyasal güç hakında bir doktrin olarak tasarlandığını vurgulamaktayım. O köleliği veya manoryal sistemi
ima etmez. Japonya’daki feodalizmin Avrupa feodalizminin köleliğine benzer tarafı yoktur. Feodalizm kölelikle ilişkilendirilirse
bu daha az böyle, çünkü kölelik politik temeli sözleşmeye değil kan bağına (kınship) dayanan feodal olmayan toplumlarda
da vuku buldu (Bkz. Peter Durus, Feodalism in Japan [New York: Alfred A. Knopf, 1969], ss. 13-16, 77). Feodalizmi kölelikle ve
manoryal ekonomiyle özdeşleştiren gelenek Marx’ın “feodalizm” kullanımından nefret eder ve klâsik ifadesini Marc Bloch’da
bulur, Feodal Society (Chicago: University of Chiicago Press, 1964). Feodalizm Marx’ın düşündüğü gibi anlaşılırsa, o zaman,
şüphesiz liberteryenizm, kalıtımsal köleliği reddettiği için, Medieve feodalizmden farklılaşır.
Son olarak, “feodalizm”i bir idealize edilmiş siyasal güç kavramını belirtmek için kullanıyorum. Tarihî olarak var olmuş hiçbir
politik düzenleme metinde kullanılan konseptin bütün özelliklerini tam olarak karşılamıyor olabilir. (Meselâ, feodalizmin
en hâkim olduğu yer olan şimdiki Fransa’da bile monarşiye en azından sözde bağlılık vardı). Fakat, bu anlamda, feodalizm,
idealize edilmiş politk konseptler olarak liberalizm veya liberteryenizmden farklılaşmaz.
Avrupa ve Japonya’da feodalizm için bkz. Coulton, Medieval Panorama, ss. 45-46, Duus ve Block’un yukarda zikredilen kitapları; Norbert Elias, Power and Civility (Oxford: Basil Blackwell, 1982), ss. 57-66; ve Jean Pierre Poly ve Eric Bournazel, The
Feudal Transformation: 900-1200 (New York: Holmes and Meier, 1991).
80 Coulton, Medieval Panorama, s. 47.
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Özel sözleşmeli yükümlülüklerden doğarlar ve belirli kişilere karşıdırlar. Politik
iaat yükümlülüğü ve sadakat adâlet görevine veya insanlığa yahut bir millî veya
etnik gruba karşı görevlere dayanan moral zorunluluklar olarak görülmez.81
Şüphesiz, Avrupa’daki feodalizmde tebaa ile feodal bey arasındaki kişisel sadakat
sözleşmeden doğan bir moral görev olarak görüldü. Sadakat önemli bir politik motivasyondu ve karmaşık bir sadakat-normları sistemi kişisel sadakatleri birbirine
yapıştırdı (connected). Şüphesiz, liberteryenizmde sadakat motivleri ve normları eksiktir: Liberteryenizm kişinin sözleşmelerini kişinin siyasal sadakatini muhafaza etmek (meselâ koruma hizmetleri sağlamak) için yeterli müşevvik olarak öz-çıkara ve
itaat yükümlülüğüne dayanır. Fakat bahsi geçen diğer bakımlardan liberteryenizm
feodalizme benzer. Bu benzerlik her iki doktrinin bir özel sözleşmeli ilişkiler ağında temellenen bir kişisel politik bağımlılık sistemi olarak siyasal güç kavramından
türer. Herhangi bir başka bireysel servisin sağlaması gibi, koruma ve hakemlik için
sözleşme yapmak basitçe insanların kendisini savunmasının ve diğer insanların
saldırganlığına karşı kendi menfaatlerini garanti altına almanın yoludur.82
Liberalizm, büyük ölçüde, ister feodalizm içinde bir özel sözleşmeler ağından
çıkmış olsun veya ister royal mutlakiyetçilik altında ilâhî hakla sâhip olunmuş ve
kullanılmış olarak anlaşılsın, özel olarak kullanılan siyasal güç fikrini reddederek
doğmuştur.83 Liberteryenizm siyasal gücü bir iki taraflı bireysel sözleşmeler ağında tesis etmesi bakımından feodalizme benzer. Sonuç olarak, liberteryenizm bir
meşru kamusal politik otorite konseptine sâhip değildir ve siyasal toplum politik
otoritenin emanetçi kapasitesinde temsil edeceği bir “body politic”e yer vermez.
Bir kamusal politik otorite kavramına sâhip olmayarak, liberteryenler bağımsız
adâlet idaresi için de bir yere sâhip değildir. İnsanların hakları, seçici olarak, yalnızca koruma için ödeme yapabildikleri derecede ve ödeme yaptıkları hizmete
bağlı olarak korunur.84 Bir politik toplum konseptine sâhip olmayan liberteryen
bir ortak iyi kavramına, her bireyin, liberallere göre, kamusal politik gücün tarafsız kullanımı tarafından adâlet hatırına (uğruna) muhafaza edilecek temel hakları
kavramına da sâhip değildir.85
81 Bkz. Duus, Federalism in Japan, ss. 73, 94. Milliyetçiliği politik sadakatin ulus-devlete uzanmak bakımından gönüllü olmadığı ve gayri şahsî olduğu ve sözleşmeli olmayan bir bağlılıkta temellendiği durumla zıtlaştırın.
82 Feodalizm hakkında bkz. Elias, Power and Civility, ss. 57-65. Burada feodal lordlarla tebaları arasında ilişkileri tesis eden
taç giyme töreni yeminlerine açıkça “sözleşmeler” olarak işaret edildiğine dikkat edin. Dahası, “feodalizm” terimi Latince
foedus’tan gelir, ki bir yoruma göre bu kelimenin anlamlı “bireyler arasında bir anlaşma, sözleşme, akittir”. Bkz. Cassell’s
New Latin Dictionary (New York: Funk and Wagnalls, 1969), s.252, “feudus” altında. Keza bkz. Poly and Bournazel, The Feudal
Transformation 900-1200, feodal sözleşme üzerine olan 2. Bölüm.
83 İlâhî hak mutlakiyetçiliği ve feodalizm, şüphesiz, şöylece farklılaşır: İlahî hak mutlakiyetçiliği kurumsal olarak sınırlanmamış siyasal gücü kabul etti, oysa feodalizmde (liberteryenizmde olduğu gibi) siyasal güç sözleşilen şeyin ötesine geçmez. Saf
feodalizm aslında devleti tanımaz, sadece bir özel sözleşmeli ilişkiler ağıdır. Avrupa’da mutlakiyetçilik feodalizmin yarattığı
anarşi –benzeri duruma bir reaksiyondu, fakat mutlakiyetçilik feodalizmin özel olarak sâhip olunan (artık sözleşmeye dayanmayan fakat şimdi anlam olarak (purportedly) ilâhi hakla bulunan) siyasal güç fikrini muhafaza etti.
84 Nozick’in müşteri olmayanların müşterilerin (fakat diğerlerinin değil) saldırganlığından “bedava” korunduğu anlatımında
bile, insanlar seçici olarak, tarafsız olarak değil, korunur.
85 Nozick’in minimal liberteryen devleti niçin insanların liberteryen haklarını koruma olarak anlaşılmış ortak iyi için yönete-
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Bitiriş Mütalâaları
Amacım liberal politik gelenek tarafından tasdik edilen ana kurumların liberteryenizmle bağdaşmaz olduğunu göstermek oldu. Liberal kurumların farklı felsefî
haklılaştırmalara sâhip olabileceğini ve farklı bakış açılarından yorumlanabileceğini ileri sürdüm. Bu, iyi düzenlemiş toplumda var olacak olan (Rawls’un adlandırdığı gibi) makul çoğulculuk veri alındığında, beklenen bir şey olacaktır.
Şüphesiz, her liberal toplumda liberteryenizm bazıları tarafından savunulacaktır,
fakat bu kimseler temel liberal kurumları onaylamayacaktır. Liberteryenizmin
iyi düzenlenmiş bir liberal toplumun altını oymaya yeterli desteği kazanıp kazanamayacağı liberal kurumların istikrarıyla ilgili bir sorundur. Haklılaştırılması ne kadar tutarlı olursa olsun, klâsik liberal kurumlar liberteryenizme dönüşecek şekilde dağılmaya meyillidir. Kararsızlık muhtemelen klâsik liberalizmin
özel mülkiyete ve pazar dağıtımlarının arzu edilirliğine verdiği yaygın önemden
kaynaklanacaktır. İnsanlar pazar dağıtımlarının adâletine ve mevcut hukuk tarafından tanımlanmış olarak özel mülkiyetin “kutsal”lığına inanmaya yönlendirilirlerse; klâsik liberalizmin teorik haklılaştırması ne olursa olsun (toplam fayda,
pazar etkinliği; bir Lockeçu argüman veya Gauthier ve Buchanan’ın Hobbesçuluğu) vatandaşlar muhtemelen pazar mübadelesi; hediye ve miras yoluyla elde
ettikleri her şeye bir temel moral hakları olduğuna inanma durumuna gelecektir.
Eğer böyle olursa, liberal kurumlar periyodik olarak tehlikeye atılacaktır. Daha
iyi durumda olanlar kamu malları, sosyal güvenlik, yaşlılar ve engelliler için sağlık hizmetleri ve minimum gelir destekleri ve fakirlere diğer yardımlar için vergi
ödemeye içerlenecektir. Dahası, demokratik devletin tam da meşruiyeti sorgulanabilecektir. Bunlar ABD tarihinde bilinen ve tekrarlanan olaylardır.86
Ülkeler arasında ABD şu bakımdan (diğerlerinden) farklıdır. O hür (ve mülkiyet sâhibi), hepsi belli doğal haklarla eşit olarak donanmış kimseler arasında
orijinal anlaşmayla politik toplumun yaratılması Lockeçu modelini (bazıları “mitini” diyecektir”) millî bilincinin parçası olarak kutsar. Bu millî hikâyeyi (sosyal
sözleşmenin yerine iki taraflı sözleşmeler ağını koyarak ve sosyal sözleşmenin
getirdiği görevleri elimine ederek) dikkatsizce (slightly) değiştirin, o zaman limez? Minimal devlet yalnızca bir kâr için çalışan özel kuruluş olduğundan, ki bu güç üzerinde bir de facto monopole sâhiptir,
minimal devletin bir ortak iyiyi teşvik etme ve koruma niyetiyle yönetim işini yapacağı söylenemez. Şu söylenebilir: liberteryen hakları koruma olarak anlaşılmış ortak iyi gerçekte minimal devlet tarafından (bir tür pozitif dışsallık olarak) teşvik edilir;
fakat, bu, herhangi bir özel firmanın, özel kâr peşinde koşarken, tesadüfen bir ortak iyiyi teşvik etme biçiminden farklılaşmaz.
Dolayısıyla, eğer liberteryen devlet olarak iyiyi teşvik ederse, bunu Microsoft, General Electiric veya Pinkerton Özel Güvenlik
Hizmetleri’nin yaptığı gibi yapar. Mamfih, liberal düşüncede ortak iyi fikrinin bundan daha fazlası olduğunu düşünüyorum. O,
liberal teoride bir tesadüfî yan etki (sonuç) değil, etkili bir fikirdir ve devlet ortak iyiyi garanti altına alma niyetiyle tasarlanır
ve kurulur. Metinde tartışıldığı üzere, ortak iyiyi garanti altına almak, liberteryen terimlerle anlaşıldığında bile, liberteryen
minimal devletin hedefi değildir (Nozick’in sosyal iyi fikrini açıkça reddi için bkz. ASU; ss. 32-33).
86 Yüksel liberalizm aynı istikrarsızlığa teşne olmamalıdır, çünkü o temel özgürlüğün parçası veya onun için esas olan
mülkiyeti üretim araçlarını kontrol etme ekonomik haklarından ayırır ve ekonomik haklarda gömülü özgürlükleri her bireyin
bireysel bağımsızlığını garanti etmek için gerekli şey anlamında yorumlar. Bkz. John Rawsl, Justice as Fairness: A Restatement
(Cambrigde: Harvard University Press, 2000), ss. 114-15, 177. Bu karmaşık konu daha fazla tartışma gerektirir, çünkü, klâsik
ve yüksek liberal gelenekler arasındaki ana farka gider.
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berteryenizmin ana yapı taşlarına ulaşırız. Belki bu liberteryenizmin niçin böylesine özgül ve tuhaf bir Amerikan görüşü olduğunu açıklar. Bu değişiklikler ne
kadar önemsiz görünürse görünsün onların etkileri çok uzun mesafelidir, çünkü
liberteryenizmde olan şey artık liberalizm değildir, fakat onun mahvolmasıdır
(çözülmesidir).

Amerikan Liberalizmi Ne Kadar Liberal?
Atilla Yayla
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Giriş
Samuel Freeman’in uzun makalesi “İlliberal Liberteryenler: Liberteryenizm Niçin Liberal Bir Görüş Değil” (“Illiberal Libertarians: Why Libertarianism Is Not a
Liberal View”1, siyaset teorisinde sosyal liberalizm, modern liberalizm, eşitlikçi
liberalizm, refah devletçi liberalizm, etatist liberalizm veya Amerikan liberalizmi adıyla bilinen düşünce ekolünü temsil kabiliyeti çok yüksek bir çalışma. Bu
ekole, kendisi de onun mensubu olan John Dewey “kolektivist liberalizm” adını
vermişti. Freeman, bu çalışmasında, takdire şayan bir çabayla, kendisinin “gerçek
liberalizm” olduğuna inandığı bu yaklaşımı, yine liberalizm etiketini kullanan
ama yazarın liberal olmadığını düşündüğü liberteryenizm üzerinden açıklamaya, haklılaştırmaya, savunmaya çalışıyor. Kendisi öyle olmadığını iddia etse de,
Amerikan liberalizmine “yüksek” sıfatını eklemesi ona diğer “liberalizm” türleri
üzerinde bir yer ve değer verdiğini gösteriyor. Her ne kadar Locke, Hume gibi
bazı klâsik filozoflara atıfta bulunuyorsa da, Freeman’in ana referansı ünlü 20.
Yüzyıl Amerikan siyaset düşünürü J. Rawls ve hukuk düşünürü R. Dworkin; o kadar ki, yazı birçok yerde Rawls’un (ve bazen Dworkin’in) kimi görüşlerini açımlama veya onlara şerh düşme çabasına dönüşüyor. Bu yüzden makalenin “Rawlscu
liberalizm” anlayışının (ki buna bazen politik liberalizm de deniyor) bir yansıması ve bu anlayışın klâsik liberalizm/liberteryenizm eleştirisi üzerinden savunusu
olduğu da söylenebilir.
1 “Illiberal Libertarians: Why Libertarianism is not a Liberal View”, Philosophy and Public Affairs, n. 30/2, 2001, ss. 105-151.
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Makale büyük, hatta abartılı bir özgüveni yansıtıyor ve üst perdeden hüküm
ve yargılama cümleleri, aşırı ve kolaycı genellemeler içeriyor. Freeman siyaset
felsefesinde çözüme kavuşturulamamış, yoğun ihtilaflara yol açmış ve hâlen tartışılmakta olan bazı konularda herkesi bağlayacak, evrensel, zaman ve mekan
üstü doğrulara ulaşmış havasında yazıyor. Bir başka deyişle, sanki siyaset felsefesini sona erdirdiğine inandığı bir siyasî felsefeyi savunuyor. Belki bunun bir
gereği olarak muarızlarının argümanlarını eksik ve yanıltıcı tarzda yansıtmaktan
çekinmiyor. Zaman zaman atıf yaptığı düşünürlerin görüşlerini çarpıtıyor, onların kimi kavram ve teorilerinin muğlak olduğunu söylüyor. Ben bu makalede
Freeman’in yazısını esas alarak, daha ziyade Hume-Smith-Menger-Hayek geleneğine bağlı bir klâsik liberal bakış açısından, Amerikan liberalizminin temel
tezlerini irdelemek, bazı yanlışlarına ve doğrularına işaret etmek ve Amerikan
liberalizminin ne kadar liberal olduğunu sorgulamak istiyorum.2

Birbirini Besleyen Hatalar
Freeman’in ilk hatası terminolojide netlik sağlayamaması veya kasıtlı olarak sağlamaması. O, liberalizm kavramını kendi çizgisine ad olarak kullanırken, eleştirdiği çizgiyi genel olarak liberteryenizm adıyla anıyor. Klâsik liberal yazarları da
anarko-kapitalistleri de liberteryenizm içinde sayıyor. Bunun çeşitli karışıklıklara yol açacağı kesin. Zira, liberteryenizm kavramı hem klâsik liberaller hem anarko-kapitalistler tarafından kullanılmakla beraber bu iki teori arasında bâriz farklar var. Bu yüzden literatürde bazen klâsik liberallere liberteryen denirken anarko-kapitalistlerden liberteryen anarşistler olarak söz edildiği de oluyor. Meselâ,
etkili liberteryenlerden Tibor Machan, “liberteryenizm klâsik liberalizmin en pür
versiyonudur” diyor.3 Liberalizmin tarihini ele alan yazılar yazan birçok yazardan biri olan S. Davies, 20. Yüzyıl’da liberalizmin eksen kaymasına uğraması yüzünden ABD’li liberallerin yeni bir kavram arayışına girdiğine ve önerilen alternatiflerden birinin “liberteryenizm” olduğuna işaret ediyor. Bu kavramın henüz
tam olarak benimsenmediğini ve bu yüzden bu ülkede klâsik liberallerin liberalizm kavramını da kullanmaya devam ettiğini belirtiyor.4 Önemli klâsik liberal
akademisyenlerden felsefeci düşünür Loren E. Lomasky liberteryenizmi klâsik
liberalizmin modern bir biçimi olarak niteliyor.5Hukukçu düşünür Randy Barnett
ise liberteryenizmi klâsik liberalizmin bir alt ürünü olarak görüyor.6 Anarko-ka2 Freeman’e etkili bir cevap Jason Brennan tarafından verildi: “İlliberal Liberaller: Yüksek Liberalizm Niçin Liberal Değildir?”,
çev. Hasan Yücel Başdemir, Liberal Düşünce, Yıl 14, sayı 56, (Güz 2009), ss. 61-89.
3 Tibor Machan, “The Right to Private Property”, http://media.hoover.org/sites/default/documents/epp_199. Pdf, S.7.
4 Steven Davies, “Introduction”, The Encylopedia of Libertarianism, Ronald Hamowy, (ed.), London and California: Sage
Publications, 2008, s. XXV ve Ralph Raico, “What is Classical Lİberalism”, www.lewrockwell.com/raico/raico37.lhtml. David
Conway, “Lİberalism, Classical”, The Encyclopedia of Libertarianism, s. 296-297.
5 Loren E. Lomasky, “İki Liberalizm Anlayışı” , Çev. Mustafa Erdoğan, Liberal Düşünce, Yıl 12, n. 45 – 46 (Kış – Bahar 2007),
s. 27.
6 Randy E. Barnett, “Modern Liberteryenizmin Ahlaki Temelleri”, Çev. Mustafa Erdoğan, Liberal Düşünce, Yıl 12, n. 45-46
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pitalizmin 20. Yüzyıl’daki en önemli temsilcisi Murray Rothbard ve öğrencisi
Hans-Herman Hoppe de teorilerini liberteryenizm olarak isimlendiriyor.
Ancak, tarihî perspektiften bakıldığında klâsik liberaller de anarko-kapitalistler de otantik anlamında liberalizm kavramına sâhip çıkıyor ve kendilerini liberal
gelenek içine yerleştiriyor. Dolayısıyla, “liberal” kavramı orijinal olarak Amerikan
liberalizmine ait olmadığı gibi, bugünkü kullanımda bile sadece Amerikan liberalizmine işaret etmiyor. Başka bir deyişle otantik liberaller asla liberal adını ıskartaya çıkarmış ve lügatlerinden atmış değil.7 Ayrıca, yukarda işaret edildiği üzere,
genel anlamda liberteryenizm sadece liberal anarşistleri (anarko-kapitalistleri) değil klâsik liberalleri de kapsıyor. Freeman de aslında bunun farkında, ama eleştirdiği iki çizgiyi net şekilde ayırt etmeye,işini zorlaştıracağı için olsa gerek, isteksiz.
Oysa,doğru tavır geniş anlamdaki liberal gelenekte yer alan üç ana çizginin, birbirinden, teknik amaçlarla da olsa-yani inceleme ve karşılaştırmada kolaylık sağlaması için de yapılsa- ayırt edilmesi. Bunlar Amerikan liberalizmi, liberal-klâsik liberal
(bazen liberteryen) gelenek ve anarko-kapitalizm. Freeman bu ayrımı yeterince net
ve kuvvetli biçimde yapmıyor ve anarko-kapitalizme yönelik eleştirilerden klâsik
liberalizmi, başka bir deyişle otantik liberalizmi de yararlandırmaya çalışıyor.
Freeman’in “liberteryenizm” adıyla andığı yaklaşıma yönelik ve kaçınılmaz
şekilde klâsik liberalizmi de kapsayan eleştirileri özel mülkiyet, özel mülkiyete
dayalı ekonomik modelin sonuçları (mülkiyetin birikimi ve dağılımı, mülkiyet
sistemiyle bağlantılı gelir dağılımı vs.) ve devletin ekonomik ve sosyal hayatta alması gerektiğini düşündüğü pozisyon etrafında toplanıyor. Yazar özel mülkiyetin bir sosyal bağlamın mevcut olmaması ve devletin (kamu otoritesinin)
bir legal sistemi icra etmemesi hâlinde var olamayacağını iddia ediyor. Böylece
devleti ve devletin kurduğu bir sistemi özel mülkiyet hakkının varlığına önceliyor. Özel mülkiyetin “temel haklar” arasında sayılamayacağını söylüyor. “Aşırı”
sâhiplenme ve biriktirmenin yaratacağı “eşitsizlik” ve “adâletsizliklerin” giderilmesi için devletin, -elbette bilge felsefecilerden alacağı yardım ve ilhamlatanımlayacağı ve idare edeceği etkin bir adâlet sistemi talep ediyor. Devletin
müdahaleleriyle,yeniden dağıtımcı icraatlarıyla ve özellikle bireylere uygun bir
“üniversal sosyal minimum” sağlamasıyla bireylerin başka bireylere karşı bağımsızlığının garantiye alınmış olacağını iddia ediyor.
Freeman, Ralwscu geleneğe uygun olarak, mülkiyet kavramının net olmadığını, pek çok mülkiyet sistemi bulunduğunu ve toplumun hangi mülkiyet sistemini
uygun bulursa onu tercih edebileceğini müjdeliyor. Önce mülkiyetin kurumsal
,(Kış – Bahar 2007), s. 19.
7 Burada Jason Brennan’ın da işaret ettiği bir noktayı tekrarlamak istiyorum. “Liberalizm” kavramının üstüne yapışan bütün
karışıklığa rağmen, “liberalleşme” hala doğru anlamda kullanılmaktadır. Bir ülkenin liberalleşmesi onun bireysel özgürlüğü
genişlemesi ve korunaklı hale getirmesi ve devletin alan ve yetkilerini daraltması demektir. Ekonomik liberalleşme ise devletin ekonomiden elini çekmesi, piyasaları serbestleştirmesi anlamına gelir. Coğrafi olarak bakıldığında, Avrupa’da, liberal
kavramı, İngilizce konuşulan dünyada olduğundan daha az yanlış kullanmaktadır. Avrupa’da kavramın en doğru kullanıldığı
ülkeyse, kuvvetli anti-liberal fikir geleneklerinin vatanı Fransa’dır.
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çerçevesinin kurulacağını ve sonra mülkiyetin doğacağını ileri sürüyor. “Toplum” kod adını verdiği devlete o kadar güveniyor ki, onun sadece eğitim, sağlık
gibi alanlarda ana (ve muhtemelen tek) hizmet sağlayıcı olmasını talep etmekle yetinmeyip, “üretken kaynakların etkin dağıtımını” yapmayı üstlenmesini de
istiyor. “Piyasanın kendi hâline bırakılmasından” rahatsızlık duyuyor ve “denetimsiz piyasa”nın“sınırsız” birikime ve tekelleşmeye yol açabileceğini bildiriyor.
Bunun hayatî kaynakların belli ellerde toplanması yanında üretken kaynakların
etkinsiz dağılımına neden olacağını ve dolayısıyla topluma fayda sağlamayacağını, zarar vereceğini ekliyor.
Freeman “özel mülkiyet” kavramının net olmadığından şikâyet ediyor, ama,
asıl kendisinin birçok kavramı muğlak ve yaklaşımı genel olarak net olmaktan uzak. Meselâ, “sınıf bariyerlerinin aşılmasını sağlayacak üniversal eğitim
sistemi”ne yönelik görevinden bahsettiği “toplum”un ne olduğu ve kendisine atfedilen görevleri nasıl ifa edeceği belli değil. Tabiî ki düşüncesi tercüme edildiğinde toplumdan beklediği şeyleri aslında devletten istediği ortaya çıkıyor. “Aşırı
birikimin ve âdil dağıtım”ın ne olduğu da meçhul. Çok kullanıldığı ve kullanıcılarına haksız bir itibar ve çekicilik kazandırdığı için bu kavramları biraz irdeleyelim. Bir bireyin veya firmanın birikiminin “aşırı” olduğuna ve bir durumun
“adâletsizlik” teşkil ettiğine kim, nasıl karar verecek? Bunlarla ilgili kararlar objektif, nesnel kıstaslara göre mi alınacak yoksa kamu otoritesini kullananların
takdirine mi bağlı olacak? “Objektif” kriterler esas alınacaksa onları kim, nasıl
belirleyecek? Kriterler bir defada ve ebediyen geçerli olmak üzere mi belirlenecek, yoksa arada sırada değişecek mi? Kararlar idarecilerin takdirine bırakılacaksa idarecilerin objektif kriterlere “uygun”, “âdil” kararlar aldığından nasıl emin
olunacak? Keza, “üretken kaynaklar”ın ne olduğunu kim, nasıl, ne zaman, hangi
işlem ve süreçlerle belirleyecek ve bu kaynakların “etkin” dağılımı kim tarafından ve nasıl piyasanın yapacağından daha iyi yapılacak? Politikacı ve bürokratların ekonomiyi, teknolojiyi, iş organizasyonunu piyasa aktörlerinden daha iyi
tanıyıp anlayacağından nasıl emin olunacak?
Freeman, mülkiyet haklarının korunmasıyla mülkiyet haklarının varlığını birbirine karıştırıyor. Mülkiyet haklarını korumak elbette bugün anayasal yönetim
geleneğine bağlı devletlerin en temel görevlerindendir. Bu görevin iki yüzü vardır.
Birincisi devletin sivil bireylerin başka sivil bireylerin özel mülklerine tecavüzünü
önlemesidir. İkincisi, devletin bizzat kendisinin bireylerin özel mülklerine saygı
göstermesidir. Ancak, bu görevlerle yükümlü olması devletin özel mülkiyeti yarattığını göstermez. Özel mülkiyet hakları, Hume-Smith-Menger-Hayek geleneğine göre, bir siyasî otoritenin varlığından bağımsız olarak doğar ve yaşar. Kaynağı insanî ve toplumsal hayatın tabiatıdır. Mülkiyet bir yönüyle kıtlık problemine
verilen bir cevaptır; daha doğrusu kıtlık fenomeninin yarattığı problemleri çözme
yolunda atılan spontane bir adımdır. Diğer bir yönüyle, insanların bilginin dağınıklığı ve bireysel bilgilerinin sınırlılığı problemini aşmalarını sağlayan temel beşerî
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kurumlardan biridir. Mülkiyetin kendiliğindenliğini ve bir otoriteden bağımsızlığını daha iyi anlatmak için onu bir başka beşerî kurum olan dille karşılaştırabiliriz.
Bir dili dil yapan, kelimelerin dizilme biçimidir. Kelime dizilmelerinin bağlı olduğu
kurallar, gramer kuralları adını alır. Bu kurallar asla ve hiçbir şekilde bir tekil akıl,
bir merkezî otorite tarafından yaratılmaz. İnsanî hayatın akışı içinde kendiliğinden
doğar ve insanların onları devamlı izliyor olmaları tarafından, amaçlanmadan, korunur. Çoğu insan onların varlığının farkında bile olmadan onlara uyar. Siyasî güce
sâhip olsun/olmasın hiçbir otorite dil kurallarından birini veya birkaçını keyfince
bir adım atıp ortadan kaldıramaz. Mülkiyetin durumu da aynıdır. Bir otorite şu
veya bu amaçla mülkiyeti yok edemez. Bir otoritenin yaratmadığı bir kurumu bir
otoritenin yok etmesi zaten akla ve hayatın tabiatına aykırıdır.8
Mülkiyetini korumak da her insanın sâhip olduğu bir haktır. Yani, mülkiyet
sâhibi bireyler, mülkiyeti korumakla görevlendirilmiş bir kamu otoritesinin ortaya çıkmasından önce adâlet kurallarına uygun olarak kazanılmış mülklerini
koruma hakkına sâhip olmuşturlar. Kamu otoritesi doğunca bu haklarından temelli vazgeçmez, onu kamu otoritesine emanet ederler. Yani kamu otoritesini
mülklerini korumak üzere kendilerinin vekili olarak hareket etmeye çağırırlar.
Dolayısıyla, kamu otoritesinin meşruiyetini başka şeyler yanında mülkü korumasında da ararlar. Bu fikir Locke’tan itibaren özgürlükçü düşünce geleneğinde
kuvvetle vurgulanmıştır.
Freeman’in sıklıkla tekrarladığı özel mülkiyetin sosyal bir bağlam olmadan var
olamayacağı sözü de malumun ilanından öteye geçmiyor. Özel mülkiyet elbette
sosyal bir düzen içinde vardır. Bu başka beşerî kurumlar içinde geçerlidir; dil, din,
ahlâk, para gibi. Zira, insanlar varlıklarını sürdürebilmek için diğer insanlarla birlikte yaşamaya mecburdur. Başka bir deyişle sosyal düzen insanî hayat için vazgeçilmezdir. Ama, diğer taraftan, sosyal düzenin kendisinin doğmasında, korunmasında ve yaşatılmasında özel mülkiyet başka bir unsur tarafından icra edilemeyecek
bir fonksiyonu ifa eder. Özel mülkiyet bireylerin, nesnelerle, diğer kişilere nispetle,
ilişkisiyle ilgilidir. İnsan tek başına yaşasaydı özel mülkiyet diye bir beşerî kurum
zaten var olmazdı. Bu açık gerçekten dolayı, mülkiyeti önemseyen hiçbir yazar
sosyal konteksi görmezden gelmedi. Görse de bir şey değişmezdi, çünkü mülkiyet
insanî varoluşun temel gereklerindendir ve bir beşerî kurum olarak mülkiyeti savunan ve açıklayan filozofların teorileriyle doğmamıştır.
Freeman’in mülkiyetin ne olduğu konusunda kafası karışık olabilir, ama sokaktaki insan için özel mülkiyetin ne olduğu ve ne işe yaradığı genelde çok açık-

8 Steven Horwitz, “From Smith to Menger to Hayek: Liberalism in the Spontaneous Order Tradition” (The Independent
Review, n. VI, n. I, Summer 201, ss. 81-97) adlı yazısında kendiliğinden doğan beşerî kurumların sosyal düzendeki yerini ve
insanlar arası komünikasyonda rolünü geleneğin sürekliliği ve ilerleyişi bağlamında açıklıyor. Temel beşerî kurumların ve
toplumsal kuralların teşhis edilebilir bir tekil aklın ürünü olarak değil, insanî hayatının olağan akışının eseri olarak doğuşunun
sofistike bir felsefî açıklanışı için bkz. Gerald Gaus, The Order of Public Reason: A Theory of Freedom and Morality in a Diverse
and Bounded World, New York: Cambridge University Press, 2011,
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tır. Halk kavrayışında ve konuşma dilinde mülkiyet kavramı hemen özel mülkiyet çağrışımı yapar. Sokakta karşınıza çıkan ilk yetişkin insana neye, niçin, hangi
hakla sâhip olduğunu sorsanız, büyük filozofların ayrıntılı analiz ve akıl yürütmelerle geliştirdiği temellendirmelerin halk dilindeki basit ve mantıklı yansımalarını cevap olarak alırsınız. Hiçbir sıradan insan, hangi ülkeye giderseniz gidin,
özel mülkiyet edinme hakkının reddedilmesini ve sâhip olduğu mülklere rızası
hilafına el konulmasını anlamaz ve normal karşılamaz.
Freeman’in mülkiyet anlayışı ve mülkiyet sistemi yaklaşımı kurucu rasyonalist. İnsanî tecrübe ve birikimden bağımsız olarak, soyut felsefî ilkelerden hareket eden bir ideal toplum-dünya kurma zihnî çabasının ürünü. Bu, mülkiyet
sistemlerinin yerleşmesiyle ilgili açıklamalarında özellikle bâriz hâle geliyor.
Freeman çok sayıda mülkiyet sistemi olduğunu ve insan toplumlarının onlar
arasında istediği gibi seçim yapabileceğini söylüyor. Oysa, insanların içinden
çıkamayacağı, üstünlük ve zayıflıklarını teşhis etmeyi başaramayacağı, karşılıklı
avantaj ve dezavantajlarının farkına varamayacağı kadar çok mülkiyet sistemi
yok. Sınırlı sayıda seçenekle karşı karşıyayız. Geniş toplumda mallar için karşımıza çıkan mülkiyet türleri komünal mal, orta malı, kamu malı ve özel maldır. Bunların hepsinde, mülkiyete sâhip olanın olmayanları dışlama gücü esastır,
yalnızca ölçek değişir. Komünal malda komüne üye olmayanlar; kamusal malda
vatandaş olmayanlar, orta malında mahal sakini olmayanlar; özel malda diğer
insanlar malın kullanımından,malla ilgili tasarrufta bulunmaktan dışlanır. Özel
mal, yazıdaki terminolojiyle, özel mülkiyet, birilerinin vehminin, kaprisinin veya
kötü niyetinin sonucu ve ürünü değildir; kıtlık vakasının ve sosyal düzen kurma
mecburiyetinin sonucudur. Sonsuz bolluk dünyasında olsaydık, yani insanların
taleplerini yer, miktar ve zaman bakımından hiçbir engelle ve çelişkiyle (tercihlerin çatışması sorunuyla) karşılaşmadan giderme imkânı mevcut olsaydı, özel
mülkiyete de sosyal düzene de ihtiyaç doğmazdı. Dünyada en yaygın mülkiyet
biçimi özel mülkiyettir. Komünal mal ve orta malı üzerinde yapılan incelemeler
de, kıtlık problemi ağırlaştıkça insan toplumlarının özel mülkiyete yöneldiğini
göstermektedir. Bunun en iyi örneklerinden biri Freeman’in ülkesi Amerika’nın
Jamestown bölgesinde 1607’de kurulan ilk koloninin tecrübesidir. Jamestown’da
başlangıçta kurulan ortak mülkiyet sistemi, yetersiz üretim yüzünden nüfusun
kırılmasına; kolonide insanların tembellik, asalaklık, hırsızlık gibi davranışlara
yönelmesine ve koloninin yok olma tehlikesiyle karşılaşmasına sebep olmuştur.
Jamestown ilk yerleşiminin halkı ancak 1619’da özel-ayrı mülkiyet sistemine geçilmesi sayesinde varlığını koruyabilmiş ve refah seviyesini yükseltmiştir.9
Freeman’in izinden gidip iki ana kategori olarak özel mülkiyet ve kamusal
mülkiyet üzerinden meseleye yaklaşırsak, sosyal düzenin mülkiyet bakımından
insanın hareket alanı üzerine koyduğu, anonim ve kendiliğinden sınırlamalarla
9 David Schmidtz, “Mülkiyet Kurumu”, çev. Bican Şahin, Liberal Düşünce, Yıl 14, n. 53-54 (Kış-Bahar 2009), s. 16.
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karşılaşırız. Toplumlar tarihî ve insanî tecrübeden ve toplumsal hayatın işleme
ve yenilenme tarz ve kurallarından bağımsız olarak istedikleri zaman istedikleri mülkiyet sistemini hemen kurma ve işletme gücüne sâhip olmaktan uzaktır.
Mülkiyet sisteminde sık ve radikal değişiklikler toplumsal hayatın doğasına aykırıdır. Bir toplum düşünelim. Bu toplum özel mülkiyet sistemini kabul etmiş ve
kurmuş olsun. Diyelim ki X yılında “toplum” bu sistemin yanlış olduğunu düşündü. Ortak mülkiyete geçmek istedi. Bu nasıl olacak? Toplum mensuplarının
yüzde yüz ittifakla karar alması mı gerekecek? Tam bir mutabakat sağlanamazsa,
özel mülkiyet hakkını korumak isteyenler azınlık da olsa var olursa, azınlık fikrin
sâhiplerine ve mallarına ne yapılacak? Kendileri öldürülüp veya sürülüp mallarına el mi konacak? Ya bu kimseler direnirse? Çoğunluk onlara karşı zor mu kullanacak? Yine diyelim ki bu toplum özel mülkiyet sisteminden ortak mülkiyet sistemine geçmeyi başardı. Zaman durmadığına göre, x+50 yılında, aynı toplumun,
bu sefer özel mülkiyet sistemine geçmeyi istediğini varsayalım. Kamu mülkiyeti
özel mülkiyete nasıl dönüştürülecek? Kişiler ve gruplar arasında kamu mallarının “âdil” bir dağıtımı nasıl yapılacak? Adâletsizliğe uğratıldığını düşünenlere
ne olacak? Bu tür sorular ve sorunlar üzerinde düşündükçe, toplumların sık sık
mülkiyet sistemi değişikliğine gidemeyeceği anlaşılıyor. Freeman, mülkiyeti bir
toplumsal sözleşme (toplumsal rıza değil) ürününe çevirmek istiyor. Doğal olarak, bu yaklaşım sözleşmeci geleneğin bütün hatalarını bünyesinde taşıyor.10
Özel mülkiyet sistemini şeytanlaştıran birçok yazar gibi, Freeman’in de göremediği bir başka önemli gerçek var: Mülkiyetin hem sosyal düzen ve toplumsal
hayatla hem de siyasal düzenle ilgili sonuçları. Özel mülkiyet sistemi anti şiddeti, anti-baskıyı, kamu mülkiyeti sistemi şiddeti ve baskıyı teşvik ve tazammun
eder. Özel mülkiyet geniş bir insanî çoğulculuğa yaşama ortamları ve araçları
sağlar. Bu çoğulcu yapı içinde özel mülkiyet karşıtı tarzlar da kendine yer bulabilir. Bir özel mülkiyet sisteminde herkesin özel mülkiyeti değerli görmesi ve özel
mülk edinme çabası içinde olması mecburiyeti yoktur. Özel mülkiyet sisteminin
egemen olduğu bir ülkede özel mülkiyete karşı olan bireyler birleşip ortak mülkiyete dayalı mahallî bir komünal hayat yaşayacakları koloniler teşkil edebilir.
Ne var ki, kamu mülkiyetini esas alan bir sistemde bireyler özel mülkiyet adacıklarına sâhip olamaz. Buna müsaade edilmez. Buna teşebbüs edenler zorla bastırılır. Bu şu demektir. Birinci modelde insanların tercih özgürlüğü vardır. Sistem
şiddeti dışlar. İkincisinde tercih özgürlüğü yoktur; sistem şiddet, baskı ve zoru

10 Sözleşme teorisi, Locke’unki gibi liberal ve Rousseau’nunki gibi gayri liberal versiyonları olmasına rağmen, kurucu rasyonalist bir fiksiyondur ve birçok açmazı vardır. İlk açmaz, ahistorik/tarih dışı olmasıdır. Rasyonalist bir yöntemle bile böyle
bir sözleşmenin mümkün olabileceğini ispatlamak zordur. İkinci sözleşmenin ilerleyen zamanda doğacak ihtiyaçlara cevap
verecek genişlik, esneklik ve öngörüye nasıl sâhip olacağıdır. Üçüncüsü, sözleşmenin neden ona taraf olmamış insanları
bağlama hak ve gücüne sâhip olması gerektiğidir. Dördüncüsü, bunun pratik olarak nasıl mümkün olacağıdır. Sözleşme teorisi, abartılırsa, insanların, sözleşmeci atalarının bir nevi kölesi olması anlamına gelebilir. Elbette liberal sözleşme teorilerini
illiberal olanlara tercih etmek ahlâken daha doğrudur, ama genel ve zaman üstü bir sözleşmenin liberal bir düzenin temeli,
en azından yegâne temeli olma ihtimâli zayıftır.
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içselleştirir ve olağanlaştırır. Bu ortamda, Freeman’in önemsediği temel hakların
nasıl var olacağı, yaşayacağı ve korunacağı da doğrusu merak konusudur.11
Freeman’in yaklaşımında bir diğer hata, özel mülk hâline getirilebilecek nesnelerin bol miktarda var olduğunun veri alınmasıdır. Nozick’in deyişiyle, mülklerin sâhipsiz doğduğunun kabul edilmesidir. Bu yüzden o ve benzerleri mülkiyetin var edilmesi yerine dağıtılması üzerinde odaklanmaktadır. Gelirle ilgili
olarak da yapılan bu klâsik hata Ricardo, Mill, Marx çizgisiyle ilerlemiş ve Rawls
gibi düşünürlerde de yansımıştır. Dünya kendiliğinden sonsuz bir zenginlik veya
kıtlığı aşan bir bolluk dünyası olsaydı, mülkiyet sistemimiz ve ekonomik modelimiz ne olursa olsun bolluğun sabit kalacağı kesinlik taşısaydı, sistem tercihi
önemsizleşir, yalnızca dağıtım üzerinde odaklanmak anlam taşırdı. Oysa, böyle
bir dünyada yaşamıyoruz. Dünyada her zaman bir kıtlık, bir sınırlılık durumu var
ve mülkiyeti var etme süreciyle mülkiyetin dağılması sürecini mutlak olarak birbirinden ayırmak imkânsız. Belki buna teşebbüs edebiliriz, ama hedefe asla tam
olarak ulaşmayı başaramayız. Ayrıca, bu teşebbüs mülk yaratma müşevviklerini
öldüreceğinden, sonuçta mülkiyet stokunun azalmasına ve mülkiyet için kavganın artmasına sebep olur. Aslında mülkiyetle ilgili bu temel hata sadece Amerikan liberallerine mahsus değildir; kökleri Locke’a kadar inmektedir. Lockeçu
mülkiyet edinme şartı, ilk sâhiplenmenin olduğu durumda mülkiyetin zaten var
olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu gerçekten böyle olsaydı mülk edinenlerin diğer insanları gözetmesi veya tazmin etmesi gerekebilirdi. Oysa, mülkiyet
bir beşerî çabayla ve zaman içinde ortaya çıkıyor ve çoğu zaman onu varlık alanına sokanlardan sonraki nesillere yarar sağlıyor. Bu yüzden belki de, bazı Locke takipçilerinin iddia ettiği gibi ilk sâhiplenmeden sonra gelenlerin değil, ilk
sâhiplenenlerin, sonrakiler tarafından, nasıl olacaksa, tazmin edilmesi gerekir;
zira mülkiyetten en fazla yararlananlar, çoğu zaman, ilk sâhipler değil, sonradan
gelenlerdir.12 Aslında, “Lockeçu Şart” denilen ilk sâhiplenmeyle ilgili meşrulaştırma teorisi kökten hatalıdır. İlk sâhiplenenlerin sâhiplik hakkına geriye kalanların veya sonrakilerin aynı nitelik ve miktarda mala sâhip olma imkânı bulması halinde meşru olarak sâhip olabileceği şartı asla karşılanamaz. O zaman, her
mülkiyet gayri meşrudur.13
Freeman’in bir diğer çıkmazı, özel mülkiyete sâhiplikte üretim araçları sâhipliği ile üretim aracı olmayan şeylerin sâhipliği arasında yaptığı ayrım.
Amerikan liberalleri, ya özel mülkiyet karşıtlığının vahşîliğinin nerelere ulaşabileceğini tahmin ettikleri için ya da teorilerine gelebilecek itirazları yumuşatmak amacıyla, kamusal mülkiyetin üretim araçlarının sâhipliğini kapsayacağını,
11 Burada ayrıntılı olarak ele almayacağız, ama özel mülkiyetin insan karakteri ve davranışıyla da ilişkileri vardır. Özel
mülkiyetin bencilliği, açgözlülüğü teşvik ettiğine çok sık vurgu yapılır; tutumluluğu, rasyonel davranışı, cömertliği, hesap
yapabilirliği teşvik ettiğinden ve bireysel bağımsızlığa alan açtığından nadiren söz edilir.
12 David Schmidtz, agm, s. 11-13.
13 Anthony de Jasay, “Mülkiyet ve onun düşmanları”, çev. Yusuf Şahin, Piyasa, n. 9 (Kış 2004), s. 1-5.
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yani sadece üretim araçlarında özel mülkiyete izin verilmeyeceğini, insanların
diğer mallara, yani (pijama, çorap, kurşun kalem, boğazlı kazak, spor ayakkabı
vb.) kişisel eşyalara özel mülkiyet muamelesi yapabileceğini söylüyor. Bu yaklaşım belki 19. Yüzyıl’da bir ölçüde bir mana taşırdı. Bugünkü bilgi ve tecrübe
birikimimizle çok iyi biliyoruz ki üretim aracı olan ve olmayan mülkiyet ayrımı
birçok durumda sunidir ve anlamsızdır. Her şey bir üretim aracı olabileceği gibi,
üretim araçları olmayan şeylerin sağladığı fayda ve müşevvikler üretim araçlarının kullanılması için gerekli olan bilgi, karar, motivasyon, fiziksel yenilenme
gibi unsurların ortaya çıkmasını sağlamak suretiyle bir bakıma üretim sürecinin
bir parçası olarak işlemektedir. Enformasyon çağında bireysel düşünce gücü, soyutlama ve terkip etme kapasitesi, bilgi biriktirme ve işleme kabiliyeti en büyük
üretim araçları arasındadır. Bunlar nasıl kamulaştırılabilir?14
Freeman mülkiyet kurumu ve mülkiyet sistemiyle ilgili hatalarını gelir dağılımı hakkında da tekrarlıyor. Engellenmemiş bir piyasa ekonomisinde insanlar
normal olarak önceden ve onların dışında oluşturulmuş bir gelir havuzundan
pay almıyor. Kendi iktisadî aktivitelerinin ürettikleri mal ve hizmete olan tüketici talebine cevap verme derecesinin sonucu olarak bir gelir elde ediyor. Doğal
olarak gelir seviyelerinde farklılıklar oluyor. Ama bu ne adâletsizlik, ne yararsız,
ne de değişmez bir durum. Âdil, çünkü herkes hak ettiğini alıyor; yararlı, çünkü
muazzam bir zenginlik yaratılıyor. Ayrıca,bu sistemde hiç kimsenin kazandığı
miktar sabit değil. Kişilerin gelirleri birçok faktöre bağlı olarak değişiyor. Bugün
çok kazananın yarın çok az kazanmayacağının, bugün çok az kazananın yarın çok
fazla kazanmayacağının hiçbir garantisi yok. Gelir seviyeleri oynak. Çok sayıda
faktöre, hiçbir aklın tek başına kavrayamayacağı faktör bileşenlerine bağlı olarak
dinamik bir akış hâlinde. Kimsenin gelirini bir merkezî otorite tâyin ve tahsis
etmiyor. Oysa, bir hiyerarşik yapılanmada kimin ne geliri olacağına merkezî oto14 Rawls’un bu konuda bir formülü var gibidir: Yeteneklerin kendilerini değil ama sonuçlarını, tamamen değilse de önemli
ölçüde kamulaştırmayı hem gerekli hem de meşru gösteren bir adâlet teorisi geliştirmeye çalışmak. Rawls mühim bir yazar ve
teorisi gayet sofistike. Ancak bu sofistike teorinin felsefî kurgu bölümüyle politika önerilerine rehberlik edecek bölümü arasında
zorunlu bir ilişki olduğu söylenemez. Başka bir deyişle, Rawls isteseydi iki adâlet ilkesinden piyasacı ve küçük/sınırlı devletçi
sonuçlara ulaşabilirdi. Moral bireyciliği, eşit özgürlüğe verdiği önem, temel haklara verdiği değer bunun alt yapısını teşkil edebilirdi. Ne yazık ki, bunu yapmadı. Siyaset teorisinde Rawls’dan klâsik liberal geleneğe uzanmayı sağlamayı hedefleyen çabalar da
olmakla beraber, Rawls yorumlarında ağırlık devletçi/müdahaleci çizgidedir. Freeman da bu gruba dâhildir. Amerikan liberalizminde Rawls’un tartışılmaz bir ağırlığı olmasına rağmen, bu yazı münhasıran Rawls ve teorisi üzerinde değil. Rawls’un “hakkaniyet olarak adâlet teorisi”nin eleştirisi ayrı bir çalışma konusu. Rawls’un teorisinin son versiyonu hakkında bilgi için kendi kitabı
Siyasal Liberalizm’e(çev. Mehmet Fevzi Bilgin) bakılabilir (İstanbul: Bilgi Üniversitesi, 2007). Rawls’un adâlet teorisinin sempatik
bir öğrenci özeti Jan Garrett’ın “Rawls’ Mature Theory of Social Justice: An Introduction for students” adlı çalışmasıdır (www.
wku.edu/Jan.garret/ethics/matrawls.html). ChandranKukathas ve Philip Pettit’in yazdığı Rawls: ATheory of JusticeandItsCritics’i
(Cambridge: PolityPress, 2007 (son baskı)) hem teoriyi iyi bir şekilde özetlemekte hem de teoriye yönelik liberteryen ve komüniteryen eleştirileri aktarmaktadır. Şüphesiz Rawls’a yönelik ciddi eleştiriler de vardır. Bunlardan biri yine ünlü filozof Robert
Nozick’inAnarşi, Devlet ve Ütopya’sıdır(Çev. Alişan Oktay, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006 (ikinci basım) (özellikle yedinci bölüm)
(Bir küçük bilgi: Alişan Oktay bir takma isimdir. Bilgi Üniversitesi’nin o zamanlar bu çeviriyi gerçekleştirmekte zorlanması
üzerine Asaf Savaş Akat’ın çağrısı üzerine LDT devreye girdi ve Atilla Yayla bu çeviriyi dil öğretmeni bir binbaşıya yaptırdı.
Ancak, çeviride ciddî bir terminoloji problemi ortaya çıkınca, Atilla Yayla ve Bekir Berat Özipek bütün çeviriyi gözden geçirip
metni düzeltti. Ama, nezaketen, çeviriye kendi isimlerini eklemedi). İkincisi Tom Palmer’ın Realizing Freedom (Washington D.C. :
Cato Institute:2009) adlı derlemesinde yer alan “No Exit: Framing The Problem of Justice” adlı yazısıdır (ss. 85-128). Palmer’ın
eleştirisi de gayet güçlüdür. Bir başka küçük fakat ilginç eleştiri yazısı şudur: Edward W. Youkins, “John Rawls’ Theory of Blind
Justice”, http://rebirthofreason.com/Articles/Younkins/John_Rawls_Theory_of_Blind_Justice.html
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rite karar verir. Kişilerin gelir seviyesinin aşağı mı yukarı mı çekileceği, merkezî
otorite tarafından, çoğu zaman siyasî ve ideolojik değerlere bağlı olarak,yâni gayri ekonomik ölçütlerle belirlenir. Gelir seviyelerinde “uygun” bir denge ve “değişmezlik” sağlama hedefi toplumsal hayata devamlı müdahalelerde bulunmayı,
kamu zoruyla birilerini bastırmayı, birilerini yükseltmeyi gerektirir. Böyle bir
sistem ne zenginlik ne adâlet üretebilir.
Yazar “uygun bir sosyal minimum”dan bahsediyor ve bu minimum gelirin her
bireye sağlanmasının devlet tarafından garanti edilmesini talep ediyor. Sosyal
minimum (veya temel gelir-basic income), her bireye, ihtiyaç testinden (means
test) veya çalışma şartından bağımsız olarak garanti edilen gelirdir.15 İlk bakışta
çok cazip gelse de, “sosyal minimum” politikası çağrısının birçok açmazı var. Bir
defa “uygun minimum”un ne olduğu belirsiz. İkincisi, minimumun uygulanacağı toplumun minimumu sağlamaya yetecek kadar zengin olduğu varsayılıyor.
Üçüncüsü toplumda sosyal minimumun gerekliliği, miktarı, türü gibi konularda demokratik süreçlerle bir konsensusa ulaşılabileceği varsayılıyor. Dördüncüsü, kamu otoritesinin bu istikamette harekete geçmeye istekli ve gerekli bilgi
merkezîleşmesini ve organizasyonu sağlayarak bu hedefi gerçekleştirmeye muktedir olduğu kabul ediliyor. Bu tür görüşleri savunan yazarlara mülkiyet gibi
gelirinde Tanrısal kaynaklı olmadığını, insanlar tarafından oluşturulduğunu ve
oluşturulma süreciyle dağılma sürecinin iç içe geçtiğini hatırlatmak gerekiyor.
Zenginliği yaratanların ondan en büyük payı alması ahlâk ve adâletin gereği olduğu gibi, zenginlik yaratan sürecin yaşatılabilmesinin ve ayakta tutulabilmesinin de ön şartıdır.16 Zenginliği oluşturmayla paylaşma arasındaki bağı kopartıp,
ekonomik hayatı ekonomik zenginliği yaratmak ve paylaştırmak (paylaşmak değil) veya politik olarak yeniden dağıtmak biçiminde ayrı ve birbirinden kopuk
bölümler hâlinde tanzim ederseniz şu olur: Zenginlik üretme kapasitesine sâhip
olanlar üretim süreçlerinden uzak durmaya yönelir. Bu yüzden toplam zenginlik
süratle azalır. Bu, azalan zenginlikten pay kapma kavgasını kızıştırır. Yeniden
dağıtımcı (paylaştırıcı) merkezi otorite (devlet) güçlenir, Leviathan’a dönüşür.
Onun karşısında birey küçülür. Bireyin temel haklarını savunma ve kullanma
kapasitesi zaafa uğrar. Toplum zenginliği yaratanlar ve zenginliği kullananlar
-veya vergi verenler ve vergiden yararlananlar- olarak ikiye ayrılır. Bu durumda
Kant’ın her insanın kendi başına bir amaç olması, insanın insanın aracı olmaması
temel ilkesi ihlâl edilir. Zenginliği kullananlar zenginliği yaratanları dolaylı olarak kendi araçları, nesneleri hâline getirmiş olur.17
15 Sosyal minimumla ilgili olarak bkz.: Jurgen De Wispelaere ve Lİndsay Stirton, “The Many Faces of Universal Basic Income”, The Politicial Quarterly, 75.3 (2004), ss.266-274.
16 Liberal gelenekte zenginliğin yaratılmasını, yani ekonomik bir olayı felsefî bir yaklaşımla açıklayan çok etkileyici bir
makale için bkz.: Loren Lomasky ve Kyle Swan, “Wealth and Poverty in the Liberal Tradition”, The Independent Review, v. 13,
n. 4 (Spring 2009), ss. 493-510.
17 Bu fikir esas itibariyle felsefe ve iktisat profesörü James R. Otteson’a ait: “Kantian Individualism and Political Lİbertarianism”, The Indepedent Review, v. 13, n. 3 ( Winter 2009), ss. 389-409.

Amerikan Liberalizmi Ne Kadar Liberal? | 51

“Sosyal minimum”la ilgili olarak, güncel verilerin ışığı altında, bir noktanın
daha altı çizilmelidir. 19. Yüzyıl’da otoriteryen muhafazakâr Alman politikacı Bismarck ile başlayan ve sonra bütün dünyaya, modern kapitalizmin görülmemiş
çapta zenginlik yaratmasına paralel ve onun sonucu olarak yayılan refah sistemi,
1990’lardan itibaren krize girdi. Bunda refah harcamalarının, demokrasinin de tesiriyle, tür ve miktar olarak büyük bir hızla artmasının altından kalkılması imkânsız
yükler oluşturması etkili oldu. 20. Yüzyıl sonlarında refah devleti sistemi tıkandı.
O kadar ki, “sosyal minimum” gibi karşılıksız bağış programları kurmak bir yana,
neredeyse mensuplarının bir dönem katkı yapmasına ve sonraki dönem bunun karşılığını almasına dayanan “çalışırken öde” (emekli olunca maaş al) (pay as you go)
sosyal sigorta sistemleri bile çalışan/emekli sayısal dengesinin (aktüeryal dengenin) çok bozulması yüzünden çöktü veya çöküyor.18 Durum buyken, yani mensuplarının katkı yaptığı sosyal güvenlik sistemleri bile sürdürülemezken, karşılıksız,
vergilerle finanse edilen bir “sosyal minimum”dan bahsetmek, pek anlamlı gözükmüyor. “Sosyal minimum”a bazı yazarlarca “üniversal” sıfatının eklenmesi ise çok
ironik. Sosyal minimum üniversal değil ayrımcı; genel değil mahallî ve konjonktürel. Başka bir deyişle ülkelerin hudutları ve GSMH’larıyla sınırlı.
Freeman yazısında klâsik bir taktiğe başvuruyor; bir hasır muarız teori inşa
ediyor ve sonra onu kıyasıya eleştiriyor. Meselâ, klâsik liberallerin ekonomik dağıtımda piyasa dışı bir “mekanizma” öngörmediğini söylüyor. Bu iddia tümüyle
yanlış ve yanıltıcı. Bildiğim kadarıyla hiçbir piyasa ekonomisi taraftarı yazar toplumsal ilişkilerin sırf piyasa ilişkileri olduğunu söylemedi. Piyasa toplumu derken kastedilen genelde özel mülkiyet-mübadele temelli ekonomik ilişkiler ağıdır.
Ama, her toplumda, standart ekonomi ilişkilerine girmeyecek, dâhil edilemeyecek ilişki ve varlık alanları bulunur. İnsanlar buralarda başka türden ilişkiler geliştirirler. Piyasa ekonomisi bunu kolaylaştırır ve yarattığı zenginlikle hayatın
her alanının maddî menfaat ilişki ve endişelerinin işgaline uğramasını engeller.
Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz: Bir toplumda ekonomik ilişkiler genel olarak piyasa kurallarına tâbi ise o toplum yüksek bir üretkenlik seviyesine ulaşır.
Bu, bazılarının sandığının ve iddia ettiğinin aksine, toplumda ekonomik stres
yaratmaz, zaten var olan stresi azaltır. Piyasa ilişkilerinde yaşanması kaçınılmaz
olan strese ve zaman zaman bu stresin alansal yoğunlaşmasına rağmen, artan
zenginlik insanların gittikçe daha çok sayıda ve genişlikte alanı gönüllü olarak
bu stresten arındırmasına imkân sağlar. Ekonomik stres daralması ilk olarak ve
en önemlisi ailede ortaya çıkar, sonra daha geniş bir çevreye yayılır ve dalgalar
hâlinde genişleyen bir pozitif dışsallık yaratır.
Piyasa ekonomisini benimsemiş bir toplumda hem piyasa içi dağıtım ve hem
de piyasa dışı yeniden dağıtım mekanizmaları işler. Piyasa içi dağıtım şu anlama gelir: İktisadî süreçlere katılan bireyler, yaratılan zenginlikten, sâhip olduk18 Philip Coggan, “Falling Short: Special Report on Pensions”, The Economist, 9 Nisan 2011.
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ları üretim faktörüne (bilgi, sermaye, emek, toprak vs.) ve bunların nerede, ne
zaman, nasıl kullanıldığına bağlı gelirler elde ederler. Durumlarının iyileşmesi,
servet ve gelirlerinin artması, bu faktörlerin ekonomi içindeki pozisyonuna bağlıdır. Sermayenin çoğalması, bilginin yoğunlaşması, emeğin vasfının yükselmesi, faktörlere olan talebin arzı aşması, üretkenlik artışı gibi olgular üretim faktörü sâhiplerinin gelirini yükseltir. Yükselen gelir hem kişilerin hem de birinci
derece yakınlarının durumunu iyileştirir. Böylece zenginleşen bir toplumda bir
taraftan da bir desantralize, kendiliğinden yeniden dağıtım gerçekleşir. Bunun ne
olduğunu daha iyi anlayabilmek için yeniden dağıtımın iki türünü birbirinden
ayırt etmek gerekir: Gönüllü ve zoraki yeniden dağıtım. Veya, sivil ve siyasî yeniden dağıtım. İlkinde, aile içi bireylerden başlayarak, başkalarına bir şey aktarma
gücü olan bireyler bir yeniden dağıtım yaparlar. Ahlâk, kültür ve din gibi sosyal
kurumlar bunu teşvik eder. Herkesin ailesinin geçimini sağlaması istenir ve beklenir. Muktedir olduğu halde bunu yapmayanlar ayıplanır, kınanır. Daha varlıklı
olanlar veya zengin olmasa bile küçük de olsa bir miktar kaynak ayırabilenler, bir
araya gelerek hayır ve dayanışma birlikleri oluşturup ihtiyaç sâhiplerine yardıma koşarlar. Bütün bunların piyasa süreçleriyle doğrudan bir ilgisi yoktur. İkincisinde, devlet, kamusal zor kullanma tekelinden istifade ederek, bir yeniden dağıtım gerçekleştirir. Yani, birilerinden zorla alır başka birilerine uygun göreceği
sebeplerle ve amaçlarla aktarır. Yeniden dağıtımın bu iki türü arasında ahlâk ve
adâlet bakımından muazzam farklar vardır. Sivil yeniden dağıtımda adâlet ihlâl
edilmez. İhtiyaç sâhipleri doğrudan teşhis edilebilir ve onlara dolaysız ulaşılabilir. Yeniden dağıtımın organizasyonel ve malî maliyeti minimumlarda seyreder. Her türden ihtiyaç hali tespit ve teşhis edilme imkânına kavuşur. Toplumsal dayanışma ruhu canlanır. İnsanların zenginlik yaratan faaliyetlerde bulunma
müşevvikleri korunur, artar. Siyasî yeniden dağıtım bunların tam tersini yapar.
Adâleti ihlâl eder. Sivil toplumsal mekanizmaları ve süreçleri caydırır, geriletir.
Muhtaç statüsüne girmek isteyenlerin sayısının artmasını teşvik eder. Yeniden
dağıtımdan yararlananlarda bağımlılık yaratır ve bedavacılık eğilimlerini besler.
Toplumsal dokuyu çözer, atomize bireyciliği teşvik eder, aileyi ve sosyal çevreyi önemsizleştirir. Zenginlik yaratan kişilerin çalışma ve üretme müşevviklerini
budar, zenginlik yaratma süreçlerini sürekli bir tasfiyeye tâbi tutar. Toplumu politize eder, sivil toplumu küçültür.19
Freeman klâsik liberalizmin gelir dağılımının “mükemmel rekabet” şartları
içinde gerçekleştiğini varsaydığını iddia ediyor. Birçok klâsik liberal yazarın böyle düşünmediğini biliyoruz. Meselâ, Hayekyen bakış bize mükemmel rekabetin
19 Refah devleti, Türkiye’ye pek yansımasa da, ciddi eleştirilere konu yapılmaktadır. Norman Barry’nin küçük eseri Welfare
(Buckingham: Open University Press, 1999) bu konudaki en önemli çalışmalardandır. Barry’nin bu genel çalışması yanında
refah devleti uygulamalarını sektörel olarak (sağlık, eğitim, sosyal sigorta vb.) masaya yatıran çalışmalar da vardır. ABD’de
refah devletinin doğmasını, yayılmasını ve başarısızlıklarını anlatan klâsik bir çalışma için bkz.: Michael Tanner, The End of
Welfare: Fighting Poverty in the Civil Society, Washington D.C.: Cato Institute, 1996. Sosyal güvenliğe yeni bir yaklaşım için
bkz.: Peter Ferrara ve Michael Tanner, A New Deal for Social Security, Washington D.C.:Cato Institute, 1998.
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ne olduğunu bilemeyeceğimizi söyler. Rekabet bir keşif sürecidir. Bir olay veya
olgudan çok bir akıştır.20 Tam rekabet varsayımı liberallerin savunduğu bir tez
değildir; liberal piyasa ekonomisi anlayışını ret gerekçesi arayan yazarların bir
tezidir. Freeman ve benzerleri, gerçek piyasalar mükemmellikten uzak olduğu
için devletin regülasyonlarla bu gayri mükemmellikleri düzeltmek için servet ve
geliri yeniden dağıtması gerektiğini savunur. İyi ama, mükemmel olmamanın ne
olduğunu bilmek için mükemmel olmanın ne olduğunu bilmek gerekir. Devlet
iktidarını kullanan politikacı ve bürokratlar servet ve gelir dağılımının hangi
kalıbının gayri mükemmel (veya gayri âdil) ve hangisinin mükemmel ve âdil olduğunu nasıl bilebilir?
Politikacı ve bürokrat yetersizliği, “üretken kaynakların etkin dağıtımı” açısından da geçerlidir. Gerçekten, hangi kaynağın üretken olduğu iktisadî hayatın tecrübelerinden ve rekabetin sonuçlarından bağımsız olarak nasıl tespit edilebilir?
Bir kaynağın hiçbir zaman tek kullanım biçimi söz konusu olmaz, dâima alternatif kullanım biçimleri vardır. Biçimler arasındaki rekabet kaynakların hangisinin
hangi kaynak kombinasyonunda daha üretken olduğunu belirlemenin başlıca yoludur. Bu olgu aynı zamanda kaynakların etkin dağıtımıyla bağlantılıdır. Piyasa
ekonomisinde bu dağıtımı bireysel tercihlerin kümülatif sonucu (görünmez el)
belirler. Bu iş devlete bırakılırsa, devreye politikacı ve bürokratların görünen eli
girer. Sonuç, kaçınılmaz olarak, kaynakların yanlış (haksız, adâletsiz) ve etkinsiz
dağıtımı ve müsrif kullanımıdır. Böylece ulaşılacak yer zenginlik ve eşitlik değil
yoksulluk ve katmerli eşitsizlik olur.
Kamu otoritelerinin etkin üretken kaynak dağıtımı yapabileceğiyle ilgili iddialar 20. Yüzyıl’ın ortalarında, meselâ 1960’larda, merkezî planlamacı sosyalist
ekonomik modeller ayaktayken yapılsaydı, belki bir anlam ve değer taşırdı. Planlı
komuta ekonomileri çöktükten ve bu ekonomilerin müthiş bir etkinsizlik problemi yaşadığıyla ilgili bilgi ve belgeler dağ gibi yığıldıktan sonra bunun yapılması,
yani Freeman’in yaptığı gibi 2001 yılında devletin “etkin üretken kaynak dağıtımı” yapabileceğinin iddia edilmesi, anakronik bir tavır. Tecrübî bilgiyi reddeden
tipik bir kurucu rasyonalist yaklaşım. Çocuksu bir ütopyacılık.
Freeman’de dikkat çeken bir başka vahim hata özel mülkiyet ve özel mülkiyete
dayalı ekonomik sistem ile “temel özgürlükler” arasındaki ilişkiyi görememesi.
Yazarın “temel haklara ve özgürlüklere” önem vermesi ve sık sık vurgu yapması
çok yerinde. “Mülkiyet kanunları sistemiyle” vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini kullanarak özgürlük ve bağımsızlıklarını en iyi şekilde kullanmalarına
imkân verecek bir sistem tercihi yapmaları talebi de (Rawls ve Dworkin’in argümanı) öyle. Burada, başarıyla, mülkiyet sistemiyle temel hak ve özgürlüklere
sâhip olabilme ve onları kullanabilme derecesi arasında bir ilişki olduğunu görü20 Hayek’in rekabeti nasıl anladığı ve gördüğü hakkında bilgi için bkz. Atilla Yayla, Özgürlük Yolu: Hayek’in Sosyal Teorisi,
Ankara: Liberte Yayınevi, 2000 ve Eamonn Butler, Hayek, çev. Yusuf Ziya Çelikkaya, Ankara: Liberte Yayınevi, 2001.
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yor. Ancak, sonraki varsayımları ve talepleri çelişik ve yanlış. Bir defa, tarih inkâr
ediliyor. Tarihî bilgi ve belgeler özel mülkiyet sisteminin, hem mikro hem makro örneklerde, özgürlük ve haklarla ortak (kamusal) mülkiyet sisteminden daha
iyi bağdaştığını gösteriyor. “Shakers” (Titreyiciler) gibi özel mülkiyeti kaldırıp
komünal hayat kurmayı tecrübe eden sivil birlikler üzerindeki bilimsel çalışmalar, bu tür toplumlardaki insanların karakter deformasyonuna uğradığını, merkeziyetçi bir hiyerarşinin boyunduruğuna girdiğini,mahremiyetlerinin ortadan
kalktığını ve insanları güven ve işbirliğine iten müşevviklerin yok olduğunu çok
kuvvetli delillerle ortaya seriyor.21 Özel mülkiyeti reddeden ülkelerde de, özel
mülkiyetin tasfiyesine paralel olarak fakirliğin koyulaştığı ve özgürlüğün bilinen her türünün tasfiye edildiği biliniyor.Bu gerçek güncel birçok örnek tarafından da doğrulanıyor. 2010 Uluslararası Mülkiyet Endeksinde tepedeki 10 içinde
yer alan ülkeler aynı zamanda Freedom House’un 2010 Dünya Özgürlüğü araştırmalarında sivil ve politik özgürlüklerde de en iyi puanlara sâhipler. Mülkiyet
Endeksi’nin dibinde yer alan 10 ülkeden hiçbiri “özgür” kategorisine girmiyor.
Yedisi (Venezuela, Bolivya ve Bangladeş gibi yoğun insan hakları ihlâlleri olan
ülkeler) “kısmen özgür” kategorisinde yer alıyor. Mülkiyet endeksinin ilk on sırasında bulunan ülkeler yüksek per capitalı gelişmiş ülkeler. Mülkiyet Endeksi’nde
tepedeki yüzde 20’deki ülkeler dipteki % 20’deki ülkelerden 8 kat yüksek per
capitaya sâhip. Fakirlik ile mülkiyet haklarının iyi korunmaması arasındaki bağ
Dünya Bankası’nın “2009 Country Performance and Institutional Assessments”
raporunda da ortaya çıkıyor. 2009’da incelenen 70 gelişmekte olan ülkenin yalnızca beşi mülkiyet hakları ve kural-temelli siyasî yönetimde 1’den 6’ya kadar
olan skalada 4 puan alıyor.22Bu tesadüf müdür?
Kişilerin özel mülkiyetleriyle temel hak ve özgürlükleri içiçedir, birbirinden
kolay kolay ayrılamaz. Böyle bakıldığında mülkiyetin aslında sırf ekonomik bir
hak olmadığı, aynı zamanda politik ve ahlâkî bir hak teşkil ettiği görülür. Kişilerin ifade özgürlüğü, din özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, seyahat özgürlüğü gibi özgürlükleri kullanabilmeleri de mülkiyet edinme ve mülklerini tasarruf
edebilme özgürlüklerine sıkı sıkıya bağlıdır. O kadar ki, bundan dolayı olsa gerek, bazı yazarlar, temel insan hakkının mülkiyet olduğunu ve her türlü hakkın,
eğer gerçekten haksa, mülkiyetten çıkarsanabileceğini iddia etmiştir.23 Locke, 17.
Yüzyıl’da hayat, hürriyet ve nesnelere sâhiplik hakkına (dar anlamda mülkiyet)
Mülkiyet genel adını vermiş ve siyasî otoritenin ana görevinin Mülkiyeti korumak olduğunu vurgulamıştır. Hume, adâlet kurallarının tamamını mülkiyete
bağlamıştır: Mülkiyete saygı, mülkiyetin rıza ile el değiştirmesi ve (mülkiyeti)
21 Timothy Sandefeur, “Özgürlüğün Köşe Taşı: 21. Asır Amerikası’nda Mülkiyet Hakları”, çev. Şeyma Akın, Liberal Düşünce,
Yıl 14, sayı 53-54, (Kış-Bahar 2009), s.52.
22 Jacob Mchangama, “The Right to Property in Global Human Rights Law”, Cato Policy Report, vol. XXXIII, no. 3, s. 7.
23 Bu çizgideki ilginç bir makale şudur: Philipp Bagus, “Human Rights Inflation and Property Rights Devaluation”, www.
philippbagus.com/?q=es/node/59
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mübadele sözleşmelerine saygı. Amerikan kurucu atalarından James Madison
devlete mülkiyeti koruma görevini vermiştir. Mises’e göre, “liberalizmin programı, eğer bir tek kelimede özetlenirse, mülkiyet olarak ifade edilebilir… Liberalizmin bütün diğer talepleri bu temel talepten türer”. Hayek özgürlük, düzen ve hukuku mülkiyette temellendirir. Rothbard’a göre insan hakları mülkiyetin değişik
görünüm almış şekilleridir.
Freeman zaman zaman tezlerini desteklemek için Hume ve Smith’e başvuruyor. Bu büyük bir çarpıtma. Amerikan liberalleri kendilerini zorlayarak Locke’tan
bir yarar sağlayabilir belki ama İskoç Aydınlanması düşünürlerinin temel yaklaşımlarıyla Rawls-Dworkin’in Freeman’de yansıyan yaklaşımları taban tabana zıttır. Hume-Smith, kurucu rasyonalizm karşıtıydı. Toplumun bir kendiliğinden doğan düzene sâhip olduğuna inandı. Adâleti negatif bir değer olarak gördü. Devlete
adâleti tesis etme değil, adâletsizliği önleme ve adâletsiz eylemin bireylere verdiği zararları tazmin ettirme görevini verdi. Oysa Freeman’in mensubu olduğu geleneğe göre bir toplum düzeni sağlam ilkelere göre işleyen ve kamu gücü kullanan
bir kurucu akıl tarafından sıfırdan kurulabilir. Kendiliğinden doğan düzen yoktur,
kurulan düzen vardır. Adâlet negatif değil pozitif bir değerdir. Devletin görevi
adâleti korumak değil, tesis etmek ve bunun için özellikle ekonomik hayata müdahale etmektir. İki ekol arasındaki zıtlık o kadar fazla ki, ikisinin de aynı etiketle
(liberalizm) anılması neredeyse imkânsız. Bu böyleyse, liberal etiketi otantik ve
tarihî olarak Locke ve Hume-Smith çizgisine ait olduğundan, Freeman’in çizgisine başka bir isim vermek, sosyal demokrat veya ütopik sosyalist demek gerekir.24
Burada vurgulanması gereken bir diğer ilginç nokta, Ralwscu çizginin metodolojisinin Freeman’in âdeta nefret ettiği anarko-kapitalistlerin metodolojisine
çok benzemesidir. Amerikan liberalleri kendilerini anarko-kapitalistlerden ayırmakta ve onları adâlet terimleriyle mahkûm etmede çok hevesliler. Ama bu aralarında hiç benzerlik olmadığı anlamına gelmiyor. Her iki kanat da siyasî teoride
rasyonalist. Rawls bir bilmezlik perdesi ardındaki insanın, âdeta toplumu sıfırdan kurabileceğini, adâletin kurallarına sırf aklını kullanarak ulaşabileceğini ileri sürüyor. Anarko-kapitalist Rothbard ise, aklın usûlüne uygun işleyerek doğru
toplumsal düzenin kurallarını, düzenin kurulmasından önce tespit edebileceğini
kabul ediyor. Bu rasyonalist metodoloji Hume-Hayek geleneği açısından mantıksız ve tarih dışı. Eğer bir standart akıl olsaydı siyasî teoride Rawls-Rothbard dikotomisinin doğmamasını beklememiz makul olurdu. Zira her ikisi de akılla aynı
sonuca ulaşırdı. Oysa, insan aklının toplumsal düzenin oluşumundaki yeri ve
rolü sınırsız değildir. Bizatihi aklın kendisi aynı zamanda, bir yere kadar, sosyal
düzenin bir ürünüdür. Mülkiyet, mübadele gibi temel toplumsal kurumlar, üstün
akıl kullanma becerilerine sâhip filozofların bunları izaha veya meşrulaştırmaya

24 Klâsik liberal-liberteryen çizginin önemli isimlerinden Ralph Raico, ilgili her çalışmasında bunun altını çizmektedir. Bkz.
Ralph Raico, “The Rise, Fall, and Renassience of Classical Lİberalism”, http://www.lewrockwell.com/raico/raico38.1.html
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teşebbüs etmesinden çok önce vardı. Bütün filozoflar bu beşerî müesseselere şiddetle karşı çıksa da var olmaya devam edecektir. Dolayısıyla, toplumsal düzende
aklın bir yeri olmakla beraber, hiçbir toplumsal düzen çıplak aklın ürünü olamaz.

Eksik Doğrular
Freeman yazısında bazı isabetli tespitler de yapıyor. Bunlar özellikle anarko-kapitalistlere yönelik eleştirilerinde ve genel liberal değerlere vurgu yaptığında
ortaya çıkıyor. Fakat, ne yazık ki, isabetli teşhis ve tespitlerini çoğu zaman çok
tek taraflı ve dar bir pencerede yorumluyor; bütün mantıkî sonuçlarına kadar
uzatmıyor.
Freeman’in anarko-kapitalizm eleştirilerinde doğru bulduğum bir nokta,bazı
anarko-kapitalistlerce insanın kendi varlığının âdeta mülkiyete tâbi nesneler gibi
bir mülkiyet konusu olarak görülmesinin ve neredeyse nesnelerle aynı muameleye tâbi tutulmasının ahlâken doğru kabul edilmesiyle ilişkili. Şüphe yok ki,
öz-sâhiplik apaçık (self-evident) bir gerçektir. Yani kişi kendi kişisinin sâhibidir,
bunun tersi kişiye başkasının sâhip olması, yani kişinin köle olmasıdır. Kişi kendisinin sâhibi değilse, hiçbir hakkın sâhibi de olamaz, çünkü bu durumda başkalarının onun üzerinde tam tasarruf yetkisi var demektir. Ancak, öz-sâhipliğin
mecburen insanı sâhiplenilen nesneler gibi görmeyi gerektirdiği düşünülemez.
Esasen, kölelik anlaşmasına girilebileceği iddiası öz-sâhiplik ilkesiyle çelişir. Öz
sâhiplik insanın insan olmak sebebiyle yaşadığı müddetçe sâhip olacağı bir haktır. Kişi kendi sâhipliğini bırakıp köleliğe girmesini sağlayan bir anlaşma yaparsa
bu ilkeden feragat etmiş olur. O zaman öz-sâhiplik açık ve mantıkî ilkesi ortadan
kalkar. Bu yüzden kişi, öz-sâhiplik hakkına malikse, kölelik anlaşmasına giremez.
Çünkü, insan nesne değildir, başkalarınca nesne muamelesine tâbi tutulamayacağı gibi kendisi de kendisine böyle muamele edemez. Yani insan ne başkaları tarafından ne de kendisi tarafından bir sıradan nesne seviyesine indirgenebilir. İnsan
vazgeçilmez ve devredilmez haklara sâhiptir ve kendisine haklarını yabancılaştıracak anlaşmalara taraf olamaz. Böyle anlaşmalar yapması halinde, Freeman’in
işaret ettiği gibi, bunlar uyulması gereken ve kamu zoruyla uygulanması meşru
olarak talep edilebilecek anlaşmalar olma özelliğini taşımaz. Örnek vermek gerekirse, kişiler sözleşmeyle kendilerini başkalarının mutlak çalışanları hâline getiremez, din ve ifade özgürlüklerinden, evlenme hakkından vazgeçemez.
Ancak, Freeman’in yazısında bu haklı argüman eksik bırakılmakta, bütün
mantıkî açılımlarına uzatılmamaktadır. Bu argümantasyona şunların da eklenmesi gerekir: İnsanlar sadece başka tekil insanların kölesi olma durumuna düşmemekle kalmamalı, aynı zamanda toplumun ve devletin kölesi olmamaları da
sağlanmalıdır. Topluma ve devlete köleliğin bireye kölelikten daha kolay gerçekleştiği ve en az onun kadar tehlikeli ve zararlı olduğu acı tecrübelerle kanıtlandı.
Bu bizi otomatikman devletin ve birey karşısında kollektivitenin (grup, sınıf, üm-
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met, halk, millet)sınırlanması ihtiyacına götürür. Oysa, Freeman devletin sınırlanması ihtiyacını pek vurgulamıyor, çünkü devlete olan kesin inanç ve güveni
insan üzerindeki en vahşî, en kahredici köleliklerin devlet tarafından kurulabileceğini ve bunun birçok tarihî örneğinin bulunduğunu görmesini engelliyor.
Ayrıca, insanın köle durumuna düşürülmesinin tek yolu iki kişi arasında doğrudan kölelik sözleşmesi yapılması değildir. Kölelik ilişkisi aracılar vasıtasıyla ve dolaylı olarak da kurulabilir. Birileri, başka birilerini, meselâ, devleti kullanarak belli
şekil ve derecelerde köleleri hâline getirebilir. Üstelik bunu köleleştirdiği kimselere fark ettirmeden ve hatta onların kim olduğunu bilmeden de yapabilir. Örneğin,
refah devletinin bazı uygulamaları bu sonucu verebilir. “Toplumsal” hasılaya hiç
katkıda bulunmayan ergin ve muktedir kimselere devlet tarafından karşılıksız ve
şartsız daimî (veya uzun süreli) “sosyal minimum” sağlanması da aynı kapıya çıkabilir. Yâni devlet tarafından gerçekleştirilen yeniden dağıtım fiilen birilerinin
birilerine bir ölçüde kölelik yapma konumuna düşürülmesi anlamına gelebilir.
Freeman’in eşitlik kavrayışı da, diğer Rawlsculardaki gibi, kısmen eksik kısmen hatalı. Liberal çizgi, bütün insanların insan olmak sebebiyle eşit ahlâkî değere sâhip varlıklar olduğunu, eşit doğal ve sivil haklarla donandığını baştan kabul eder. Bu ahlâkî ve felsefî kabulün pratik yansıması klâsik liberalizmde hukukun hâkimiyeti ilkesinde vücut bulur. Her liberal eşitlik konusunda, kanunların
vatandaşlar arasında negatif veya, çoğu zaman, pozitif diskriminasyon yapmamasında dikkatli ve ısrarlıdır. Ancak, insanların fizikî varlık bakımından eşitliği ile
sâhip olunan gelir ve servet bakımından eşitliği, aynı kelimeyle ifade edilse bile,
çok farklı ve bambaşka şeylere tekabül eder. Fizikî eşitlik talebinin saçmalığının
Rawls da farkında. Bu yüzden Rawls insanların yeteneklerinin (veya yeteneklere
sâhipliğin) dağılımını bir eşitsiz piyango gibi görüp yeteneklerin kullanımını en
kötü durumda olanların lehine sonuçlar verecek şekilde düzenleyecek bir sistem
kurma peşinde. Ancak, buna ihtiyaç yok, zira insanların özgür ve hak sâhibi özneler olarak tanındığı ve serbest bırakıldığı toplumlarda bu zaten kendiliğinden
vuku buluyor. Toplumsal hayatın nimetlerinden yeteneklerine oranla en fazla
yararlananlar en az yetenekliler oluyor. Yetenekliler her toplumda yaşama ve
refahını yükseltme gücüne sâhip. Az yetenekliler ise en rahat hayata en yüksek
zenginliği yaratan toplumlarda ulaşabiliyor. Nitekim, en eşitlikçi toplumlar hep
zayıfların en fazla ezildiği toplumlar olmuş.
Amerikan liberallerinin bir diğer problemi, eşitlik olgusunun tüm boyutlarını
görememeleri ve eşitsizliğin çapını abartmaya eğilimli olmaları. Şüphe yok ki,
eşitsizlik insanî bir durumdur ve dünyada asla tam olarak ortadan kaldırılamayacaktır. Ancak, gelir eşitsizliği, sık sık iddia edildiği gibi globalleşme sürecinin
tesiriyle son yıllarda artmış olsa bile, bu, refah seviyesi eşitsizliğinin de otomatikman arttığı anlamına gelmemektedir. Bunu anlayabilmek için gelir eşitsizliği
kavramının yanına “tüketim eşitsizliği” kavramını da eklemek gerekiyor. Ciddi
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araştırmalar hem gelir eşitsizliğinde iddia edildiği gibi “korkunç” bir artış olmadığını, hem de tüketim eşitsizliğinin gitgide azaldığını gösteriyor. Bunun anlamı,
alt gelir tabakalarında bulunan insanların hayat şartlarının iyileşmesidir. Dünya
geliştikçe, refah seviyesinin göstergeleri olan (buzdolabı, elektrikli ev âletleri,
otomobil gibi) araçlar-aletler daha düşük maliyetle üretilip daha ucuz fiyattan
satılmakta ve bu sayede daha sınırlı gelire sâhip olanlar da bu refah araçlarına
ulaşabilmektedir. Bir örnek verecek olursak, 15 bin dolarlık buzdolabı alabileceklerin sayısı sabit kalsa da, 500 dolarlık buzdolabı alabileceklerin sayısı artmaktadır. Fiyat farkları cihazların fonksiyonlarını temelden değiştirmediği için üst
zengin tabakanın refah seviyesi aynı kalırken alt gelir tabakasındaki yükselmektedir.25 Söylemeye bile gerek yoktur ki, bunu, özel mülkiyete dayanan ekonomik
sistemlerdeki yüksek üretim potansiyeli mümkün kılmaktadır. Çin bunun iyi bir
örneğidir. Dünya ekonomisinin üretim ve siklet merkezi olmaya doğru giden bu
ülkede üretimin % 90’ı irili-ufaklı özel firmalar tarafından yapılmaktadır.
Dünyanın süper zenginler ve fakirler olarak ikiye ayrıldığı da doğru değildir.
Dünya Bankası’nın tüm dünyaya ilişkin yaptığı araştırmalar, zenginlerin dünya
nüfusu üzerinde küçük bir azınlığa tekabül ettiğini göstermektedir. Evi ve arabası dışında 1 milyon dolarlık yatırıma dönüştürülebilir varlığı olanlar zengin
sayıldığında, bu kimselerin tüm dünyadaki sayısının 30 milyon civarında olduğu
ortaya çıkmaktadır. Dünya ekonomik olarak geliştikçe, orta sınıflar genişlemekte,
fakirler azalmakta, zenginlerin sayısı neredeyse sabit kalmaktadır. Süper zenginlerin sayısının fakirlerin aleyhine arttığı algılaması medyaya hikaye olan süper
zengin hayat tarzıyla ve zenginliğin yaratılması ve kullanılmasıyla ilgili devletçi, kolektivist algılamalardır. Zenginlik akışkandır, hapsedilmesi ve belli ellerde
hapsedilerek insanlığın çoğundan tecrit edilmesi imkânsızdır.
Devlete maddî eşitliği sağlama görevi vermek biraz kediye ciğer emanet etmeye benziyor. Devlet otoritesinin kullananların en büyük müşevviği, kendi durumlarını iyileştirmek. Bu yüzden, devletin yetki ve imkânları arttıkça, politikacılar,
bürokratlar ve onların müttefikleri, ahbapları, çevreleri, Orwelyen lisanla, “daha
eşit” hâle geliyor. Ayrıca, eşitliği sağlama görevi verilen devletin bunu sağlayacak
yetkilerle de donatılması gerekiyor. Böylece devletin yetkileri çoğalıyor. Bireysel
ve toplumsal hayata müdahale imkân ve araçları artıyor. Devlet obezleşiyor. Eşitlik
bir hamlede ve bir defada sağlanamayacağından, eşitlik sağlansa bile kendi hâline
bırakılan toplumda çok geçmeden yeniden eşitsizlikler doğacağından, devletin
eşitlik adına topluma devamlı müdahale etmesi gerekiyor. Doğru müdahaleleri yapabilmek için toplumdaki eşitlik ve eşitsizlik durumuyla ilgili tam bilgiye ihtiyaç
duyacağından devletin bireyleri ve toplumları tam bir takip ve gözetim altına alması icap ediyor. Bu da vatandaşın kamu organları tarafından adım adım izlenmesi
ve röntgenci devletin (surveillance state) doğması anlamına geliyor.
25 Dalibor Rohac, “Does Inequality Matter?”, Adam Smith Institute Briefing Paper, www.adamsmith.org
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Eşitlik nosyonuna hayran olmasına rağmen Freeman aslında koyu bir eşitsizlikçi çizgiyi, daha doğrusu, devletin vatandaşlara eşitsiz (dolayısıyla hukukun
hâkimiyetine aykırı) muamele etmesini savunuyor. Herkesin durumu birbirinden
farklı olduğuna göre, eşitlik için herkese ayrı devlet muamelesi gerekiyor. Tabiî,
milyonlarca insan için tek tek muamele tarzı geliştirilemeyeceğinden, Amerikan
liberalizmin kamu politikaları gruplaştırmayı, kolektifleştirmeyi zorunlu kılıyor.
Bu, amaçlananın tersine, bireyselliğe ağır bir darbe anlamına geliyor. Bu yüzden,
Amerikan liberalizminin “devletin iyi hayat tercihi yapmaması gerekir” önermesi de havada kalıyor. Bu anlayış, örneğin, bireysel inisiyatif, gelir ve servet bakımından farklılaşma ve öne çıkma gerektiren hayat tarzlarına sempati duymuyor;
onları daha ortalama veya ortalamanın altı hayat tarzları lehine bastırmakta, engellemekte beis görmüyor. Meselâ, bir iş adamının, bir şeyi ilk üreten veya en iyi
üreten olma hayaline, bu hayal büyük sermaye birikimine dayanabileceği için,
hoş bakmıyor. Böylece, kısa vadede farklı olanlara orta ve uzun vadede bütün insanlara vasatlığı dayatıyor.
Eşitlik meselesinde Amerikan liberallerinin bir başka göremediği, maddî eşitsizliğin insanlar tarafından algılanma biçiminin ve kabullenilme kolaylığı derecesinin farklılık göstermesi. Eşitsizlik, eğer bir açık toplumun kendiliğinden
süreçleri içinde ve bir sorumlu merkezi otoritenin eseri olmaksızın doğuyorsa,
insanlar tarafından daha kolay kabullenilebilir. Buna karşılık, eşitsizlik bir merkezi otoritenin hiyerarşik davranış tarzının ürünüyse, eşitsiz olanlar bunu meşru görmekte ve kabul etmekte zorlanırlar. Bu yüzden, tek mesele sadece eşitsizliğin var olması değildir, en az onun kadar mühim olanı, eşitsizliğin kimin,
neyin ürünü olduğudur. Açık toplumdaki eşitsizliklerin bir kısmı kaçınılmazdır;
doğaldır ve bir sıkıntı kaynağı olmaktan ziyade toplumun dinamizmine katkıda
bulunan bir faktör olarak işleyebilir. Buna karşılık, kapalı yani devlet tarafından
her bakımdan düzenlenen ve belirli amaçlar ve değerler hizasında seferber edilen toplumlardaki eşitsizlikler çoğu zaman sunidir, gayri meşrudur ve tahammül
edilmezdir. Daha geniş bir açıdan bakıldığında, eşitsizliğin kaynağında gayri ekonomik (dini, kültürel, etnik, cinsel) faktörlerin de yatabildiği görülür. Ekonomik
bakımdan sağlanan eşitlik bu eşitsizlik kaynakları tarafından bozulabilir veya
bunların kendisi ekonomik eşitsizliğin kaynakları olarak işlev üstlenmiş olabilir.
Son olarak, bireyin bağımsızlığı kavramı da Freeman’da eksik ve hatalı analizlere konu yapılıyor. Bireyin bağımsız olması demek başka bireylerden hiçbir
şekilde etkilenmemesi ve hayatını hiçbir bireyle sosyal bir ilişki içine girme
mecburiyeti duymadan sürdürebilmesi demekse, tarih boyunca bağımsız birey
hiç var olmamıştır ve asla var olmayacaktır.26 Bireysel bağımsızlık insanın insan
26 Bireyin yalnız yaşamasıyla ve toplumsal hayattan zarar görmesiyle ilgili görüşleri olan bir yazar, şüphesiz, Rousseau’dur.
Bu konuda bkz.: Max Hacutt, “Compassion Without Liberty: The Political Fantasies of Jean-Jack Rousseau”, The Independent
Review V. VIII, n.2, Güz 2003, ss., 65-191. Rousseau özel-kamusal ayrımından da rahatsızdı. Bunun vatanseverlik ve kamusal
sorumlulukla bağlantılı erdemleri yok edeceğini düşündü.
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kardeşleriyle ilişki içinde olmaması değildir. Her birey diğer bazı bireylere bir
anlamda bağımlıdır. Çünkü her birey bir sosyal düzen içinde yaşamak zorundadır. Sosyal düzen denilen şeyse, sosyal kurumlardan teşekkül eder.27Bu kurumlar insanları doğrudan veya dolaylı olarak birbirine bağlar, iletişim ve etkileşim
içine sokar. Bu bağımlılık ilişkileri yere, zamana ve yaşa bağlı olarak, kısmen
zorunlu kısmen gönüllüdür. Zamanımızda bireyler maalesef devlete de birçok
bakımdan bağımlıdır. Otantik liberal pozisyon toplumsal ilişkilerde gönüllülüğe dayanan alanın genişlemesini, devletin bireysel hayata müdahale yetkilerinin
sınırlı tutulmasını talep etmeyi gerektirir. Bireyin bağımsızlaşması asıl devlete
karşı olmalıdır. Zira, bireyin karşısında en çaresiz kaldığı güç, başka bireylerden
ziyade, en büyük kamusal organ olan devlettir. “Sosyal minimum” denilen şey bireyi bağımsızlık adı altında toplumdan kopartırken devlete bağımlı kılma potansiyeline sâhiptir. Başka bir deyişle, refahçı liberalizm, bireyi, başka bireylerden
bağımsızlaştırma adına, bireylerin hayatına daha derin ve daha çok müdahalede
bulunma güç ve vasıtalarına sâhip devlete bağımlı hâle getirebilir. Süreci kolektifleştirdiği ve anonimleştirdiği için tekil bireyler açısından bağımlılığın farkına
varmak zorlaşsa da, bağımlılık ilişkisinin niteliği değişmez. Bunun sonucunda
atomize bireycilik doğar, toplumsal doku zarara uğrar. Devletin bireyin hayatındaki yeri genişler. Bireylerin kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenme müşevvikleri azalır, zayıflar. Bu yozlaşma insan hakları kavrayışını ve tatbikatını da
bozar. İnsanlar devletin başkalarının sırtından kendilerine verdiği şeyleri bir hak
olarak görmeye başlar. Onları elde etmeyi dâimîleştirmek ve “minimum”un miktarını artırmak için demokratik siyasî mekanizmaları ve siyasetçileri kullanmaya çalışır. Böylece parlamento menfaat arayışlarının avı hâline gelir. Bundan en
fazla kazancı menfaat algılaması kuvvetli, dar ve örgütlü gruplar sağlar. Böylece,
zayıflar ezilir ve dışlanır. Fakirlerden orta ve üst sınıflara kaynak transfer edilir.
Politikacılar da vergi mükelleflerinin sırtından oluşturulan fonları oy satın almanın ve yakınlarıyla yandaşlarını abad etmenin aracı olarak kullanmaya başlar.

Toplu Bir Bakış
Liberalizm kavramı, ne yazık ki, talihsiz bir tarihe sâhip. Doğuşu itibariyle ayrımcılığa, eşitsiz hukukî statüye, baskıcı siyasî otoriteye, teşkilâtlı dinin tahakkümüne bir isyan olan liberalizm, zaman içinde, başka bazı ideolojiler gibi, fakat
onlardan çok daha fazla, yozlaştırıcı ve çarpıtıcı yorumlara uğratıldı. Bugün geniş ve gevşek anlamda liberal gelenek içinde, yazının başında da işaret ettiğim
üzere, üç ana çizgi olduğu söylenebilir: Otantik-klâsik liberal gelenek; anarko-kapitalizm, bireyci anarşizm; sosyal, modern, devletçi liberalizm. Tarihî ve felsefî
olarak otantik liberalizm eskiden kısaca liberalizm dediğimiz, bugün klâsik liberalizm (ve bazen liberteryenizm) adını vermemiz uygun olan çizgidir. Diğerleri,
yani anarko-kapitalizm (liberteryen anarşizm) ve Amerikan liberalizmi otantik
27 Horwitz, agm.
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liberalizmden bir sapma olarak görülebilir ve klâsik liberalizme nazaran daha az
liberal oldukları söylenebilir. Hem otantik liberalizmin ne olduğunu hem de bu
üç ekol arasında nasıl bir ilişki bulunduğunu anlayabilmek için siyaset felsefesinin temel sorularından hareketle toplu bir değerlendirme yapabiliriz. Her siyasî
teori şu üç sorunun cevabını arar:
1.

Devletin varlığı haklılaştırılabilir mi; haklılaştırılabilirse bu nasıl yapılabilir?

2.

Devletin varlığı haklılaştırılabilirse, veya devlet bir şekilde var olacaksa,
bu nasıl bir devlet olmalıdır?

3.

Devletin bireysel ve toplumsal hayata müdahale yetkisinin alanları ve dereceleri ne olmalıdır?

Bu sorulara verecekleri cevaplar hem bu üç teorinin her birinin ne olduğunu
hem de aralarındaki ilişkiyi topluca görmemizi sağlamaya yardımcı olabilir.
Klâsik liberalizm devletin varlığının haklılaştırılabileceğini veya varlık alanına girişinin ve yaşatılmasının makul bir izahının yapılabileceğini ve var olmasının kimi yararlarının gösterilebileceğini kabul eder. Şüphesiz, haklılaştırılma
ve var olma biçimi diğer sorulara verilebilecek cevapları da etkiler ve bu bakımdan klâsik liberal yazarlar arasında farklılıklar vardır. Ancak, genel olarak şunlar
söylenebilir: Klâsik liberaller münferit kişilerin var ve eşit değerde olduğunu,
herkesin hayatına ve mutluluğu arayabilme hakkına saygı göstermek gerektiğini kabul eder. Bunlar, Amerikan liberallerinin ve anarko-kapitalistlerin de hayır
demeyeceği şeylerdir. Bu yaklaşımlar arasındaki farklılıklar devletin fonksiyonlarına bakışta ortaya çıkar. Klâsik liberaller devletin sınırlı ve sorumlu olmasını
(anayasal yönetim, ki bu cumhuriyetçi liberal demokrasi veya anayasal monarşik
liberal demokrasi olarak tezahür edebilir) ister. Devletin kendine bir misyon biçmesini ve kendi kendini sürdürmeyi amaç hâline getirmesini arzulamaz. Klâsik
liberal teoride devlet temel insan hak ve özgürlükleriyle sınırlanır. Bunlar hayat,
hürriyet ve mülkiyet doğal hakları; din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü,
seyahat ve yerleşme özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi sivil haklar ve taşınır ve
taşınmaz mal edinme, kişisel eşyalara ve üretim araçlarına sâhip olabilme, teşebbüs, serbest ticaret, sözleşmelere girme, meslek seçme ve icra etme özgürlüğü
gibi sivil-ekonomik hak ve özgürlüklerdir. Klâsik liberaller, devletin temel görevinin hak ve özgürlükleri korumak olduğunu, bireylerin ve birey gruplarının
hayatına keyfî müdahalelerden kaçınmasının şart olduğunu düşünür.
Teoride ve pratikte çok tartışılan bir konu olduğu için refah fonksiyonu açısından klâsik liberalizmin mevcut ve muhtemel pozisyonları hakkında birkaç şey söylemekte fayda var. Otantik liberaller her toplumda bir refah fonksiyonu olduğunu
bilir ve kabul ederler. Klâsik liberal bakışa göre, fakirlik probleminin çözümü olarak refah hizmetlerinin üç boyutu vardır. İlki ekonominin büyümesi, zenginliğin
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artmasıdır. İkincisi, sivil toplum içinde bireylerin, tarihte örnekleri görüldüğü gibi,
kendi inisiyatifleriyle yardımlaşma ve dayanışma sandıkları kurmasıdır (Mutual
Aid Societies ve Friendly Societies). Üçüncüsü, hayırseverlik faaliyetleridir. Klâsik
liberalizmin en önemli beklentisi, fakirliği geriletmede yeni yol ve yöntemlerin
denenmesinin yegâne ortamı olan piyasanın budanmamasıdır. Pennington’un işaret ettiği üzere klâsik liberal pozisyon bir merkezî otoritenin hem fakirlikle ilgili
bütün bilgiyi elinde toplayabileceği ve hem de üniform bir modeli her duruma
uygulayabileceği varsayımına dayanan mantıksız refah devleti uygulamalarına
değil, farklı modellerini rekabetçi bir ortamda yaşayabileceği ve yardım alanlar
kadar yardım edenlerin de çıkma hakkına sâhip olabilecekleri ve tahsis ettikleri kaynakların etkin kullanılma derecesini gözlemleyebilecekleri modellerin ortamı olan gönüllü piyasaya daha fazla yer verilmesini talep eder.28 Klâsik liberaller
refah fonksiyonunun genel olarak, sivil toplum içinde, gönüllü faaliyetlerle icra
edilmesini yeğlerler. Ancak, bu onların devlete refah fonksiyonuyla ilgili hiçbir görev yüklemeyecekleri anlamına gelmez. Devlet ve lokal kamu organları bazı refah
fonksiyonlarını üstlenebilir, hatta üstlenmelidir. Deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi âfetlerde müdâhil olmak, kesin olarak, devletin, sivil inisiyatifleri budayıcı
olmadan, üstlenmesi gereken mükellefiyetler arasındadır.
Modern toplumda devletin görevleri arasında görülen yaşlılık ve hastalık sigortası, emeklilik aylığı, sağlık bakımı ve eğitimle ilgili durum daha karışıktır. Bugün
devletin temel yükümlülükleri arasında sayılan bu işler, modern fenomenlerdir;
geçmişleri bir buçuk asırdan daha geriye gitmemektedir. Ancak, insanlar onların
mevcut hâlleriyle çok uzun zamandır var olduğunu ve, daha kötüsü, devletler tarafından yaratıldığını sanmaktadır. Oysa hem sağlık bakımı ve emeklilik sistemleri
hem de düzenli ve kapsayıcı eğitim hizmetleri önce sivil toplumda gönüllü oluşumlarla doğmuş, daha sonra devletler bu oluşumlara el koyarak onları zorunlu
ve anonim uygulamalar hâline getirmiştir. Devletlerin bu müdahalesi “öz-yardım”
duygu ve müşevviklerini ve sivil insiyatifleri yok etmiş; yeni modellerin geliştirilmesinin ve denenmesinin önünü kesmiştir.29 Meselâ, İngiltere’de Millî Sosyal
Güvenlik Kanunu 1911’de çıkarılmış ve 12 milyon kişiyi kapsaması öngörülmüştü.
Ancak, kanun çıktığında zaten en azından 9 milyon kişi arkadaşlık cemiyetlerinin
ve sigorta kooperatiflerinin üyesiydi.30 Yani, sosyal güvenlik bu alanda devlet tekeli kurulması öncesinde doğmuştu. Eğitim alanında da benzer bir durum söz konusudur. Bugün eğitimi devletten ayrı düşünmek ortalama insan için neredeyse
imkânsız. Devletin eğitime müdahalesini açıklamak ve haklılaştırmak için pozitif dışsallıklar, erdem eğitimi, sermaye piyasası yetersizliği, ekonomik büyümeye
28 Mark Penington, Robust Political Economy: Classical Lİberalism and the Future of Public Policy, Cheltenham and Northhampton: Edward Elgar, 2011, s. 152-154.
29 Pavel Chalupnicek ve Lukas Dvorak, “Health Insurance Before the Welfare State: The Destruction of Self-Help by State
Intervention”, The Independent Review, v. 13, n. 3 (Winter 2009), ss. 367-387.
30 Pennington, a. g. e., s. 53.
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katkı, velilerin bilgisizliği, fakirlerin devlet yardım etmezse eğitim görememesi
ve eğitimin sınıf atlamanın bazı toplum kesimleri için en kolay yolu olması gibi
gerekçeler ileri sürülüyorsa da, insanlar devlet merkezli, vergilerle finanse edilen,
merkeziyetçi ve zorunlu eğitim sistemleri kurulmadan önce de eğitim görüyordu.
ABD ve Büyük Britanya örneğine bakarsak görüyoruz ki, devlet güdümlü eğitim
sisteme genel eğittim seviyesine çok küçük katkılarda bulunabilmiştir. 1860 sayımına göre ABD’ de 13 kolonide okuma yazma oranı devlet müdahalesinden önce
%93’tü. Müdahaleden sonra %99’a çıktı. İngiltere’de de 1870 Foster Act ile yapılmak istenen bedava genel eğitim sistemi kurmak değil, özel okulların bıraktığı
boşluğu doldurmaktı. 1880’e kadar zorunlu eğitim tesis edilmedi ve okul ücretleri
ancak 1918’de iptal edildi. Yani çocuklar devlet burnunu sokmadan da, ücret ödemenin zorunlu olduğu dönemlerde de, eğitim alıyordu.31 Lott’un haklı olarak işaret ettiği gibi, bu iki ülkede devletin eğitime müdâhil olmasının ana sebebi, fakir
çocukların eğitim alamaması korkusu değil, çocuklara yanlış şeyler öğretilmesi
korkusuydu. Kısaca, klâsik liberal modelde, toplumun sağlık bakımı ve eğitim ihtiyaçlarına cevap veren, hem de çoğulculuk ve tercih hakkını yaşatarak bunu yapan
modeller ve ortamlar vardı. Devletçilik bunların hepsini boğdu ve günümüz insanını devletsiz yol ve çözümler düşünemez hâle getirdi.
Bugünün egemen anlayışının tahakkümü altında devletin refah fonksiyonlarını elimine etmek neredeyse imkânsız. Devletleri bu alanlardan çıkarmak neredeyse imkânsız görünmekle beraber klâsik liberal açıdan bu konulardaki her
tartışmada dikkat edilmesi şart olan noktalar şunlardır: Devlet refah fonksiyonu
icra etme gerekçesiyle üretim araçlarının özel sâhiplik altında bulunmasını engelleyemez, bu amaçla mülkiyet ve teşebbüs hakkını gasp edemez. Refah fonksiyonunun toplumda kendiliğinden karşılanabilen her alanını sivil topluma bırakması gerekir. Devlet sağlıklı ve ergin bireylere şarta bağlı olmayan, karşılıksız
ve dâimî gelir aktaramaz. Engellilere, kimsesiz hastalara, terk edilmiş çocuklara
elbette destek olabilir. Kabahatsiz talihsizlere durumları normale dönene kadar
ve tercihen sivil toplumun gönüllü oluşumları aracılığıyla destek sağlaması düşünülebilir. Klâsik liberaller “vatandaşlık geliri” veya “uygun sosyal minimum”
gibi karşılıksız-şartsız dağıtım programlarını hem uygulanamaz, hem gayri âdil,
hem ahlâk dışı, hem vatandaşlara eşit muamele etme ilkesine aykırı bulur. Devletin üstlenebileceği sınırlı refah fonksiyonları için gerekli kaynakların, özel
mülkiyetin gaspı veya üretim araçlarının abartılı vergilendirilmesi yoluyla elde
edilmesini savunmaz. Yalnızca hasıla üzerinde yoğunlaşacak vergilerle bu fonların oluşturulmasını ister. Devletin refah fonksiyonunun devlet organizasyonları
kurarak, devlet çalışanları aracılığıyla gerçekleştirilmesi yerine devletin kaynak
desteğiyle sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yürütülmesini; merkeziyetçilik
yerine adem-i merkeziyetçiliği tercih eder.

31 J. R. Lott, Jr, “Why Is Education Publicly Provided? A Critical Survey?”, Cato Journal, v.7, n.2 (Fall 1987), ss. 478-479.
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Anarko-kapitalizm ve Amerikan liberalizmi hem devlete bakış hem de devletin görevleri kavrayışı açısından liberalizmden sapmadır. Başka bir deyişle bu
teoriler revizyonisttir, ama revizyonistliklerinin istikameti ve derecesi değişiktir.
Bireyci anarşistler devletin varlığının meşrulaştırılamayacağına inanır. Onlara
göre devletin bir çeteden farkı yoktur. Devlet, Marksistlerin dediği gibi, bir tahakküm aracıdır; başka türlü olması düşünülemez. Devlet asla tarafsız olamaz.
Klâsik liberal teorinin nötr devleti bir hayaldir. Sınırlı devlet de. Bir devlet bir
defa varlık alanına girince artık o devletin sınırlanması gibi bir durum kolay kolay söz konusu olamaz. Devletin kendi içinden sınırlanabileceğine, mesela, devletin parçası olan Anayasa Mahkemesi’nin devleti sınırlayabileceğine inanmak safdilliktir. Nitekim, ABD’de kuruluştan beri devlet mütemadiyen büyümüştür ve
Anayasa Mahkemesi buna büyük destek sağlamıştır. Devlet hep egemen siyasî
sınıfların menfaatine işler. Anarko-kapitalistlere göre insan toplumlarının devlete ihtiyacı yoktur. Her türlü insan ihtiyacı piyasada, devletsiz toplumda, bireyler
ve gönüllü olarak kâr için veya hayır için çalışan gruplar ve firmalar tarafından
temin edilebilir. Devletsiz toplum daha çok adâlet ve daha büyük zenginlik üretir.
Amerikan liberalizmi de liberalizmden ciddi bir sapmadır.32 O da, anarko-kapitalizm gibi, büyük ölçüde, liberal terminolojiyi kullanır. Devletin varlığının
gerekli ve haklılaştırılabilir olduğunu kabul etmekle kalmaz, onun çok önemli
fonksiyonları üstlenmesinin vazgeçilmez olduğunu düşünür. Sosyal liberal bireylere ve gönüllü bireysel faaliyetlerin toplamı olan serbest piyasaya ve topluma güvenmekten çok, devlete güvenir. Siyasî haklara (seçme-seçilme) sâhip
vatandaşların katılacağı ve her alanda sirayet ettirilecek siyasî süreçlerin sonucu olarak doğacak bir siyasî sistem (liberalliği zayıflatılmış bir demokrasi) ister.
Sınırlı değil iri, müdahaleci devlet taraftarıdır. Müdahale edilmeyen toplum ve
devlet tarafından sıkı biçimde regüle edilmemiş serbest piyasanın eşitsizlik ve
adâletsizlik üreteceğine kanidir. Bu yüzden devletin topluma müdahale etmesi,
bir adâlet düzeni tesis etmesi, insanlara bir “sosyal minimum” sağlaması, serveti
büyük oranda yeniden dağıtması devlete yönelik başlıca talepleridir. Devletin
(yani politikacı ve bürokratların) bunu yapacak –yapmak isteyecek– yapabilecek
akıl, ahlâk, erdem, niyet ve güce sâhip olduğunu varsayar. Bu çerçevede, özellikle
üretim araçlarında kamusal mülkiyeti savunabilir, piyasa olacaksa “aşırı” servet
biriktirmenin engellenmesini, “âdil” bir dağıtımın gerçekleştirilmesini ve elbette
bunların hepsinin devlet tarafından yapılmasını ister.
Liberalizm, Amerikan liberalizmi ve anarko-kapitalizm, şüphesiz, birbirinden
tamamen kopuk değildir. Daha önce de vurgulandığı gibi, çoğu zaman aynı terminolojiyi kullanır ve benzer temaları vurgularlar. Bazı ortak görüşleri de vardır.
32 RalphRaico’ya göre, “sosyal liberalizm”in klâsik liberalizmden türediği doğru değildir. O revizyonist sosyalizmden güçlükle ayırt edilebilir ve Sismondi’den beri var olan devlete refah fonksiyonları yükleyen bir yaklaşımın modern hâlidir. Refahçılığın (welfarism) bazı unsurları, Condorcet ve Thomas Paine gibi büyük klâsik liberal yazarlarda dahi vardı (“What Is
ClassicalLiberalism?”). Steven Davies ise tersini düşünmektedir.
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Ancak, aralarında, yukarda işaret ettiğimiz üzere, ciddi farklar da bulunmaktadır.
Benzerlik ve farklılıkların nasıl bir tablo yarattığını ve üç ana akımın hem kendi
aralarındaki ilişkileri hem diğer ana teorilerle olan ilişkilerini şöyle bir ideolojiler şemasıyla canlandırmaya çalışabiliriz:

Muhafakârlık

Klasik
Liberalizm

Faşizm

Anarko
Kapitalizm

Sosyalizm

Amerikan
Liberalizmi

Bu şemada, Amerikan liberalizminin liberalizmden ciddî bir sapma teşkil ettiğini, başka bir deyişle liberalizmden anarko-kapitalizmin sapmasından daha fazla saptığını görüyoruz. Bunun ana sebebi onun özel mülkiyetle, özel mülkiyetin
sonuçlarıyla ve devletle ilgili takıntılarıdır. Klâsik liberalizmin (liberteryenizm)
ve liberteryen anarşizmin tersine, kolektivist liberalizm, ciddî bir devlet eleştirisi
yapmamıştır ve ısrarla bundan kaçınmaktadır. Özellikle Kamu Tercihi Okulunun
(J. Buchanan ve takipçileri) ve Sosyal Tercih Teorisinin (Kenneth Arrow, Amartya
Sen ve izleyicileri) bulgularıyla hesaplaşmaya yanaşmaması Amerikan liberalizmini tezlerini doğruluğuna olan inancını sarsmamak için kafasını kuma gömen
bir teoriye dönüştürmektedir. Bu gelenekte devlet âdeta tapınılan, adâletinden,
iyi niyetinden ve kudretinden sual edilmeyen bir Tanrı muamelesine tâbi tutulmaktadır. Temennilerin iyi temellendirilmesinin ve etkili ifade edilmesinin
neredeyse onların gerçekleştirilmesini sağlamaya yeteceği varsayılmaktadır. Bu
tavır politik iktisadın temel aksiyomlarını ve bulgularını reddeden naif bir ruh
halini yansıtmaktadır. Toplumsal hayat, tecrübeden ve insan ile dünyanın genel durumundan bağımsız olarak, aklın çıkarsayacağı iyi niyetli, soyut ilkelere
göre düzenlenemez. Bir örnek vereyim. Herkesin, ama herkesin istediği vakit ve
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yerde, istediği miktar ve kalitede sağlık hizmeti alması herhalde harika bir şeydir ve hiç kimse buna itiraz etmez. Peki, devlete, bunu yapma görevi verilirse
bu yapılabilir mi? Şüphesiz hayır. Herkesin sağlıkta bedava eşit tedavi-hizmet
hakkına sâhip olduğunun politik ilke hâline getirilmesi herkesin bu bakımdan
fiilen eşit olduğunu ve olabileceğini göstermez. Herkesin durumu teorik olarak
aynı olduğu ve piyasa ekonomisi devreden çıkarıldığı için sağlık malının dağıtımı için başka kıstaslar devreye girmeye başlar. Yeni ekonomik ortamlar oluşur. Bunlardan biri,ve belki de en önemlisi, Stalin Rusyası’nda görülen ve Rusça
blat denilen iltimas ekonomisidir.33 Fiyat-maliyetin herkes için sıfır görünmesi
kıtlık ve tercih çalışmalarını ortadan kaldırmadığından malların dağıtımı başkaarkadaşlık, akrabalık, yoldaşlık vs.– ölçütlere göre yapılmaya başlar. Başka türlü
olması imkânsızdır. Dolayısıyla, kıtlık vakıası, sağlık malı dağıtımına giydirmek
isteyeceğiniz ekonomi dışı her ilkeyi bozar, işlemez hâle getirir.
Özel mülkiyeti ve fonksiyonlarını yadsıyan bir çizginin, liberal tezlerden hareket
etse bile, liberal kalması, eğer imkânsız değilse, çok zordur. Bu yüzden,Amerikan
liberalizmini savunanlar, bazı yönlerden, liberalizmden çok sosyal demokrasiye,
hatta sosyalizme ve faşizme daha yakındır. Freeman’in pozisyonu da budur.
Anarko-kapitalizm ise otantik liberalizmden Amerikan liberalizminin sapmasına
nispetle daha hayırlı bir sapmadır. Bunun nedeni hem klâsik liberal tezlere daha
yakın olması hem de pratik siyasette değilse de siyasî düşüncede önemli bir
fayda yaratacak olmasıdır.Günümüz dünyasında ağırlıklı ve yaygın olan siyasî
felsefelerin hemen hemen tamamı (faşizm, nasyonalizm, sosyalizm, komünizm,
toplumcu anarşizm, konservatizm, sosyal demokrasi, Amerikan liberalizmi) devletçidir. Tek istisna klâsik liberalizmdir. Böyle olunca, politik hayatta klâsik liberalizmle diğerlerinin ortalaması hayli devletçi bir çizgiye tekabül etmektedir.
Denkleme devletsiz toplumu savunan, ciddi devlet eleştirileri yapan anarko-kapitalizmin eklenmesi siyasî düşüncede ve kamu hayatında ortalamanın daha az
devletçi bir çizgide oluşmasına yardımcı olabilir.
Utanmayı gerektirmeyen bir itiraf yapmak gerekirse ben bir klâsik liberal olarak toplumdaki sivil insanlara ve gönüllü insan birliklerine kamu otoritesini kullanma gücüne sâhip politikacılardan ve bürokratlardan daha çok güveniyorum.
Bu yüzden, anarko-kapitalizm bana çok hoş görünüyor. Ne var ki, teorik zaafları
(özellikle sigorta şirketleri arasındaki ihtilaflara bakacak hakem şirketlerden birinin tekelleşmesinin nasıl engelleneceğini ve bedavacılık probleminin vergileme gücüne sâhip bir otorite olmadan nasıl çözülebileceğini gösterememesi) bir
yana, anarko-kapitalizm, en azından yakın ve orta vadede hayata aktarılamayacak
bir teori gibi duruyor. Nitekim, tarihteki örnekleri de genelde mevzi ve küçük
çaplı. Ben insanların devletten vazgeçeceklerini sanmıyorum. Bunun niye böyle
olduğunu anlatmak ve ispatlamak için derin felsefî tartışmalara girmeye belki
33 Orlando Figes, Karanlıkta Fısıldaşanlar: Stalin Rusyası’nda Özel Yaşam, çev. Nurettin Elhüseyni, İstanbul: YKY, 2009, s. 207 vd.
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hiç gerek yok. Benim argümanım şu: Bazı insanlar yönetmek, bazı insanlar yönetilmek istiyorlar. Bu böyle olduğu sürece bir siyasî otorite var olacak. Bunu (yani
devletin (siyasî otoritenin) kalıcı olduğunu) akılda tutmak, ama devletin hak ve
özgürlükleri yok eden bir canavara dönüşebileceğini de unutmamak lâzım. Anarko-kapitalizm bunu hatırlamamıza yardımcı oluyor, Amerikan liberalizmi ise
unutmamıza zemin hazırlıyor hatta bizi buna teşvik ediyor.

Sonuç
Hangi teorinin ne ölçüde liberal olduğunu bazı temel konularda aldığı pozisyona
bakarak belirleyebiliriz. En başta gelen konu, elbette, özel mülkiyet ve serbest piyasa ekonomisi konusundaki tavırdır. İkincisi devlete bakış tarzı ve devletin toplumsal hayata müdahale alanları ve müdahale dereceleriyle ilgili pozisyondur. Burada
ana referans noktası, mecburen, klâsik liberalizmdir. Klâsik liberalizmin, liberteryen anarşizmin, sosyal liberalizmin görüşlerini yazıda özetledim. Bu esas alındığında Amerikan liberalizminin durumuyla ilgili olarak şunu söylemek gerekir.
Amerikan liberalizmi, ortodoks sosyalizme ve doğrudan faşizme kıyasla daha çok,
klâsik liberalizme kıyasla daha az liberaldir. Amerikan liberalleri (Rawls, Dworkin, yazıdaki muhatabımız Freeman) meselâ Marx, Lenin, Stalin, Mao, Althuser,
Gramsci’ye nispetle daha liberal ama Spencer, Hayek, Mises, Rand, Nozick’e nispetle daha az liberaldir. Başka bir deyişle Amerikan liberalizmi kısmen liberaldir.
Amerikan liberalizmi kendi içinde iki doğrultuda ilerleme potansiyeline sâhip.
Birincisi onu otoritarizme hatta totalitarizme, ikincisi sosyal demokrasiye ve
kendini biraz zorlarsa klâsik liberalizme taşır. Birincisinin iki yolu vardır. Üretim araçlarında özel mülkiyeti tamamen reddeder ve üretim araçlarını tümüyle
kamusallaştırırsa, ortodoks sosyalizme yelken açar. Özel mülkiyeti doğrudan ve
resmen kaldırmak yerine devlet planlarına göre çalışmak mecburiyetinde bırakırsa, faşizme ulaşır. ABD’ye faşizmin girmesi ve yer yer yerleşmesinde Amerikan
muhafazakârlığın da payı ve sorumluluğu olmakla beraber, asıl pay ve sorumluluk Amerikan liberalizmine aittir. Bunun tarihi çok iyi şekilde belgelenmiştir.34
Her iki durumda da devlet toplumsal hayata büyük ölçüde tahakküm eder. Amerikan liberalizminin izleyebileceği ikinci yol, üretim araçlarında özel mülkiyeti reddetmek yerine tanımak, ama vergileme ve sınırlı ve insaflı regülasyonlar
yoluyla ekonomik ve toplumsal hayata müdahale etmektir. Avrupa’da bunun adı
sosyal demokrasidir. ABD’de sosyal demokrasi kavramı olmadığı için Amerikan
sosyal demokratları kendine liberal demektedir.

34 Klâsik liberal açıdan Amerikan liberallerinin (demokratların) faşizmle flörtü ve faşizmin unsurlarını ABD’ye taşımasının hikâyesi için bkz.: Jonah Goldberg, Liberal Faşizm: Mussolini’den Anlam Politikalarına Solun Gizli Tarihi, çev. Enver Günsel,
İstanbul: Pegasus Yayınları, 2010. Bir anarko-kapitalist yazarın faşizmin günümüzdeki özellikleriyle ilgili anlatımı için bkz.:
Llewellyn H. Rockwell Jr., “The Fascist Threat”, mises.org/Daily/5752/TheFascistThreat; Amerikan ilericilerinin (progressives-demokratlar) bir sosyal mühendislik projesi olarak öjenikse sempatisi için bkz.: Art Carden ve Steven Horwitz, “Eugenics:
Progressivism’s Ultimate Social Engineering”, The Freeman, October 2011, ss. 8-11.
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20. Yüzyıl’ın büyük liberal filozofu F. A. Hayek, Kölelik Yolu’nda “Temiz kalpli
dürüst idealist ile bağnaz arasında sadece bir adım mesafe vardır” der. Yine 20.
Yüzyıl’ın geniş anlamda liberal geleneğe dâhil sayılan, klâsik liberalizmle devletçi liberalizm arasında gezinen bir düşünürü olan Isaiah Berlin ise, “Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir” gerçeğine işaret eder. Amerikan
liberalizmini savunanların iyi niyetinden kuşkulanmak için sebep yok. Ne var
ki, dünyadaki gerçekliği niyetler ve temenniler tâyin etmediği gibi iyi niyetle
yapılan şeylerin niyetlenmemiş zararlı sonuçlar verebildiği de biliniyor. Klâsik
liberaller elbette insanî ve tarihî tecrübeyi, insanın ve siyasî otoritenin doğal müşevviklerini dikkate almayan otoriter-totaliter kurucu rasyonalist teorilere (faşizm, sosyalizm, nasyonal sosyalizm, dinizm vb.) kökten karşıdır. Ancak, bu kaba
totaliteryen teorileri mercek altında tutmakla kalmayıp, kapıdan kovulan devlet
despotizmini güleryüzlü ve nazik otoriteryenizm olarak parça parça bacadan içeri
sokma potansiyeli taşıyan Amerikan liberalizmine karşı da uyanık kalmaları ve
onu otantik liberal çizgiye gelmeye teşvik etmeleri gerekir.
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Kıdemli Avrupa Tarihi Profesörü | Buffalo State College
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“Klâsik liberalizm” özel mülkiyeti, engelsiz bir piyasa ekonomisini, hukukun
hâkimiyetini, din ve basın özgürlüğünün anayasal garantilerini ve serbest ticarete dayanan uluslar arası barışı savunan ideolojiyi anlatmak için kullanılan terimdir. Yaklaşık 1900’lara kadar bu ideoloji yalnızca liberalizm olarak bilindi. Vasıflandırıcı “klâsik vasfı” en azından İngilizce konuşulan ülkelerde (fakat, meselâ,
Fransa’da değil) genellikle gereklidir, çünkü liberalizm eşitlikçi hedefler uğruna
özel mülkiyete ve piyasaya geniş ölçekli müdahalelerle birleştirilme noktasına
gelmiştir. Liberalizmin bu versiyonuna –eğer hâlâ öyle adlandırılabilirse– bazen
“sosyal” veya (hatalı şekilde) “modern” yahut “yeni” liberalizm” adı da verilmektedir. Bu yazıda liberalizm kelimesini klâsik türü ifade etmek için kullanacağız.
Temel iddialarının üniversalist olmasına rağmen liberalizm her şeyden önce
belli (particular) tarihî şartlardan doğmuş bir doktrin ve hareket olarak anlaşılmalıdır. Bu kültür –Lord Acton’ın en açık şekilde kavradığı gibi– Batıydı, Roma
piskoposu ile komünyon içinde (in communion) içinde olan veya olmuş olan
Avrupa’ydı. Başka bir deyişle, onun menşeinde olan, (E.L. Jones’un ifadesiyle)
“Avrupa Mucizesi”ne dönüşen muayyen bir insan toplumuydu. Tarihî durumlar
(şartlar-circumstances) Prta Çağlardan tevarüs edilen özgürlükçü kurum ve değerlerin 16. ve 17. Yüzyıllar’ın mutlakiyetçi devletinin istekleriyle (iddialarıyla)
karşılaşmasıydı (çatışmasıydı-confrontation).

1 “What Is Classical Lİberalism?”, http://mises.org/daily/4596 (erşim:20.01.2011).
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Hollandalıların İspanyol Hapsburgların mutlakiyetçiliğine karşı mücadelesinden şu temel liberal özellikleri yansıtan bir politik yapı doğdu: Mülkiyet haklarına sıkı bağlılığı bilhassa kapsayan hukukun hâkimiyeti; de facto dini tolerans;
hayli geniş ifade özgürlüğü; iktidarı sıkı şekilde sınırlanmış bir merkezî devlet.
Hollanda tecrübesinin şaşırtıcı başarısı Avrupa sosyal düşüncesinde ve, tedricen,
siyasî pratiğinde bir “ders etkisi” (demonstration effect) meydana getirdi. Bu daha
sonraki İngiltere örneği için daha da doğruydu. Liberalizmin tarihi boyunca, teori
ve sosyal realite karşılıklı birbirini etkiledi; teori pratiğin gözlemlenmesi yoluyla
teşvik edildi ve rafine hale getirildi, pratiği reforme etme teşebbüslerine daha
doğru (güncel) teoriye referansla girişildi.
17. Asır’ın İngiliz anayasal mücadelelerinde bir dizi birey ve grup önemli liberal özellikler sergiledi. Ancak, bunlardan biri, Avrupa tarihinde ilk teşhis edilebilir
liberal parti olarak göze çarpar: Levellers (Düzleyiciler). John Lilburne ve Richard
Overton tarafından öncülük edilen bu orta-sınıf radikalleri hareketi serbest ticaret
ve devlet tekellerinin sona erdirilmesini, kilise devlet ayrılığını, halkın (popular)
temsilini ve parlamenter otoriteye bile sıkı sınırlar getirilmesini talep etti. Bireyin kendisinin sâhibi olmasıyla başlayan mülkiyet üzerindeki vurgulamaları ve
devlet iktidarına husumetleri Levellers’ın presosyalist Dippers’la (kazıcılar) karıştırılmasının yalnızca düşman propagandası olduğunu gösterir. Zamanlarındaki
başarısızlıklara rağmen, Levellers, o zamandan beri İngilizce-konuşan halkların
siyasetinin bir özelliği olan bir orta-sınıf radikal liberalizminin prototipini teşekkül ettirdi. Yüzyılın sonraki zamanlarında John Locke –topluca “mülkiyet” adını verdiği hayat, hürriyet, mülkiyet doğal hakları doktrinini, 18. Asır’ın Gerçek
Whigleri yoluyla Amerikan Devrimi nesline intikal ettirilecek biçimde geliştirdi.
Amerika model liberal ülke ve İngiltere’den sonra dünyaya liberalizmin timsali oldu. Avrupalı gözlemcilerin dehşet içinde farkına vardığı gibi, 19. Yüzyıl’ın
büyük bölümü boyunca, birçok bakımdan, devletin güçlükle farkına varılacak bir
ülkeydi. Radikal liberal fikirler Jeffersoncular, Jacksoncular, köleliği ilgacılar ve
geç 19. Asır anti-emperyalistleri gibi gruplar tarafından ifade edildi ve uygulandı.
Mamafih, 20. Asır’ın epey ileri dönemlerine kadar, en önemli liberal teori Avrupa’da geliştirilmeye devam etti. Bir dönüm noktası (landmark) İskoç Aydınlanması filozoflarının, özellikle David Hume, Adam Smith, AdamFerguson ve
Dugald Stewart’ın eserleriydi. Bu filozoflar (Ronald Hamowy’nin özetlemesiyle)
karmaşık sosyal yapıların orijini yönetici (directing) bir aklın varlığını ileri sürme
ihtiyacı olmaksızın” izah (ifade) eden bir analiz geliştirdiler. Kendiliğinden doğan
düzen İskoç teorisi esas itibariyle kendi kendisini üreten ve kendi kendisini regüle
eden sivil toplum modeline hayatî bir katkıydı, ki bu model yalnızca devletin bireyin haklarca korunan alanına şiddete dayalı ihlâlere karşı savunmak için devlet
eylemini gerektirdi. Dugald Steward’ın Biographical Memoir of Adam Smith (1811)
adlı eserinde ifade ettiği gibi, “Bir ülkeyi en düşük barbarlık seviyesinden en yük-
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sek zenginlik seviyesine taşımak için, barış, kolay vergiler ve makul bir adâlet
iradesinden başka bir şey gerekmez; gerisi şeylerin doğal akışı tarafından meydana getirilir”. Fizyokratik formül Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même
(“Dünya kendi kendine çalışır” (yürür)) formülü hem liberal programı hem de oan
dayana sosyal felsefeyi ima eder. Kendiliğinden doğan düzen teorisi daha sonraki
liberal düşünürler, bilhassa 19. Yüzyıl’da Herbert Spencer ile Carl Menger ve 20.
Yüzyıl’da F. A. Hayek ile Michael Polanyi tarafından daha da geliştirildi.
Liberallerle bazı önemli bakımlardan liberalizme yakın duran Burkecü ve
diğer muhafazakârlar arasındaki bir tartışma bu merkezî liberal kavramla ilişkilidir. Liberaller tipik olarak en geniş anlamda piyasanın –gönüllü mübadeleler ağının– onun devamına faydalı bir kurumlar ve tarzlar (mores) üretmesini
beklerken muhafazakârlar sadece hayat, hürriyet ve mülkiyetin ötesine geçen
vazgeçilmez destekler, bilhassa dine devlet desteği dâhil, devlet tarafından sağlanmalıdır. Endüstrileşmenin başlamasıyla liberalizmle muhafazakârlık arasında bir ana çatışma alanı ortaya çıktı. Muhafazakâr elitler ve onların sözcüleri,
özellikle Britanya’da, genellikle artan sınıfların ve non-conformist muhalefetin
liberal armasını lekelemek için erken endüstrileşmenin şartlarını istismar etti.
Tarihî açıdan, açıktır ki, Endüstriyel devrim olarak bilinen şey Avrupa’nın (ve
Amerika’nın), başka türlü baş edilmeyecek nüfus patlamasına çözüm bulma yoluydu. Bazı muhafazakârlar piyasa düzeninin onun iddia edilen materyalizmine,
ruhsuzluğuna ve anarşisine dayalı bir eleştirisini yaptı.
Liberaller muhafazakârlığı militarizm ve emperyalizmle birleştirdiği ölçüde
bir başka çatışma kaynağı doğdu. Whigci liberalizmin liberal hedefler için bir
kanadı (nefsi müdafaanın ötesine geçen savaşlara karşı olmamasına ve millî birleşme savaşlarının kurala önemli bir istisna teşkil etmesine rağmen liberalizm
genel olarak barış davasıyla birleşikti. Savaş karşıtı ve emperyalizm karşıtı liberalizmin ideal tipi Manchester Okulu ve onun liderleri Richard Cobden ile John
Bright tarafından geliştirildi. Özellikle Cobden devletin savaşa yol açan motivasyonlarının ve dolaplarının sofistike bir teorisini geliştirdi. Manchester Okulu
mensupları tarafından teklif edilen çare uluslar arası serbest ticaretti. Bu fikirleri
geliştiren Frederic Bastiat Kıta’da ve sonra ABD’de belli bir destek bulan bilhassa
saf tür bir liberalizm önerdi.
Liberalizmin takipçileri her zaman tutarlı değildi. Bu diğerlerini teşvik etmek
için devlete döndüklerinde ortaya çıkan durumdu. Meselâ, Fransa’da liberaller,
Directory döneminde sekülerizmi teşvik etmek için devletin fonladığı okulları ve
kurumları kullandı ve Üçüncü Cumhuriyet boyunca, Bismarck’ın Almanyası’nda
(liberaller) Katolik Kilisesi’ne karşı Kulturkampf’ı hücuma geçirirken, antiklerikal yaşamayı destekledi. Mamafih, liberal ilkeleri çiğneme olarak görülebilir ve
gerçekte liberalizm anlayışlarında en tutarlı ve doktriner olduğu kabul edilenler
onlardan sakınmıştır.
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Liberalizmle anti-devletçi muhafazakârlık arasında olası bir uzlaşma temeli
Fransız devrimi ve Napolyon tecrübesinden sonra belirdi. Onun en iyi temsilcisi,
olgun liberalizmin temsili figürü olarak görülebilecek olan Benjamin Constant’tı.
Demokratik kitlelerin manipülasyonuna dayanan sınırsız devlet gücünün yarattığı yeni tehlikelerle karşılaşan Constant, nerede bulunabilirse, sosyal tamponlar ve ideolojik müttefikler aradı. Dinî inanç, mahallîlik (localism), ve insanların
gönüllülüğe dayanan gelenekleri devlete karşı gücün kaynakları olarak görüldü.
Sonraki nesilde Alexis de Tocqeville Constant’ın bu yaklaşımını geliştirdi, yükselen kadir-î mutlak, bürokratik devletin büyük analizcisi ve muhalifi oldu.
İngilizce konuşulan ülkelerde anti-devletçi muhafazakârların düşmanlığı
(hasımlığı) liberalizmin tarihinde Bentham’ın ve Felsefî Radikallerin rolüne
bir aşırı vurgulama tarafından şiddetlendirildi. J. S. Mill’in On Liberty (Hürriyet
Üstüne) [1859] adlı eseri, bireyi ve bireyin özgürlüğünü devletle olduğu kadar
“toplum”la da ilişkilendirerek (counterposing) liberal düşüncenin merkezî çizgisinden fiilen saptı. Meselâ, ondan önceki Wilhelm von Humboldt ve Constant’ın
liberalizmi, gönüllü ara yapıları bireysel davranışın doğal sonucu olarak görür ve
devletin büyümesinin önüne çekilen bariyerler olarak hoşnutlukla karşılarken,
–meselâ, On Liberty adlı eserinde (bir) Cizvit’ın kendi düzeninin “kölesi” olduğu
yolundaki ifadesinde olduğu gibi– Mill bireyi kendiliğinden türemiş sosyal geleneğe ve serbestçe kabul edilmiş otoriteye her bağdan kurtarmayı hedefledi.
Klâsik liberalizmin en kuvvetli şekilde muhalefet ettiği sosyalist devletti.
Meselâ, Avusturyalı-Amerikalı Ludwig von Mises rasyonel merkezî planlamanın
imkânsızlığını ispatladı. Elli yıldan fazla verimli şekilde çalışan Mises, liberal
teoriyi, onun sönmesinden onlarca yıl sonra yeniden ifade etti ve liberal ideolojinin 20. Yüzyıl’daki en bilinen sözcüsü oldu. Mises’ın ciddi şekilde etkilediği çok
sayıdaki öğrencilerinden biri, Murray N. Rothbard’dı. Rothbard bir bireyci anarşizm veya “anarko kapitalizm” üretmek için Avusturya İktisat Okulu ekonomik
teorisini doğal haklar teorisiyle birleştirdi. Sivil toplumun alanını devletin sönümlendiği yere kadar uzatarak, Rothbard’ın görüşü otantik liberalizmin limiting
case’i olarak belirir.
Klâsik liberalizm genellikle 1900’lar civarında klâsik liberalizmin içinden çıktığı varsayılan bir yeni sosyal liberalizm ile zıtlaştırılır. Fakat sosyal liberalizm
toplumun kendi kendini regüle edici kapasitesini inkâr etme anlamında adaşında
temelden sapar. Sosyal liberalizmde devlet sosyal dengesizliği gittikçe sayısı artan dallarda-yollarda gidermeye davet edilir. Onun, yalnızca araçları tâdil ederek,
bireysel özgürlük amacını korumaya niyetlendiği açıklaması klâsik liberallere
pek doğru görünmez –bunun çoğu sosyalizm türü için de iddia edilebilir. Gerçekte, sosyal liberalizm, revizyonist sosyalizmden, teorik ve pratik olarak güçlükle
ayrıştırılabilir. Dahası, bu düşünce okulunun, klâsik liberalizmden –meselâ, emek
piyasasında sözleşme özgürlüğünün sözde sahtekârlığı keşfedildiği zaman– 19
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Yüzyıl başlarında çıkmadığı ileri sürülebilir. Sosyal liberalizm Sismondi’nin zamanından beri tam olarak gelişmiş olarak vardı ve onun unsurları (refahçılık)
Concorcet ve Thomas Paine gibi büyük klâsik liberal yazarlarda bile bulunabilir.
Klâsik-sosyalist projenin sona ermesinden sonra, klâsik liberaller ve anti-devletçi muhafazakârlar artık sivil toplumun büyük muhasımı olarak duranın çağdaş
sosyal liberalizm olduğunda hemfikir olabilir. Klâsik liberallerin politik meşguliyeti, mecburen, dünyayı Macaulay’ın “herkesi-her şeyi yutan devlet” dediği şeye
doğru sürükleyen akıma karşı mücadele etmektir –bu devlet Constant, Tocqueville ve Herbert Spencer kadar Burke’ü de korkutan kâbustu. Eski tartışmalar
gitgide anlamsızlaştıkça, liberaller ve anti-devletçi muhafazakârlar atalarının anladığından daha çok ortak noktaları olduğunu keşfedebilir.
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Klâsik liberalizm –veya, 20. Asır’ın başlarına kadar adlandırıldığı gibi, sadece
liberalizm– Batı uygarlığının politik felsefesinin işaretidir. Liberal fikrin ima
ve önerileri diğer büyük kültürlerde de bulunabilir. Fakat liberalizmin fideliği
olarak hizmet gören, Avrupa’da –ve Avrupa’nın uzantılarında, hepsinin üstünde
Amerika’da– doğan kendine özgü toplumdu. Amerikan toplumu da kesin olarak
liberal hareket tarafından şekillendirildi:
Desantralizasyon ve iktidar bölüşümü Avrupa tarihinin nişanelerini teşkil etti.
Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra hiçbir imparatorluk kıtaya hükmetmeye muvaffak olamadı. Onun yerine, Avrupa rekabet eden milletlerin, prensliklerin ve şehir-devletlerinin karmaşık bir mozaiği oldu. Çeşitli liderler kendilerini
birbirleriyle rekabet içinde buldu. Eğer onlardan biri yağmacı vergilemeye veya
mülkiyetin keyfî gasbına tevessül ederse, sermayeleriyle birlikte (ülkeden) “çıkacak” en üretken vatandaşlarını kaybedebilirdi. Krallar aynı zamanda ihtiraslı
baronların ve bir uluslararası kilise tarafından desteklenen dinî otoritelerin rekabetiyle karşılaştı. Kralların vergileme gücünü sınırlayan parlamentolar doğdu ve
ticaret elitini iktidara getiren özel imtiyazlı (beratlı) özgür şehirler ortaya çıktı.
Orta Çağlar itibariyle, Avrupa’nın birçok parçalarında, özellikle batıda, mülkiyet haklarına ve ticarete iyi bakan bir kültür gelişmişti. Felsefî seviyede –Yunan ve
1 “The Rise, Fall and Renassiance of Classical Liberalism”, ilk yayın yeri: Freedom Daily, Ağustos 1992 (Mises-org), 23
Ağustos 2010)
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Roma’nın Stoik filozoflarından kaynaklanan- doğal hukuk doktrini doğal düzenin
insan dizaynından bağımsız olduğunu ve yöneticilerin adâletin ebedî kanunlarına
bağlı (tabi) olduğunu öğretti. Doğal hukuk doktrini Kilise tarafından sâhiplenildi
ve Oxford’dan Salamanca’ya, Prag’a ve Krakow’a, büyük üniversitelerde yayıldı.
Modern Çağ başlayınca, yöneticiler iktidarları üzerindeki asırlık sınırlamalardan kurtulmak için zorlamaya başladı. Royal mutlakiyetçilik zamanın ana eğilimi
oldu. Avrupa’nın kralları bir yeni iddiada bulundular: Tanrı tarafından toplumdaki bütün hayatın ve aktivitenin başı olmak üzere tâyin edildiklerini beyan ettiler.
Buna göre, dini, kültürü, politikayı ve özellikle insanların ekonomik hayatını idare etme peşinde koştular. Külfeti artan bürokrasilerini ve daimî savaşlarını desteklemek için yöneticiler dâima artan miktarlarda vergiler saldılar ve tebalarını
önceki tatbikata ve âdetlere aykırı şekillerde yolmaya çalıştılar.
Bu sisteme karşı ilk ayaklanan halk Hollandalılardı. Hollandalılar on yıllarca
süren bir mücadeleden sonra İspanya’dan bağımsızlıklarını kazandılar ve eşsiz
bir siyasî yapı kurma yolunda ilerlediler. Radikal biçimde desantralize edilmiş
devletin adlandırıldığı gibi United Provinces (Birleşik Eyaletler) bir krala sâhip
değildi ve federal seviyede küçük bir güç vardı. Para kazanmak bu meşgul imalatçıların ve tüccarların ihtirasıydı; onların heretikleri avlamaya veya yeni fikirleri
bastırmaya vakti yoktu. Böylece de facto dini tolerans ve geniş erişimli bir basın
özgürlüğü egemen olma durumuna geldi. Endüstri ve ticarete adanmış Hollanda
halkı kuvvetli şekilde hukukun hâkimiyetine ve mülkiyet ve sözleşmenin kutsallığına dayanan bir hukuk sistemi kurdu. Vergiler düşüktü ve herkes çalışmaktaydı. Hollanda “ekonomik mucizesi” zamanın harikasıydı. Avrupa’nın her yanındaki
uyanık-düşünceli gözlemciler Hollanda başarısına büyük ilgi gösterdi.
Birçok bakımdan Hollanda toplumuna benzer bir toplum Kuzey Denizi’nin
öbür tarafında gelişmişti. 17. Asır’da, İngiltere’de, bu toplum Stuart Hanedanı
biçiminde, royal mutlakiyetçilik tarafından tehdit edildi. Cevap devrim, iç savaş,
bir kralın kafasının kesilmesi ve bir diğerinin tahttan uzaklaştırılmasıydı. Bu karışık yüzyıl boyunca, tereddütsüz liberal olarak adlandırılabilecek ilk hareketler
ve düşünürler belirdi.
Kralın gitmesiyle, Leveller adı verilen bir orta-sınıf radikalleri grubu doğdu.
Bunlar, parlamentonun dahi doğal, Allah - tarafından - verilen hakları gasbetme
yetkisine sâhip olmadığını söylediler. Dinin bir bireysel bilinç meselesi olduğunu, devletle hiçbir bağlantısının olmaması gerektiğini beyan ettiler. Devlet-bahşi
tekeller, aynı şekilde, doğal özgürlüğün bir ihlâliydi.
Bir nesil sonra, John Locke, Skolastik teologlar tarafından canlı tutulan ve geliştirilen doğal hukuka dayanarak güçlü bir insan, toplum ve devlet liberal modeli ortaya koydu. Her insanın doğuştan belirli doğal haklarla donanmış olduğunu
savundu. Bunlar onun mülkiyeti olan şeye-yani hayatına, hürriyetine ve “mülküne” (veya maddî eşyalarına) hakkını kapsar. Dvelet sırf mülkiyet hakkını korumak
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için kurulur. Bir devlet, halkın doğal haklarını korumak yerine halkıyla savaştığı
zaman, halk onu değiştirebilir veya feshedebilir. Lockeçu filozofi İngiltere’de nesiller boyunca etkili oldu. En büyük etkisi Kuzey Amerika’da İngilizce konuşan
koloniler üzerinde gerçekleşti.
İngiltere’de mutlakiyetçilik üzerindeki zaferden sonra doğan toplum ekonomik
ve kültürel hayatta şaşırtıcı başarılar elde etmeye başladı. Kıta’dan, özellikle
Fransa’dan düşünürler buna ilgi duydu. Bazıları, Voltaire ve Montesquie gibi,
bizzat gözlemde bulunmak için (İngiltere’ye) geldi. Daha önce Hollanda’nın bir
model olarak davranmış olması gibi, şimdi de İngiltere örneği yabancı filozofları
ve devlet adamlarını etkilemeye başladı. Avrupa’nın her zaman özelliği olmuş
olan desantralizasyon İngiliz “tecrübesinin” meydana gelmesine ve onun
başarısının diğer milletler (ülkeler) için teşvik edici bir rol oynamasına izin verdi.
18. Yüzyıl’da düşünürler sosyal hayatla ilgili mühim bir gerçeği keşfediyordu:
insanların doğal haklarına sâhip olduğu bir durumda, toplum hemen hemen kendisini idare eder. İskoçya’da David Hume ve Adam Smith’in de içlerinde olduğu bir
parlak yazarlar nesli sosyal kurumların kendiliğinden evrimi teorisini geliştirdi.
Bu yazarlar –dil, ahlâk, common law ve hepsinden önce pazar gibi- çok karmaşık ve
yararlı müesseselerin nasıl, sosyal mühendislerin tasarlayıcı beyinlerinin ürünü
olarak değil, fakat toplumun kendi bireysel hedeflerini takip eden bütün üyelerinin
karşılıklı etkileşiminin sonucu olarak doğduğunu ve geliştiğini gösterdi.
Fransa’da ekonomistler benzer sonuçlara ulaşıyordu. Onların en büyüğü, A. R.
J. Turgot, serbest piyasanın rasyonalitesini ortaya koydu.
Takip etme politikası, bu yüzden, tabiatın akışını, onu idare etmeye yeltenmeksizin, takip etmektir. Çünkü, ticareti ve alışverişi yönetmek için ihtiyaçların,
menfaatlerin, ve insan çalışkanlığının en muktedir, aktif ve mufassal devlet tarafından dahi fiziksel olarak elde edilmesi imkânsız olacak şekilde teferruatlı bilgisine malik olmaya muktedir olmak gerekecektir. Ve bir devlet böyle bir detaylı
bilgi yığınına sâhip olsa bile, sonuç işlerin, insanların serbest rekabet tarafından
teşvik edilen menfaatlerinin tek eylemi tarafından, kesinlikle kendi yolunda gitmesine müsaade etme olacaktır.
Fransızlar ekonomik hayatta özgürlük politikası için bir terim icat ettiler –
bunu laissez-faire olarak adlandırdılar. Bu esnada, erken 17. Yüzyıl’da başlayarak,
esas itibariyle İngiltere’den gelen kolonistler Kuzey Amerika’nın doğu yakasında
yeni bir toplum kurdular. Kolonistlerin beraberinde getirdikleri fikirlerle ve (orada)geliştirdikleri kurumlarla bir eşsiz hayat tarzı varlık alanına girdi. Hiç aristokrasi yoktu ve herhangi bir türden çok az devlet vardı. Kolonistler, gözlerini devlete
dikmek yerine kendileri ve aileleri için nezih bir varoluş tarzı geliştirmeye çalıştı.
Sıkı şekilde bağımsız olarak, malların barışçıl –ve kâr getirici– mübadelesine
de aynı derecede bağlıydılar. Karmaşık bir ticaret ağı zuhur etti ve 18. Asır or-
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taları itibariyle kolonistler dünyadaki bütün diğer halklardan daha varlıklıydılar. Kendi kendine yardım (self-help) manevî değerler alanında da rehber yıldızdı.
Kiliseler, kolejler, ödünç kitap veren kütüphaneler, gazeteler, ders kurumları ve
kültürel cemiyetler vatandaşların gönüllü işbirliği yoluyla serpildi.
Olaylar bir bağımsızlık savaşına yol açtığında, hâkim toplum fikri, Tom Paine’in
beyan ettiği gibi, toplumun esas itibariyle kendi kendini idare edeceğiydi:
Formel devlet uygar bir hayatın ancak küçük bir kısmını teşkil eder. Bireyin
ve bütün herkesin refah ve güvenliği, toplumun ve medeniyetin –milyonlarca
kanaldan geçerek bütün uygar insanlar topluluğunu canlandıran sona ermeyen
çıkar dolaşımının– bu büyük ve temel ilkelerine, en iyi kurulmuş devletin bile ifa
edebileceğinden sonsuz derecede daha fazla bağlıdır. Aslında, toplumun kendisi
devlete atfedilen hemen hemen her şeyi yapabilir. Devlet toplumun ve uygarlığın münasip şekilde muktedir olmadığı birkaç şeyi (durumu) temin etmesinin
ötesinde gerekli değildir.
Zamanla, doğal haklar felsefesi üzerine kurulu yeni toplum dünyaya liberalizmin parlak bir örneği olarak ondan önce Hollanda ve İngiltere’nin yaptığından
daha fazla hizmet edecekti.
19. Asır başlarken, klâsik liberalizm –veya, özgürlük felsefesinin o zaman bilindiği şekliyle, sadece liberalizm- Avrupa’da –ve dünyada- dolaşan hayaletti. Her
ileri ülkede liberal hareket aktifti.
Orta sınıflardan insan çeken liberal hareket, genellikle çelişen dinî ve felsefî
zeminlerden insanları kapsadı. Hristiyanlar, Yahudiler, deistler, agnostikler, faydacılar, doğal haklara inananlar, serbest düşünürler ve milliyetçiler, bunların
hepsi bir temel hedefe yönelik çalışmayı mümkün buldu: Toplumun serbestçe
işleyen alanını genişletme ve zorun ve devletin alanını daraltma.
Vurgulamalar farklı ülkelerin şartlarına bağlı olarak değişti. Bazen, Orta ve
Doğu Avrupa’da olduğu gibi, liberaller mutlakiyetçi devletin ve hatta feodalizmin kalıntılarının gerilemesini istedi: Buna paralel olarak mücadele toprakta
tam mülkiyet hakkı, din özgürlüğü ve köleliğin ilgası üzerinde odaklandı. Batı
Avrupa’da liberaller genellikle serbest ticaret, tam basın özgürlüğü ve devlet
fonksiyonları üzerinde egemen olarak hukukun hâkimiyeti için dövüşmek mecburiyetindeydi.
Amerika’da, mükemmel liberal ülkede, ana hedef, Alexander Hamilton ve onun
merkeziyetçi takipçileri tarafından teşvik edilen devlet kudreti sızmalarına engel
olmak ve, nihaî olarak, bir yolunu bulup, Amerikan özgürlüğü üzerindeki büyük
lekeyle –zenci köleliğiyle– uğraşmaktı.
Liberalizm açısından, Birleşik Devletler başlangıçtan çok şanslıydı. Thomas
Jefferson, zamanının önder liberal düşünürlerinden biri, onun kurucu belgesi-
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ni, Bağımsızlık Beyannamesini hazırladı. Beyanname doğal haklarının sâhibi ve
kendilerinin belirlediği amaçlarını takip eden bireylerden oluşan toplum görüşünü yaydı. Anayasa’da ve Haklar Bildirgesi’nde Kurucular, bireyler iş, aile, kişiselgelişme ve yoğun gönüllü işbirliği ağı yoluyla kendi kendilerini gerçekleştirmek
için çalışırken, iktidarın parçalanacağı, sınırlanacağı ve çok sayıda sınırlarla kuşatılacağı bir sistem yarattı. Bu yeni ülkede –Avrupalı seyyahların şaşkınlıkla
gözlediği gibi- devletin var olduğu bile zorlukla söylenebilirdi. Bu, dünyaya bir
model olan Amerika’ydı.
Erken 19. Yüzyıl’da Jeffersoncu geleneği devam ettiren bir isim, New Yorklu gazeteci ve kölelik karşıtı, Jacksonian demokrat William Leggett’ti. Leggett dedi ki:
Bütün devletler kişinin ve mülkiyetin korunması için kurulur ve insanlar yöneticilerine yalnızca bu hedefler için vazgeçilmez olan güçleri delege ederler.
İnsanlar hiçbir devletin onların özel işlerini regüle etmesini veya gayretlerini
yönlendirmesini veya gayretlerinin sonuçlarını taksim etmesini istemez.
Laissez-faire felsefesi her sınıftan sayısız Amerikalının temel inancı oldu. Bu
felsefe, gelecek nesillerde, L. L. Godkin, Albert Jay Nock, H. L. Mencken, Frank
Chodorov ve Leonard Read gibi liberal yazarların eserlerinde yankılandı. Dünyanın geri kalan kısmı için, bu, ayrı, karakteristik Amerikan görüşüydü.
Bu arada, Batı’da yavaş yavaş ivme kazanmakta olan ekonomik ilerleme patladı. Önce Britanya’da, sonra Amerika ve Batı Avrupa’da Endüstriyel Devrim insanların hayatını Neolitik Çağ’dan beri hiçbir şeyin yapmış olmadığı ölçüde değiştirdi. Artık insanlığın büyük bölümünün insanların değişmez kaderleri olarak kabul
etmek için büyüdükleri eski sefaletten kaçması mümkündü. Artık, eski düzenin
etkinsiz ekonomisinde yok olmuş olacak on milyonlarca insan hayatta kalmaya
muktedirdi. Avrupa ve Amerika’nın nüfusu önceden benzeri olmayan seviyelere
yükselirken, yeni kitleler tedricen çalışan insanlar için daha önceleri hayal dahi
edilemez yaşama standartlarına ulaştı.
Endüstriyel düzenin doğuşuna ekonomik yer değiştirmeler tarafından refakat
edildi. Nasıl başka türlü olabilirdi? Serbest-piyasa ekonomistleri çözümü teklif
etti: Sermaye oluşumunu teşvik için mülkiyet güvenliği ve sağlam para; üretimde etkinliği maksimize etmek için serbest ticaret; ve icat etmek (yenilik yapmak)
isteğindeki müteşebbisler için açık bir alan. Fakat, asırlık statüleri tehdit altında
olan muhafazakârlar yeni sisteme edebî bir saldırı başlattı. Endüstriyel Devrim’e
asla kurtulamayacağı kötü bir isim verdi. Çok geçmeden bu saldırı yeni yeni doğmaya başlayan sosyalist entelektüeller tarafından her şeyiyle devralındı.
Yine de, yüzyıl ortası itibariyle, liberaller zaferden zafere koşmaktaydı. Temel
hakların garantileriyle anayasalar benimsendi, hukukun hâkimiyetine ve mülkiyet haklarına sıkı demir atan hukuk sistemleri uygulamaya kondu, ve altın standardına dayanan bir dünya ekonomisine yol veren serbest ticaret yayılmaktaydı.
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Entelektüel cephede de ilerlemeler vardı. İngiliz Tahıl Kanunları’nı ilga etme
kampanyasına öncülük ettikten sonra Richard Cobden barışın bir temeli olarak
diğer ülkelerin işlerine müdahale etmeme teorisini geliştirdi. Frederic Bastiat
serbest ticarete müdahale etmeme ve barış davasına klâsik biçimini verdi. Thomas Macaulay ve Augustin Thierry gibi liberal tarihçiler Batı’daki özgürlüğün
köklerini ortaya çıkardı. Yüzyılın sonraki zamanlarında Carl Menger tarafından
kurulan Avusturya İktisat Okulu’nun yükselmesiyle serbest piyasa ekonomik teorisi sağlam bir bilimsel temele dayandırıldı.
Liberalizm ile din ilişkisi özel bir problem yarattı. Kıta Avrupası ve Latin
Amerika’da, bazı Katolik liderler modası geçmiş teokratik kontrol fikirlerine sarılırken, serbest düşünceli liberaller bazen Katolik Kilisesi’nin etkisini sınırlamak için
devlet gücünü kullandı. Fakat Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville ve Lord
Acton gibi düşünürler bu tür boş tartışmaların ötesine geçtiler. Devletten ayrılmış
dinin merkezî devletin büyümesini durdurmada oynayabileceği hayatî rolü gördüler. Bu suretle özgürlükle dinî inancın bağdaştırılmasının zeminini hazırladılar.
Sonra, hâlâ bilinmeyen sebeplerle, dalga liberallere karşı dönmeye başladı.
Kısmî bir sebep, kesinlikle, her yerde çoğalan yeni bir sınıfın yükselmesiydi. Bu
sınıfın mensuplarının varlıklarının ta kendisini kapitalist sistem tarafından yaratılan servete borçlu olmaları, onların çoğunun ısrarla kapitalizme, onu modern
toplumda görebildikleri her problem için suçlayarak, saldırmaktan alıkoymadı.
Aynı zamanda, bu problemlere gönüllü çözümler hâkimiyet olanlarını genişletmeye çalışan devlet iktidarı kullanıcıları tarafından önceden önlendi (preempted). Demokrasinin yükselmesi de politikanın asırlık özelliğini –özel imtiyaz için
çabalama- kuvvetlendirerek liberalizmin gerilemesine katkıda bulunmuş olabilir.
Patronlar, işçi sendikaları, çiftçiler, bürokratlar ve diğer çıkar grupları devlet imtiyazları için yarıştı- ve yağmalarını rasyonalize edecek entelektüel demagoglar
buldu. Devlet kontrolünün alanı, William Graham Sumner’ın işaret ettiği üzere,
“unutulmuş adam”ın –devletten hiçbir ihsan istemeyen ve çalışması (işi) yoluyla
bütün sistemi çalıştıran sessiz, üretken bireyin- pahasına, büyüdü.
19. Asır’ın sonu itibariyle, liberalizm her yönden darbe almaktaydı. Nasyonalistler ve emperyalistler liberalizmi milletler arasında güçlü ve kuşatıcı bir kavga
yerine barışı teşvik ettiği için kınadı. Sosyalistler ona “bilimsel” merkezî planlama
yerine “anarşik” serbest-piyasa sistemini benimsediği için saldırdı. Kilise liderleri
bile liberalizmi onun sözde egotizmi ve materyalizmi gerekçesiyle kötüledi.
Amerika ve Britanya’da, 20. Asır’ın şafağı civarında sosyal reformcular çok
kurnaz bir hamleyi akıl etti. Başka her yerde devlet müdahalesinin ve cebrî işçi
sendikacılığının destekleyicileri “sosyalistler” ve “sosyal demokrat” olarak adlandırılacaktı. Fakat İngilizce konuşan halklar bazı sebeplerle bu etiketlere karşı bir
tiksintiye sâhip göründüğünden, “liberal” terimini çaldılar.
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Sonuna kadar dövüşmelerine rağmen son büyük otantik liberaller üzerine bir
ümitsizlik havası çöktü. Herbert Spencer 1840’larda yazmaya başladığında zorlayıcı devlet aparatının pratik olarak kaybolacağı bir üniversal ilerleme çağına
doğru bakmaktaydı. 1884’te, Spencer “Gelen Kölelik” adıyla bir deneme kaleme
alabildi. 1898’de, Amerikalı Spencercı, serbest-ticaret taraftarı ve altın-standardı
müdafii William Graham Sumner, Amerika emperyalizme giden yola girdiğinde
ve İspanyol-Amerikan Savaşı karmaşasına daldığında dehşete düştü; bu savaşa cevabına, ümitsizce, “Birleşik Devletler’in İspanya Tarafından Fethi” başlığını verdi.
Avrupa’da her yerde, devlet bürokrasileri genişlerken, mutlakiyetçi devlet politikalarına bir geri dönüş vardı. Aynı zamanda, Büyük Güçler arasındaki kıskançlık dolu düşmanlıklar çılgın bir silâhlanma yarışına yol açtı ve savaş tehdidini
kesinleştirdi. 1914’te bir Sırp suikastı yığılan düşmanlığa ve kuşkuya bir kıvılcım
çaktı ve sonuç o zamana kadarki tarihteki en tahrip edici savaştı. 1917’de, bir Yeni
Dünya Düzeni yaratmaya hevesli bir Amerikan başkanı ülkesini ölümcül mücadeleye sürükledi.
Radikal yazar Randolph Bourne “Savaş devletin sağlığıdır” diyerek uyardı.
Böyle olduğu ispatlandı. İnsan kıyımı sona erdiğinde, birçok kimse klâsik anlamında liberalizmin ölü olduğuna inandı.
Birinci Dünya Savaşı 20. Yüzyıl’ın sınırıydı (watersheed). Militarizm ve korumacılık gibi anti-liberal fikirlerin ve politikaların ürünü olarak Büyük Savaş her
biçimde devletçiliği besledi. Avrupa ve Amerika’da, devletler insanları zorla askere alırken, sansür uygularken, enflasyon yaratırken, borç dağları oluştururken
iş sâhiplerini ve işçileri devlete eklerken devlet müdahaleciliği trendi hızlandı ve
devletler ekonominin kontrolünü ele geçirdi. Her yerde “ilerlemeci” entelektüeller rüyalarının gerçekleştiğini gördü. Eski laissez-faire liberalizminin öldüğünü
ve geleceğin kolektivizme ait olduğunu sevinçle ilan ettiler. Öyle göründü ki, tek
soru, “hangi tür kolektivizm?”di.
Rusya’da savaşın kaosu bir küçük Marksist devrimciler grubunun iktidarı ele
geçirmesine ve dünya devrimi için bir saha karargâhı kurmasına müsaade etti.
19. Yüzyıl’da Karl Marx güçlü bir çekiciliğe sâhip bir seküler din kurmuştu. Bu
din piyasa ekonomisinin karmaşık ve genellikle şaşırtıcı dünyasının yerine bilinçli, “bilimsel” kontrolü yerleştirme yoluyla insanın nihaî kurtuluşu vaadini
benimsedi.
Rusya’da Vladimir Lenin ve Leon Troçki tarafından uygulamaya aktarılan
Marksist ekonomik tecrübe felaketle sonuçlandı. İzleyen yetmiş yılda, kızıl yöneticiler bir uygun yoldan diğerine salındı. Fakat terör onları iktidarda tuttu ve
tarihteki en muazzam propaganda çabası hem Batıdaki hem yeni beliren Üçüncü
Dünya’da entelektüelleri Komünizmin, gerçekten, “insanlığın parlak istikbali” olduğuna ikna etti.
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Başkan Woodrow Wilson ve diğer ittifak liderleri tarafından gerçekleştirilen
barış Avrupa’yı bir haşlayıcı öfke ve nefret kazanı hâline getirdi. Milliyetçi demagoglar tarafından baştan çıkarılmış ve komünizm tarafından dehşete düşürülmüş
milyonlarca Avrupalı faşizm, Nasyonal Sosyalizm veya Nazizm olarak adlandırılan devlet tapıcılığına döndü. Ekonomik hatayla muammaya dönmüş doktrinler,
daha fazla ve daha büyük savaşları kışkırtırken, toplumun yekpare devlet kontrolüne tâbi tutulması yoluyla refah ve millî güç vaat etti.
Demokratik ülkelerde devletçiliğin daha yumuşak biçimleri kuraldı. Hepsinin
en sinsisi 1880’lerde Almanya’da icat edilen biçimdi. Bu ülkede Demir Başbakan
Otto von Bismarck devlet tarafından işletilen bir dizi yaşlılık, engellilik, kaza
ve hastalık sigorta düzenleri kurdu. Zamanın Alman liberalleri bunun basitçe
Alman monarşilerinin paternalizmine bir geri dönüş olduğunu ileri sürdü. Bismarck kazandı ve onun icadı –refah devleti– sonunda totaliteryen devletler dâhil
Avrupa’da her tarafta kopyalandı. New Deal ile refah devleti Amerika’ya geldi.
Yine de özel mülkiyet ve serbest mübadele Batı ekonomilerinin temel organze
edici prensipleri olmaya devam etti. Rekabet, kâr motifi, (beşerî sermaye dâhil)
sermayenin istikrarlı birikimi, piyasaların tekâmülü, artan uzmanlaşma –bunların hepsi etkinlik ve teknik ilerlemeyi ve onlarla birlikte insanlar için daha yüksek yaşama standartlarını teşvik etti. Bu kapitalist üretkenlik motoru öylesine
kuvvetli ve dayanıklı olduğunu kanıtladı ki, yaygın devlet müdahalesi, zorlayıcı
işçi –sendikacılığı, hatta devlet –tarafından– yaratılan depresyonlar ve savaşlar
bile uzun vadede ekonomik büyümeye engel olamadı.
1920’ler ve 30’lar 20. Yüzyıl’da klâsik liberal hareketin en düşük noktasını
temsil eder. Özellikle devletin para sistemine müdahalesinin 1929 çöküşüne yol
açmasının ardından, egemen kanaat tarihin rekabetçi kapitalizmin ve onunla birlikte liberal felsefenin kitabını kapattığıydı.
Eğer klâsik liberalizmin yeniden doğuşunun bir tarihi belirlenecek olsaydı,
bu 1922, Avusturyalı iktisatçı Ludwig von Mises tarafından yazılan Sosyalizm’in
yayın yılı, olurdu. Mises asrın en dikkat çekici düşünürlerinden biriydi. Aynı zamanda sarsılmaz bir cesarete sâhip bir adamdı. Sosyalizm’de kapitalizmin düşmanlarına meydan okudu. Gerçekte, şöyle dedi: “Özel mülkiyet sistemini yalnızca sosyalizmin tedavi edebileceği sosyal sorunlara sebep olmakla suçluyorsun.
Mükemmel. Fakat daha önce asla yapmaya tenezzül etmediğin bir şeyi içtenlikle
yapar mısın: sermaye malları için pazarların ve dolayısıyla fiyatların yokluğunda karmaşık bir sistem işlemeye nasıl muktedir olacak?” Mises özel mülkiyetsiz
ekonomik hesaplamanın imkânsız olduğunu gösterdi ve sosyalizmin muhteris
illüzyonunu açığa çıkardı.
Mises’in egemen ortodoksiye meydan okuması Avrupa ve Amerika’da düşünürlerin zihnini açtı. F. A. Hayek, Wilhelm Röpke ve Lionel Robbins Mises’in
serbest piyasacılığa çevirdiği kimseler arasındaydı. Ve, çok uzun meslek hayatı
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boyunca Mises ekonomik teorisini ve sosyal felsefesini işledi ve geliştirdi, 20.
Yüzyıl’ın kabul gören baş klâsik liberal filozofu oldu.
Avrupa’da ve özellikle Birleşik Devletler’de sağa sola dağılmış kişiler ve gruplar eski liberalizmi ayakta tutmaya çalıştı. London School of Economics’te ve
University of Chicago’da, 1930’larda ve 1940’larda bile en azından serbest-teşebbüs fikrinin temel geçerliliğini savunan akademisyenler bulmak mümkündü.
Amerika’da, esas itibariyle gazeteciler(den) mürekkep), sıkışmış bir parlak yazarlar grubu yaşadı. Şimdi “Eski Sağ” olarak bilinen bu grup Albert Jay Nock,
Frank Chodorov, H. L. Mencken, Felix Morley ve John T. Flynn’i kapsadı. Franklin
Roosevelt’in New Deal’inin totaliteryen imaları tarafından tahrik edilen bu yazarlar geleneksel Amerikan bireysel özgürlük inancını ve devlete küçümseyici
güvensizliği tekrarladı. Bunlar Roosevelt’in global müdahaleciliğine de Amerikan Cumhuriyetinin tahribi olarak aynı derecede karşıydı. Birkaç cesur yayıncı
ve müteşebbis tarafından desteklenen “Eski Sağ” New Deal’in ve İkinci Dünya
Savaşı’nın en karanlık günleri boyunca Jeffersoncı ideallerin alevini canlı tuttu.
Bu savaşın bitmesiyle, bir hareket olarak adlandırılabilecek şey varlık alanına
girdi. Önce küçüktü, çoğalan akımlar tarafından desteklendi. Hayek’in 1944’te
yayımlanan Road to Serfdom’ı (Kölelik Yolu) binlerce insanı, Batı’nın sosyalist
politikaları takip etmekle geleneksel özgür medeniyetini kaybetme riskiyle karşılaştığı gerçeğine uyandırdı.
1946’da Leonard Read Irvington, New York’ta The Foundation for Economic
Education’ı kurdu; bu kuruluş Henry Hazlitt’in ve diğer özgürlük savunucularının eserlerini yayımladı. Artık her ikisi de ABD’de olan Mises ve Hayek çalışmaya devam etti. Hayek bütün dünyadan bir klâsik liberal bilim adamları, müteşebbisler ve aktivistler grubu olan Mont Pelerin Society’nin kuruluşuna öncülük
etti. Bir öğretmen olarak eşsiz olan Mises New York Üniversitesi’nde Murray
Rothbard ve Israel Kirzner gibi öğrencileri cezbeden bir seminer kurdu. Rothbard
gençlerin çoğuna cazip gelen bir güçlü sentez üretmek için Avusturya İktisat
Okulu’nun kavrayışlarını doğal hukuk öğretileriyle birleştirmek için entelektüel
yolcuğuna devam etti. Chicago Üniversitesi’nde Milton Friedman, George Stigler
ve Aron Director uzmanlığı devlet faaliyetinin kusurların teşhir etmek olan bir
grup klâsik-liberal iktisatçıya öncülük etti. Kabiliyetli romancı Ayn Rand liberteryen temaları dikkat çekecek şekilde iyi kurgulanmış çok satan romanlarına
ekledi, ve hatta bir felsefe ekolü kurdu.
Otantik liberalizmin yenilenmesinin sol-“liberallere” –daha doğrusu sosyaldemokrat kodamanlara (establishment)– reaksiyonu öngörülebilirdi ve sertti.
Meselâ, 1954’te, Hayek Capitalism and Historians (Kapitalizm ve Tarihiçiler) adlı,
seçkin bilim adamlarının Endüstriyel Devrimin egemen sosyalist yorumlarına
karşı gelen yazılarının bir koleksiyonunu edit etti. Bir bilimsel dergi, Harvard
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profesörü ve New Deal öncüsü Arthur Schlesinger’in kitaba şu terimlerle vahşîce
saldırmasına müsaade etti: “Amerikalılar, sürece akademik parlaklık eklemek için
Viyanalı profesörler ithal etmeksizin, yerli (home-grown) McChartylerle yeterince
probleme sâhip”.
Kurulu entelektüel düzen diğer çalışmaları sessizlikle öldürmeye çalıştı. 1962
kadar geç bir tarihte, bir tek önemli dergi ve gazete bile Friedman’ın Capitalism
and Freedom’ını (Kapitalizm ve Özgürlük) incelemeyi seçmemişti. Yine de, klâsik
liberalizmin yenilenmesine öncülük eden yazarlar ve aktivistler halk arasında
büyüyen bir ilgi buldu. Her çevreden milyonlarca Amerikalı serbest piyasanın
değerlerini ve özel mülkiyeti sessizce bağrına bastı. Kuvvetli entelektüel liderlerin büyüyen varlığı şimdi bu vatandaşların birçoğuna bunca zamandır kıymetli
gördükleri fikirler için ayağa kalkma (stand up) cesareti verdi.
1970’lerde ve 1980’lerde, sosyalist planlamanın ve müdahaleci programların
aşikâr başarısızlığıyla, klâsik liberalizm dünya çapında bir hareket oldu. Batı ülkelerinde ve, sonra, inanılmaz biçimde Varşova Paktı’nda siyasî liderler kendilerini
Hayek ve Friedman’ın takipçileri olarak ilan etti. Yüzyılın sonu yaklaşırken, eski,
otantik liberalizm canlı, parlak ve bir yüzyıl boyunca olduğundan daha kuvvetli.
Ancak, Batı ülkelerinde devlet dur durak bilmeksizin genişlemeye, birbiri ardına sosyal hayat alanlarını kolonileştirmeye devam ediyor. Amerika’da, federal
bürokratlar ve global plancılar merkeze daha fazla güç aktardıkça, Cumhuriyet
hızla solan bir hatıra oluyor. Dolayısıyla mücadele, olması gerektiği gibi, devam
ediyor. İki asır önce, liberalizm gençken, Jefferson bizi özgürlüğün fiyatı hakkında bilgilendirmişti.
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Liberalizm diğer ideolojilerden, öbür insanlar tarafından empoze edilmiş mümkün olduğu kadar az tahdit ve sınırlamalara tâbi (konu) olma durumu olarak anlaşılmış insan özgürlüğüne çok daha büyük politik önem ve değer vermesiyle
ayırt edilebilen bir siyasî ideolojidir. Bütün liberaller kişilerin birbiri üzerindeki
güçlerini sınırlayan bir hukuk sisteminin namevcudiyeti hâlinde insanların birbirlerinin elinde kasıtlı sınırlama ve tahditler yaşayacağında hemfikirdir. Buna
bağlı olarak liberaller bu sınırlamaları yasaklayan kanunları özgürlüğü tahrip
edici olmaktan çok özgürlüğe yardımcı görür.
Liberalizm ismini ancak erken 19. Asır’da, ideoloji şekil almaya başladıktan bir
asır sonra aldı. Klâsik liberalizm ideolojinin orijinal versiyonudur. O vasıflandırıcı sıfatını nispeten yakın zamanlarda orijinal versiyonu ondan önemli ölçüde
sapan liberalizm biçimlerinden ayırma ihtiyacının hissedilmesiyle aldı.
Klâsik liberalizmi ideolojinin daha sonraki diğer türlerinden ayıran temel
doktriner farklılık devletin özgürlük ve adâleti kazanma ve korumada oynaması
gereken role ilişkindir. Klâsik liberalizm özgürlük ve adâletin devlete liberalizmin modern türlerinin düşündüğünden çok daha sınırlı bir rol verdiğini düşünür.
Gerçekten, herkesin yararlandığı, fakat, çoğu kimsenin ileri sürdüğü (üzere), devletin tedarik etmesi hâricinde toplumun temin edemediği sınırlı bir yelpazedeki
mallar (yollar ve limanlar ve, daha ihtilaflı biçimde, yoksulluğun giderilmesi gibi
kamu malları adı verilen mallar) hâricinde, klâsik liberalizmin devletin özgürlük
1 “Liberalism, Classical”, The Encyclopedia of Libertarianism, ss. 295-298
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ve adâletle uyumlu addettiği yegâne rolü bireylerin diğer bireyleri kısıtlamalarını tahdit etmek ve bireyleri hukukî olarak kendilerine ait mülkiyetlerinde korumaktır. Kontekse bağlı olarak liberteryenizm liberalizmin büyük ölçüde yaygın
devlet yetkilerini savunmayı çağrıştırdığı ülkelerde karışıklıktan kaçınmak amacıyla klâsik liberalizm için benimsenmiş bir isim veya klâsik liberalizmin daha
radikal bir versiyonu olarak görülebilir.
Daha önceki yazarlar ve politik aktivistlerin, özellikle İngiltere’de Levellerlar
ve Salomanka Okulu’nun Skolastik düşünürleri daha sonra liberal fikirler olarak
anlaşılan fikirleri geliştirmesine rağmen liberalizm –ve dolayısıyla klâsik liberalizm– ilk büyük (canonical) açıklanmasını İngiliz filozof John Locke’un yazılarında buldu. 1689’da yayımlanan Two Treaties of Government adlı eserinde John
Locke ilk defa sistematik olarak insan özgürlüğünü korumak ve desteklemek için
gerekli politik düzenin özelliklerini tasvir etti.
Locke’un eserinin ânîden yayınlanmasının sebebi önceki yıl vuku bulan Şanlı Devrim’di. Bu kansız devrimde II. James Parlamento’nun tacı teklif ettiği iki
yeni monarka, Orange’lı William ve karısı Mary’ye yol açmak için tahttan vazgeçmeye zorlandı. Bu teklif tebanın (subject) daha önce formel legal tanınmadan
mahrum olan –özellikle din ve ifade özgürlüğü gibi– haklarına hukukta saygın
bir yer kazandırmak kadar Parlamento’nun statüsünü ve monarşi üzerindeki gücünü kuvvetlendirmek için de spesifik olarak dizayn edilmişti. Şimdi Locke’un
eserinin büyük bölümünün birkaç yıl önce bir devrim çağrısı olarak yazıldığını
bilmemize rağmen, onun 1689’da yayımlanmasının amacı devrimi ve anayasal
uzlaşmayı haklı çıkarmaktı.
Locke’un insan özgürlüğü davasının özü iki ana varsayımda (postulate) yatmaktadır. İlki bütün insanların iddia edilen eşit moral pozisyonlarıdır ki hiç kimsenin
hiç kimse üzerinde daha fazla derecede özgürlük veya iktidara daha âdil bir talebe
sâhip olmadığı bundan çıkarsanır. İkincisi ayrı, yani özel mülkiyetin iddia edilen
üniversal faydalarına referansa sâhiptir. Bu faydalar, sâhiplenilenlerde mühim
eşitsizliğe rağmen elde edilir, zira sâhiplenilmemiş kaynakların kazanılmasının
sonucu olan sâhiplenilmiş şeyler (holdings) hiç kimseyi özel sâhiplenmeye müsaade edilmemiş olsaydı olacağından daha az iyi duruma düşürmez. Özel mülkiyet
herkese fayda sağlar. İnsanları emeklerinin, tasarruflarının ve yatırıma dönüştürdükleri mülkiyetin meyvelerinden yararlanmaya muktedir kılarak, zenginlik yaratılmasına, insan hayatının maddî olarak geliştirilmesine elverişli şartları yaratır. İşbölümü ve mübadele ile takviye edildiğinde özel mülkiyet tarafından teşvik
edilen faaliyetleri emeğe öbür türlü mümkün olabileceğinden çok daha büyük bir
dönüşü (return) mümkün kılar ve bundan herkes yararlanır.
Locke’a göre devlet devlete tâbi olan insanların rızasıyla kendilerinin hayatını,
hürriyetini ve hukuka uygun olarak kazandıkları her malı korumak için yaratıl-
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mış bir beşerî (human) kurumdur. Locke’un ifade ettiği gibi, devletler kişiler tarafından şu amaçla kurulur:
Hayatlarının, Özgürlüklerinin ve Mallarının, ki genel isimle Mülkiyet olarak adlandırıyorum, karşılıklı Korunması için. Bu yüzden İnsanların Commonwealthlerde birleşmesinin ve kendilerini
Devlet (iradesinin) altına koymalarının büyük ve ana hedefi Onların Mülkiyetinin Korunmasıdır.

Buna göre, Locke için, sadece meşru devlet faaliyetlerinin amacı yönetilenlerin haklarının korunmasıyla sınırlanmamalı, hiç kimse, diğerleri üzerinde, onların rızası olmaksızın, meşru politik güç iddia edemez. Locke, bütün insanların
nihaî moral eşitliğinden, hukukun hâkimiyeti, âdil yargılanma, kuvvetler ayrılığı
ve düzenli seçimler yoluyla demokratik hesap verirlik dâhil bir dizi politik prosedürel kurallar ve kurumlar ihtiyacını çıkarsar. Bu tür kurumların siyasal gücün
kendilerine siyasal güç verilenler tarafından istismar edilme riskini minimize
edeceğine inanılır.
Locke’un fikirlerinin müteakip klâsik liberal düşünce üzerindeki tesiri abartılamaz. Bu, Locke’un özgürlük için bazı argümanlarını oturttuğu teolojik çerçeve için duyulan heyecanın daha sonra solmasına rağmen böyledir. Locke esas
itibariyle bir liberal politik düzenin anayasası meselesiyle olduğu kadar moral
durumuyla da ilgilendi. Bir liberal politik düzende inkişaf edecek ekonomik düzenin karakterine ve maddî yararlarına nispeten az yer verdi. Fransız Fizyokratlar
(aralarında Anne-Robert Jacques Turgot ve Pierre Samuel Dupont de Nemours)
ve İskoç Aydınlanması filozofları, özellikle Adam Smith birçok meseleyi detaylı
olarak tasvir etti. Bu sebeptendir ki –diğer sebep ekonomik faydaların piyasayı
ilga ederek elde edebileceğini ileri süren sosyalistlerden gelen tehditti– liberaller, din, örgütlenme ve ifade özgürlüğü çağrısı da yapmalarına, istikrarlı barış
savunularına ve militarizm ve emperyalizme muhalefetlerine rağmen ekonomik
muhakeme ve ekonomik politikayla sıkı bir şekilde birleştirilme (associate) durumuna geldiler.
Orta 19. Asır’da mühim biri hâline gelen klâsik liberal Jeremy Bentham ile ilişkilendirilen faydacı tezler üzerindeki büyük vurgulama sonraki faydacı nesillerin
devlet için daha önceki klâsik liberaller tarafından savunulmuş sınırların çok ötesine geçen bir rol aramasının yolunu açtı. Bentham’dan sonraki faydacı nesiller
bu yüzden erken faydacı klâsik liberallerin sıkı bir şekilde sınırlı devlet davasını öyle yapmanın faydayı arttıracağına inanmaları hâlinde özgürlükleri çiğneme
yetkisiyle donatılmış geniş devlet modern liberal davasına dönüştürmeye yardım
etti. Faydacı argümanların daha büyük fayda peşinde koşmak için devletin yetkilendirilmesine destek için kullanılabilecek olmasına rağmen birçok klâsik liberal
ya insanın –iyiliğini kuvvetlendirmek için devlet müdahalelerinin etkinliğini sorgulamaya ya da özgürlüğün, özgürlüğün insan karakterine etkisi gibi, diğer faydalarını vurgulamaya devam etti. Argümanları net olarak ayırt edilmemesine ve
genellikle üst üste binmesine rağmen önceki ilkini yapanlar İngiltere’de Thomas
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Hodgskins ve Herbert Spencer ve Fransa’da Jean-Babtiste Say ve Frederic Bastiat gibi figürleri kapsarken ikincisini yapanlar Prusya’da Wilhelm von Humboldt,
Fransa’da Benjamin Constant ve İngiltere’de John Stuart Mill gibi figürleri kapsar.
Sosyalistlerin ve hatta nevi şahsına münhasır 20. Yüzyıl liberallerinin daha
büyük devlet çağrısına reaksiyon olaraktır ki Ludwig von Mises ve Friedrich A.
Hayek gibi yazarlar 20. Yüzyıl’ın ilk yarısında klâsik liberal düşüncenin yenilenmesine öncülük etti. Her ikisi de Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Carl Menger
ve diğer klâsik liberal iktisatçıların kavrayışlarından (ferasetlerinden) yoğun biçimde yararlandı. Klâsik liberalizmin 20. Asır’ın ikinci yarısındaki, bu yazarların
ilham verdiği, yeniden canlanışı, özellikle Birleşik Devletler’deki liberal düşünürler arasında doğal haklara yenilenmiş bir müracaatın da yolunu açtı.
Başlangıcından itibaren klâsik liberalizm dâima zamanının büyük politik olaylarıyla yakından ve yoğun bağlantılı oldu. 17. Asır İngilteresi’nde mutlak monarşiye karşı parlamenter mücadelelerden doğmuş olarak, 19. Asır’ın ilk 70 yılında
Avrupa’da ekonomik liberalizasyona hareket kadar hem Amerikan hem Fransız
devrimleri için ilham kaynağı da oldu. Avrupa güçleri arasındaki politik düşmanlıklar yüzünden ekonomik liberalizasyon trendi 19. Asır’ın son üçte birlik bölümünde, yoğunlaşan ekonomik ve politik düşmanlıklar Birinci Dünya Savaşı’nı
çıkartıncaya kadar tersine çevrildi. Bu savaş 1917 Rus Devrimi’ni ve müteakiben,
en azından ilk safhalarında, birçok Batılı gözlemciyi kolektivizmin gelecek şeylerin biçimi olduğuna ikna eden, Sovyet Sosyalist tecrübesini tetikledi. Müteakip
dünya çapındaki 1930’lar ekonomik depresyonu ve klâsik liberal ideolojinin neredeyse çöküşü İtalya’da faşizmin, Almanya’da nasyonal sosyalizmin ve birçok
ülkede diğer kolektivist hareketlerin yükselmesini mümkün kıldı.
Bütün bu 20. Yüzyıl gelişmeleri 20. Yüzyıl’ın ilk yarısında Avrupa ve Amerika’daki yükselişte olmuş olan ve uzun bir süre klâsik liberal düşüncenin neredeyse total tutulmasına şahit olmuş olan içsel kolektivist eğilimleri takviye etti.
20. Yüzyıl’ın büyük bölümlü boyunca, daha da fazla devlet müdahalesi çağrıları
ortasında Mises ve Hayek’inki gibi pek az ve yalnız otantik klâsik liberal ses işitilebilirdi. Klâsik liberalizmin yenilenmesinde bir esaslı adım, 1947’de, Hayek’in
öncülüğünde, Mont Pelerin Society liberal düşünceyi en yüksek seviyelerde yenileme –canlandırma ilk amacıyla kurulduğunda atıldı. İlk toplantıya 10 ülkeden
39 kişi katıldı. 1950’ler, 1960’lar ve 1970’ler Milton Friedman, Ayn Rand, Murray Rothbard ve Robert Nozick gibi bir büyüyen klâsik liberal yazarlar grubunun
klâsik liberal fikirlerin önemli savunucuları olarak doğmasını gördü. Bunlar hep
birlikte İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir nesil boyunca kamusal hayata tahakküm eden kolektivist konsensusa karşı büyüyen bir itirazı seslendirdiler. Şüphesiz, onların fikirlerinin itibarı, Sovyet komünizminin, Mises ve Hayek tarafından
genellikle kuşkulu bir Batılı entelektüel muhitte çok uzun zaman önce söylendiği
üzere, 1980’lerin sonunda çöküşüyle arttı.
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Sovyet komünizminin çöküşünden beridir, piyasaların devlet planlamasına ve
rekabetin monopolcü devlet tedarikine (provision) üstünlüğü epeyce ortak kanı
oldu. Benzer şekilde, demokratik olarak seçilmiş hükümetin bile refah sağlama
veya sosyal süreçleri aktif bir şekilde idare etme kabiliyetine olan inanç ciddi
şekilde azaldı. Hem iktidarın sınırlarını hem de bireysel hakların, toleransın ve
sınırlı devletin erdemlerini anlamada paralel bir artış vuku buldu. Klâsik liberal
veya liberteryen idealler hala tam olarak gerçekleştirilememiştir ve politik hayatın dominant temaları olmak için çok daha fazla eğitim, araştırma ve müdafaaya
ihtiyaçları vardır. F. A. Hayek 1949’da yazdığı etkili denemesi “The Intellectuals
and Socialism”i şu meydan okumayla bitirdi.
Hür bir toplumun felsefî temellerini bir kere daha canlı bir entelektüel konu
ve onun implementasyonunu en canlı beyinlerimizin dehasını ve tahayyülünü
zorlayan (meydan okuyan) bir görev hâline getiremezsek özgürlüğün geleceği
gerçekten karanlık. Fakat eğer en iyi hâlinde liberalizmin işareti olan fikirlerin
gücüne inancı tekrar kazanabilirsek, muharebe kaybedilmiş değildir. Liberalizmin entelektüel canlanması daha şimdiden dünyanın birçok parçasında vuku bulmakta. Bu canlanma tam zamanında olacak mı?
Hayek’in bu meydan okumasını dile getirmesinden beridir modern liberteryenizmin inkişafı, fikirlerin gücünün ispatıdır.
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Son zamanlarda hem politik soldan hem politik sağdan düşünürler Aydınlanma
ve normal olarak onunla ilişkilendirilen siyasal liberalizm hakkında gittikçe daha
fazla eleştirel yorumlar yapmaktalar. Bu eleştirilerin birçoğu Aydınlanma liberalizmi geleneğinin insanları süperrasyonel veya aşırı derecede atomize varlıklar
olarak resmetmesi endişesi etrafında toplanır. Münekkitler Aydınlanma liberalizmiyle ilişkili gördükleri bilgi ve sosyal etkileşim görüşünün daha yeni insan
ve toplum kavramlarıyla bir temasının (ilişkisinin) olmadığını düşünürler. Ancak, bu tür eleştiriler Aydınlanma liberalizminin değişik kollarını karıştırmaya
meyillidir. Bilhassa, eleştirmenler İskoç Aydınlanmasında doğan liberal geleneğe mensup düşünürlerin eserlerinin çok az farkındadır. İskoç türü aydınlanma
liberalizmi türü ile İngiliz ve Fransız versiyonları arasındaki farklar İskoç versiyonunu bu eleştirilerin bazılarından daha muaf hâle getirir. Özellikle, İskoç
versiyonu liberalizmin kendiliğinden doğan düzen üzerindeki vurgusu ve yine
onun bir komünikasyon biçimi olarak piyasa mübadelesi konsepti ona araştırmaya değer farklı bir yaklaşım kazandırır.2
1* “From Smith to Menger to Hayek”, The Independent Review, V. VI, n.1, Summer 2001, pp.81-97
2 Benim bu makaledeki görevim, öyle yapılması çok değerli bir proje olabilecek olmasına rağmen, Aydınlanmanın değişik
akımlarını araştırmak ve karşılaştırmak değildir. Burada amacın, sadece, İskoç geleneğinde yer aldığı düşünülen filozoflar
arasındaki devamlılığı incelemek ve bu geleneği önem verdiğim bazı eleştirilere karşı savunmaktır.
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Bu liberalizm türü hem beşerî bilimlerde (geleneksel sosyal bilimler ve ilaveten tarih, felsefe, linguistik ve pisikolojinin biyolojik olmayan tarafları) bir araştırma programı hem de birey ile devlet arasındaki ilişkilere odaklanan bir politik
felsefe olarak anlaşılabilir. Şüphesiz bu iki parça birbiriyle bağlantılıdır çünkü
politik felsefe sosyal-bilimsel analizden türemeye meyillidir. Daha özel olarak,
bu gelenek kendiliğinden-doğan-düzen kavramı etrafında örgülenir. Kendiliğinden
doğan düzenler insan dizaynının değil fakat insan davranışının ürünleridir. Kendiliğinden doğan düzenler pratikler, kurallar, kurumlar ve benzerlerinden oluşurlar, ki bu pratikler, kurallar ve kurumlar insan aktörlerin, onların muhtemel
yararlarını rasyonel bilinçle görmeleri ve onları maksatlı, bilinçli biçimde inşa
etmelerinin değil, ondan ziyade, değişik beşerî aktörlerin kendi amaçlarını ve
planlarını takip etmelerinin niyetlenmemiş sonuçlarıdır.
Bu tema, her biri son üç asırdan üç teorisyenin eserlerinde baskındır ve en
iyi şekilde işlenmiştir: 18. Yüzyıl’da Adam Smith, 19. Yüzyıl’da Carl Menger ve
20. Yüzyıl’da F. A. Hayek. Bu üç teorisyen, sosyal analize ve arzuya şayan siyasal düzene farklı bir yaklaşım getiren ve hâlen yaşamakta olan bir entelektüel
zincirin halkalarıdır. Onların çalışmalarının gösterdiği üzere, insan davranışını
kendiliğinden-doğan-düzen yaklaşımıyla inceleme yaklaşımı üç mevzu üzerinde odaklanmaya yol açar: Aklın, çoğu insanî bilginin ifade edilmemiş mahiyette
olmasından kaynaklanan sınırlılığı; insanı dağınık ve dolaylı bilgiyi kullanmaya
muktedir hâle getirecek şekilde evrilen kurumsal düzenlemeler; bu kurumların
evrimini besleyen veya güçleştiren (engelleyen) süreçler.

Smith, Menger ve Hayek’in Kendiliğinden-Doğan-Düzen Araştırma
Programı
Bir araştırma programı olarak, kendiliğinden doğan düzen geleneği liberalizmi
sosyal oluşumların insan davranışının niyetlenmemiş sonuçları olarak nasıl doğabileceğini anlamaya çalışır. O, daha felsefî bir seviyede, niçin bu oluşumların
(formation) insan dizaynının değil fakat insan davranışının sonuçları olduğunu
bulmayı beklememiz gerektiğine dair nedenler sunar. Bu gelenekteki en önemli
düşünürler tarafından paylaşılan birey konsepti ileri sürer ki, insan bilgisinin ve
aklın sınırlı olması durumu, sosyal düzen yaratabilmek için sosyal müesseselerin kullanılmasını zorunlu kılar. Daha az-genel bir seviyede, bu liberalizm türü
hâldeki ve mazideki sosyal kurumların kendiliğinden doğan düzenler olarak nasıl
yükseldiklerini (doğduklarını) ve insan aktörlerin farklı planlarını ve tercihlerini
koordine etmeye nasıl hizmet ettiklerini anlamaya çalışır. Bu gelenekteki araştırmalar böyle kurumların bizi bireysel bilgimizin sınırlılığının üstesinden gelmeye muktedir kılma anlamında bu tür kurumların işleyişiyle ilgi izahlar geliştirir
ve bu tür kurumların tarihî olarak doğduğunu ve evrildiğini gösterir.
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Adam Smith
Bu gelenek 18. Yüzyıl’da İskoç Aydınlanması’na mensup bir grup orijinal düşünürle başladı: Adam Smith, Adam Ferguson, David Hume, Bernard Mandeville ve
diğerleri. Smith’in çok kötülenmiş “görünmez el” metaforu bu akımın gelenekle
birleştirilen akıl yürütmesinin en tanınan simgesi oldu. Ancak, Smith, gerçekte,
görünmez el terimini ana eserlerinde yalnızca üç defa kullandı. Lakin, aynı fikir
Ferguson ve Mandeville’nin eserlerinde açık biçimde belirir ve Hume ve diğer İskoç filozofları tarafından çeşitli yerlerde kuvvetle yansıtılır. Bütün bu düşünürler,
insanların her ne iseler o olarak (öyle) alınabilecekleri ve toplumun, uygun kurumlarla, hem (kendisini……..) kötü insanların davranışlarına karşı garantiye alabileceği
hem de insanların şahsî-çıkarlarını, niyetlenmemiş biçimde de olsa, diğer insanlara fayda sağlayacak şekilde kanalize edebileceği (yönlendirebileceği) kanaatini
paylaştı. Görünmez ele gönderme yapan meşhur pasajında Smith şunu ileri sürdü:
Yerli çalışkanlığı (industry) yabancı çalışkanlığa tercih ederek, o, yalnızca kendi güvenliğini planlar (intends); ve bu çalışkanlığı çabasının ürünü en büyük değere sâhip olabilecek şekilde yönlendirerek, yalnızca kendine kazanç sağlamaya niyet eder, ve, o, bunda, birçok başka durumda
olduğu gibi, onun niyetinin bir parçası olmayan bir sonuca hizmet etmek için bir görünmez el tarafından yönlendirilir. Bunun onun parçası olmaması toplum için her zaman daha kötü değildir.
Kendi menfaatlerinin peşinden koşarak, o, toplumun menfaatine, fiilen toplumun menfaatini
teşvik ettiğinde olacağından daha etkili şekilde hizmet eder ([1776] 1976, 477-78).

Smith’e göre, arzuya şayan niyetlenilmemiş sonuçlar için bir güdü olarak
şahsî çıkara (öz-çıkara) dayanma ihtiyacı sosyal ilişkiler daha az kişisel ve daha
fazla anonim oldukça artar. Kişinin iyi bildiği insanlarla muhatap olmakta sempati ve yakınlık duygusu daha güçlü olacaktır, ve kişi ne tür şeylerin diğerine
fayda sağlayacağı hakkında daha fazla bilgiye sâhip olacaktır. Bize kasap, fırıncı
veya biracı tarafından sağlanan ürünlerin sebebi olarak “kendini-sevme”ye atıf
yapan meşhur tezinden önce Smith şahsî-çıkara müracaatın niçin gerekli olduğuyla ilgili bir açıklama getirir:
Sâhibi tarafından beslenmek istediği zaman, akşam yemeğindeki efendisinin dikkatini çekmek
için, bir köpek yavrusu sâhibine yaltaklanır ve bir spaniel (uzun kulaklı bir köpek) bin atraksiyonla çabalar. İnsan bazen hem cinslerine karşı aynı sanatları kullanır ve onları kendi isteklerine göre hareket ettirmenin başka bir yoluna (aracına) sâhip olmadığı zaman, onların iyi dileğini kazanmak için, her yaltaklanma ve kölece halle çabalar. Ancak, bunu her seferinde yapacak
zamanı yoktur. Uygar bir toplumda, onun bütün hayatı birkaç arkadaş bulmaya zar zor yeterken, o, her zaman çok sayıda insanın işbirliğine ve yardımına muhtaç bulunur ([1776] 1976,18).

Şahsî çıkara müracaat, bizim, başka insanları, onları, onların bize yönelik insani duygularına müracaat etmeye yetecek kadar tanımadığımız vakit, istediğimiz
şeyi yapmaya ikna etmenin en iyi yoludur.
Alturizmin genellikle bireylerin diğer bireylere fayda sağlayacak biçimlerde
davranması için (gerekli) bir güdü olduğu söylenir. Mamafih, anonim sosyal düzende karşılaşılan daha büyük bir mevzu, kişinin diğerlerine en iyi hizmeti eden
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bilgiyi nasıl elde edeceğidir. Geniş aile veya kabile gibi yüz-yüze gruplarda, bu tür
bilgiler kolayca elde edilebilir; fakat “uygar toplum”un daha anonim dünyasında
“diğer”i hakkında doğrudan bilgi hemen hemen hiçbir zaman elde edilemez. Bu
sebeple, Smith öz-çıkarlı mübadeleye müracaatları hem gerekli hem faydalı buldu.
Keza, işaret etmeye değer ki, Smith “değiş-tokuş, bartır yapma ve mübadele
eğilimini” “akıl ve konuşma kabiliyetleriyle” birleştirdi. ([1776] 1976,17). Her ikisi de ikna (persuasion) biçimleridir. Smith’e göre, problem diğer insanları bizim
istediğimiz şeyleri yapmaya nasıl ikna edebileceğimizdi. Akıl ve konuşma, diğer
kişiyi bildiğimizde ve o kişi yazarak ve konuşarak (ulaşma) menzilinde olduğunda, çok faydalı bir araçtır. Diğerini şahsî-çıkara göre davrnmaya teşvik etmek bir
diğer araçtır; ikna etmeye çalıştığımız diğeri bir geniş sosyal düzenin çok sayıdaki anonim diğerleri arasında olduğunda gerekli bir araç. (Smith burada hem onun
hem Hayek’in (1973) “Büyük Toplum” olarak adlandırdığı şeyden bahsediyordu).
Hayek’in çok sonraki eserlerinde göreceğimiz gibi, komünikasyon türü olarak
pazar mübadelesi nosyonu İskoç Aydınlanması’ndan doğan liberalizmin Hayek
türünün merkezi oldu. Mamafih, bu geleneğin başlangıcından itibaren, bir anonim dünyada sosyal düzenin nasıl tesis edileceği (ensure) meselesinin merkezî
önem taşıdığı aşikârdı. “Bu anlamda, Smith’in bütün programı, insanların, birbirine uzak yabancılar arasındaki şahsî-çıkara dayalı işbirliğini verimli ve faydalı
faaliyetler kılan ahlâk kurallarını ve kurumları nasıl bina ettiklerini anlamaya
çalışması (teşebbüs etmesi) olarak görülebilir”. (Young, 2000: 108).
Smith’in ve diğer İskoçların görünmez elin ihsanının (benefience) her durumda işlediğini düşünmediğine işaret etmek önemlidir. Tersine, şahsî-çıkarı sosyal
iyiye kanalize etmek yalnızca doğru sosyal kurumlarla olur. Şahsî-çıkar, Smith’in
eleştirmiş olduğu merkantilist sistemlerde zararlı sonuçlara yol açabilir ve gerçekte açmıştır. Smith’in terminolojisiyle pozitif hukukun adâlet kurallarıyla (kanunlarıyla) uyuşmadığı yerde, kişisel-çıkarın sosyal zarar vermesi ihtimâli mevcuttur. Young’ın ileri sürdüğü gibi, “Gerçekten, pozitif hukuku adâlet kurallarıyla (kanunlarıyla) uyumlu hâle getirmek Milletlerin Zenginliği’nin merkezî siyasa
problemidir” (2000, 105). Bu uyum sağlanınca, şahsî-çıkara dayanan işbölümünün faydalarından tümüyle yararlanılacaktır.
Hayatî öneme sâhip kavrayışlarına rağmen, Smith’in, toplumun kendiliğinden-düzenleyici süreçlerini ve kurumların bunları kolaylaştırmadaki rolünü anlama ve açıklama kabiliyeti, klâsik ekonominin sınırları tarafından, özellikle üretim-maliyeti değer teorisi tarafından sınırlandırılmıştı. Bu sınırlamadan kaçış bir
yüzyıl daha beklemek zorundaydı.
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Carl Menger
Bu gelenekteki diğer ana ilerleme, 1870’lerde Viyana’da yazan Carl Menger’in
eserleriyle geldi. İktisat tarihinde normal olarak söylendiği gibi, Menger,
İngiltere’den William Stanley Jevons ve İsviçre’den Leon Walras’la aynı anda,
marjinal fayda ilkesini keşfetti. Üçü arasında, subjektif değerlendirmenin rolüne en büyük önemi Menger verdi. Jevons ve Walras marjinal fayda üzerinde matematiksel bir konsept (bir total fayda fonksiyonunun ilk türevi) olarak
odaklanırken, Wenger, beşerî (insanî) değerlendirmenin nasıl pazarın rekabetçi keşif sürecini harekete geçirdiğini izah etme üzerinde yoğunlaştı. Menger, Principles of Economics (İktisadın İlkeleri) ([1871] 1981) adlı eserinde, diğer
market fenomenleri kadar, piyasa fiyatlarının da nasıl sübjektif değerlendirme
süreçlerinin niyetlenmemiş sonuçları olarak belirdiğini tam olarak açıkladı.
Menger, kendi anlatımında, modern pratikte (günümüz pratiğinde) olduğu gibi
muhtemel (possible) fiyatları tespit etmek (posit) ve onlardan arz ve talep eğrileri
yapmaktan çok piyasanın fiyatlara nasıl ulaştığını gösterdi. İktisatçı Hans
Mayer’in ileri sürdüğü üzere ([1932] 1994) Menger’in teorisi bir fiyat belirleme
teorisi değil bir fiyat oluşma teorisidir.3 Bu teori, bir matematiksel dengeyle değil piyasa süreciyle meşgul olur.
Menger, Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics (İktisata Özel Atıfla Sosyal Bilimler Metodolojsi Üzerine
Araştırmalar) ([1883] 1985) adlı eserinde bu yaklaşımı sosyal bilimlerde daha geniş
bir araştırma programının parçası olarak savundu. Bu katkısı yüzünden, Menger
18. Asır İskoçlarından çıkan kendiliğinden doğan düzen liberalizmi geleneğinin
seçkin 19. Asır temsilcisi olarak görülmeyi hak eder. Menger Investigations’da
bazen “Mengerci” problem olarak adlandırılan şu soruyu ortaya koydu: “Nasıl olup
da, ortak refaha hizmet eden ve ortak refahın gelişmesi için son derece önemli
olan kurumlar, onları tesis etmeye yönelik bir ortak irade olmadan varlık alanına
girmektedir?” ([1883] 1985, 146). Bu, İskoçların görünmez el fikrinin bir anlamda
genişletilmiş bir ifadesidir. Menger, belirli kurumların niyetlenilerek belli
amaçlar için nasıl dizayn edildiği üzerinde odaklanan “pragmatik” açıklamaların
(izahların) tersine, sosyal ve ekonomik kurumların “terkipçi” (“compositive”) adını
verdiği tarzda açıklanmalarını temin etme peşinde koştu.
Menger’in meşhur paranın orijini teorisi bir paradigmatik kendiliğinden doğan düzen açıklaması olarak hizmet etmektedir. Bu teori Menger’in sosyal bilime
yaklaşımının birkaç kilit unsurunu resmettiği ve Mayer’in bir “fonksiyonel” teoriden ziyade bir “genetik-nedensel (causal)” teori adını verdiği şeye örnek teşkil
ettiği için, kısaca gözden geçirilmeyi hak etmektedir ([1932] 1994, 57). Ticaret
yapmak isteyen fakat hiç parası olmayan insanlar ilk olarak takas yapmaya teşebbüs edecektir, fakat isteklerin iki taraflı çakışmasının yokluğu takası zorlaştı3 Vaughn’daki (1994, 26, n.21) tartışmaya ve burada zikredilen kaynaklara bakın.
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racaktır. Sonunda bazı aktörler diğer insanların arzu ettiği malları elde edebilirlerse ticaret yapmalarının daha muhtemel olduğunu idrak edeceklerdir. Böylece
değişik insanların diğerlerinin sübjektif tercihlerini anlamaya çalışacağı bir kültürel yorum süreci başlayacaktır. Daha fazla sayıda “diğerleri” için daha büyük
sübjektif değer taşıyan eşyalara sâhip olanlar daha kolayca daha çok mübadele
yapacak ve böylece daha “zengin” olacaktır. Onlar zenginleştikçe, onların tercihleri başkaları tarafından gözlemlenecek ve taklit edilecektir; ki bu kimseler bu
eşyaların aynısını bir mübadele aracı olarak kullanmaya çalışmaya başlayacaktır.
Mübadele aracı sayısı küçüldükçe, her biri içi talep büyür, bu araçların her birini
mübadele aracı olarak daha uygun hâle getirir. Bir süre sonra, bu süreç, sübjektif olarak çok arzu edilen ve bir paranın minimum şartlarını (nispeten kıt olma;
depolanabilir, taşınabilir ve bölünebilir olma) karşılayabilen bir (veya, belki, iki)
malda sonlanır (converges). En sonunda, kalan eşya (mal) genel olarak kabul edilebilen bir mübadele aracı veya para olarak görülür.
Bu anlatımdaki kendiliğinden doğan düzen unsurlarına dikkat edin. Para insan
davranışının bir ürünüdür, insan dizaynının değil. Yapmamız gereken tek davranışsal varsayım insanların tüketmek istedikleri malları elde etmek için ticaret
yapacakları ve bu ticareti mümkün mertebe kolay yapmayı tercih edecekleridir.
Aktörlerin asla parayı yaratmaya yardım etmekte oldukları gerçeğinin bilincinde
olmalarına ihtiyaçları yoktur. Aslında, paranın ne olduğunu bile bilmiyorlarsa,
nasıl bunun bilincinde olabilirler ki? Bu yüzden, para insan davranışının (mübadele) bir niyetlenmemiş sonucudur. Veya, daha kesin olarak, insan davranışı
aktörlerin hiçbirinin niyetlenmediği veya belki hayal bile etmediği bir kurumun
yaratılmasıyla sonuçlanan bir keşif sürecini başlatır. Menger’in teorisi değer
biçmenin bireylerin sübjektif algılamalarından doğduğu nosyonuyla başlar ve
bütünüyle sosyal bir kurumun doğmasıyla sonuçlanır (sona erer). Para bir defa
doğunca, diğer bütün kurumlar gibi, davranışı, intersubjektif biçimde yaratılmış
bir kuruma iştirak etmenin avantajları marifetiyle sınırlar.
Smith’in ve onun İskoç meslektaşlarının (colleagues) bu süreci geniş hatlarıyla anlamış olmasına rağmen, Menger bazı ayrıntıları ortaya koymaya başladı.
Menger, özellikle, Smith ile Hayek arasındaki boşluğu, Smith’in ekonomik gelişmeyle ilgili tezini sırf işbölümüne bağlı olmaktan kurtarıp daha geniş anlamda
bilgiye yeniden yönlendirerek, kapatır. Principles’ın giriş bölümünde, ekonomik
ilerlemenin sebepleri tezine, Smith’in görüşlerini gözden geçirerek başlar, sonra
işbölümünün tek başına bütün ekonomik gelişmeyi izah edemeyeceğine işaret
eder. Bu tartışmayı şunu ileri sürerek tamamlar: “Hiçbir şey insanlığın ekonomik
ilerlemesinin derecesinin, gelecek çağlarda, yine insan bilgisinin ilerleme derecesine bağlı kalacağından daha kesin değildir” ([1871] 1981, 74). Bu kavrayışla
Menger İskoç geleneğini Hayek’e doğru ileriye taşır.4
4 Menger aynı zamanda erken 20. Yüzyıl’ın İskoç politik iktisatçılarına bağlıdır, ki bu iktisatçılar Menger tarafından
canlandırılan Avusturya geleneğine büyük bir ilgiyle –meselâ Eugen von Böhm-Baverk’in eserlerinin çevirilerini inceleyerekSmithçi çizgide çalışmaya devam etti. Bu noktaya dikkatimi çektiği için Alastair Dow’a teşekkür ederim.
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F. A. Hayek
Hayek sonraki yüzyılda bu geleneği daha da ileri taşıdı. Hayek’in fikirleri genişletmesi iki önemli biçimde oldu. İlk olarak Hayek kendiliğinden doğan düzen
açıklamaları için ve daha geniş anlamda liberalizm için bir epistomolojik zemin
sağladı, ki İskoçlar ve Menger bunları yalnızca ima etmişti (zımnen söylemişti).
İkinci olarak, piyasanın ve daha geniş anlamda sosyal dünyanın kendiliğinden
düzenleyici süreçlerini ortaya çıkarmada (meydana getirmede) ekonomik kurumları, özellikle pazar fiyatları tarafından oynanan rolü aydınlattı.
Hayek’in İskoçlarla başlamış olan liberal geleneğe ana katkısı insanlığın kurumlarımızı ve onların sonuçlarını dizayn etme ve yönlendirme (direct) kabiliyetinin epistemik sınırlarını vurgulamaktı. Hayek’e göre, bir ekonomik ve sosyal düzen yaratma problemi “durumların kullanmamız gereken bilgisinin asla
yoğunlaşmış ve entegre edilmiş biçimde var olmaması fakat yalnızca ayrı ayrı
bireylerin sâhip olduğu natamam ve çoğu zaman çelişik dağınık bilgi parçaları
olarak var olması gerçeği”nden (1945, 77) kaynaklanmaktadır. Kaynakların nasıl tahsis edilmesi gerektiğini veya ne tür sosyal pratiklerin ve normların bize
en iyi hizmeti sağlayacağını kesin olarak bilmek, ayrı ayrı insanların, ailelerin
veya firmaların sâhip olduğu bilgi parçalarını ve unsurlarını bir yerde bir araya
getirmeyi gerektirecektir. Hayek bunların sâhip olduğu bilginin böylece neyin
daha iyi veya daha kötü olduğunu belirleyebilecek bir kişinin veya bir grubun
ellerinde merkezî biçimde toplanamayacağını ileri sürdü. Tersine, gerekli olan,
bilginin sâhiplerini, bu bilgiyi, sosyal olarak, diğerleri tarafından kendi planlarını ve niyetlerini biçimlendirmekte kullanmak için ulaşılabilir (elde edilebilir)
hale getirmeye muktedir kılan bir kurumlar setidir. Hayek’in nazarında, sosyal
ve ekonomik düzen problemi bir komünikasyon problemidir ve insanî durum bir
parçalı, bölük ve çoğu zaman doğru olmayan (incorrect) durumudur. Bizim birbirimizden öğrenmemize ve bu öğrenme süreci yoluyla işleri yapmanın daha iyi
yollarını keşfetmemize izin veren komünikasyon yollarına ihtiyacımız var. Bu
vizyon, daha önce işaret edildiği üzere, Smith’in mübadelenin aklın ve konuşma
yeteneğinin bir uzantısı (extension) olduğu yolundaki ferasetine (insight) uyar.5
Mamafih, Hayek, bu fikri, bir başka seviye ekleyerek daha ince bir hâle getirdi.
Bilhassa İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki çalışmalarında, bazı bilgilerin, söyleyin,
istatistik veya lisan araçlarıyla komünike edilemeyecek bir biçimde mevcut kaynakları optimal biçimde tahsis etmeyi gerektirdiğini ileri sürdü. Tabiat bilimlerinin metodlarını sorgusuz sualsiz sosyal düzen problemine uygulamayı isteyenleri
ömrü boyunca eleştirisinin parçası olarak Hayek, objektif, ifade edilebilir bilginin,
ekonomik istatistikler dâhil, ekonomik aktiviteyle ilgili tek bilgi olmadığına işaret
etti. Bu görüşü ilk olarak açıkça 1945’te, “zamanın ve yerin özgül durumların bilgisinin” rolünü vurguladığında ortaya koydu (80). Sosyal koordinasyonla ilgili bilginin çoğu, Hayek’in nazarında, zati olarak konteks bağımlıdır (inherently contextual).
5 Lisanın bir uzantısı olarak parasal mibadele fikri Horwitz 1992’de daha derinlemesine incelenmektedir.

98 | Steven Horwitz

Sonraki eserlerinde Hayek bilginin çoğunun sözsüz (hâl ile ifade olunan-tacit) olabileceğini ve bundan dolayı potansiyel olarak ifade edilemeyebileceğini
ekledi. Meselâ, birçok kimse bisiklette dengesini muhafaza etmeyi bilir. Böyle
yaparak, onlar bazı nispeten karaşık fizik denklemlerini zımnen (tamamen) çözüyorlar; ancak, hiç kimse, bisiklet sürerken bu problemleri ifade edemez ve çözemez. Daha olağanı, küçük çocukların bile, kendilerine açıkça hiçbir gramer kuralı
öğretilmiş olmasa bile, gramatik olarak doğru cümleler kurabildiğini göz önünde
tutun. Burada söz konusu olan Gilbert Ryle’ın meşhur “nasıl olduğunu bilme”
(know how) ve “ne olduğunu bilme” (know that) ayrımıdır. İlk bilgi türü sosyal
dünyayı kaplamaktadır. Problem, ne doğal lisan ne de matematik öyle yapmaya
hizmet edebilecek olmasına rağmen, bu bilgiyi, ondan yararlanabilecekleri şekilde, diğerleri için elde edilebilir yapmanın bir aracını (yolunu) bulmaktır.
İktisat ilmi bağlamında Hayek iyi yapılandırılmış legal ve politik kurumlar
çerçevesinde rekabetin, pazar rekabeti tarafından yaratılan fiyatların objektif bilgi için olduğu kadar zımnî (tacit) bilgi için sosyal olarak ulaşılabilir vekiller olarak hizmet görmesi yüzünden, bu komünikasyon sürecinin vuku bulması için
bir yol sağladığını gösterdi. Aktörler, alma ve satma kararları verdikleri zaman,
söz konusu mallarla ilgili bilgilerini ve tercihlerini –yazılı veya sözlü kelimelerden ziyade davranışla– komünike ediyorlar. Fiyatların şu veya bu yönde hareket
etmesi diğer insanların bilgisine dolaylı ulaşma (imkânı) sağlar ve aktörlerin,
davranışlarını, merkezîleştirilmiş yönlendirme (direction) ihtiyacı olmaksızın, diğerlerinin davranışlarıyla koordineli hâle getirmesine müsaade eder. Hayek’in
1945’te ileri sürdüğü gibi, piyasa fiyatları “gerçekte süreçte yer alan bütün insanlar arasında dağılmış olan tüm bilgiye sâhip olan tek bir beyin tarafından varılmış olacak (ancak kavramsal olarak mümkün) çözümü” meydana getirir (86).
Başka bir şekilde ifade edilirse, fiyat sistemi, bizi, bize bilginin kaçınılmaz dağınıklığını, konteks özgüllüğünü ve zımnîliğini aşmak için bir kurumsal süreç
sağlayarak, düzeni kendiliğinden üretmeye muktedir kılar.
İskoç Geleneğinde Kurumların Rolü
İskoç Aydınlanması’ndan çıkan kendiliğinden doğan düzen geleneğinde merkezî
araştırma konusu kurumların rolü olmuştur. Smith, Menger ve Hayek bunu
kavradı, çünkü, modern toplumun hacmi ve anonimliği birkaç kişi hâriç herkesle ilgili detaylı bilgi elde etmemize mani olduğundan, sosyal davranışımızı
normları, kuralları ve kurumları kullanarak koordine etmeye muhtacız. Ludwig
Lachmann’ın sözleriyle, “kurumlar, Weberyen gelenekte anlaşıldığı biçimde, her
birimizi, bireysel amaçları ve planları hakkında hiçbir şey bilemeyeceğimiz anonim diğerlerinin binlerce davranışına güvenmeye (dayanmaya) muktedir hâle
getirir. Onlar (kurumlar) toplumun düğüm noktalarıdır; bunlar, diğerleri hakkında detaylı bilgi elde etme ve (bu bilgiyi) sindirmekten âzade kıldığı (kurtardığı)
milyonlarca kişinin eylemlerini koordine eder ve onların müstakbel davranışları hakkında detaylı beklentiler (expectations) oluşturur” (1971,50). Lachmann
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kurumların rolünü daha önceki parçalı ve özgül muhtevalı bilgi tartışmamıza
bağlar. Weber’in kurumlar teorisinin, bizim farklı ve genellikle zımnî bilgimizi
sosyal olarak kullanılabilir (kullanışlı) hâle getiren komünikasyon süreçleri olarak bütün ekonomik ve sosyal kurumları temsil ettiğini ileri sürer.
Kurumların bu veçhesi, kurumları “koordine edici bilginin kişilerarası (interpersonal) depoları (stores)” olarak gören modern çalışmalarda önemli yer işgal
eder (Langlois 6c, 237). Kurumlar başarılı şekilde davranmak için bilmemiz gerekeni sınırlandırırlar; diğerlerinin davranışları hakkında, onlarla ilgili detaylı
bilgiye sâhip olmadan doğru (isabetli) beklentiler (expectations) oluşturmamıza
müsaade ederler. Eğer herkes –ister açıkça ister zımnî olarak– belirli bir pratik
üzerinde hemfikir olursa, artık diğer aktörlerin ne yapacağını önceden tahmin
etmek ve bununla ilgili stratejiler geliştirmek mecburiyetinde kalmayız. Bu tür
koordinasyon problemlerinin klâsik örneği yolun hangi tarafında araç süreceğine karar vermedir. Herkes hemfikir olduğu sürece sağda sürmenin mi yoksa
solda sürmenin mi tercih edildiği önemsizdir (irrelevant). Yolun hangi tarafında
araç sürüleceğiyle ilgili bir kural her seferinde yeniden tercih yapma ihtiyacını
azaltır. Sosyal etkileşimin bazı unsurlarını bilinçli müzakere alanından çıkararak,
kurumlar bizi kurumsal çözümden mahrum diğer meseleler üzerinde odaklanma
serbestisine kavuşturur: “Çevreyi (ortamı-environment) istikrarlılaştıran ve çevresel entropiyi (entropy) etkili şekilde azaltan yüksek seviyeli kurumların varlığı
davranışsal entropiyi daha düşük seviyelerde kullanılmak için serbest bırakır.
İstikrarlı bir rejimde kişinin (agent) güvenilirliği (reliability) repertuarına… daha
düşük seviyelerde yeni eylemler (davranışlar) ekleyebileceği kadar yüksektir”,
(Langlois 1986a, 186-187). Koordine edici (âhenkleştirici) düğümler (nodes) olarak hizmet ederek, kurumlar, planlarımızı icra etmek için gerekli bilgi miktarını
azaltır ve böylece bu planları başarıyla icra etme kabiliyetimizi kuvvetlendirir.
Kurumlar nasıl doğar? (varlık alanına girer?). Birçoğu başarılı bireysel kural
izleyişin niyetlenilmemiş sonucu olarak doğar. Yani, kurumlar yalnızca toplumun geniş kendiliğinden doğan düzenine katkıda bulunmakla kalmazlar, onların
kendileri de genellikle kendiliğinden doğan düzenlerdir. Bireyler, şartlarını iyileştirmeye çalışırken, davranış planları yaparlar ve onları uygulamaya teşebbüs
ederler. Başarılı davranış tarzlarını kullanmayı sürdürürler ve onlara belli durumlarda nasıl hareket edileceğini gösteren “davranış kuralları” olarak muamele
ederler. Diğerlerinin başarılı planlarda sergilenmiş davranış yollarını gözlemleyebilme derecesine bağlı olarak, bu yolları taklit ederler, bu, belirli biçimlerde davranan aktörlerin sayısını artırır. Bu taklit süreci devam ettikçe ve belirli
kuralları kullananların sayısı arttıkça, insanlar diğerlerinden benzer davranışlar
beklemeyi öğrenir. Çok sayıda kural izleyicinin bulunması o kuralı kullanmayı
potansiyel yeni kullanıcılar için daha cazip hâle getirir, çünkü, daha fazla kullanıcı kuralı bir davranış tahmincisi olarak daha fazla fırsat ima eder (implies),

100 | Steven Horwitz

bu koordine edilmiş sonuçlar ihtimâlini kuvvetlendirir.6 Söz konusu davranış
onun “genel olarak kabul edildiği”ni söyleyebileceğimiz ölçüde yaygınsa, kural
bir sosyal kurum olur. Lachmann şöyle izah eder: “Başarılı planlar böylece
tedricen kurumlar hâline gelir… Başarılının taklit edilmesi, burada ve her yerde,
elit yollarının kitlelerin malı olma durumuna gelmesinin en önemli yoludur…
Kurumlar, eski nesillerin, kendilerinden hâlâ yararlandığımız öncü çabaların
bâkiyeleridir” (1971,68). Aşikârdır ki, bu ifade Menger’in daha önce tartıştığımız
paranın orijini teorisinin bir genellemesidir.
Bu kurumlar, bir defa varlık alanına girince, önemli bakımlardan, eğer tam düşünme yollarımızı değilse, davranışımızı sınırlandırırlar. Biz bir değişik normlar,
kurallar ve kurumlar sosyal dünyasına doğarız ve erken yaşlardan itibaren bu
dünya içinde sosyalleştiriliriz. Diğerlerinin bu düzenli pratiklere dayanan davranışından beklentiler oluşturmayı öğreniriz. Kurumlarla ilgili modern literatürün
ileri sürdüğü üzere, kurumlar, hem düşünce hem davranış yelpazemizi (menzilimizi-range) sınırlandırarak, bizi fiilen, diğerlerinin davranışlarını doğru şekilde tahmin etmemizi kolaylaştırmak suretiyle, serbest bırakır (liberate). Aracınızı
(ABD’de ve Türkiye’de -…) sağda sürmek mecburiyetinde olmak, bir anlamda özgürlüğümüzü sınırlandırıyorsa da, her bir durumda insanların nerede süreceğini
bilme-bulma ihtiyacını ortadan kaldırarak bizi daha serbest kılar.
Dil ve para gibi daha geniş kurumlar da benzer etkilere (sonuçlara-effects)
sâhiptir. Bir lisanın içine doğmuş olarak, dünyayı o lisanın terimleriyle –kelimeler ve diğer sözlerle– görürüz. Bazı linguistik olmayan “gerçekleri” algılamak
için lisanın “dışına” çıkamayız. Şüphe yok ki, aynı aşikâr sınır, lisanın düzenliliğinin komünikasyonu kolaylaştırması yüzünden, fiilen (actually) serbestleştiricidir. Aynı şey para ve piyasa kurumları için de geçerlidir. Parasal mübadele, değer
ve diğer ekonomik kavramlar hakkında nasıl düşünebileceğimizi sınırlandırması
bakımından lisanın kullanılmasına benzer. Parasal mübadele ve dilsel komünikasyon arasındaki bağlantı liberalizmin İskoç aydınlanması geleneğinde daimî
bir inceleme konusudur.
İskoç Aydınlanması İnsanı
Aydınlanma liberalizmini eleştirenler genellikle Thorstein Veblen’in 20. Yüzyıl’ın
başlarındaki doğmakta olan neoklâsik iktisat modellerinin insanları nasıl gördüğüyle ilgili kavrayışına işaret ederler: “Hedonistik insan konsepti, şimşek hızıyla
haz ve acı hesabı yapan, ona yer değiştiren fakat bozulmadan bırakan güdülerin tahriki altında bir homojen arzu ve mutluluk küreciği gibi salınan insandır. Onun ne
öncesi ne sonucu vardır. O bir tecrit edilmiş, kati bir malumattir” ([1898] 1919,73).
Veblen, eleştirel şekilde, doğmakta olan iktisadı, toplumun incelenmesine, daha ev6 Tecrübe yoluyla öğrenme süreci her üç filozofun da savunduğu geniş anlamda ampirik bilgi görüşünü yansıtmaktadır. Bu
görüş Hayek tarafından en açık biçimde ifade edilir (1952), ki Hayek zihnî kategorileri insanın hâricî dünyayla etkileşiminin
ürünü olarak görür. Hem Hayek hem Smith epistomolojilerinde epeyce “Humecu” idi. Hayek’in akıl anlayışı ile politik ekonomideki çalışmaları arasındaki bağlar Horwitz 2000’de incelenmiştir.
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rimci ve kurumsal olarak temellendirilmiş bir yaklaşım için terk edilmesi gereken,
Newtoncu ve mekanik bir yaklaşım olarak tasvir etmeye teşebbüs etti.
Maalesef, gerçekten, Veblen’in alaycı homo ekonomikus karikatürü günümüzün neoklâsik ekonomik modellerinde genellikle yer bulmaktadır ve bu eleştiricileri tarafından haklı olarak küçümsenen bir tasvirdir. Mamafih, hiç kimsenin
neoklâsik insan konseptinin gayet haklı eleştirisinden Aydınlanma liberalizmi geleneğinde inceleme yapan herkesin böyle bir kavramı benimsediği sonucuna atlama selahiyeti yoktur. Kendiliğinden doğan düzen geleneği farklı, çok daha gerçekçi bir beşerî aktörler kavramı kullanır. Richard Langlois’in gözlemlediği üzere
Veblen’in sldırısının ironisi, saldırdığı kimselerden biri olan Menger’in “evrimci
ve kurumsal olana çok faydalı bir yaklaşımın temellerini hazırlamakta olmasıydı”
(1986b, 4). Veblen marjinalizm devrimcilerini Aydınlanma liberalizminin eleştiricilerinin onu homojenize etmesi gibi homojenize etti. Sonuç olarak Veblen saldırdığı insan tabiatı görüşünün “Jevons’un ve Walras’ın teorisine Menger’in teorisine uyduğundan çok daha iyi uyduğunu” asla görmedi (Jaffe 1976, 21).
Bu tez kurumla ilgili tartışmamızda tasvir edildiği biçimde insanların tabiatına atıfta bulunarak daha açık hâle getirilebilir. Burada insanlar atomistik, süper
rasyonel, fayda maksimizasyoncusu değildir. Onun yerine, içinde faaliyette bulundukları kurumsal çevrenin ürünleridir. Sınırlamaların böyle empoze edilmesine sadece üzülmek ve kontrol edemeyeceğimiz tesirlerden âzade bir dünyayı
özlemek yerine, İskoç Aydınlanması’ndan doğan liberalizmin takipçileri, bir başka açıdan, gerçekte bu sınırlamaların nasıl kurtarıcı (liberating) olduğunu inceler.
Bilginin dağınık, bağlama özgül ve genellikle zımnî olduğu bir dünyada kurallar
her tür sosyal düzenin doğuşu için gereklidir. İnsanlar dâima sosyal ürünler olacaktır; asla ve hiçbir zaman bütünüyle kendi bilinçli inşamızın ürünleri olamayacağımızı kabul etmek zorundayız.
Görüşleri incelenmekte olan üç düşünürün nazarında insanlar süperrasyonalitenin (hyperrationality) ambarı değildir. Hayek’in son eserinde ileri sürdüğü gibi (1988), insanların akıl kapasitesinin kendisi bile kültürel kurumların bir
ürünüdür. Jaffe’nin Mengeryen insan tasviri bu bütüncül geleneğe uyar: “İnsan,
Menger’in onu gördüğü gibi, ‘Işık hızıyla çalışan hesap makinası’ olmaktan uzak,
belirsizlikle malul (plagued), cezbedici umutlarla usandırıcı korkular arasında
ebediyen salınan, acemi, yanılan (hata yapan) bilgisiz (ill-informed) bir yaratıktır”
(1976, 521). Bu üç düşünürün hiçbirinin eserlerinde, insanlar atomistik ve sıkı
öz-çıkarcı görülmez. Aslında, insan atomistik kelimesinin eleştirmenlerin yazılarında ne anlama geldiğini merak ediyor. Eğer bu kelime “insan aktörler diğer
insanlarla ve beşerî kurumlarla hiçbir bağa sâhip değildir” anlamına geliyorsa,
o zaman yanlış şekilde liberalizmin İskoç geleneğinin savunduğu insan görüşüne atfediliyor. The Theory of Moral Sentiments’da Smith’in insan ahlâkı konseptinin temeli sempati yeteneğidir. Mengeryen insanın içinde hareket ettiği ku-
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rumsal çevre tarafından şekillendirildiği düşünülür. Hayek, kesinlikle, insanları
Veblen’in karikatürize ettiği gibi irtibatsız (unconnected), çok dar bir alanda özçıkar maksimizasyonu peşinde koşan tipler olarak görmez.
İskoç düşünürlerin öz-çıkarcı (self-interested) terimini nasıl kullandığını anlatan
Hayek 1946’da şöyle yazdı: “Bu terimler [öz-sevgi (self-love) veya bencil çıkarlar
(selfish interests)], mamafih, kişinin yalnızca kendi yakın (immediate) ihtiyaçlarıyla
ilgisi dar anlamda egotizm anlamına gelmedi. İnsanların yegâne ihtimam gösterdiği varsayılan ‘kendi’ (self), gayet tabiî, insanların ailelerini ve arkadaşlarını
kapsar; ve aslında insanların gerçekte ihtimam gösterdiği herhangi bir şeyi kapsamış olsaydı da argümanda bir değişiklik meydana getirmezdi” (13). Hayek, neden
bir geniş anlamda insanların öz-çıkarcı olduğunu varsaymanın anlamlı olduğunun
izahıyla devam etti: “Bu moral tavırdan daha çok daha önemlisi… hiç kimsenin
değiştirmeyi umamayacağı ve kendisi kendi başına bireyci filozofların sonuçlar
çıkaracağı sonuçlar için bir yeterli temel sağlayan tartışılmaz bir entelektüel gerçektir (olgudur) (fact). Bu insanın bilgisinin ve menfaatlerinin yapısal sınırıdır,
bütün toplumun küçük bir parçasından daha fazlasını bilemeyeceği ve bundan dolayı motivleri arasına girebilecek her şeyin (onun) davranışlarının bildiği alanda
sâhip olacağı yakın tesirlerdir” (1946, 14). “Bildiği alan sphere” ifadesi yalnızca
dar alamda “kendi”ni değil aileyi, arkadaşları ve benzerlerini kapsayacak şekilde
anlaşılır. Bir kere daha belirtmek gerekirse bu “bildiği alan”ın kıymetli görülmesi Smith’i ve onun bireyin iyi bildiği kimselere davranışıyla anonim diğerlerine
davranışı arasında kurduğu devamlılığı izler (harkens back). Bize yakın kimselerle
karşılıklı etkileşimimizde, çok daha kolayca yakınlık duygularımıza müracaat edebiliriz ve daha az bildiğimiz veya hiç bilmediğimiz kişilere doğru hareket ettikçe
daha az güvenilir olan diğer eğilimlere (disposition) müracaat edebiliriz.
Dahası, neoklâsik iktisattan ve onu kullanan liberalizm geleneklerinden farklı
olarak, kendiliğinden-doğan-düzen geleneği liberalizmi, insan aktörlerin rasyonalitesi hakkında herhangi bir inanca dayanmaz. Gerçekte, bu tür liberalizm insanın
bilgisizliğine dayandırılır. Bilgimizin böylesine çoğu tecrübî, parçalı ve zımnî olduğundan sosyal düzen yaratmak için kendiliğinden evrilmiş sosyal kurumların
kullanılmasına muhtacızdır. Kendiliğinden-doğan-düzen süreçleri bizi çok dar ve
parçalı dünya görüşlerimizin üstesinden gelmeye (overcome) ve diğerlerinin sâhip
olduğu farklı kısmî ve dar bilgiyi kullanmaya muktedir kılan komünikasyon prosedürleridir (usûlleridir). Bu gelenekte “rasyonel” olarak en iyi tasvir edilecek olan
(şey) bireysel aktörler değil, bireylerin içinde faaliyet yürüttüğü süreçlerdir.
Bir Siyasî Pozisyon Olarak Liberalizm
Bazen klâsik liberalizm adı verilen ve bugün en iyi liberteryenizm terimi tarafından
ifade edilen Aydınlanma liberalizmi “milletlerin zenginliği”ni yaratmak için veya
insanların (hayat) şartlarını diğer bakımlardan iyileştirmek için devletin hayat,
hürriyet, mülkiyet ve mutluluğu takip hakkını korumaktan daha fazlasını yapma-
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sına gerek olmadığını kabul eder. Bu sınırların ötesine geçen devlet müdahalesi
zararlıdır ve, sayılan bu hakları ihlâl ederek, insanların amaçlarına ulaşma kabiliyetini zayıflatacaktır. Kısaca, devlet müdahalesi insanların durumunu kötüleştirir.
Diğer klâsik liberal ve liberteryen yazarların tersine, İskoç geleneğinde nispeten
az sayıda kişi a priori doğal haklar öne sürdü. Modern liberteryenizme –ki büyük
ölçüde Aydınlanmanın Lockeçu ve Hobbescu, daha İngiliz türünde temellendirilmeye devam etmektedir– alâkalı haklar söylemi hâkimdir: Devlet müdahalesi
kötüdür, zira kişinin X’e hakkını ihlâl eder. Bu ekole bağlı birçok liberteryene
göre, insan hakları bir defa ortaya konuldu muydu, devlet müdahalesi ipso facto
(yalnız bu sebeple) kötüdür, zira o bu hakları gayri ahlâkî şekilde ihlal eder.
İskoç geleneğindeki yazarlar için merkezî konu haklar değil sonuçlardır. Smith
serbest ticareti savundu, çünkü serbest ticaret milletlerin servetini artırır ve
böylece insanların durumunu iyileştirir. Smith haklar ve “doğal özgürlük sistemi”
hakkında da yazdı, fakat bunlar iyi sonuçlar yaratmaları yüzünden arzuya şayan
görülürler; hiçbir durumda ihlâl edilemez değildirler. Milletlerin Zenginliği’nde
birçok yerde Smith doğal özgürlük sisteminden saptı çünkü doğal özgürlüğün
sonuçlarının problematik olduğunu düşündü. Bu gelenekte Smith’den ileriye
doğru hareket ettiğimiz zaman, Menger’in eserlerinde haklarla ilgili hemen hemen hiçbir tartışmaya –kesinlikle doğal haklarla ilgili bir tartışmaya– rastlamayız. Smith gibi Menger de ekonomik gelişmeyle ve piyasaların ekonomik gelişmeyi ve insanlığın durumunun daha iyiye gitmesini nasıl teşvik edeceğiyle
ilgiliydi. Hayek’in iktisattaki kılavuzu (mentor), devlet müdahalesinin Hayek’ten
daha fazla karşısında olan Ludwig von Mises, Jeremy Bentham’ın “koltuk değneklerindeki saçmalık” şeklindeki doğal haklar kategorizasyonuyla mutabıktı.
Ve Hayek’in kendisi –kendisinin Humecu empirik olan bilgisi biçimindeki İskoç
mirasıyla Kant’a özgürlük ve genellenebilir kurallara ilgi biçimindeki Almanik
borçları arasında devamlı gidip gelmesine rağmen haklardan nadiren bahsetti.7
İskoç geleneğinde serbest piyasalar, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve uluslar
arası barış savunuları neticecidir: Kendiliğinden doğan düzenleyici süreçlere işini yapma izni vermek arzuya şayandır, çünkü bu süreçler işe yarar; daha müreffeh, mutlu bir dünyaya alternatiflerden daha iyi katkıda bulunur.
Liberalizmin bu türünün rehber politik ilkesi insan rasyonalitesinin ve sosyal problemlere yukardan-aşağı çözümler dizayn etme yeteneğimizin sınırlarının
tanınmasıdır (kabul edilmesidir). Aydınlanma liberalizminin bir dalının aklın ve
rasyonalitenin sınırlarına temel muamelesi yapması bir ölçüde ironik görünebilir,
fakat bu görüş Hume’un kendisinin “aklın iddialarını yontmak için aklı kullanmayı” istediği iddiasına kadar gider.8 Aydınlanma idealindeki hiçbir şey insanı
7 Hayek’in Hume ile Kant’ı bağdaştırma çabaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kukathas 1990.
8 Hayek’in yazdığı gibi, “Uygun şekilde kullanılmış akıl” ile kastettiğim, kendi sınırlarını tanıyan ve, kendisine (akıl) akıl tarafından öğretilmiş olarak, ekonomi bilimi ve biyoloji tarafından ifşa edilen, dizaynsız yaratılmış düzenin insanın bilinçli olarak
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–maddî alanda böylesine güçlü ve üretken olmuş– fizik ve biyoloji bilimi metodlarını sosyal dünyaya uygulamaya mecbur etmez (commit). Fen bilimcilerin veya
mühendisin zihin kurgusu (mindset) beşerî problemleri çözmeye uygun değildir.
Sosyal dünya beşerî aktörlerin genellikle ifade edilmemiş veya yere-zamana-özgü
bilgiye dayalı ve onların çoğu-zaman-çatışan değerleri tarafından enforme edilmiş sübjektif değerlendirmeleri tarafından meydana getirilir (constituted). Kendileri konteks ve tarih tarafından yünik biçimde (uniquely) şartlandırılmış belli
kimselerin diğer milyonlarca insan için bir yukardan-aşağı, herkese-uyan-beden
çözümlerini başarıyla dizayn etmesi tahayyül gücünün sınırlarının ötesindedir.
Onun yerine, çözümler, bireylerin, onları, onların etraflarındaki kimselerin ihtiyaçlarına gayet münasip yollarda hizmet etmeye muktedir kılan detaylı, özgül
muhtevalı bilgilerle yürüttükleri tabandan yukarıya doğru faaliyetlerin sonucu
olarak çok sayıda biçimde ortaya çıkar (doğar). Daha önemlisi, kendiliğinden doğan düzen geleneğine göre, piyasaların ve kültürün rekabetçi güçlerinin çözümler üretmesine müsaade edersek, başarısızlıkları elemek, insanların ihtiyaçlarını
fiilen karşılayan şeyleri seçmek için bu kendiliğinden doğan düzenleyici süreçlerin geri bildirim mekanizmalarına dayanabiliriz.
Smith ve Menger’in liberalizmiyle Hayek’in liberalizmi arasındaki ana farklardan biri şudur: Hayek, liberal geleneğin politik ilgilerini ve araştırma programını
bir araya getiren bir büyük entelektüel tartışmaya şahit oldu ve bu tartışmanın
önemli bir tarafıydı: İki dünya savaşı arasındaki yıllarda vuku bulan, sosyalist
sistemde ekonomik hesaplama imkânı üzerindeki tartışma.
Karl Marx gibi erken sosyalistlerin ve Otto Neurath gibi 20. Yüzyıl sosyalist
yazarlarının tezlerine cevap olarak Ludwig von Mises ([1920], 1935), sosyalist
blokta ekonomik hesaplama üzerine makalesiyle tartışmayı başlattı. Mises, üretim araçlarında özel mülkiyet olmaksızın, sosyalist plancıların, ister küçük bir
grup isterse demokratik şekilde organize olmuş bir heyet olsun, kaynakları ne
derecede etkin kullandıklarını belirlemenin bir yoluna sâhip olmayacaklarını ileri sürdü. Sermayede (capital) özel mülkiyetin namevcudiyetinde sermaye malları
için bir pazar ve dolayısıyla sermaye malları için bir fiyat olmayacak ve bu sebeple plancılar ne üretileceğini ve nasıl üretileceğini belirlemede (karar vermede)
yeri başka bir şey tarafından doldurulamaz bir kılavuzdan mahrum kalacaktır.
Belirli bir sermaye malının muayyen tüketim mallarını üretmeye nasıl uygulanacağına veya çeşitli sermaye mallarını kullanarak belirli bir tüketim malının
nasıl üretileceğine karar vermede, özel mülkiyet mübadeleleri tarafından belirlenmiş gerçek pazar fiyatlarından mahrum planlamacılar karanlıkta el yordamıyla yürüyecektir. Mises’in tezi planlamanın üretim bakımından üstün olduğunu
ileri süren sosyalist iddiaları kalbinden vurdu. Sosyalistlerin uzun süre pazarı
irrasyonel ve anarşik görmesine karşılık, Mises’ın argümanı, görünüşteki üretim
kurduğu planlardan çok daha üstün olabileceği şaşırtıcı gerçeğinin implikasyonlarını cesaretle karşılayan aklı kastediyorum.
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anarşisinin, aktörler piyasa fiyatlarını kararlarının rehberi olarak kullandığında
nasıl bir rasyonel ekonomik düzene yol verdiğini gösterdi. Bu argümandaki Hayek ve kendiliğinden doğan düzen geleneğinde çalışan çağdaş iktisatçılar tarafından gerçekleştirilen gelişmeler liberalizmin bir araştırma programı olarak incelenmesinde tartışılan aynı türden epistemolojik konuları vurguladı. Bu iktisatçılar devlet görevlilerinin, piyasaya müdahale ettikleri vakit, bunu, büyük ölçüde,
piyasayı şekillendiren özgül-muhtevalı ve zımnî bilgiye ve karmaşık detaylara
kör olarak yaptıklarına işaret etti. Smith’in görünmez ele referansından sonraki
paragrafta yazdığı üzere: “Sermayenin istihdam edebileceği ve muhtemelen en
büyük değere sâhip olacak domestik emek (industry) türlerinin ne olacağına, her
birey, aşikârdır ki, kendi mahallî pozisyonunda, herhangi bir devlet adamı veya
kanun koyucunun onun için yapabileceğinden daha iyi karar verebilir. Devlet
adamı, hiçbir yerde onu uygulamaya yeterli (uygun) olduğunu sanacak kadar ahmak ve küstah kişinin elinde olduğu kadar tehlikeli ………. bir …. otoritesi olduğunu
varsaya(caktı)r” ([1776] 1976,448).9
Bu gelenekte, piyasalar bizi beşerî komünikasyonu dil ve matematiğin ötesine, zımnî (bilgi) olan(ın)a uzatmaya muktedir kılar. Piyasa fiyatları çoğu zaman
ifade etmekte zorluk çektiğimiz bilgi türlerini komünike etmede bir semiyatik
(semiotic) fonksiyon ifa eder. Piyasa süreçlerine müdahale etmek veya onları ortadan kaldırmak katılımcıları piyasa “konuşması”nın tüm faydalarından mahrum
bırakır. Modern terimlerle piyasalar “komünikativ olarak (communacitively)
rasyonel”dir. Filozof Gary Madison’un belirttiği üzere, “Piyasa ekonomisinin
yalnızca kişinin aşırı rasyonalistik rasyonalite kavramını, gerçekte aklı yalnızca
araçsal, amaç-araç (fayda maksimize edici) rasyonalitesi kavramını benimsemesi
derecesinde irrasyonel olduğu söylenebilir… Parasal işlemler komünikativ olarak rasyonel mahiyettedir; tümüyle faydacı ve araçcı (instumantalist)… değildir.
Parasal işlemler, bir sivil toplumun vatandaşlarının birbirleriyle toplum-oluşturan etkileşimlerini gerçekleştirdikleri ziyadesiyle önemli bir yoldur” (1998, 135,
137, vurgulama orijinalinde). Parasal fiyatların yokluğunda planlamacıların ekonomik hesaplama yapmaya muvaffak (muktedir) olamayacağı argümanı pazar
süreçlerinin yaptığı şeyin, dizayn olmaksızın, bu fiyatların kullanılması yoluyla
düzenli sonuçlar yaratmaktadır.
Planlamaya yönelik Misesyen eleştiri hem ana akım iktisatla hem de Aydınlanma liberalizminin diğer akımlarıyla birleştirilenden köklü biçimde farklı bir
piyasa görüşü (vizyonu) ortaya koyar. Piyasa atomistik maksimize edicilerin, bir
tür optimal statik denge üretme umuduna karşı zıplayarak, şuursuzca çarpıştığı
bir arena değildir. Daha ziyade, beşerî iletişimin (conversation) parçasıdır, aracılığıyla aklımızın sınırlılıklarının üstesinden geldiğimiz ve yaratmak, üretmek ve
mübadele etmek için işbirlikçi davranışa girdiğimiz bir süreçtir (metottur). Di9 Adam Smith’ın Ahlâkî Duygular Teorisi’ndeki ([1759] 1976, 233-34) meşhur “satranç tahtası” pasajına da bakın.
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ğerlerinin, onlara piyasa yoluyla dolaylı bilgi sağlayarak, bu bilgiyi kullanmasına ve planlarına ona göre yapmasını temin ederiz. Bu süreç ekonomik büyümeyle
bağlantılı daha yüksek derecede işbölümünü ve bilgiyi teşvik eder. Bu işbölümü
ve bilgi tüketim mallarının üretilmesi için artan miktarlarda işbirliği gerektirir.
Bunun ışığı altında planlamaya karşı Mises-Hayek argümanı, ilerlemeci işbölümüne ilişkin Smithyen ferasetlerin, hem sübjektif değer teorisi hem hesaplama
tartışmasında vurgulandığı üzere parasal hesaplamanın önemi tarafından geliştirilmiş bir uzantısı olarak görülebilir.

Sonuç
İskoç Aydınlanması’nda köklerini bulan liberalizm farklı bir sosyal bilimlerin
görevi ve en arzuya şayan ekonomik ve politik düzen konseptine işaret eder. Daha
rasyonalist insan konseptlerine ve bu konseptlerle bağlı diğer liberalizm dallarına
benzemeyen şekilde, İskoç liberalizmi insanın yanılabilirliğini ve bilgimizin
çoğunun sübjektif, zımnî, muhteva-özgül karakterini kabul eder. Daha da ilerisi,
insanların doğuştan sosyal tabiatını tanır: Bekâmız için diğerleriyle işbirliği
yapmak zorundayız. Mamafih, kendiliğinden-doğan-düzen geleneğinin takipçileri
bu tür bir işbirliğinin niyetlenilmiş, planlanmış işbirliği olması gerekmediğini ve
büyük ölçüde olamayacağını ileri sürer. İskoç geleneği liberalleri sosyal dünyamızın ne kadar büyük bölümünün insan davranışının niyetlenmemiş sonuçları olarak doğmuş olduğunu vurgular. Sosyal dünya “insan davranışından, fakat insan
dizaynından değil” doğar. Piyasa bunun en mühim örneğidir. İskoç geleneğinde
piyasa sosyal koordinasyonda (genellikle yanlış-hatalı) teşebbüslerimizi düzelten
bir kurumlar seti olarak görülür. Bu yolladır ki, Adam Smith’in iki asırdan çok
bir zaman önce ileri sürdüğü gibi, akıl ve konuşma kabiliyetlerimiz gelişir. Piyasa bizim milyonlarca anonim kişiyle (diğerleriyle) insanî kapasitemizi diğerlerini
doğruda yüz-yüze karşılaşmalardan ve lisanın kullanımı yoluyla ikna etme kapasitemizi genişleten yollarla iletişim kurmamızı temin eder.
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İnsanlık yeni yüzyılın ilk yıllarına girerken liberteryenizm entelektüel ve siyasî
hayatın bir ana veçhesidir. Liberteryenizm aynı zamanda bir siyasî hareket, kabul
edilmiş bir felsefe ve ayrı bir siyasa önerileri dizisidir. Bu hâliyle liberteryenizm
ve onu destekleyen bireyler birçok ülkede entelektüel ve siyasî tartışmalarda
önemli bir rol oynamaktadır. Felsefe, siyaset bilimi, hukuk ve ekonomi gibi disiplinlerde kabul gören ve güçlü bir liberteryen pozisyon ve bir literatür birikimi
vardır. Bunların hepsi 30 veya 40 yıl önce hüküm süren duruma tam bir tezat teşkil etmektedir. O zamanlar liberteryen fikirler ve analizler çok az kamusal görünürlüğe sâhipti. Bu son inkisaf liberteryen fikirlerin ve siyasetin geç 20. ve erken
21. Asırlar’ın bir fenomeni olduğu ve bir çeşit post veya geç modern kategoriye
yerleştirilmesi gerektiği mütalaasına yol açabilir.
Aslında bu doğru değil. Çağdaş liberteryenizm, moderniteden eski değilse, modernite kadar eski bir entelektüel kültürel ve politik fenomenin son ifadesidir. O
daha evvel liberalizm olarak tasvir edilen harekettir. Liberal teriminin çağdaş
kullanımındaki büyük problem, en azından Anglosakson dünyasında, şudur: Terim, ABD’de (ve daha az ölçüde İngiliz Milletler Topluluğu’nda), dünyanın geri
kalan kısmında sosyal demokrasi veya hatta basitçe sosyalizm olarak bilinen fikirler demetine işaret eder olma durumuna geldi. Başka yerlerde hâlâ liberalizm
1 “ General Introduction”, The Encyclopedia of Libertarianism, Ed. Ronald Hamowy, Los Angeles and London: Sage, 2008, ss.
XXV-XXXVİİ.

107

108 | Stephen Davies

olarak adlandırılan fikirler için İngilizce konuşulan dünyada liberteryenizm teriminin geliştirilmesine yol açan terminolojideki bu kaymadır. Bununla beraber,
idrak edilmesi gereken şey, çağdaş liberteryenizmin, ABD’de ve başka yerlerde,
Anglosakson dünyasında kendi tarihi klâsik liberalizme kadar giden uzun bir hikayenin en son bölümü olduğudur.
Liberteryenizm nelerden oluşur? Bu soru ilk başta göründüğünden daha zor ve
derindir. Politik felsefeleri, bir bayrak yarışındaki flama gibi bir nesilden diğerine
aktarılan somut ve fizikî varlığı belirgin varlıklar gibi düşünmek kolaydır. Hakikat daha karmaşıktır. Modernitenin ana ideolojileri –ki en önemlileri liberalizm,
sosyalizm, konservatizm ve nasyonalizmdir– farklı şekilde düşünülebilir ve her
biri farklı yollarda analiz edilebilir. Bir yaklaşım benzer hedefleri paylaşan veya
başka tür yakınlıklara (benzerliklere) sâhip olan çeşitli siyasî hareketlere bakabilir –ki bu bakış siyasî partiler, veya baskı grupları ve politik biyografi üzerindeki odaklanmayı gerektirir. İkinci bir yaklaşım kamusal işlerin tartışılmasında
ve müzakere edilmesinde kullanılan ayrı kelime hazinelerinin veya lisanlarının
incelenmesi üzerinde odaklanabilir. Ve bir diğer yaklaşım belli bir ideolojinin
merkezî metinlerini tetkik edebilir ve hem yazarların görüşlerinin orijinal manalarını veya niyetini meydana çıkarmaya ve hem de bu fikirleri sosyal ve politik
ortamlarıyla ilişkilendirmeye çalışabilir. Son olarak belirli bir siyasal etiketle birleşik ayrı kültürel bağlar ve bilinçlilik veya mentalite incelenebilir.
Bütün bu yaklaşımların amacı mevcut fikirlerin, hareketlerin ve felsefî sistemlerin nasıl varlık alanına girdiğini ve zaman içinde nasıl değiştiğini izah eden
tutarlı (ikna edici) bir analiz geliştirmektir. Bu analizler fikirlerin, hareketlerin
ve felsefî sistemlerin kaynaklarını-izlerini takip eder ve onları etkiledikleri ve
tarafından şekillendirildikleri tarihî fenomenlerle ilişkilendirir. Hedef anakronizmden yani bugünü geçmişle okuma probleminden ve böylece hem geçmişi
hem bugünü yanlış anlamaktan kaçınmaktır. Geçmişin fikirlerini yalnızca bugünle bağları anlamında yorumlayan Whig tarzı entelektüel tarihten kaçınmak
için dikkatli olmalıyız. Başka her düşünce sistemiyle ilgili olarak olduğu gibi liberteryenizmle de ilgili olarak ortaya çıkan, içinde ne zamansız, ahistorik bir obje
(object) ne de bir gerçeğin ilerleyen keşfini bulacağımız bir hikâyedir (narrative),
fakat belirli bir düşünce tarzının yavaş ve gözle görülür inkişafıdır. Liberteryenizm / liberalizm vakasında aynı zamanda bu fikirlerin (içinde) geliştiği, bir karmaşık oluşma süreci buluruz, ki bu oluşma süreci bu fikirlerin, ancak son zamanlarda canlanacak şekilde, itibardan düştüğü bir periyot tarafından takip edildi.
Liberalizm kelimesi ayrı bir kanaatler setine ve onunla ilişkili erken 19. Yüzyıl’da
beliren bir siyasî harekete işaret eder. Terimin kayıt altına alınmış ilk kullanımı
İspanya’da, 1823’te, liberales terimi veya hürriyetseverler terimi Napolyon savaşlarından sonra kurulan anayasal rejimin destekçilerini tasvir etmek için kullanıldı. (Liberallerin muhalifleri, Bourbonların mutlak yönetiminin destekçileri, servi-
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les (köleler) veya köle olanlar olarak bilindi). Fransa’da iktisatçı Jean-Baptiste Say
ve takipçileri 1815’te Bourbonların restorasyonunu takiben “özgürlüğün lehinde
olmayı” kastetmek üzere liberal sıfatını kullanmaya başladı. İngiltere’de kelime
hemen hemen aynı zamanda kullanıma girdi; bir önemli erken örnek Leigh Hunt
ve Lord Byron tarafından yayımlanan The Liberal dergisine verilen isimdi. Liberal terimi 18. Yüzyıl’da iyi bilinmekteydi, fakat genel olarak “cömert, açık kalpli”
demek olan eski anlamını hatırlatmakta, böylece yalnızca karakter özelliklerine
işaret etmekteydi. Mamafih, Byron’un bir ifadesiyle, kelime henüz daha sonraki
anlamını almamakla beraber, kelimenin tasvir etmeye başladığı şey daha önceden varlık alanına girmişti.
Geç 17. Yüzyıl’da başlayarak, Batı, dünya ve insan toplumu hakkında, kendisinden önce gelen her şeyi Tanrı’nın lütfuyla izah eden (providential) yaklaşımdan
radikal biçimde farklı bir perspektif sağlayan bir düşünce tarzının tedricen belirişine şahit oldu. Bu değişiklik kısmen yoğun politik mücadelenin sonucu olarak
gelişti ve belirli bir siyasî program üretti. Bütün bu gelişmeler geç 18. Yüzyıl’da
ve 19. Yüzyıl’ın ilk kısmında bir araya geldi. Konservatizm, doğan liberal dünya
görüşüne bir reaksiyon olarak aynı zamanlarda belirecekti, sosyalizm ise, hem
kavram hem fenomen olarak daha sonra boy gösterdi.
Klâsik liberalizmin temelleri 1549’tan 1688’e kadar süren büyük ayaklanmalar ve kargaşa döneminde yatmaktadır. Bu korkunç bir buçuk asırda, Batı, 14.
Asır’dan beridir tecrübe edilen her şeyden daha büyük ve daha tahripkâr bir savaşlar serisi tarafından altüst edildi. Bu olayların ortaya çıkmasında iki güç birlikte etkili oldu. Bunların ilki Reformasyon ve karşı Reformasyon çatışmasıydı, ki
bu çatışma her Avrupa devletinin politikası üzerinde derin bir istikrarsızlaştırıcı
etki meydana getirdi. İkincisi, “askerî devrim”, savaşın tabiatında ve hacminde,
16. Yüzyıl’ın ilk yarısında vuku bulan ve savaşı Orta Çağlarda olduğundan çok
daha fazla masraflı ve tahripkâr hale getiren bir transformasyondu. Bu iki gelişmenin sonucu, hem Jean Bodin ve Thomas Hobbes gibi yazarların ve felsefecilerin yazılarında izah edilen hem devlet pratiğinde görülen mutlakiyetçiliğin
(absolutism) yükselmesiydi. Bu merkezîleşmiş kuvvet büyümesi hiçbir direnişle
karşılaşmadan gerçekleşmedi. Bütün Avrupa’da bilginler eski karma veya sınırlı
devlet fikrini savundu ve isyancılar reformcu monarkların ve onların bakanlarının (ministers) icatlarına (innovations) karşı tesis edilmiş anayasal düzenlemeleri korumak için silâha sarıldı. Ancak, yeni monarşilerin askerî gücü öylesine
büyüktü ki, Avrupa’da, bir baştan bir başa, güçlü merkezî devletlerin büyüyen
kuvvetine yönelik her muhalefet, ikisi hâriç, bozguna uğratıldı: Hollanda Cumhuriyeti ve Britanya. Buralarda anayasal devlet (yönetim) yaşadı ve yerleşik devlet
biçimi oldu. Britanya’da zirvedeki olay 1688-1689 Şanlı Devrimi’ydi.
Bu yıllardaki fikirler çatışması mutlakıyetçiliğe karşı sınırlı devleti savunmak
için kullanılan tezlerde bir değişikliğe yol açtı. Bir sonuç olarak yeni fikirler be-
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lirdi ve gayretle (canlı şekilde) ifade edildi. Sonra bu fikirler bazı yazarlar tarafından sürpriz sonuçlara ulaşacak şekilde genişletildi. Geç 17. Asırda iki konu
merkezî konu olarak belirdi: (1) Mutlak devlete karşı anayasal devlet ve (2) dinî
tolerans veya vicdan özgürlüğü. Başlangıçta anayasacılık savunusu gelenek ve
konservatif veya tarihî argümanlar temelinde yapıldı. Bu argümanlar yetersiz
kaldı ve otonomi ve doğal hak argümanlarına bir genel kayış oldu. Bu tür yeni
formülasyonlar İngiltere’de 1637 ve 1653 arasındaki İç Savaş boyunca dile getirildi. Londra’da Levellers (Düzleyiciler) denen bir siyasî fraksiyon doğdu ve Yeni
Model Ordu’da mühim bir azınlık oldu. Levellers bir dizi deneme, bildiri, dilekçe
ve diğer türlerden dokümanda iktidarı sıkıca sınırlanmış anayasal devlet ve tam
dini tolerans davalarını savundu. Bu grubun programını desteklemek için kullanılan argüman kısmen tarihiydi fakat esas itibariyle kişinin kendi kişisinin sâhibi
olması (öz-sâhiplik/self ownership) ve doğal haklar birleşik argümanına dayandı.
Levellers bireylerin egemen olduğunu ve devletin güçlerinin (iktidarını) yönettiği kişilerin delege etmesinden kaynaklandığını –bundan dolayı, devlet iktidarı
üzerinde sıkı sınırlar olması gerektiğini– ileri sürdü. Bu tezler 1660’da monarşinin restore edilmesiyle ortadan kaybolmadı, fakat –Kıtadaki, özellikle Hollanda’daki çevrelerde ve Londra’daki yer altı gruplarında– canlı kaldı.
Britanya’daki çözülmemiş kriz geç 1680’lerde doruğa çıktı ve o zamanın insanlarının verdiği isimle Şanlı Devrim olarak bilinen siyasî anlaşmanın yaratılmasına yol açtı. Bu anlaşma, ikinci bir İç Savaş ihtimâlinden kaçınacak şekilde,
iki ana güç –Tory’ler ve Whig’ler– arasında bir mutabakatın yaratılmasını kapsadı. Sonuç bir kısmı hem ilerlemeci hem daha konservatif ve reaksiyoner unsurları
bir araya getiren karma argümanlarla desteklenen bir sınırlı anayasal devlet ve
sınırlı (ve ihtilaflı) derecede dini toleranstı. Bununla beraber 1640’larla doğan
daha liberal fikirler ortadan kalkmadı ve John Locke’un liberal düşüncenin temel
metinlerinden biri olacak Two Treaties of Government adlı eserinde ifade buldu.
Bu eserde ve diğer eserlerinde, özellikle Letter on Toleration ve On the Reasonableness of Christianity’de Locke en dinî meselelerden çıkartılmış ve bireysel hakların
veya mülkiyetin –o zaman bugünkünden farklı ve daha geniş bir anlamda (“Hayat,
Özgürlük ve Mülk, ki genel isim Mülkiyet”le adlandırıyorum”) savunulmasına
adanmış bir devlet sistemi lehine bir tez geliştirdi.
Yaklaşık 100 yıl, Locke’un fikirleri bir ölçüde radikal kaldı. Birlikte Cato müstear ismi altında kolonyal Amerika’nın düşüncesi üzerinde büyük bir tesir icra
edecek olan bir dizi deneme yayınlayan John Trenchard ve Thomas Gordon gibi
şahsiyetler dâhil, bu fikirler gerçek Whigler veya Commonwealthmen, Walpole
ve Old Corps Whigs altında belirmekte olan modern devletin bir kritiğini yaptı.
1721 ile 1742 arasında İngiliz başbakanlığı yapan ve ilk başbakan olan Walpole
modern devletin çeşitli kurumlarının, özellikle kabine hükümetinin ve modern
kamu maliyesinin, doğmasından sorumluydu. Onun takipçileri, Old Corps Whigs,
Walpole’un iktidardan uzaklaşmasından sonra da iktidarda kaldı.
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Commonwealthmen tarafından ortaya konulan tezler aynı zamanda o dönemde kamusal tartışmanın ortamı (aracı-medium) olan sivik hümanizmin veya klâsik
cumhuriyetçiliğin fikirlerinden ve lisanından da ciddî oranda etkilendi. Erken
Amerikan düşüncesi Kıta’daki fikirlerden de yararlandı. Bu fikirleri Atlantik üzerinde taşımada en büyük rolü şimdilerde neredeyse tamamen unutulan fakat bir
zamanlar eserleri en çok satan yazar olan Jean-Jacques Burlamaqui oynadı.
Geçmişe bakınca, 18. Yüzyıl liberalizmin oluşma periyodu olarak görülebilir.
Henüz varlığının –bilincinde ve birleşik bir fikirler demetinin var olmamasına
rağmen meydana gelen bir dizi entelektüel gelişme, Britanya’da daha erken dönemlerde ortaya çıkmış fikirlerle birleşince ayrı bir muhakeme (akıl yürütme)
stili hasıl etti. Bu sefer, bu, birçok ülkede mevcut kurumların reforme edilmesi
için entelektüel ve, gittikçe, siyasal hareketlerin doğmasına yol açtı. Liberal dünya görüşünün tedricî doğuşunda merkezî bir rol oynayan iki fikir seti şekillendi.
İlki hem bilimde Newtoncu devrimin hem de 17. Yüzyıl’ın dinî hevesliliğe (enthusiasm) karşı şüpheci reaksiyonun sonucu olan eleştirel rasyonalizm üzerinde
odaklandı. Bu düşünce tarzı deizm, faydacılık ve hatta ateizmde ifade buldu, ki
bunların hepsi, ortak şekilde, fakat değişmez şekilde değil, daha evvelki sınırlı
sözleşmeli devletle ve düşünce ve ifade özgürlüğüyle bağlantılıydı (associated).
Eleştirel akıl mevcut kurumlara ve inançlara uygulandığında, birçoğu –ki kölelik,
teşkilatlı kilise ve varolan hukuk ve hükümet sistemleri bunlar arasındaydı– radikal eleştiri ve analize tâbi tutuldu (bugünün lisanında yapıbozuma tâbi tutuldu-konu yapıldı). İkincisi servet, üretim ve mübadele hakkında yeni bir düşünce
tarzının, ki (sonra) politik ekonomi olarak adlandırılır oldu, tedricî doğuşuydu.
Politik ekonomi, kendisini daha somut ve spesifik ticaret ve imalat nosyonlarına
sınırlamak yerine ekonomik münasebetler hakkında daha soyut bir düşünce yoluyla meşgul oldu. İş ve ticaretin yararlı etkileri üzerinde bir vurgulamaya yol
açtı ve onlarla uygar bir hayat yolu arasındaki bağı vurguladı. Ticaretle ilgili bu
görüş lüksün insanî vasıfların yozlaşmasına ve görgünün gerilemesine yol açtığını düşünen cumhuriyetçi nosyonla keskin bir zıtlık içindeydi. Politik ekonomi,
Adam Smith’in ve diğerlerinin yazılarında, servet ve üretimi (output) neredeyse
sonsuzca artırmanın mümkün olduğu inancını yarattı, böylece ekonomiyi az sayıda insanın açgözlülüğünü çok sayıda insanın fakirliğinin sebebi olduğu sıfırtoplamlı oyun olarak gören geleneksel ekonomik hayat görüşünün altını oydu.
18. Asır ilerledikçe, Britanya anayasası kıtada inkişaf eden eleştirel felsefe için
bir hayranlık ve gıpta öznesi oldu. Britanya’nın hükümeti ve politikası gittikçe
fazla Avarupa’da başka yerlerde bulunan sistemlerdeki kusurların zıtlık noktası
olarak kullanıldı. Britanya’nın Fransa üzerindeki, 1763 Paris Antlaşması ile onaylanan kesin zaferinden sonra kıtadaki gözlemciler gittikçe daha fazla Britanya’yı
rakiplerinden daha ileri (advanced) gördüler. İroni, şüphesiz, Britanya anayasasının
kıtadaki anayasalardan daha ortaçağa özgü (yani sınırlı) olmasıydı. Daha eski moda
olarak Britanyalılar daha moderndi. Ancak, herkes İngiliz modellerinin taklidini
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ileri gitme yolu olarak görmedi. Bir rakip strateji bir aydınlanmış yöneticinin devleti modernize edebilme ve reforma tâbi tutabilme yolu üzerinde odaklandı. Geç 18
Asır itibariyle Avrupa düşüncesi ilerleme fikrinin egemenliğine girmişti ki bu fikir
daha sonraki ilerleme inancıyla aynı olmayan, fakat onunla ilişkili olan, hem insan
cinsi için en iyi olanı keşfetmenin hem bilinçli eylemle faydalı değişikliği meydana getirmenin mümkün olduğu inancından kaynaklanan bir nosyondu.
Ancien Regime’in görünüşte istikrarlı dünyası tarihçi R. R. Palmer’in demokratik
devrim çağı olarak adlandırdığı şey tarafından altüst edildi. Bu süreçteki merkezî
olaylar birbirine zıt iki devrim olan Fransa ve Amerika devrimlerindeydi. Bazılarına göre 1776-1786 arasındaki olaylar hiç de devrim değildi, fakat kendi
kendini yöneten 13 koloninin İngiliz İmparatorluğu’ndan ayrılmaları ve delege
edilmiş güçlerle bir ortak devlet kurmak için bir araya gelmeleriydi. Diğerleri
aynı olayları farklı şekilde politik itaat bağlarının gevşetildiği ve yeni bir sözleşmenin yapıldığı ve devletin teşkil edildiği bir Lockeçu devrim olarak gördü.
Bu görüş bölünmesi olayın çağdaş (near-contemporaneous) historiyografyasının
açığa vurduğu gibi başlangıçtan itibaren mevcuttu. Mamafih, her iki durumda da
Amerikan Devrimi bütün sosyal, legal ve siyasal düzeni yeniden şekillendirme
peşinde koşmadı. Ondan ziyade katılımcılar bir yerleşik düzeni ve geleneksel özgürlükleri Yedi Yıl Savaşları’nın sonucu olarak malî bir kriz yaşayan İngiliz hükümetinin icatlarından korumayı hedefledi. Bir sonuç Levellerların, Locke’un ve
Commonwealthmen’ın daha radikal bireyci fikirlerine hem zamanın Paine’in Common Sense’i gibi yazıları ve yayınlarında hem de Bağımsızlık Beyannamesi’nde
ve, daha tartışılır şekilde, Anayasa’da sayılan ilkelerde taze bir ifade kazandırmaktı. Mamafih, kısmen Avrupa’nın Ancien Regime’nin kurumlarının çoğu Amerikan kolonilerinde mevcut olmadığından, bütün sosyal düzeni yıkma gibi bir
problem yoktu. Hem Federalistlerin hem Anti-Federalistlerin yazılarında beliren
daha eski fikirlerin, sınırlı ve sayılmış güçlere sâhip bir devlete yer veren bir
anayasal rejimin çok daha ayrıntılı yorumuydu (versiyonuydu). Yeni Anayasanın
onaylanması üzerindeki ihtilaf da doğrudan doğruya Anayasa’da yapılan ilk sekiz
tâdilatta hür bir toplumda bireylerin sâhip olduğu hakların spesifik olarak zikredilmesine (enumeration) ve korunmasına götürdü. 9. Tâdilat sayılmamış hakları
aşikâr kılarken– “Anayasa’da belli hakların sayılması insanlar tarafından sâhip
olunan diğer hakları inkâr etmek veya küçük görmek için yorumlanmayacaktır
“–10. Tâdilat sayılmış güçler doktrinini sarih bir şekilde ifade etti–” Anayasa tarafından Birleşik Devletler’e delege edilmemiş güçler de Anayasa tarafından Devletlere yasaklanmamış güçler sırasıyla Devletlere veya halka aittir”.
Olaylar Fransa’da farklı bir yön aldı. Kraliyet hükümetini reforme etme ve
yeniden yapılandırmaya yönelik bir teşebbüs bütün sosyal dokunun ânî bir çözülüşüne ve modern dünyanın daha önce görmediği türden bir politik ve sosyal
devrime yol açtı. 200 yıl sonra, şimdi bile, Fransız Devrimi’nin niçin o şekilde
geliştiği hakkında yoğun ihtilaf vardır. Gittikçe daha çok kabul gören görüş, onun
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tesadüfî şartların bileşiminden, belirli fikirlerin etkisinden ve savaşın iç Fransız politikası üzerindeki etkisinden kaynaklandığıdır. En önemli olaylar arasında
Constituent Assemby tarafından alınan iki karar vardı: Kamu borcuna çare olarak
Kilise mallarının millîleştirilmesi ve bunu izleyen hızlı yeni para basımı. 17911792 akut politik krizi yeni bir siyasî fenomenin belirmesine şahit oldu: Mevcut
bütün sosyal ve ekonomik kurumları silip süpürme ve onların yerine daha önce
olanlardan temelden farklı bir şey ikame etme teşebbüsü. Avrupa’nın müstakbel
tarihi için daha da önemli olanı tek ve bölünmez modern ulus devletin, onun
ideolojik evladı olan kitle ordusuyla birlikte doğmasıydı. Dönem aynı zamanda
terörü ve, Napolyonik rejim formunda, ilk modern despotizmi de gördü.
1789’dan önceki dönem liberalizmin tarihinde bir biçimlenme dönemi idiyse,
orta –19. Asır onun klâsik dönemiydi. Bu dönem boyunca, yaratılmış yeni terimlerle ve eski kelimelerin anlamlarının değiştirilmesiyle bugün kullandığımız
siyasal kelime hazinesinin büyük bölümü varlık alanına girdi. O zaman liberal
fikirler tam olarak geliştirilmiş ve insicamlı bir fikirler seti yaratılmıştı. Bu çalışmaların çoğu 1789-1815’in olayları tarafından yaratılan entelektüel ve politik meydan okumaya cevaben yapılmıştı (cevaptı). Ne Metternich’in ve Kutsal
İttifak’ın reaksiyoner ve konservatif politikalarını desteklemiş ne de Jakobenizmin devrimci ideallerini savunmuş olanlar için, inandıkları ve elde etmeye çalıştıkları şeyin daha açık bir anlaşılışını geliştirmek gerekliydi. O zamana varıldığında, İngiltere’de derin bir sosyal değişme sürecinin ilerlemekte olduğu aşikâr
hâle gelmişti ve, 1830 itibariyle, süreç hâlihazırda doğduğu ülkenin dışına yayılmaya başlamıştı. Bu olaylardan daha sonra yanıltıcı şekilde Endüstriyel Devrim
diye söz edilecekti.
Bunun merkezî fenomeni sürdürülebilmiş, uzun vadeli ekonomik büyüme ve
toplam servet miktarı ile büyük insan kitlelerinin hayat standartlarında hızlı bir
yükselmeydi. Bu maddî ilerlemeye toplumun tabiatında hâlâ devam eden tabiatı
itibariyle geç Neolitik Çağda tarımın doğmasından beridir her şeyden daha derin
(büyük) olan bir değişikliği meydana getiren hızlı ve yaygın şehirleşme tarafından refakat edildi. 19. Asır’ın büyük entelektüel meydan okuması bu devrimci
süreci anlamak ve açıklamaktı. Klâsik liberalizm hâlihazırda 18. Asırda gelişmiş
fikirlerin geliştirilmesiyle ortaya çıktı ve hem vuku bulmakta olan şeyin bir anlatımını yapmak hem de spesifik bir toplum, devlet ve kamu politikasını savunmak
için lisan temin etti.
1830’lar itibariyle Rusya hâriç her Avrupa ülkesinde fark edilebilir liberal
siyasî hareketler vardı ve terim büyük Avrupa lisanlarının siyasal söylemine geniş ölçüde girmişti. ABD’de, Federalist döneme reaksiyon olarak, daha fazla özgürlük için bastıran bir dizi hareket teşhis edilebilir: Jeffersoncu Cumhuriyetçilik,
1820’ler ve 1830’ların Jacksoncu hareketi ve 1840’tan sonra büyüyen (köleliği)
iptalci ve “hür ülke” (free soil) hareketleri. Britanya’da, 1820’ler, bir yeni reform-
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cular neslinin, Henry Broughan Sydney Smith, James Mill, Jeremy Bentham ve
Felsefî Radikalller gibi insanların belirişini gördü. Gelişen liberal hareketin büyük figürleri olan Richard Cobden ve John Bright 1830’larda ünlü-önemli oldu
ve 1846’da liberalizm Tahıl Kanunları’nın iptali ve İngiliz devletinin serbest ticaret lehine dönmesiyle belki de en büyük zaferini kazandı. 1857’de teşhis edilebilir ve saflarında 19 Asır İngiliz liberalizminin egemen figürü olacak William
Ewart Gladstone’un da yer aldığı bir İngiliz Liberal partisi varlık alanına girdi.
Fransa’da François Guizot gibi politikacılar ve Antonie Louis Claude Destutt de
Tracy, Benjamin Constant ve Madame Germaine de Stael gibi “Doktrinerler” ve
entelektüel figürler vardı. Almanya, belki de, Britanya dışında, Karl von Rotteck,
Karl Welken ve Friedrich Dahlman gibi bireyleri kapsayan, en aktif ve en başarılı liberal harekete sâhipti. Hareketin çoğu Immanuel Kant ve Wilhelm von
Humboldt gibi Aydınlanma’nın büyük figürlerinden etkilenmişti. İtalya, İspanya,
Macaristan ve Hollanda, her biri, kendi öncü figürlerine ve hareketlerine sâhipti.
Bu çoğalma bir ayrı, farklı, millî hareketler meselesi değildi. Daha çok, üç ana dil
kültüründeki, İngilizce, Fransızca ve Almanca’daki yazarlar arasında büyüyen bir
fikirler değişimiyle gerçek bir ulus ötesi (transnational) hareket vardı. Britanya,
ABD ve Kanada’da bir “transatlantik kanaat”ın (persuasion) varlığı iyi biliniyordu,
fakat onun fikirlerinin ve tezlerinin çoğu J. S. Mill ve Lord Acton gibi çok lisanlı
bilginler aracılığıyla Fransa veya Almanya’dan geldi. Sonrasında, İngiliz liberalizmi Kıta Avrupası’nda güçlü bir tesir bıraktı.
Hangi inançlar ve argümanlar seti bu bireyleri ve hareketleri birleştirdi? Bazı
yazarlar toprak sâhipliği, oy hakkı, entelektüel mülkiyet ve eğitim gibi konular
üzerinde liberaller arasındaki canlı tartışmaları inceleyerek, insicamlı bir liberal
siyasî hareketin de sistematik bir inançlar ve fikirler setinin de var olmadığını
ileri sürdü. Onların görüşünde liberalizm bir tartışma (tez) tarzı veya vokabüleri
olmaktan daha fazlasına varmadı, ki bunlar şaşırtıcı çeşitte amaçları savunmak
için kullanılabilirdi. Şüphesiz, büyük bir çeşitlilik vardı, fakat bu nokta abartılmamalıdır: Klâsik liberalizmin fikirleri insicamsız olacak kadar çeşitli değildi. Gerçekte, çok çeşitliliğe (İngiliz liberalleri için faydacılığın ve Almanlar için romantizmin önemi gibi) rağmen, birçok tema hakkında bu temalara ayrı bir Amerikan,
Fransız veya Alman aksan verildiği zaman bile, belirgin derecede bir anlaşma
vardı. Bu fikirlerin çoğu çağdaş liberteryen düşüncede önemli rol oynar; diğerleri, hâlâ marjinal ilgi görmesine rağmen, önemini kaybetmiştir.
Her zaman en önemlisi olmasa da ilk sırada ekonomik hayatla ve refah ve
harmoniye yarayışlı kamu politikalarıyla ilgili fikirler seti yer aldı. Bu fikirlerin
geleneksel entelektüel şeceresi onları orijinal olarak Adam Smith tarafından formüle edilmiş ve David Ricardo, Thomas Maltus ve J. S. Mill tarafından geliştirilmiş fikirler olarak görür. Gerçekte, çok popüler ve yaygın argümanda Simith’den
gelen, Jean Baptiste Say gibi figürleri kapsayan ikinci bir soy hattı, aynı derecede
önemlidir. Temelde yatan fikir toplumun ekonomik hayatının, kendi hâline bıra-
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kıldığında servet üretecek ve bireysel kişinin –kendisiyle– ilgili amaçlarını takip
etmesini kamu yararlarına çevirecek dinamik ancak kendi kendini regüle eden
bir sistem olduğuydu. Birçok kamu politikası en başta özel kararların sonuçlarına devletin müdahale etmemesi (laissez-faire) genel ilkesini, korumacılığın ve
ticaretteki diğer sınırların ilgasını, serbest ticarete desteği, düşük vergilemeyi,
devletin tutumluluğunu, sıkı parayı ve sözleşme özgürlüğünü takip etti. Bu prensiplerin hepsi birbiriyle bağlantılıydı ve genellikle serbest ticaret genel başlığı altında özetlendi. Şurası önemlidir: Bunlar, ekonomik argümanlar olmalarına
rağmen, yalnızca ve hatta esas itibariyle ekonomik etkinlik temelinde savunulmadı. Genel tezler ahlâkîydi ve otonomi, kişisel sorumluluk ve serbest mübadele
aktörleri –özellikle millî sınırları aşan ticaret– ve barış arasındaki bağlantı gibi
temalar vurgulandı.
Bir diğer önemli nokta bu fikirlerin hiçbir anlamda konservatif olmamalıydı.
Onun yerine, gayet radikaldiler ve cinsler arasındaki ilişki ve farklı ırkların ve
etnik grupların statüsüne ilişkin implikasyonlar dâhil, doğrudan doğruya ekonomik olmanın çok ötesine geçen implikasyonlara sâhiptiler. Özelde, şunlarla
birleştiler ve onlara yönelik keskin bir atağa yol açtılar: Devlet destekli imtiyaz,
sosyal eşitsizlik ve adâletsiz sınıf ayrılıkları.
Klâsik liberalizmin neredeyse unutulmuş bir unsuru onun sınıf ve sosyal bölünmeler teorisiydi. Bugünlerde bu tür analiz esas itibariyle Marksizmle ilişkilendirilmektedir, fakat o orijinal olarak liberal düşünürlerin yazılarında ortaya
çıkmıştır –Marx’ın serbestçe kabul ettiği bir şey. Mamafih klâsik liberal sınıf
teorisi Marx ve takipçileri (epigoners) tarafından ortaya konulan teoriden farklıydı. Onun temel önermesi şudur: Zenginlik elde etmenin yalnızca iki yolu vardır, ya üretim ve mübadele ya da yağma (yani zor kullanarak). Bunu şu izledi: Toplumdaki temel bölünme bir tarafta çalışkan veya üretken sınıflarla diğer
tarafta parazit (asalak) veya sömürgen sınıflar arasındadır. Sınıflar üretim veya
mübadele ilişkilerinden çok siyasal gücün zorlama kurumlarıyla olan ilişkileri
tarafından belirlenirler (tanımlanırlar). Sömürgeci egemen sınıflar siyasal güce
ulaşma imkânlarını kullanan ve kendilerini serveti yaratan sınıflar pahasına zenginleştirebilen sınıflardır. Sömürücü (istismarcı) grup, birçok liberal anlatıma
göre, aristokratları, yerleşik kilisenin din adamlarını, devlet tahvili sâhiplerini
ve aynı zamanda yardım almakta olan (in relief) sağlam vücutlu kimseleri kapsar.
Üretken sınıf köylüleri, zanaatkârları, işçileri, tüccarları, her türden aracıları ve
müteşebbisleri kapsar. Liberal sınıf teorisi İskoçya’da James Millar gibi yazarların yazılarında ortaya çıktı (doğdu) fakat en tam ifadesini Charles Comte, Charles
Dunoyer ve Agustin Thierry tarafından geliştirildiği ve rafine hâle getirildiği
Fransa’da buldu. Onların analizi bir tarih sosyolojisinin kurulmasına yol açan,
bir teorik devletin ve siyasal gücün orijinlerinin teorik bir anlatımını kapsadı
(involved). Onların analizi keza başlangıçta ayrı bir tarihî gelişme teorisiyle bağlantılıydı, ki bu teori aralarında Adam Smith’n de bulunduğu İskoç Aydınlanması
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yazarlarının eserlerinde doğdu fakat Comte ve Dunoyer’in yazılarında daha geniş olarak izah edildi. Bu teoriye göre, tarih nihaî olarak ticarî veya endüstriyel
safhada son bulan birbirini takip eden ekonomik ve sosyal gelişme safhalarından
veya seviyelerinden müteşekkildi. Her safha ayrı türden sosyal ve politik ilişkiler
tarafından işaretlendi (marked). İngiliz liberal Herbert Spencer bu tarihî oluşumu,
zora, üretken sınıfın istismarına ve hiyerarşiye dayanan askerî toplumlardan (militant) gönüllü, sözleşmeli ilişkilere dayanan endüstriyel topluma hareket olarak
izah etti. Bu evrim bir başka klâsik liberal yazar olan Sir Henry Sumner Maine
tarafından sosyal ilişkiler ve hukukta “statüden sözleşmeye” hareket olarak tasvir edildi. Bütün bu düşünürler, toplum ilerledikçe, zorlama alanının ve bundan
dolayı devletin ve iktidarın, aynen gönüllü işbirliği alanının genişlemesi gibi,
daralacağında hemfikirdi. Nihaî sonuç bir minimal devlet veya, hatta, iktisatçı
Gustave de Molinari ve genç Herbert Spencer gibi bazı radikal düşünürlere göre,
sıfır devlet olacaktı.
Klâsik liberaller siyasal düzenlemeler hakkında açık bir fikirler setine sâhipti.
Ana gaye toplumda zorun ve gücün hacmini azaltmaktı. Onlar siyasal gücün
yalnızca birey haklarını korumak ve sürdürmek için kullanılması gerektiğine
inandılar. Liberalizmin iki merkezî politik ideali anayasal devlet ve hukukun
hâkimiyetiydi. Bu idealler Almanya’da, bütün Avrupa’da tesirli bir fikir olan
Rechtsstaat (Recht terimi Almanca’da hem “hukuk” hem “hak” anlamına gelir)
fikrinde birleşti. Bu kavram hukukun birlik oluşturma, serbest birlik, sözleşme
ve inanç ve vicdan özgürlüğü hakları gibi tüm kişisel haklar yelpazesini tanıyacağını ve koruyacağını ima etti. Belki en önemlisi, devletin hukuk tarafından
yönetilmesi gerektiğini ima etti.
Devletin alanını daraltmak veya sınırlamak için zorlayıcı bir sebep devlet iktidarı ile savaş arasındaki sıkı bağdı. Çoğu liberal hareketin ve politikacının bir ana
hedefi savaşın yerinin uluslar arası ihtilafları çözmenin bir aracı olarak hakemlik
tarafından alınmasıydı. Bu yüzden kimlik kâğıtlarının ve bireylerin serbestçe hareketleri üzerindeki sınırların ilgası önemli bir hedefti.
Bir diğer önemli fikir dinî inancın özelleştirilmesi veya kilise ve devlet ayrılığıydı. Dinî inancın bir özel tercih meselesi olduğu artık kişinin elbise veya yemek tercihinden daha fazla hükümeti ilgilendirmediği ileri sürüldü. Şimdi büyük
ölçüde seküler bir çağda yaşadığımızdan bu talebin ne kadar radikal olduğunu
ve ne devrimci bir değişiklik yaratacağını idrak etmek zordu. Bu, hâlâ, dünyanın
bazı parçalarında, özellikle birçok İslâmî ülkede, ihtilaflı bir konu olmaya devam
etmektedir. Bu talebin temelinde yatan iddia, devletin belirli bir iyi hayat görüşünü teşvik etmekle bir ilgisinin olmaması gerektiği geniş bir dizi yoğun politik
tartışmalarda ifade bulmaktadır. Genellikle, anti klerikalizmin ve sekülarizmin,
Anglosakson türe zıt olarak, Kıta Avrupası veya Latin Amerika liberalizminin
özellikleri olduğu söylenir, fakat bu görüş 1820’lerin ve 1830’ların hem Ameri-
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kan hem İngiliz yazarlarının yazılarının okunması tarafından tasdik edilmez. Mamafih, bu düşünürlerin kilise ve devleti birbirinden ayırmayı istemiş olması yüzünden klâsik liberalizmin başlangıçta ateizmle veya serbest düşünceyle birleşik
olduğu düşünülmemelidir. Bazı liberallerin ateist olmasına rağmen, çoğunluk
değildi ve gerçekten organize liberalizm ile belirli dinî inançlar (denominations)
arasındaki bağ kuvvetliydi.
Bir diğer karmaşık, genellikle dini inançlarla bağlantılı fikir, hem bir sosyal
eylem teorisine hem bir ideal sosyal organizasyon biçimine işaret eden gönüllülüktü (voluntarism). Gönüllülük yegâne münasip kollektif davranış biçiminin,
hepsi de çıkma hakkına (the right to exit) sâhip bireylerin hür birliği olduğunu
ima etti. Avrupa’nın Protestan ülkelerinde ve Birleşik Devletler’de bu fikir muhalif Protestan kiliseleri tarafından savunulan bir kilise idaresi biçiminden kaynaklandı: Kilise kendi kendini yöneten cemaatlerin bir hür birlikteliğiydi, ki bu
cemaatlerin her biri de inananların hür bir birliğiydi. Mamafih, bu fikir Katolik
Avrupa’nın belirli bölümlerinde de bulunacaktı ve belki de en tafsilatlı şekilde, onun taraftarlarının Orta Çağ İspanyası’nın kardeşliklerinden ilham aldığı
İspanya’da izah edildi (geliştirildi). Bu düşünce tarzının liberalizmle bağdaşan siyasal düzenlemeler için radikal implikasyonları vardı ve bu tarz dikkat çeken bir
derecede desantralizasyon ima etti. Onun diğer temel uygulaması sosyal politika
alanındaydı. Burada, o, gelir kaybına, sağlık sorunlarına ve yaşlılık çağının sıkıntılarına karşı korunma ihtiyacı gibi sosyal problemlerin çözümü için karşılıklı
yardıma veya kollektif öz-yardıma-desteğe yol açtı. Bu nosyon baştanbaşa Avrupa ve Kuzey Amerika’da zengin bir çeşitlilikte karşılıklı yardım veya arkadaşlık
cemiyetlerinde ifadesini buldu, ki bunların çoğu şimdi refah devletinin yükselmesi tarafından ortadan kaldırılmıştır. Daha büyük yaşama (hayatta kalma) güçleri gösteren bir diğer uygulama “halkın bankaları” (people’s banks) veya kredi
birlikleriydi, ki bunlar gönüllülüğün büyük teorisyenlerinden biri olan Alman
liberal Hermann Schulze-Delitzsch tarafından savunuldu.
Klâsik liberalizmin diğer unsurları birçok bakımdan birleştirmiş olan son ana
unsuru belli bir insan bireyselliği konsepti ve her bir insanın değeri ve eşsizliğiydi. Bu bireycilik belli bir kültür türü ve insanın tam insanlığıyla bağdaşır bir
insan karakteri üzerinde kuvvetli bir vurguya yol açtı. Bu karakter ideali gerçekte çoğu 19. Asır liberali için merkeziydi; Acton’un iktidarın yozlaştırıcı etkisi
hakkındaki meşhur sözleri (remark) iktidarın iktidar sâhipleri üzerindeki etkisine işaret etmekteydi. Bu nosyon, bütün Avrupa ve Kuzey Amerika’da, bir liberal söylemin bir unsuru olarak bir merkezî rol oynamasına rağmen ilk olarak
Almanya’dan ve durumuna göre oluşma, gelişme, yetişme, kendi kendini gerçekleştirme olarak çevrilebilecek Bildung fikrinden geldi. Bu bireysel tercihin zorla ve
hatta sosyal baskı yoluyla sınırlamasının uygunsuzluğu hakkında gayet liberteryen mütalaalara yol açtı. Bu alandaki iki klâsik eser Wilhelm von Humboldt’un
The Limits of State Action’u (Devlet Faaliyetinin Sınırları) ve John Stuart Mill’in
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Humboldt’un eserinden çok etkilenen On Liberty (Hürriyet Üstüne) isimli kitabıydı. Liberal düşüncenin daha ileri bir veçhesi, en iyi bilinenlerinden biri Samuel
Smiles’ın Self-Help’i (Kendine Yardım) olan birçok eserde ifade edilmiş olan kişisel sorumluluk, bağımsızlık ve kendine-yardım üzerindeki vurgusuydu.
Demokrasi, abartılı (extreme) genel oy hakkı ve çoğunluk yönetimi olarak anlaşıldığı biçimiyle, esas itibariyle liberalizmin temel prensipleri arasında bulunmamaktadır. Kesinlikle, 19. Asır ilerledikçe, birçok klâsik liberal demokratik hükümet biçimi ve oy verme hakkının genişlemesi ihtiyacını vurgulama noktasına
geldi. Jacksonianların ve İngiliz Felsefî Radikallerinin durumunda olduğu gibi
bazıları bu fikri daha bile erken savunmuştu. Mamafih, klâsik liberallerin demokrasiye yönelik tavrı her zaman değişken oldu. Dizginlenmemiş bir demokraside
azınlıkların çoğunluk tarafından tahakküm altına alınması potansiyelinin farkındaydılar. Oy verme hakkı görevler ve yükümlülükler getiren sorumluluk seviyesinde bir hak olarak görülmedi, bu J. S. Mill dâhil birçoğunun gizli oy vermeye
muhalefet etmesinin bir sebebiydi. Liberaller tarafından oy hakkını genişletmek
için kullanılan ana tez hükümetlerin yalnızca delege edilmiş bir otoriteyi kullandığı (bu fikir bir Leveller, Thomas Rainborough, tarafından 1647 gibi erken
bir tarihte ortaya atılmıştı) ve demokratik politik kurumların politik gücün istismarcı azınlıklar tarafından kullanılmasına karşı bir koruma olarak hizmet ettiği
teziydi. Rousseaucu popüler egemenlik ve genel irade tezleri liberaller tarafından pek kullanılmadı. Dahası, 19. Asır liberalleri, kesinlikle gelişmiş bir siyaset
vizyonuna sâhip olduklarından, demokrasinin uygun şekilde işlemesi için belirli
önşartların egemen olması gerektiğini ileri sürdü: Mülkiyetin geniş dağılımı,
ekonomik bağımsızlık, eğitim, oy veren vatandaşın zihni bağımsızlığı ve bir gelişmiş toplumsal kültür. Kitleleri küçümsemekten ziyade bu mütalaalar onları oy
hakkının tedricen genişlemesini ve oy hakkının ekonomik bağımsızlığa ve, sıklıkla, silâh taşımaya (bearing of arms) bağlı olmasını savunmaya sürükledi.
Bu liberal argümanlar kısmen karşı oldukları veya reddettikleri şeyler tarafından tanımlandı. 19. Asır’ın son otuz-otuz beş yılına kadar klâsik liberalizmin
ana muhalifleri çeşitli türlerden muhafazakârlardı: Fransa’da kralcılar ve “ultras”,
Britanya’da geleneksel Toryler, ABD’de Federalistler ve Whigler ve Avrupa’nın
çoğu yerinde “taç ve sunak”ın savunucuları. Liberalizme muhalefetin kalıcı bir
yeri (locus) bu muhafazakâr kategoriyi açıkça tasvir etmez; onlar en iyi şekilde
popülist veya cumhuriyetçi olarak tasvir edilir. Bu grup Thomas Carlyle, John Ruskin, Orestes Brownson ve Jean Simonde de Sismandi gibi isimleri ve Chartism
gibi siyasî hareketleri kapsadı. Bütün bu düşünürlerin ve hareketlerin ortak bir
eleştirel veya hasmâne modernite görüşüydü. Liberaller modernitenin ekonomik
ve sosyal transformasyonlarını toplamda yararlı görürken, eleştirenler onları çok
tahripkâr gördü. Onlar akıl, özgürlük, bireycilik ve kozmopolitanizm liberal değerlerine karşı gelenek, otorite ve partikularizmi desteklediler. Sosyalizm en iyi
orta-yol doktrini olarak anlaşılır; onun merkezî tezi, özellikle Marksist versiyo-
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nunda, moderniteye yönelik popüler eleştiriyi kabul ederken, moderniteyi bütünüyle iptal etmenin gerekli olmadığıydı. Çelişkiler ve tansiyonlar sosyal ve
politik organizasyonun daha yüksek bir seviyesine ilerleyerek çözülebilirdi, ki
bu seviyede modernitenin yararlarını, ekonomik sömürü, yabancılaşma, sosyal
aksama ve çarpılma ve cemiyetin kaybı olarak anlaşılmış, algılanan maliyetler
olmaksızın elde etmek mümkündü.
19. Asır’da klâsik liberalizmle karmaşık bir ilişkisi olan diğer önemli iki doktrin doğdu. İlki nasyonalizmdi. Millî bilinç, erken bir tarihten beri var olmasına
rağmen, Fransız Devrimi’ne kadar pek az politik implikasyona sâhipti. Nasyonalizm siyasî doktrini –her milletin kendi devletine sâhip olması gerektiği ve milletin devlet için yegâne uygun temel olduğu– tam hâliyle 1815’ten hemen sonra
belirdi. Başlangıçta, hanedan devletini korumaya kararlı muhafazakârlar genel
olarak milliyetçiliğe karşı hasmâne iken, liberalizm ile milliyetçilik arasında yakın bir ilişki vardı. Giusseppe Mazzini gibi figürler hem nasyonalist hem liberal
geleneklere girmekteydi. Birleşik Devletler’de Amerikan devletinin tabiatıyla ve
anayasal sözleşmeyle ilgili özgül bir görüş olmaya meyleden nasyonalizm ilk
olarak Alexander Hamilton tarafından formüle edildi ve ifade edildi ve Henry
Clay ve Daniel Webster gibi Whig politikacılar tarafından daha da geliştirildi. Genel olarak söylenirse, klâsik liberaller ulusal self-determinasyonu ideolojilerinin
bir parçası olarak kabul etti. Bu onların emperyalizm ve kolonyalizme muhalefetiyle uyumluydu ve millî self-determinasyon bireysel özgürlüğün kollektif karşılığı sayıldı. Almanya’da ve orta ve doğu Avrupa’da ulusal self-determinasyon
özgürlüğün kazanılmasının bir önşartı olarak görüldü. Gittikçe artan şekilde
klâsik liberaller nasyonalizmde içkin problemlerin farkına vardı, fakat çözümün
minimal devlette, bireysel haklarda ve bazı tür federalizm yoluyla azınlıklar için
otonomide yattığını düşündü. Liberaller arasında geleneksel (conventional) nasyonalizme düşman bir azınlık görüşü vardı. Bu görüş Lord Acton ve Macar filozof
Jozsef Eötvös tarafından ortaya kondu. Bu yazarların her ikisinin de idrak ettiği
üzere, nasyonalizm bir devlette (ülkede) yalnızca bir egemen güç olabileceği fikriyle birleşince liberaller için problematik oldu. Maalesef onların ikazları dinlenmedi ve nasyonalizmin egemen bölgesel devletle bileşimi liberal fikirler ve
umutlar için ölümcül olacaktı. Bu her yerdeki, fakat özellikle Almanya ve Birleşik
Devletler’deki durumdu.
Liberalizm için teorik problemlere sebep olan diğer doktrin feminizmdi. “Kadın problemi” olarak adlandırılan bu problem 19. Asırda merkezî tartışmalardan biri oldu. Liberalizmin bireysel haklar ve tercih üzerindeki vurgulamasının
yaptığı gibi liberalizmle birleşik (associated) eleştirel rasyonalizm ve bireycilik
geleneksel kadın görüşlerinin sorgulanmasını gerektirdi. 19. Asır’ın ortalarında
Avrupa ve Amerika’da bir organize feminist hareket belirdiğinde bazı organizasyonlar liberalizme düşmandı. Mamafih, çoğunluk, liberal hedeflerin benimsenmesinin kadınların kurtulmasına (emancipation) yol vereceği temelinde, liberal
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fikirlere kuvvetle bağlıydı. Neredeyse tamamıyla unutulmuş bir gerçek, Harriet
Martineau, Elizabeth Cady Stanton ve Josephine Butler gibi birçok önemli 19.
Asır feministinin, bazı bakımlardan, militanca bireyci olduğuydu.
1860’a kadar olan dönemde liberal hareketler bir dizi zafer kazandı. Serbest
ticaret gittikçe yayıldı, yüksek noktasına İngiltere ve Fransa arasında 1860’taki
Cobden-Chevailer ticaret antlaşmasıyla ulaştı. Genel olarak söylenirse her yerde merkantilizm ve devlet kontrolünden serbest ekonomiye, mutlakiyetçilikten
temsilî anayasal yönetime, inanç tekelinden ifade ve vicdan özgürlüğüne ve hiyerarşiden sosyal ve hukukî eşitliğe doğru bir hareket vardı. O zamana kadar
yaygın olan kölelik, serfliğin ve gayri özgür emeğin diğer türleri gibi, ilga edildi.
Artık eski ilkel sistemin kalıntıları olarak görülen kolonyalizm ve emperyalizme
karşı bir reaksiyon vardı. Eşyaların-malların, sermayenin ve emeğin serbest hareketi ve okyanus aşan kablo, vapur (steamship) ve demiryolu yoluyla gerçek bir
dünya ekonomisi varlık alanına girmekteydi. Tam da zafer ânındadır ki klâsik
liberalizm bir dizi kritik, sonraki nesil nezdindeki kaderinde-geleceğinde keskin
bir düşüşe (reversal) sebep olacak kriz yaşadı.
Yenilgilerin bazıları aşikâr zaferler biçimini aldı. 1861 yılı, asrın büyük liberal
devlet adamlarından biri olan Camillo di Cavour’un liderliği altında, uzun-soluklu
bir liberal dava olan İtalyan birliği hareketinin, Risorgimento’nun nihaî zaferini
gördü. Fakat, sonuç yalnızca Cavour’un niyet ettiği gibi İtalya’nın hızla gelişen,
liberal kuzey parçasının birleşmesi değildi, fakat, Giuseppe Garibaldi’nin İki Sicilya Krallığı’nı fethi yüzünden geri ve reaksiyoner güneyi de kapsayan bir devletin
yaratılmasıydı. Sonuç İtalyan liberallerinin liberalizme derinden düşman bir nüfus
içinde daimî bir azınlık durumuna düşmesi ve liberal politikacıların ancak gittikçe yozlaşmış ve umutsuz yollarla iktidarda kalmaya muktedir olmasıydı. Cavour
birleşmeden hemen sonra vefat etti ve yerini alacak onun kadar kaliteli biri yoktu.
Hem kısa hem uzun vadede daha önemli olan Almanya’daki zamandaş olaylardı. 1815’ten sonra Prusya Alman liberallerinin büyük umuduydu. Prusya’nın Ren
nehri eyaletleri liberalizmin kalbiydi. Mamafih, 1850ler gittikçe çılgınlaşan Kral IV.
Frederick William’ın reaksiyon politikasını gördü. Yine de, 1859’da liberaller Prusya parlamentosunda veya Landtag’da net bir çoğunluk kazandı. Kleindoutschland,
reaksiyoner, mutlakiyetçi Avusturya’yı dışlayan bir birleşik, liberal Almanya hedefi gerçekleşmek üzereymiş gibi göründü. Sonra, 1862’de, Yeni Prusya yöneticisi, I. William, Paris elçisini Prusya’nın başbakanı olarak atadı. Otto von Bismarck
1866 yılındaki Yedi Hafta Savaşı’nda Avusturyalılara karşı ezici bir zafer kazandı.
Bu askerî başarı Kuzey Almanya’yı Prusya altında birleştirdi ve Prusyalı liberalleri tamamen devre dışına itti ve böldü. Liberaller iki parçaya bölündü; bir parça
Bismarck’ı destekledi ve Almanya’daki liberalizm etkilerinden asla kurtulamadığı
bir yenilgi yaşadı. 1871’de, Almanya gerçekten birleşmişti, fakat Bismarck’ın şartları altında ve onun liberal muhaliflerinin tamamen tahribini işaretleyen bir şekilde.
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Aynı dönem Anglosakson ülkelerdeki kritik dönüş noktalarını da gördü. 1847’te,
Gladstone’nun ilk büyük reformu, muhafazakârların 1846’dan beri ilk defa bir parlamenter çoğunluk kazanmasıyla, beklenmedik bir seçim yenilgisi yaşadı. Liberaller gelir vergisinin ilgasını –gelir vergisine devletin insanların ne kadar kazandığını bilmeye hakkı olmadığı liberteryen ilkesi temelinde karşı çıktılar– ve
onun yerine bir alkol vergisinin konmasını savunan bir programla seçime girdiler.
Toryler başarılarını, kısa bir süre sonra Benjamin Disraeli’nin Kraliçe Victoria’yı
1876’da Hindistan’ın imparatoriçesi ilan etmesiyle sembolize edilen canlanmış
bir emperyalizme borçluydu. Amerika’da daha önemli olaylar vardı. İç Savaş, yalnızca, ilk “total savaş”taki korkunç savaş kayıpları anlamında değil, fakat Amerikan cumhuriyetinin tabiatının transformasyonu anlamında korkunç bir maliyetle kölelerin uzun süredir peşinden koşulan emansipasyonuna yol açtı. Hamilton,
Clay ve Webster tarafından telafuz edilen devlet muzaffer olmuştu ve savaştan
sonra devlet kuvvetinde kayda değer bir “gerileme” olmasına rağmen, refah devletinin İç Savaş emekli maaşları (pensions) biçimindeki temelleri dâhil geniş bir öncüller bütünü tesis edilmişti. Özgürlüğün –Almanya, Britanya ve Birleşik Devletler’deki– bütün bu yenilgilerini birleştiren şey, nasyonalizmdi, bir kollektif, ulusal
amaca veya kadere ulaşmak için çalışan bir egemen, millî devlet fikriydi.
19. Asır’ın son otuz yılı klâsik liberalizmin hem bir fikirler demeti hem bir
politik hareket olarak gerilemesini gördü. Duruma göre Gilded Age veya La Belle Epoque olarak tasvir edilen dönem, geriye bakıldığında, liberal uygarlığın bir
tür pastırma yazı gibi görünür. Gerçekte bu uygarlığın temelleri mütemadiyen
erozyona uğratılmaktaydı. Birçok devlet daha önce tesis edilmiş liberal çözümlerden uzaklaşma politikaları yönünde bir harekete şahit oldu. Britanya’da hayatî
bir olay ilk Gladstone hükümetinin 1870 Eğitim Kanunu ile zorunlu bir devlet
eğitimini yaratmasıydı. 1870 itibariyle müdahaleci yaşama faaliyetinin büyümesi
Herbert Spencer için The Man versus the State’de kuvvetli bir saldırı yapmasına
yetecek kadar artmıştı, ki Spencer “şimdi liberal diye anılanlar yeni bir tür Torylerdir” dedi. 1870’den sonra liberal tezler radikal muhtevalarının ve ayırt edici vasıflarının çoğunu kaybetmişti ve gittikçe artan ölçüde savunmacı ve muhafazakâr
oldu. Liberal fikirler artık gündemi belirlememekteydi. Bu gelişmenin bir veçhesi
diğer tartışma alanları pahasına ekonomik meseleler ve tezlerde devamlı büyüyen
bir odaklanmaydı. Bir diğeri kültürün muhtevasında dramatik değişiklikti. Çoğu
orta 19. Asır ressamları, kompozitorleri ve yazarları klâsik liberalizme sempati
duymuştu, ve bu görüşler eserlerinde yansıtılmıştı. Verdi, Stendahl, Hugo,
Trollepe, Beethoven, Brahms ve Manzoni, bu isimlerin hepsi ateşli liberallerdi.
Asrın sonraki parçasının ana artistik figürleri, Zola, Ibsen ve Wagner dâhil, hemen
hemen istisnasız liberalizme ve burjuva uygarlığına düşmandı.
Bir doktrin olarak klâsik liberalizmin gerilemesinin bir veçhesi liberal tez olarak zikredilen şeyin çoğunun muhtevası ve biçimdeki bir değişiklikti. Her ülkede
liberalizm İtalya’da olduğu gibi ılımlı/radikal veya İngiltere ve Kuzey Amerika’da
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olduğu gibi klâsik/yeni olarak tasvir edilen iki ayrı fakat bağlantılı söyleme ayrıldı.
1890’lar Britanya’da yeni liberalizmin, ABD’de ilerlemeciliğin yükselmesini gördü. Almanya’da liberalizmin Friedrich Naumann gibi yazarlar tarafından ortaya
konulan yeni türü Eugen Richter ve Ludwig Bamberger gibi yazarlar tarafından
ortaya konmuş eski türün yerini aldı. Yeni liberalizm liberalizmin, en yüksek siyasal iyi olarak özgürlüğe bağlılığı muhafaza eden, fakat terimi yalnızca zorlamanın namevcudiyetine işaret eden negatif özgürlükten ziyade pozitif özgürlük
veya kapasite olarak yeniden tanımlayan kolektivist bir türüydü. Yeni liberalizm
devlete hem sosyal hem ekonomik meselelerde çok daha fazla rol verdi ve sosyal
gelişmeyi artan özgürlük değil, büyüyen sosyallik (sociability) ve kollektif işbirliği
olarak tanımladı. Bu değişiklik meydan okumasız kalmadı. 1880’ler ve 1890’lar bütün ülkelerde, fakat özellikle Britanya ve Birleşik Devletler’de, self-styled bireyciler
ve kolektivistler arasında hararetli bir tartışma gördü. Britanya’da sınırlı devlet
davası Liberty and Property Defense Leaque ve Personel Rights Associaton gibi
organizasyonlar tarafından savunuldu ve Helen Blackburn, Jessie Boucherett ve
Josephine Buttler gibi eski nesil feministler tarafından kuvvetle desteklendi. Birleşik Devletler’de bir önemli bireyci liberal, “Birleşik Devletlerin İspanya tarafından
fethi” gibi yazılarda 1896’dan sonra emperyalizme kaymanın sert bir eleştirmeni
olan William Graham Sumner’dı. Tartışma en iyi özgürlük ve ilerleme gibi anahtar
terimlerin anlamı üzerine odaklanarak anlaşılır. Bu fikirlerin anlamındaki kayma
1900’da E. L. Godkin tarafından The Nation’da tasvir edildi:
Siyaset dünyasında Liberalizm gerilemekte olan, neredeyse ölü bir güç. İngiltere’de liberal partinin durumu gerçekten müşkül. Fiiliyatta bir liberal-emperyalist parti kurmaktan bahsediliyor;
ateş ve su kadar zıt eğilimlerin ve teorilerin bir bileşimi. Diğer tarafta, geleneklerini sosyalistlerle ortak dava güdecek kadar az anlayan sözüm ona Liberaller adı verilen bir fraksiyon var.
Ancak bir kalıntı (remnant), çoğu yaşlı adamlar, hâlâ Liberal doktrine bağlı ve onlar da ölünce
liberalizm hiçbir müdafiye sâhip olmayacak.
Bu tartışmanın sonucu kolektivistlerin kesin zaferiydi. ABD’de dönüm noktası muhtemelen
Grover Cleveland’in 2894’teki ikinci zaferini izleyen depresyondu. Bu depresyon 1894’te, o zamanın serbest ticaret, sınırlı devlet ve laissez-faire’ın partisi olan Demokrat Parti’nin ağır yenilgisine ve Kongre’de uzun bir Cumhuriyetçi egemenlik döneminin başlamasına yol açtı. Geç
19. Asır’ın bir özelliği devlet ile büyük işletmeler arasında bir ittifak üzerine kurulan yeni bir
tür konservatizmin doğmasıydı. Birleşik Devletler’de Cumhuriyetçi “fixer” tarafından kotarılan
bu ittifaktır ki daha kolektivist ve müdahaleci bir devlete doğru hareketin çoğunun arkasında
yatmaktadır. İlerlemeci dönem 1913’te, federal gelir vergisi koyan ve senatörlerin doğrudan
seçilmesini getiren 16. ve 17. Tâdillerin onaylanmasıyla, devletçilik istikametinde daha önemli
adımlar gördü. Britanya ve Avrupa’da klâsik liberalizmin yenilgisinin tarihi bu kesinlikte verilemez, fakat, hiç şüphe yok ki, 1890’lar itibariyle kesin bir klâsik liberal fikirlerden ve programlardan uzaklaşma hareketi vuku buldu.

19. Asır’ın son otuz yılı geniş bir anti-liberal fikirler setinin ânîden yükselişini gördü. Eskiden sınırlı desteğe sâhip bir doktrin olan sosyalizm ânîden önemli bir politik güç oldu. Emperyalizm kitlevî ölçüde yeniden canladı; militarizm
büyüdü ve 1900 yılı itibariyle Avrupa’yı karşılıklı birbirine düşman devletlerin
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silâhlı kampına dönüştüren eşi benzeri görülmemiş bir silâhlanma yarışına yol
açtı. Aynı sıralarda zemin kazanan diğer fikirler ojenik (eugenics) ve ırkçılıktı.
Sosyalizm, nasyonalizm, ırkçılık ve emperyalizm sıkı sıkıya birbirine bağlıydı ve genellikle aynı insanlar tarafından desteklendi. Aynı zamanda, insanların
davranışlarını, özellikle cinsel faaliyeti ve alkol kullanımını reforme etmek için
zor kullanmayı öngören hareketlerde dikkat çeker bir büyüme vardı. Bu sosyal
pürite ve yasaklama kampanyalarındaki liderler genellikle feminist hareketlerin daha önceki liberteryenizmlerini terk etmiş liderleriydi. Mamafih, en önemli
değişiklik devletlerin ekonomik ve sosyal politikalarındaydı. Örnek teşkil eden
Almanya’ydı. 1879’da Bismarck serbest ticareti terk etti ve Alman iktisatçı Friedrich List’in fikirlerine dayanan bir ekonomik nasyonalizm politikası tesis etti.
Bu program endüstrileşme için geniş ölçekli devlet desteğini ve teşviğini kabul
etti, ki bu çok geçmeden bütün dünyada, özellikle Rusya’da taklit edilen bir kalıptı. Zaten İç Savaş’tan önce bir koruma politikası takip etmiş olan Birleşik Devletler de gümrüklerin yalnızca varidat-sağlama cihazı olduğu tezini terk ederek
1860’dan sonra onu bütünüyle benimsedi. Demiryolları için devlet desteği, tüketicileri koruma kılıfı altında çıkarılan regüle edici yasamanın ilk önemli parçası
olan 1877 Devletlerarası Ticaret Yasası’na yol açtı. Emperyal Almanya, bütün
Avrupa’da ve en sonunda Amerika’da taklit edilen bir model sağlayarak, 1883’te
Bismarck’ın sozialpolitik veya devlet refahını benimsemesiyle sosyal politikada
da öncülük etti. Ana devletlerin korumacı politikaları, hatalı bir parasal politikayla birlikte, 1893 paniğine sebep oldu, fakat, genellikle olduğu gibi, bu, müdahalecilerin çıkarını artırdı. Daha önemlisi ana devletlerin değişen ekonomik politikalarının uluslararası ilişkilerdeki etkisiydi. Emperyal Almanya’nın büyüyen malî
ve ekonomik problemleri Alman elitini 1914’te iki cephede savaş yapma çılgın
kumarına bulaşıncaya kadar gittikçe riskli politikalar benimsemeye sürükledi.
1914-1918 Büyük Savaşı önceki asırda inşa edilmiş olan liberal uygarlığı tahrip etti. Bunun sonuçları arasında yalnızca 10 milyon ölü yoktu, fakat uluslararası para sisteminin çöküşü, Rusya’da bir komünist devrim ve, kısa bir süre sonra,
Almanya’da bir nasyonal sosyalist devrim ve nihayet daha büyük ve daha korkunç acılar gören bir İkinci Dünya Savaşı da vardı. Dünya Savaşı’nın sonunda doğan totaliter devletler kendi vatandaşlarının milyonlarcasını ve boyundurukları
altına düşen diğer milyonlarca insanı öldürdüler. 1914 ile 1945 arasındaki yıllar
liberalizmin her bakımdan gerçekten karanlık zamanlarıydı. Özgürlüğü, toleransı, serbest ticareti, sınırlı devleti ve barışı savunmaya devam eden bazı cesur
bireyler vardı, fakat bir ülkeden diğerine kolektivizm ve devletçiliğin müdafileri
tarafından yenilgiye uğratıldılar. Britanya’da kesin dönüş noktası 1909’da liberal
hükümet tarafından refah devletine doğru hareketti, bunu 1914’te, Defense of
the Real Act ile getirilen, sivil özgürlükler üzerindeki kitlevî kısıtlamalar izledi.
Britanya nihayet 1931’de serbest ticareti iptal etti. Birleşik Devletler’de Başkan
Herbert Hoover zamanında devletçiliğe doğru keskin bir hareket vardı, ki bu ha-
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reket 1932’den sonra Başkan Franklin D. Roosevelt’in New Deal’inin başlaması
ile hızlanan bir hareketti.
Bu iki örnek göstermektedir ki, liberalizmin radikal sosyalizm, faşizm, Nazizm
ve komünizmden ölümcül bir meydan okumayla yüzleşmesine rağmen, yaşayan
demokrasilerde politik gündem gittikçe artan ölçüde kolektivist yeni liberaller
ve sosyal demokratlar tarafından belirlendi. Siyaset bilimciler ve iktisatçılar gittikçe daha fazla devletten ekonomiye rehberlik edecek yaygın eylem talep etme
noktasına geldi, ki bunun sonucunda liberalizm bir anlam değişikliğine uğradı.
1950’ler itibariyle liberalizm hemen hemen tamamen liberalizmin kollektivist
versiyonuna işaret eder hâle geldi: İkinci Dünya Savaşı’nda faşizmin bozguna
uğratılmasını müteakiben komünizm, radikal sosyalizm ve faşizm çoğu Batı ülkelerinde başarılı şekilde kontrol altına alındı ve kolektivist sosyal liberalizm
egemen politik söylem oldu –bugün hâlâ öyle. Yaşamayı başaran klâsik liberaller gittikçe daha fazla politikanın egemen devletçi biçimlerine muhalefet etmek
için kendilerini muhafazakârlarla müttefik kılmaya sürüklendi. Çeşitli sebeplerle
bu Anglosakson ülkelerde çok daha kolaydı, gerçekte o derece ki, 1945’ten sonra
klâsik liberaller, genel olarak, birçoğunun benimsediği bir etiketle, muhafazakâr
olarak tasvir edildi. Mamafih, muhafazakârlık ve liberalizm doktrinleri arasındaki belirleyici farklar yerinde kaldı ve gittikçe daha fazla İngilizce-konuşan ülkelerde klâsik liberaller onları hem muhafazakârlardan hem kolektivist liberalizmden ayıracak şekilde kimliklerini tanımlamak için liberteryen terimine döndü.
Geç 1940’larda, kalan liberteryenler, içlerinden birinin, Albert J. Nock’un deyişiyle, bir “dağınık kalıntı” idi. Fikirleri politik ve akademik tartışmalarda çok az ilgi
görüyordu ve savunmuş oldukları politikalar tamamiyle gözden çıkmıştı. Bu marjinalleşme aynı zamanda yaklaşık 1930’dan sonra vuku bulan politik tartışmanın
hacmini ve ideolojik opsiyonların yelpazesini daralttı. Ancak işte bu noktadadır ki
fikirler ve onları benimseyen ekoller yeniden canlanmaya başladı. Entelektüel canlanma büyük ölçüde iktisat disiplininde yürütülen çalışmaların bir sonucu olarak
doğdu. 19. Asır’ın sonlarında vuku bulan, liberal politikalara destek veren bir entelektüel gelişme ekonomi biliminin “marjinal devrim” tarafından dönüştürülmesiydi, ki bu ekonomik analizdeki birçok temel zayıflığı ortadan kaldırdı ve bu alandaki
liberal fikirleri çok daha sağlam bir zemine yerleştirdi. 1920’lerde ve 1930’larda,
Avusturya İktisat Okulu, özellikle Okulun öncü isimleri Ludwig von Mises ve Friedrich A. Hayek, liberal düşünceye iki hayatî katkı yaptı. İlki Mises’in etkili ekonomik hesaplamaya girişme yeteneksizliği yüzünden bir saf sosyalist ekonominin
harfi harfine imkânsız olduğunu ispatlamasıydı. Hem Mises hem Hayek Konjonktür dalgalanması ve ekonomik depresyonun kaynakları için devletin parasal politikasıyla bağlantılı bir izah geliştiren bir ikinci katkıda bulundu.
İkinci Dünya Savaşı’nın müteakiben Şikago Üniversitesi’nde ve başka yerlerde
konuşlanmış liberteryen iktisatçılar Keynes ve takipçileri tarafından geliştirilmiş
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olan, savaş sonrası sosyal demokrat konsensusun merkezî politikası olmuş olan
talep yönetimi politikasının etkili bir kritiğini geliştirdi. Bu okul ile ençok birleştirilen isim, genel olarak serbest piyasaların etkili bir yayıcısı olacak olan Milton Friedman idi. İkinci Dünya Savaşı’nı izleyen uzun süreli ekonomik canlanma
boyunca Keynesyen fikirler egemen pozisyonda kaldı, fakat geç 1960’larda bu
görüşlere dayanan ekonomik politikaların ağır problemlere yol açtığı aşikâr oldu.
1970’lerin sonu itibariyle bu fikriler az sayıda inatçı tutucunun hâricinde herkesin kafasında bütünüyle itibarsızlaştı. Daha da spektaküler olanı, Sovyet komünizminin çöküşü ve Sovyet ekonomisinin nasıl inanılmaz müsrif, istismarcı ve
vahşî olduğunun “ifşa” edilmesiyle Mises’in orijinal analizinin doğrulanmasıydı.
Ekonomide hayatta kaldıktan ve canlandıktan sonra liberteryen analiz diğer
akademik alanlara nüfuz etmeye başladı. Hayek, kendiliğinden doğan düzeni
açıklaması ve uygulamasıyla ve bilgi problemine kurumsal çözümler hakkındaki
çalışmalarıyla iyi bilinen, 20. Yüzyıl’ın en önemli sosyal ve siyasî filozoflarından
biri oldu. James Buchanan ve Gordon Tullock ekonomik mantığı siyasal süreci
izah etmek için kullandı ve diğer bilim adamlarıyla birlikte kamu tercihi analizi yeni disiplinini kurdu. Hayek’in argümanları birçok bakımdan orijinal olarak
18. Asırda İskoç Aydınlanması figürleri tarafından formüle edilmiş fikirlerin bir
işlenmesiyken, Buchanan’ın eseri Büyük Savaş’tan önce Wilfrade Pareto, Luigi
Einaudi ve Knut Wicksell gibi liberaller tarafından geliştirilmiş temeller üzerinde inşa edildi. Muray Rothbard Mises ve Hayek’in fikirlerini, radikal sonuçlara
iterek, genişletti ve geliştirdi. Felsefede, John Locke’un fikirleri Robert Nozick’in
çalışmalarıyla, bilhassa Anarchy, State, and Utopia ile tekrar tartışmanın parçası
oldu. Belki de popüler kültürdeki en büyük etki, bireycilik davasını çok satan romanları ve denemeleriyle savunan Ayn Rand’ın çalışmalarıyla ortaya çıktı.
Bu canlanma uzun ömürlü klâsik liberalizmin bir devamını ve gelişmesini teşkil etmektedir. Ancak, bu demek değildir ki klâsik liberalizm hiç değişmeden ölü
hâlinden canlanmıştır. Geçtiğimiz 150 yılın olayları liberteryen söylem üzerinde
damgalarını bıraktı. En dikkat çekeni, 19. Yüzyıl liberalizminin önemli bir özelliği olan ilerlemenin kaçınılmazlığı inancı şimdi sessizdir: Yaşayan daha ziyade
eski gelişme nosyonudur. Siyaset kavrayışı ve siyasal sürecin tabiatı kavrayışı
şimdi çok daha derindir. Diğer taraftan tarih, sosyoloji ve antropoloji disiplinlerde, değişmenin başladığı yönünde işaretler olmasına rağmen klâsik liberalizmin
pek az bir yenilenmesi vuku bulmuştur.
1945 sonrası yıllar bir organize liberteryen hareketin yükselişini de gördü.
Belki de en önemli inisiyatif 1948’de Mont Pelerin Cemiyeti’nin kurulmasıydı, ki bunu bir organizasyonlar, cemiyetler, think-tankler ve araştırma enstitüleri
bereketi izledi. Entelektüel canlanmayla kıyaslandığında organize politikada bir
canlanma vuku bulmadı, fakat liberal fikirler ve analizler kamusal tartışmalar ve
politikalar üzerinde büyüyen bir tesir icra etti. Liberteryen argümanların tekrar
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önemli olarak belirlediği ana alanlar şunlardır: İlk olarak, bugünlerde “globalleşme sorunu” olarak işaret edilen, serbest ticaret versus korumacılık eski sorunu;
ikinci olarak, hâlihazırda politik olarak üstün olan fakat yakın gelecekte keskin
bir mâli krizle karşılaşacak olan refah devleti; üçüncüsü, liberteryenlerin John
Ruskin ve William Morris gibi antimodernistlerin entelektüel mirasçılarıyla çatıştığı çevre meseleleri. Bu alanlara ilaveten özgürlük konusunda bir hassasiyeti
bulunanlar için şu merkezî soru varlığını sürdürmektedir: Siyasal gücün rolü nedir ve devlet etkin şekilde nasıl sınırlandırılabilir? Gerçekte son 250 yılda vuku
bulan bütün değişikliklere rağmen, temel entelektüel ve politik konular aynıdır:
Modernitenin mahiyeti nedir ve ne tür bir medeniyet var olmalıdır?
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Liberteryenizme yönelik refahçı liberal eleştiriler mühimdir, çünkü liberteryenler liberal olduklarını iddia ederler. Gerçekten liberteryenler genellikle bir
sahtekârlar dünyasında yegâne gerçek liberaller olduklarını öne sürerler. Liberteryenlerin yorumladığı gibi, liberalizm bireylere, başkalarının da aynısını yapma eşit haklarına saygı gösterdikleri sürece, hayatlarını diledikleri gibi yaşama
mutlak hakkını verir. Liberaller bu ilkenin devlet kudretini ancak zor, hile ve hırsızlığa karşı hakları uygulamak için kullanıldığında haklılaştırdığını ve serbest
piyasaya tüm kamu müdahalesini, servetin yeniden dağıtımını ve refah devletinin her biçimini dışladığını ileri sürerler. Bu görüşe göre, bugün liberalizm adına bu tür yeniden dağıtım pratiklerini savunanlar, temel liberal fikirleri hayata
aktarmaktan ziyade onlara ihanet etmektedir.
Şaşırtıcı olmayacak şekilde, bu tür iddialar meydan okumasız kalmadı. Birçok
kimse zenginliğin yeniden dağıtımını ve en azından ılımlı bir refah devletini liberal temellerde haklılaştırmakta hiçbir güçlükle karşılaşmaz. Hem liberteryenler hem de (kendilerini öyle adlandıracağım) refah liberalleri kusursuz liberal
destek iddia ederler. Fakat bu ihtilaf sadece etiketler üzerinde değildir: Söz konusu olan bireysel özgürlüğü savunmanın ne anlama geldiğiyle ve politik kurumların bunu en iyi ne şekilde yapabileceğiyle ilgili farklı kavrayışlardır.

1 “Liberal Critique of Libertarianism”, The Encyclopedia of Libertarianism, ed. Ronald Hamowy, Sage, ss. 293-295.
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Bu itirazları (objections) anlamak için, liberteryen varsayımları biraz daha net
bir şekilde belirtmek önemlidir. Liberteryenler temel haklara üstün bir önem verirler, fakat aynı zamanda bu hakları ayrı bir şekilde karakterize ederler. Temel
hakların öz-sâhipliği gerektirdiği yorumunu yaparlar. Bir kişinin kendi kendisinin
sâhibi olduğunu söylemek onun sâhip olduğu şahsî varlıkları, kaynakları ve kapasiteleri hayat süresi içinde nasıl değerlendireceğiyle ilgili kararların nihayetinde
ona ait olduğunu söylemektir. Diğerlerinin hakları riskte olmadığı sürece, kendi
kendinin sâhibi olanlar kendi hayatları üzerinde nihaî belirleme gücüne sâhiptir.
Liberteryenler bu fikrin dış eşyalar (nesneler) üzerinde haklı mülkiyet hakkı kazanımı açısından geniş implikasyonları olduğuna inanır. Onlara göre, hem
muhtemel hem mümkündür ki, dünya nesnelerinin sâhiplenilmemiş olduğu bir
pozisyondan başlayarak, kendi kendinin sâhibi olanlar gayet meşru olarak nesnelerde eşitsiz sâhiplik elde edecektir. Daha ilerisi, liberteryenlere göre, elde edilen
bu şeylerin nasıl kullanılacağına karar verme hakkı kişisel varlıkların orijinal
sâhipliğinden kaynaklanır. Bir öz-sâhibin meşru kazanımları, onları elde etmek
için kullandığı kendi şahsî kaynaklar (kabiliyetler, maharetler ve enerji) demetinden daha az kendisinin değildir. Bu yüzden bu kazanımların yeniden dağıtımcı
vergileme yoluyla gaspedilmesi, asil davalardan (insanların eşitliği, ortak iyi ve
sosyal adâlet) ilham aldığı zaman bile, liberal hakları ihlâl etmektedir, zira özsâhiplerin emeklerinin ürünlerinin nasıl kullanılacağıyla ilgili nihaî söz hakkını
inkâr etmektedir.
G. A. Cohen, Will Kymlicka, Richard Arneson ve diğerleri gibi eleştirmenler
öz-sâhiplik öncülünü kabul etsek bile onu otomatikman bu liberteryen mütalaaların izleyeceğini reddeder. Bu iddianın yalnızca (diğer kişilerden başka) dünyanın başlangıçta “sâhiplenilmemiş” olması ve böylece hâricî kaynakların (toprak,
petrol, gıda vs.) öz sâhipler emeklerini onları elde etmeye yatırıncaya kadar hiç
kimseye ait olmaması durumunda geçerli olduğu cevabını verirler. Fakat, özsâhiplik kendi başına bu hâricî kaynakların başlangıçta insanlık tarafından ortaklaşa sâhiplenilmiş olması ihtimâlini dışlamaz. Bu görüşü kabul edersek (Aquinas
ve Locke dâhil birçok doğal haklar teorisyeni gibi) bir kişinin kendi kişisinin
sâhibi olmasından doğrudan doğruya dış zenginliğin sınırsız biriktirilmesi hakkına uzanamayız. Çünkü, toplum (topluluk-community) bir bütün olarak bireyler
tarafından zenginliğin meşru kazanımı üzerine sınırlar koyma hakkını muhafaza
edecektir, zira, o da, uygulanması gereken haklı iddialara sâhiptir.
Bu düşünce tarzı refah liberallerinin öz-sâhipliği inkâr etmeden yeniden dağıtımcı vergilemeyi savunmasına izin verir. Eğer devlet, liberallerin geleneksel
olarak düşündüğü gibi, bütün politik toplumun temsilcisiyse, bu teze göre, varsayımsal olarak, en azından, öz-sâhiplere, o toplum tarafından sâhip olunan ortak kaynaklar stokundan çekebilme şartlarını dikte etmek için sınırlı bir hakka
sâhiptir. Bu görüşte yeniden dağıtımcı vergileme özel kendine ait kılma üzerine
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sınırlar bindirir ve toplumun daha sonra üyelerinden hiçbirini kaynaklar ortak
stokuna ulaşımın haksız yere inkâr edilmemesini temin edecek şekilde kullanması için, hazır fonlar meydana getirir. Bu yüzden, kamusal yeniden dağıtım hırsızlıkla aynı şey olmak durumunda değildir, fakat daha ziyade bireysel öz-sâhiplerin
servet biriktirme haklarıyla bütün toplumun dünya kaynakları ve onların meyveleri (residual) üzerindeki hakkı arasında denge kurmanın âletidir.
Liberteryenler bu tezle azimle mücadele eder ve onun öz-sâhiplik ilkesiyle
bağdaştığı görüşünü reddederler. Onun, kişisel varlıkların komünal olarak kamulaştırılmasına izin vererek öz-sâhiplik prensibinin içini boşalttığında ısrar
ederler. Kamusal yeniden dağıtımının ortak bir havuzdan haksız (yanlış) olarak alınmış kaynakların restore edilmesi olarak tasvir etmenin yanıltıcı olduğunu söylerler. O, daha ziyade, üreticilerin kişisel yetenek, beceri ve enerjisini
yansıtan kazanımları doğrudan doğruya gasp eder ve üreticilere öz-sâhipliğin
gerektirdiği şeyi inkâr eder: Çabalarının ve katkılarının tüm meyvelerine sâhip
olma hakkı. Liberteryenler genellikle bu karşı tezi John Rawls tarafından A Theory of Justice’de sunulan refah devletçi liberal pozisyonu meşhur savunmasında
kullanılan bir ifadeyi kullanarak destekler. Rawls burada âdil toplumun “doğal
yeteneklerin dağılımını” bir “kollektif varlık” (s. 87) olarak görmesi gerektiğini
söyledi. Liberteryen eleştirmenlere göre bu nosyon oyunu açığa çıkarmaktadır.
Refahçı liberalizm kişisel varlıkların (becerilerin) komünal sâhipliğini tesis eder;
bu yüzden öz-sâhiplikle bağdaşmaz olması gerekir.
Fakat bu tasvir Rawls ve daha genel olarak refah liberalleri tarafından alınan
pozisyonun âdil bir tasviri değildir. Aralarında The Right to Private Property’yi
yazan Jeremy Waldron’un da bulunduğu birçok refahçı liberalin işaret ettiği üzere Rawls yeteneklerin kendisini değil, daha ziyade onların dağılımını bir kollektif varlık (asset) olarak kabul eder. Bu formülasyon maalesef muğlaktır, fakat
Rawls’un görüşü takip eder. Bireylerin yetenek ve becerilerin doğal dağılımından
bireysel olarak ne kadar yararlanabileceği nihaî olarak uygulamadaki legal kurallara ve konvansiyonlara dayanır. Farklı legal kurallar ve konvansiyonlar seti
az veya çok dağıtımcı sonuçların kişisel varlıkların dağılımı tarafından belirlenmesine müsaade eder. Bu konvansiyonlar bir değiştirilebilir kurallar kamusal
çerçevesi teşkil ettiğinden devlet kişisel özelliklerin doğal dağılımı tarafından
kayırılanların kazanılmış servetlerinin bir kısmını kayırılmamış olanlara vermelerini gerektiren kurallar empoze etmeyi düşünebilir.
Rawls bu tür kuralların bir temel adâlet meselesi olarak gerekli olduğunu ileri
sürdü. Fakat, onun pozisyonuna karşı ne söylenebilirse söylensin, bu, öz-sâhiplik
teziyle bağdaşır gözükmektedir. Hâricî sâhiplenme üzerine sınırlar bindiren kuralların varlığı insanların orijinal özelliklerinin sâhipleri olmadıklarını ima etmez. Bu yüzden çıplak öz-sâhiplik tezi kazanılmış varlıkların yeniden dağıtımını
gerektiren kurallar imkânını açık bırakır.
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Fakat varsayalım ki refahçı liberal karşı tezleri başarısız olur ve liberteryen
görüşlerin öz-sâhipliği takip etmesini kabul ederiz. Öz-sâhiplik tezi ne durumda
olur? Birçok refah liberali, birçok liberteryenin kafasında öz-sâhiplik haklarının
tümüyle yabancılaşabilir olması gerçeğinden rahatsızdır. Bu yüzden, öz-sâhipler,
yapabilecekleri diğer şeyler yanında, kendilerini köle olarak satabilirler de. Bu
liberteryenler bu fikri mülkiyet haklarının kullanma ve suistimal (abuse) hakkını ima ettiği temelinde kabul ederler. Öz-sâhiplerin kendini köleleştirmesi veya
diğer öz-istismar biçimlerine girişmesi aptalca olabilse de, böyle yapma hakları
vardır. Fakat, John Stuart Mill’in bile gördüğü üzere, bireysel özgürlüğü ciddiye
aldığını iddia eden ancak belli şartlar altında köleliğe müsaade eden bir teori paradoksal bir durumdadır. Eğer bir mütalaa (conclusion) illiberal görünebilirse, bu
kesinlikle böyledir.
Bu endişe liberteryen görüşlerin liberalliği hakkında daha derin şüpheler yaratır. Refah liberalleri onu niçin kabul etmek zorunda olsun ki? Cevap öz-sâhipliğin
alacağı ifade biçimine bağlıdır. Liberteryenler, bazen, David Boaz’ın yaptığı gibi,
öz-sâhipliğin rasyonel olarak aşikâr olduğunu ileri sürer. Mamafih, bu görüşü
kabul etmek zordur. Gördüğümüz üzere, öz-sâhipliğin mümkün bir implikasyonu
köleliğin bazı şartlar altında ahlâkî olarak meşru olabileceğidir, fakat birçok kimse
köleliğin hiçbir şart altında meşru olamayacağının aşikâr olduğunu düşünecektir.
Dahası, aşikârlık iddiası açısından (genellikle bir liberteryen kahraman olarak
muamele edilen) Locke’un çağdaş liberteryenler tarafından teklif edildiği biçimiyle öz-sâhipliği reddetmesi ve (çağdaş liberteryenler tarafından davalarına yardıma
çağrılan) Kant’ın öz-sâhipliği her biçiminde reddetmiş olması rahatsızlık vericidir.
Bir alternatif ve daha iyi cevap öz-sâhiplik tezinin bireysel özgürlük ve onun
değeri için bir yorum sağlamasıdır. Bu görüşe göre, liberaller öz-sâhipliği tasdik
etmelidir, zira o bireylerin özgürlük ve bağımsızlık eşit hakkına saygı göstermenin mümkün en iyi karakterizasyonudur. Bu fikir bir noktaya kadar akla yakın
görünür. Öz-sâhiplik kişisel meselelerimin benim meselelerim olduğunu, kendi
hayatımdan nihaî olarak benim sorumlu olduğumu, seçtiğim hayatı yaşayabileceğimi ima eder. Bu nosyonlar kesinlikle temel liberal arzu gibi görünür ve özsâhiplik haklarına saygı göstermek genellikle insanlara bağımsız ve hür (varlıklar) olarak saygı göstermekle çakışır. Yine de, öz-sâhipliğin liberallerin ihtimam
göstermesi gereken özgürlük türünün münasip bir karakterizasyonu olduğundan
şüphe etmemizi gerektirecek birkaç sebep vardır. İşte iki tanesi:
İlk olarak, liberaller, öz-sâhiplik haklarına veya gerçekten herhangi bir haklar
ve hak edişler şemasına saygı göstermenin kendi başına bir amaç olamayacağında ısrar edebilir. Bu hak edişlere saygı göstermenin değeri nihayetinde daha derin şartlara dayanır. Genellikle iddia ederler ki, liberal ilkelerle tam olarak tutarlı
olmak için, bu hak edişlere saygı göstermenin herkesin özgürlüğünü tam olarak
kullanabilmesi için uygun fırsatlara ulaşılabilmesini garanti etmesini temin et-
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meliyiz. Bu garantiyi sağlamakta başarısız olan bir toplum gerçekten bütün vatandaşlarının özgürlüğüne eşit saygı göstermekte olduğunu iddia edemez. Refah
liberalleri (liberteryenlerin yorumladığı gibi) öz-sâhiplik haklarına katı şekilde
saygı göstermekten fazlasını yapmayan toplumların bu testi geçebileceğini düşünmez. İddia ederler ki, öz sâhiplik haklarına tutarlı biçimde saygı gösterilse
bile, insanlar, kendi hataları olmadan, kendilerini, kendi kişisel projelerini ve iyi
konseptlerini asgarî ölçüde de olsa takip etmek için gerekli kaynaklardan mahrum
oldukları dezavantajlı sosyal şartlar içinde bulabilirler. Bu bireyler özgürlüklerinin çoğunu gerçekleştirmek için uygun bir fırsattan mahrum olabilirler. Rawls’un
belirttiği gibi, onların özgürlüğü etkili şekilde keyfî olaylara teslim edilmiştir.
Refah liberalleri buradan devletin bu sonucu önlemek için zenginliği yeniden
dağıtmaya hazır olması gerektiği sonucunu çıkarır. Bu tür bir yeniden dağıtımın öz-sâhiplik haklarını ihlâl etmesi gerekmez. Onlar öz-sâhipliğin son tahlilde
önemli olan özgürlük biçimi olduğunu inkâr edebilirler. Onlara göre liberallerin
temel endişesi olması gereken haklar öz-sâhiplik hakları değildir, fakat herkese
kişisel olarak anlamlı yollarda özgürlüklerini kullanmak için uygun fırsatları
garanti eden haklardır.
İkinci olarak, öz-sâhiplik hakları üzerindeki liberteryen vurgulama bu
hakların ihlâl edilmelerinin, bireysel özgürlüğe, kamu eylemi veya onarımı
talep eden, ana veya yegâne müdahaleler olduğu görüşünü teşvik eder. Şimdi
özgürlük ihlâlleri yalnızca eğer onları ihlâlden ahlâkî veya legal olarak sorumlu
varlıkları teşhis edebilirsek kişinin haklarının ihlali olur. Depremler ve fırtınalar
bireylerin özgürlüklerine müdahale edebilir ve onları mülkiyetlerinden mahrum
bırakabilir, fakat aşikârdır ki onları kurbanlarının haklarını ihlâl eden varlıklar
olarak görmenin hiçbir anlamı yoktur. Liberteryenler depremler ve fırtınalar
için geçerli olanın serbest mübadelenin toplu etkileri için de geçerli olduğunu
söyler. Bu etki tarafından kişi beş parasız bırakılmış olsa bile, belli bir varlığı
bir ihlal için sorumlu tutamadığı sürece hakları ihlâl edilmemiştir ve bu moral
olarak sorumlu bir birim bulma yeteneği genellik eksik olacaktır. Bu temellerde
liberteryenler bu gibi durumlarda bir kamusal onarım ihtiyacını reddeder.
Fakat refah liberalleri şöyle cevap verir: Devletin çare bulucu eylemini gerektiren bu özgürlük ihlâlleri görüşü aşırı derecede dardır. Test neden ilgili müdahaleler ve kurbanlarına maliyetlerin insanî olarak önlenebilir olup olmadığı değil
de bir ihlâlden sorumlu bir varlığın bulunup bulunamayacağı olsun? Ekonomik
mahrumiyet ve sosyal dezavantaj, fırtınalar ve depremler gibi insanların durdurma gücüne sâhip olmadığı öngörülemez doğal olaylar değildir. Daha çok, bazılarının özgürlüğü için zararlı sonuçlar veren gönüllü insan davranışlarının öngörülebilir sonuçlarıdırlar. Bu tür özgürlük ihlalleri için muayyen kişiler sorumlu
tutulamazsa da, yine de bir liberal devletin onları önlemek veya tazmin etmek
için sorumluluk üstlenmesini bekleyebiliriz. Bu tavsiye liberal varsayımlardan
nonliberteryen sonuçlara giden bir diğer mümkün yol açar.
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Giriş
Siyasal iktidarın oluşumu ve kullanımına ilişkin temel kuralların anayasal olarak belirlenmesi ve siyasal iktidarın belirli sınırlar içine alınması fikirleri oldukça eskidir. Anayasacılık, Roma ve Antik Yunan’dan Rönesans ve Reform çağı
Avrupası’na ve oradan günümüze, anlam ve bağlam değişikliğine uğrayarak
bugüne gelen ve modern çağda da demokratik siyasal sistemle birleşik olarak
kullanılan bir siyasal gelenektir(Lane 1996:19). Günümüzde de siyasal iktidarın,
sivil, siyasal ve ekonomik hakları kapsayan bir insan hakları setiyle sınırlanması ve kuvvetler ayrılığı ilkesi anayasacılığın özünü oluşturmaktadır. Bunlardan
ilki devleti sivil toplum karşısında sınırlayan dışsal prensiptir. İkincisi ise içsel
prensip olup, hiçbir kişi veya organın devlet güçlerine tek hâkim olmamasıdır
(Lane 1996:25). Ancak kuvvetler ayrılığı 20. Yüzyıl’ın başlarına kadar Avrupa’da
anayasa hukukunun en temel konusunu oluşturmakta iken bugün aynı canlılıkla
tartışılmamakta; buna karşılık, demokratik kurumlaşmanın zayıf olduğu ülkeler
için temel bir tartışma konusu olma niteliğini korumaktadır (Turhan 1989:3).
Siyasal düşünce tarihinde sınırsız çoğunluk egemenliğinin (demokrasinin) siyasal toplumdaki diğer sınıflar/katmanlarla dengelenmesi amacına yönelik olan
kuvvetler ayrılığı teorisi demokrasi düşüncesi kadar eski bir gelenek olup demokrasiye karşı kurgulanmıştır ve tarihsel olarak cumhuriyetçi geleneğe ait görünmektedir. 20. Yüzyıl’a kadar demokrasi düşüncesi olumsuz bir siyasal düzen
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olarak görülmüş ve karşısında yer alan egemen teori ve pratik cumhuriyetçilik
olmuştur. Düşünsel kökü Aristoteles’te olan kuvvetler ayrılığı Montesquieu tarafından yeniden kuramlaştırılmıştır. Mülk sâhipleri, aristokrat ve yoksul çoğunluğun organlar içinde birlikte yer aldığı siyasal düzene Aristoteles “siyasal yönetim”, “anayasal yönetim” gibi adlar vermiştir. Montesquieu ve Rousseau’nun
“cumhuriyet” olarak isimlendirdikleri düzen de, iyi kurgulanmış bir kuvvetler
dengesine sâhip bir düzendir. Amerikan devriminin kurucuları kendi siyasal düşüncelerini cumhuriyetçilik olarak adlandırmıştır. Hepsinde ortak bir kaygı egemendir: siyasal güçleri sınırlamak ve dengelemek.
Siyaset teorisine Locke ile birlikte giren liberal düşünce ise, anayasacılığın
bugün asıl vurgulanan boyutu olan insan hakları ve hukuk devleti kavramlarının
taşıyıcısı olmuştur ve demokrasiyi bu haklarla sınırlar. Anayasacılık, demokratik
düzenin sadece insan hakları setiyle sınırlanmış olmasında değil, çok daha öncesinde kuvvetler ayrılığı ilkesi nedeniyle demokrasi fikriyle çatışma içindedir.
Kuvvetler ayrılığı “fark”ın varlığına dayanır ve günümüzün büyük siyasal birimleri sınıf farkı dışında farklılıklar da içermektedir. Bu farklılıkların yasama ve yürütmeye yansımasının çağdaş biçimlerinden olan federalizmin bugün literatürde
kuvvetler ayrılığı eş anlamlı olarak kullanılmasının nedeni de budur.

A. Anayasacılık ve Kuvvetler Ayrılığının Kökleri
Kuvvetler ayrılığı fikri için en belirgin anayasal model, konsüller, Senato ve halk
tribünlerinden oluşan sistemiyle cumhuriyet Roma’sıydı. 18. Yüzyıl’da, Roma
modeline belirgin bir örnek daha eklenmiştir: monarşi, Lordlar ve Avam’dan oluşan, (Montesquieu’ya) dengeli bir yönetim sisteminin örneği olarak görünen İngiltere (Dahl 1993:30-31). Kuvvetler ayrılığı teorisi Montesquieu’ya bağlanmakla
birlikte, teori çok daha eskidir ve ilk olarak geniş bir biçimde Aristoteles tarafından ortaya konmuştur (Turhan 1989:3-4).
1. Aristoteles
Aristoteles’in siyasal toplumun kuruluş biçimini ifade eden anayasa kavrayışı,
bugün anayasacılığın iki ilkesinden biri olan kuvvetler ayrılığı fikri ile birlikte “iyi yasa” fikrine dayanır. Aristoteles’in kuvvetler ayrılığı teorisi, esas olarak
mülkiyet hakkına müdahaleyi önlemek üzere ve sınırsız çoğunluk egemenliğine karşı kurgulanmıştır. Çoğunluk kararlarının ötesinde bir meşruiyet kökenine
sâhip “iyi yasa” fikri de diğer bir sınırlamayı oluşturmaktadır.
Aristoteles’in teorisinde “kuvvet” her bir organın bileşiminde yer alan/alması
gereken sınıfları/katmanları ifade eder ve teorinin özü, yasama-yürütme-yargı organlarında iktidarın paylaşımı, toplumsal kuvvetlerin iktidar dengesinin sağlanmasıdır. Anayasaları birbirinden ayıran şey siyasal egemenin bileşimidir (Aristoteles 2002:79). Organlardaki “Bu dağılım, ya (yönetime) katılanların erk ve etki
gücüne göre bir eşitsizlik temeli üstünden yapılır ya da bir eşitlik temeli üstün-
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den, yani varlıksızlarla varlıklıların eşit sayılmasına göre” (Aristoteles 2002:113).
Demokrasi ise, çoğunluğun, yani yoksul sınıfın yönetimidir. O’na göre, “Esas nokta, siyasal erke sâhip olmanın ekonomik erke ya da servete sâhip olmaktan ileri
geldiği yerde, kişilerin sayısı çok da olsa az da olsa, bunun oligarşi; mülkiyetsiz
sınıf erke sâhip olunca da bunun demokrasi olmasıdır.” (Aristoteles 2002:82). Eğer
bu iki kesim anlaşamazlarsa, çözüm, daha yüksek mülkiyet koşuluna uyanlar esasa alınmak üzere, çoğunluğun üstünde anlaştığı şeydir (Aristoteles 2002.182).
Seçme hakkı için belirli bir mülkiyet koşulu arayan ve çoğunluğun yönetimini de güce bağlayan Locke ve eğitimlilere (dolayısıyla mülk sâhiplerine) çoğul
oy hakkını savunan Mill’in görüşleri de bundan uzak değildir. Normatif olarak
siyasal egemenin bileşimi bir kuvvetler dengesini yansıtmalı, özellikle de çoğunluğun sınırlanmasını sağlayacak bir denge içermelidir. Bu yüzden her bir sınıfın
çıkarlarını gözetecek bir ortak yarar fikrine ihtiyaç vardır. İster bir azlık yönetsin
isterse çoğunluk, ortak yararı sağlama amacı güderek devleti yönettikleri zaman,
doğru bir anayasadan söz edilebilir (Aristoteles 2002:81). Aristoteles’in siyasal
düşüncesinin temeli dengedir ve aristokratik ve demokratik unsurların karışımı
karma bir yönetim tasarlamıştır (Schmidt 2002:42). Onun modeli, çoğunluğun,
yönetimi tek başına ele geçirmesini engellemek, oligark ve aristokratın egemenliğine çoğunluğu da katacak bir sentezi içerir. “Bir kelimeyle söylemek gerekirse,
siyasal yönetim oligarşiyle demokrasinin bir karışımıdır.” (Aristoteles 2002:122).
Böyle karışımlardan daha çok demokrasiye yaklaşanlara genel olarak “siyasal
yönetimler” denir; oligarşiye yaklaşanlara ise “aristokrasi”–çünkü eğitim ve iyi
doğum daha çok varlıklılarda bulunur (Aristoteles 2002:123). Montesqıieu’nun
kuvvetler ayrılığı modelinde demokrasiye yaklaşması gerektiğini söylediği aristokrasi yönetimi de (cumhuriyet) bundan başka bir şey değildir.
Aristoteles’e göre yasama organının belirlenmesinde bütün yurttaşlara egemen erk verilmesi demokratik, çok yüksek olmayan bir mülkiyet koşulu aranması ise “siyasal” yönetimdir. Yürütme erkinde de herkesin herkes arasından belirlediği bir yürütme demokratik, atayanların belirli bir kesim, atananların ise
herkesten olduğu bir usûl ise “siyasal” yönetime özgüdür. Yargı organına atamalarda da, ‘hepsi (tüm üyeler) herkesten (her sınıftan)’ demokratiktir; ‘bir bölümü herkesten bir bölümü bazılarından’ aristokratik ve siyasaldır (Aristoteles
2002:132-140). O’na göre, çoğunluğun (yoksul sınıfın-avamın) egemenlik alanı
sınırlı olmalıdır; aşağı nitelikte olmaları ve yargı gücünden yoksun olmaları nedeniyle yüksek yönetim görevlerinden pay almalarına izin verilmemelidir fakat
yasamaya ve yargılama sürecine katılmalarının yolu yine açık olmalıdır; aksi
takdirde devletin içinde düşman bir öğe oluşur. Çoğunluğu hem yönetimde pay
sâhibi kılmak hem de yönetim görevlerinden uzak tutmanın yolunu ise temsil de
görür. Halka yönetim görevlilerini seçme ve görev sürelerinin sonunda onlardan
hesap sorma hakkının tanınmalı, ama kendilerinin bu gibi görevlere geçmelerine
izin verilmemelidir (Aristoteles 2002:87-88).
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Platon ve Airstoteles’in tartıştığı “iyi yasa” fikri ile halk (çoğunluk) tercihi
arasındaki gerilim, yani, maddî meşruiyet ile yasaların kim tarafından ve nasıl
yapıldığına dair usûlî meşriuyet (demokratik meşruiyet) arasındaki karşılaştırma
da Antik Yunan’dan bugüne uzanır. Yönetimin sınırına ilişkin Aristoteles’in vurguladığı diğer ilke kişilerin değil, yasanın egemen olmasıdır. Kişiler sadece yasanın uygulayıcıları olacaktır. Yasanın egemen olması, yurttaşlardan herhangi bir
kesimin egemen olmasına tercih edilmelidir (Aristoteles 2002:103). İyi düzenin
iki öğesi vardır: konulmuş olan yasalara uyulması ve uyulan yasaların iyi olması,
çünkü kötü yasalara da pekala uyulabilir (Aristoteles 2002:123). Keyfî kararlara
değil, mer’i hukuk kurallarına bağlı bir yönetim ve “iyi” yasalar hukuk devleti ilkesinin de ifadesidir. Aristoteles’e göre yasanın egemenliği, daha sonra Locke’un
tekrar ettiği gibi, Tanrı’nın ve aklın egemenliğidir (Aristoteles 2002:103). Yönetimin yasalara bağlı olması Antik Yunan düşüncesinde esaslı bir temadır. Platon
da Yasalar’da ideal yönetim biçimini anlatırken, yönetimde asıl önemli olanın
yasalar olduğunu; yönetimin yasalara dayalı olması gerektiğini söyler. Devlet’te
görüldüğü üzere, monarşi, aristokrasi ve demokrasinin bozulmasıyla; tiranlık,
oligarşi ve çoğunluğun yasadan bağımsız yönetimi olan demokrasi ortaya çıkar.
Bununla birlikte Platon, yasadan bağımsız yönetimler içinde en iyisinin demokrasi, en kötüsünün ise tiranlık olduğunu söyler (Platon 1998:XXIV).
Yasaların egemenliği demokrasilerin sınıflandırılmasında bir ölçüttür. Demokrasiler, ılımlı bir mülkiyet koşulu aranıp aranmadığına ve yasalara bağlılığına göre sınıflandırılır. (1) devlet görevlerine seçilmede düşük ölçüde bir mülkiyet koşulu aranır; (2) bütün yurttaşların seçilme hakları vardır, ama yasalar her
şeyden üstündür; (3) yine herkesin seçilme hakkı vardır, ama egemen olan yasa
değil halktır. Üçüncü seçenek halkın iradesinin (iyi) ‘yasa’nın hükmüne ağır bastığı haldir. Bu durumda halk tiranlaşır, birçok kişiden oluşan tek bir yönetici gibi
olur (Aristoteles 2002:117-118). Bu ayrım, halk egemenliği fikrine dayalı yönetim ile yasalarla sınırlı çoğunluk yönetimi ayrımının ilk ifadesidir. Platon gibi,
Aristoteles’e göre de, eğer yasalar egemen olmayacaksa, uygun olan yönetim demokrasidir (Aristoteles 2002:100). Yasalara bağlı yönetimin olmadığı yerde ise,
çoğunluğun kararlarına bağlı yönetim, yani demokrasi ikinci en iyi yönetimdir.
2. Montesquieu
Montesquieu’nun iktidar kontrolü ve denge sağlamaya yönelik kuvvetler bölüşümü olarak da adlandırılan teorisi, toplumsal güçlerin pay sâhibi oldukları, meşruluk, temel haklar, iktidarın bölünmesi ve karma anayasadan oluşan bir sentez
içermektedir. Devletin, farklı siyasal güçlerin temsilini organize edecek bir yapıda, monarkın, aristokrasinin ve halkın güçler dengesini ifade edecek bir karma
rejim olarak örgütlenmesinin teorisidir bu. Aristokrasi de monark ve halk arasındaki dengeyi sürdürmek için gereken temeli oluşturmaktadır (Held 1996:84-85).
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Aristoteles’in iki değişkenli şemasına karşılık, Montesquieu üçlü bir şema kullanır: Egemenlerin sayısı, hükümranlığın icra tarzı ve itidal ile despotluk arasındaki ayrım. Yönetim şekillerini de temel olarak üçe ayırır: Despotluk, monarşi
ve cumhuriyet. Tek kişi belli ve ilan edilmiş yasalara göre yönetiyorsa monarşi,
yasasız ve keyfî yönetiyorsa despotluktur. “Halkın bütününün ya da bir kısmının
hükümran (iktidara sâhip) olduğu” yönetim şekli olan cumhuriyet de iki alt şekle
ayrılır: Aristokrasi ve demokrasi. Cumhuriyet yönetiminde yetkiler tüm halkın
elinde olursa bu bir demokrasidir. İktidar halkın bir kısmının ellerinde ise bunun adı aristokrasidir (Montesquieu 2004:33). Demokrasinin özelliği de halkın ya
da büyük çoğunluğun yasa koyucu iktidarı kullanması ve anayasa/yasalar konusunda karar verme hakkının olmasıdır. Ancak Montesquieu halk deyince servet
sâhibi burjuvaziyi kasteder (Schmidt 2002:51). Onun tercihi demokrasiye yaklaşan bir aristokrasidir: “Soylular yönetimi demokrasiye ne kadar yaklaşırsa o kadar mükemmel olur; saltanat yönetimine yaklaştıkça mükemmelliğinden kaybeder” (Montesquieu 2004:39).
Aristoteles gibi Montesquieu’nun teorisi de hukukî anlamda organların ayrımının ötesinde, siyasal özgürlüğün koşulu olarak gördüğü toplumsal güçlerin dengesini sağlamanın teorisidir (Aron 1986:40) Teorinin esası organlarda yer
alacak siyasal/toplumsal güçlerin (monarşik, aristokratik ve demokratik unsurların) dengesidir. Ona göre de bir devlette üç yetki vardır: yasama, devletler hukukuna ilişkin kararları uygulama ve medenî hukuka ilişkin kararları uygulama
yetkileri. Üçüncü yetki yargıyı da içerir. Eğer bir devlette yasama, yürütme ve
yargı yetkileri aynı kişi ya da organda toplanırsa özgürlük ortadan kalkar. Yargı
yetkisi de yasama ve yürütmeden ayrı olmazsa yine özgürlük tehlikeye girer.
Eğer bu yetkiler, ister bir kişi, ister yüksek memurlar, ister aristokratlar ve isterse halk olsun, sadece bir kesimin elinde toplanırsa devlette her şey yıkılır (Montesquieu 2004:157).
Montesquieu’nun modeli dört parçadan oluşmaktadır: (1)Yasama, yürütme,
yargı otoritesi olarak farklılaşan otorite, (2) Toplumsal güçler (taç, aristokrasi,
burjuvazi), (3) Halk meclisi, halk mahkemesi, aristokrasi meclisi, aristokrasi mahkemesi, bakanlar, (4) Yetkiler; yasa çıkarma, temsilcileri seçme, veto yetkileri. İlk
kurala göre iki veya üç otorite tek bir toplumsal gücün kontrolünde olursa özgürlük olmaz. İkinci kurala göre, üç otoriteden biri münhasıran bir toplumsal kuvvet
tarafından üstlenilirse özgürlük olamaz. Üçüncü kurala göre, toplumsal güçler
üç otoriteden her birine uygun biçimde katılmayıp onlara tâbi olursa özgürlük
olmaz. Dördüncü kurala göre toplumsal kuvvetlerin –taç, aristokrasi, burjuvazi–
eşitlik ve bağımsızlığı işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. Yasama otoritesi, üç
toplumsal kuvvete paralel olarak, halk meclisi, aristokrasi meclisi ve monark arasında bölünmüş olup bu üç organın, dolayısıyla da üç toplumsal kuvvetin uzlaşması olmaksızın yasama gerçekleşemez. Yürütme organı da bu üç organa dayalı
olarak üç parçalıdır. Hukuka uygun otorite ise, iki sosyal kuvvete ya da dört or-
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gana (halk mahkemesi, halk meclisi, aristokrasi mahkemesi, aristokrasi meclisi)
bölünmüş olup, diğer kuvvet olan monarkın burada payı yoktur (Riklin’den akt.
Schmidt 2002:56-58).
Montesquieu’nun kuvvetler ayrılığı modelinin, İngiliz siyasal kurumlarına
duyduğu hayranlığın etkisiyle şekillendiği söylenir (Schmidt 2002:58-59). Buna
karşılık Hobbes kuvvetler ayrılığını şiddetle reddetmektedir. O, egemenlik yetkilerinin Kral, Lordlar ve Avam Kamarası arasında bölünmüş olmasını kaos nedeni
olarak görmüştür (Hobbes 2004:137). Aristoteles ile başlayan, siyasal güçleri ve
özellikle de çoğunluğu dengeleme düşüncesi biraz daha farklı bir model tasarısıyla Montesquieu ile devam etmiştir. Her ne kadar, Aristoteles’in sorununun sınırsız halk (çoğunluk) egemenliği, buna karşılık Montesquieu’nun ilgisinin odağında dizginlenmemiş mutlakıyetçi devlet olduğu söylense de, Montesquieu da
kuvvetler ayrılığı teorisi ile halk egemenliği ilkesine boyun eğdirmiş olur (Aron
1986:42, Schmidt 2002:59). Çünkü O kendi sınıfının, monarşik güce karşı koymaya çalışan aristokrasinin temsilcisidir. (Aron 1986:42).
3. Locke
Kuvvetler ayrılığı Locke tarafından kayda değer ölçüde ele alınmış bir boyut değildir. Kısaca, yasama ve yürütme iktidarının aynı ellerde olmaması gerektiğini,
yasayı yapan ve yürütenlerin aynı kişiler olması halinde, bunun siyasal toplumun çıkarına değil, yönetenlerin çıkarına bir yönetim olacağını ifade eder (Locke
2004:121-122).
Oybirliğine dayanan sözleşmeden sonra siyasal toplumun yönünü belirleyecek olan, daha büyük olan gücün onu taşıdığı yöndür; bu güç de çoğunluktur.
Ancak bu gücün yapabileceklerinin sınırı doğa yasasıdır (Locke 2004:82). Siyasal
düzenin maddî meşruluğu bakımından, çoğunluk zaten spekülatif olan yasanın,
yani aklın ve Tanrı’nın yasasının korunması için bir araya geldiğinden çoğunluğun kararları daha baştan bunlarla sınırlıdır (Locke 2004: 74). Korunması gereken
temel hak mülkiyet hakkı olduğundan oy hakkı da mülk sâhipleriyle sınırlıdır.
(Heywood 1999:68). Locke’a göre yasama egemen iktidardır ama buna rağmen
sadece belirli amaçlarla hareket edebilen emanet bir iktidardır. Bu iktidar hangi
amaçlarla verilmişse onlarla sınırlıdır; bu amaca aykırı davranıldığında geri alınabilir (Locke 2004:125).
Locke için yasama temsili bir organdır. Yasama yetkisi, yasama organının halk
tarafından belirlenmiş olmasına bağlıdır. Yasaları yapacak olanların sayısı da çok
önemli değildir. Önemli olan yetkilendirilmiş olmaları (Locke 2004:179) ve keyfî
olmamasıdır. Yasamacının gücü de toplumun kamusal yararı ile sınırlıdır (Locke
2004:113). Devlet hangi yönetim biçimi altında olursa olsun, yönetici iktidar, geçici emirlerle ve belirsiz kararlarla değil, yayınlanmış ve kabul edilmiş yasalarla
yönetmelidir(Locke 2004:116). Yürütme ise yasamaya tâbi ve ona karşı sorumlu-
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dur. Ancak, Locke’a göre, yasama ve yürütme iktidarlarının farklı ellerde olduğu
her yerde toplumun yararı bazı şeylerin yürütme iktidarına bırakılmasını gerektirir; yasanın belirlemediği ve yürütmenin takdirine bırakılması gereken, kamu
yararının gerektirdiği biçimde yürütme tarafından düzenlenmesi gereken çok
şey vardır (Locke 2004:135). Yürütmenin bu ayrıcalığı, kamu yararını bir kural
olmaksızın gerçekleştirme iktidarıdır. Yürütme iktidarının doğru kullanımı konusunda bir yargıç da yoktur. Bu yargıç yokluğu düzensizliğe de yol açmaz, zira
yürütme iktidarı ya da bilge prens, yürütmeden duyulacak rahatsızlığın, çoğunluk tarafından hissedilecek ve değiştirilmeye kalkışılacak noktaya kadar varmasına izin vermezler, çünkü bu tehlikeli bir durum olur (Locke 2004:141). Locke,
yürütmeyi sınırlayacak bir yargı erki yerine, çoğunluk tepkisini gözeterek kendi
kendini sınırlayan bir yürütme erki varsaymaktadır ki bu, çağdaş tartışmalarda
parlamento kararlarının yargı tarafından sınırlanması gerektiği fikrine karşı seçimlerde ortaya çıkan çoğunluk tercihini asıl sınırlama olarak gören yaklaşımın
herhalde ilk ifadesidir.
Carl Schmitt, Locke’tan aktarılan ‘yasaları yapanın bunu uygulaması tehlikelidir’ şeklindeki kuvvetler ayrılığını temellendiren cümlelerin banal olduğunu
söyler (Schmitt 2006:63). Çünkü mesele bir veya birden fazla organın tek bir sınıfın elinde olmasıdır. Aristoteles ve Montesquieu’nun odaklandığı toplumsal/
siyasal güçlerin dengesi Locke’un ilgisinin uzağındadır. Doğal haklarla sınırlı bir
yasama ve takdir yetkisi geniş bir yürütmenin aynı kişide birleşmemesi yeterlidir. Gerçekten de Locke’un düşüncesi, siyasal organların her birinin kendi içinde
aranan denge ile ilgili değildir; çünkü O siyasal iktidarı sınırlandırmanın temelini başka bir yerde atmıştır: doğal haklar.
4. Rousseau
Kuvvetler ayrılığı üzerine en dolambaçlı anlatım Toplum Sözleşmesi’nde görülür. Radikal bir halk egemenliği düşüncesi ortaya koyan Rousseau’nun, Locke ve
Montesquieu’nun kuvvetler ayrılığı kuramına zıt bir konumda olduğu düşünülmektedir (Schmidt 2002:63). Ancak, Rousseau’nun çok ince bir kuvvetler dengesi
kurguladığı söylenebilir.
Rousseau’ya göre, ne yasama ve ne de yürütme halkın eline bırakılacak bir
iş değildir O’na göre yasama gücü halkın elindedir; yürütme gücü ise yasacı ya
da egemen varlık niteliği ile çoğunluğun elinde olamaz. Ancak, Rousseau, yasa
yapma işinin, iyiyi doğruyu bilemeyecek halkın değil, bilge bir azınlığın işi olduğunu söyler. Bu çelişkiyi açıklaması ise ilginçtir. Ona göre, uluslara uygun
olacak en iyi toplum kurallarını bulup çıkarmak, insan doğasından sıyrılmış üstün bir zekanın işi olabilir ancak: “İnsanlara yasalar vermek için tanrılar gerek”
(Rousseau 1987:51). Ancak bu olağanüstü yasacının devlet düzeni içindeki bu
üstün görevi, ne yönetim işidir ne de egemenlik. Cumhuriyeti kurmakla birlikte yapısına girmez onun. Çünkü yasalar ve insanlara komuta etmek ayrı ellerde
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olmalıdır. Aksi takdirde yasalar tutkuların aracına dönüşür (Rousseau 1987:52).
Yasaları kaleme alanın yasama hakkı yoktur ya da olmamalıdır. Rousseau’ya göre
“Yasama işinde birbiriyle uzlaşmaz sanılan yan vardır: İnsan gücünü aşan bir iş
ve bu işi gerçekleştirmek için hiçbir şey olmayan bir güç” (Rousseau 1987:53).
Böylece Rousseau uzlaşmaz olanı uzlaştırır: Yasaları “egemen” halk yapar ama
bilge bir azınlık yazar! Genel istem kendisini yasalarla gösterir; yasa yapmak genel istemin işlemidir; yasalar genel istemi saptayan belgelerdir denildiğinden, en
sonunda genel istemi de bilge yasa yazıcılarının saptadığı ortaya çıkar.
Rousseau, hükümeti de yurttaşlarla egemen varlığın ilişkilerini yürütmek amacıyla yasaları yürütmek ve siyasal-toplumsal özgürlükleri sürdürmekle görevli
aracı bir bütün olarak tanımlar (Rousseau 1987: 69). Yasaları yazma işini olağanüstü yetenekteki bilge azınlığa bırakan “egemen varlık”, yönetim işini de ehil bir
azlığın eline bırakacaktır. Ona göre, Cumhuriyet yönetiminde halkoyu hemen her
zaman aydın ve yetenekli kişileri yüksek görevlere getirir. Zira halk, yönetim görevlerine getirecekleri seçmekte hükümdardan daha az yanılır (Rousseau 1987:86).
Rousseau, cumhuriyet veya onunla özdeş, her şeyin iyisini bilen bir aristokrasi
yönetimi tasarlamıştır. Özetlenecek olursa, Rousseau’nun siyasal/toplumsal güçler ve egemenlik çözümlemesinden elde kalan; (1) yasaların kaynağı olan “egemen” halk; (2) ancak halk böylesine tanrısal bir işi yapamayacağı için, yasaları
yazan ve fakat yasamacı sayılmayan bilge bir aristokrat sınıf; (3) yine, iyinin
nerede olduğunu bilememekle birlikte, yöneticileri seçmekte monarktan daha az
yanılacağı varsayılan bir halk tarafından yönetim görevlerine getirilen üstün yetenekli yöneticilerdir. Yasanın kaynağı (halk) ile yasaları yazanların aynı kişiler
olmaması gerektiği fikri çarpıcıdır. Rousseau’nun yönetim görevlerinden halkın
uzak tutulması konusundaki fikri de Aristoteles’in tekrarıdır; ancak O, halkın yasama işinden de uzak tutulması gerektiğini söyleyerek, Aristoteles’in düşündüğü
demokrasi ve oligarşi karışımını da kabul etmemiş, seçime dayalı bir aristokrasi yönetimi tasarlamıştır. Hem yürütmenin ehil bir sınıfa bırakılması, hem de
yasa yapımının bilge bir sınıfa bırakılması gerektiğini söylemesinin gerekçesi
ise açıktır: “Bir tanrılar ulusu olsaydı, demokrasi ile yönetilirdi. Böylesi olgun bir
yönetim insanların harcı değil” dir (Rousseau 1987:81).
5. John Stuart Mill
Mill’in siyasal/toplumsal kuvvetlerin siyasal yönetime etkilerini dengelemeye
yönelik düşünceleri esas olarak temsil sistemine dayanır. O, Aristoteles’in, demokrasinin mülkiyeti tehdit edecek bir sınıf yönetimine dönüşme tehlikesini yeniden ifade etmiştir (Mill 2001:84). Bu yüzden, dolaylı biçimde iktisadî bir sınıfla örtüşse de, eğitimli nüfusun çoğul oyunu savunmuş; parlamentosu tamamen
ülke elitini içine alacak bir temsil sistemi kurmayı tasarlamış; eğitimlilerin ve
eğitim gerektiren mesleklere sâhip olanların iki veya daha fazla oya sâhip olacağı bir sistem önermiştir (Mill 2001:110-111).

Kuvvetler Ayrılığı | 143

Gerçekten de Mill, sanayi toplumunun iki büyük sosyal sınıfına (sermaye ve
işçi sınıfı) paralel olarak, parlamentoda da sınıfsal bir denge olması gerektiğini
düşünmüştür. Çatışan çıkarlar ve onların meclisteki temsili, bir çoğunluk elde
edebilmek için diğerinin desteğine muhtaç olacak şekilde dengelenmelidir. Bazı
eleştirmenleri, onun demokrasi planlarının, seçme hakkını eğitime bağlamak suretiyle, “işçi çoğunluğunun siyasal iktidarı ele geçirmesine karşı” geliştirildiğini
ileri sürerler (Schmidt 2002:94-96,99). Bu yorum yersiz değildir. Mill’e göre;
Görülmüştür ki, temsili demokrasi iki tür tehlike içerir. Temsil organı ve popüler düşüncedeki
düşük dereceli zekâ tehlikesi ve aynı sınıftan oluşan sayısal bir çoğunluk parçasına dayalı “sınıf
yasaması” tehlikesi. Bu iki büyük şeytanı ortadan kaldırmak veya en azından zayıflatmak konusunda düşünmeliyiz. Bunu gerçekleştirmenin yaygın yolu, az veya çok sınırlanmış oy hakkıyla,
temsilin demokratik karakterini sınırlamaktır…Tek bir sınıfın sayısal çoğunluğu oluşturduğu bir
ulus içinde tamamen eşit bir demokrasi belirli kötülüklerden uzak tutulamaz. Bu kötülükler, şu
anda var olan demokrasilerin eşit olmadığı, aksine, egemen sınıfın lehine sistematik eşitsizlik
içerdiği gerçeğiyle daha da kötüleşir (Mill 2001:84).

Mill’in önerdiği çözüm, azınlığın görüşü için daha güçlü bir temsildir (Mill
2001:111). Aksi takdirde, demokrasinin, tiranlığın yeni bir formuyla sonuçlanması tehlikesi ortaya çıkacaktır; yani, azınlık haklarının önemsenmediği ya da
yok edildiği, çoğunluğun sınırsız egemenliği-tiranlığı (Blaug and Schwarzmantel
2000:175).
Mill de, haklı olarak, Aristoteles gibi, çoğunluğu bir sınıfla özdeşleştirmektedir.O,
temsil sisteminin, halkın istencinin yönetim gücüne dönüşmesinin zorunlu mekanizması olduğunu kabul ederek, kimlerin temsil edilmesi gerektiğini ve bunun
ne gibi sonuçları olacağını tartışmakta ve bu sorunlara hem nitelik hem nicelik
açısından bakmaktadır. Demokrasi ilkesi eşitliğin, kendi kökü ve temeli olduğu
iddiasındadır. Madalyonun öteki yüzü ise sayılara ilişkindir. Eşitliğe bağlı kalınması, hiç kimsenin öbüründen üstün olmayacağı bir şekilde bir adam-bir oy ilkesi ile birleştiğinde çoğunluk yönetimi ile sonuçlanacaktır. Ancak yukarıdaki pasajda da görüldüğü üzere, Mill bunu şeytani bir kötülük olarak görmekte; eşitlik
ve çoğunluk cehaletin bilgiye üstünlüğü anlamına geldiği takdirde onu dehşete düşürmektedir. Dolayısıyla, çoğunluğu azınlığın ayrıcalıklarından kurtarmak
isterken, azınlığı da çoğunluğun baskısından korumak istemektedir. Eski kalıtsal aristokrasi sürdürülmeyecektir ama onun yerini aydınlardan oluşan yeni bir
seçkin katman almalıdır. Eğitimli seçkin azınlığı, yanlış olarak demokrasi diye
adlandırılan, gerçekte yalnızca emekçi sınıfların yönetimi olan şeyden korumak
için, Mill çareyi nispî temsile dayalı seçim düzeninde bulur (Lipson 1984:54-55).
Azınlığın görüşü için daha güçlü bir temsilin gerekçesi ise, bir kişinin görüşünü birden fazla kişinin görüşüne eşdeğer saymayı haklılaştırabilecek tek şeyin
zihinsel üstünlük olmasıdır ve Mill’in aradığı şey bu üstünlüğü tespit etmenin
uygun araçlarıdır. Eğitim düzeyi ve mesleğine bakılarak bir kişiye iki veya daha
fazla oy hakkı tanınabilir (Mill 2001:110-111). Mill de, aritmetik bir eşitlik değil,
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orantılı bir eşitlikten yanadır. Bu, çoğunluğun yönetime “dengelenerek” transfer
edilmesidir ve Aristoteles’ten hatırlanacağı üzere yeni bir şey değildir.
B. Kuvvetler Ayrılığından Organlar Ayrılığına : Bir İndirgeme
Modern anayasacılık, devlet iktidarını sınırlayan kurumsal yapı olarak 17. ve 18.
Yüzyıl’da çeşitli siyasal teoriler içinde ifade edilmiş, Locke ve Montesquieu modern anayasacılığın klâsik formülasyonunu vermişlerdir. Locke yönetimleri sınırlayan doğal haklara odaklanırken, Montesquieu kuvvetler ayrılığının teorisini
yapmıştır. Çoğunluk yönetimini sınırlama açısından anayasacılığın iki prensibinden biri olan insan haklarının anayasacılığa en açık biçimiyle Locke ile birlikte girmiş olduğu; ikinci prensip olan kuvvetler ayrılığının anayasa teorisindeki
yerinin ise bugün bir indirgemeye uğradığı söylenebilir. Dahl’a göre, demokratik
bir cumhuriyet için karma bir yönetim oluşturmanın kolay olmaması nedeniyle
cumhuriyetçiler, antik çağın karma yönetim fikrinin yerine yeni bir fikir, güçlerin anayasal ve kurumsal olarak üç ana dala ayrılmasını getirmişlerdir: yasama,
yürütme ve yargı. “Bu üç gücün tek merkezde toplanmasının, tiranlığın özünü
oluşturduğu ve bu nedenle de her biri diğeri üzerinde frenleyici bir işlev gören
ayrı kurumlara verilmelerinin gerektiği, cumhuriyetçi teoride bir aksiyom haline
gelmiştir”(Dahl 1993:30-32).
Aristoteles’in tasarladığı karma rejim, aslında, Amerikan Kurucu Babaları’nın
da niyetidir. Onlar da demokratik ve oligarşik öğeleri birleştirecek şekilde,
Aristoteles’in düşüncesine uygun olan sentez niteliğinde bir rejim kurmak istemişlerdir (Arnhart 2004:75).Birleşik Devletler Anayasası’nın kurucularından Madison, her biri farklı çıkarlara sâhip azınlıklardan oluşan toplumda, sınırlanmayan
çoğunluk yönetiminin, kolayca yönetimin mülksüz kitlelere geçmesini sağlayacağını ve mülk sâhiplerini tehdit edeceğini düşünmüştür. Bunun önlenmesi için
Madison, yönetim gücünün her azınlık gurubu veya çıkar grubuna siyasal etkide
bulunma fırsatı veren kurumlar arasında bölünmesini savunmuştur. Bu düşünce,
kongrenin iki kolu, Senato ve Temsilciler Meclisi ile Federal Yönetim’in üç organı, Kongre, Başkan ve Yüksek Mahkeme arasındaki denge ve kontrol mekanizmasına dayanan Amerikan siyasal sistemine yansımıştır (Heywood 1999:72-73).
Aristoteles tarafından kurgulanan karma yönetim (mixed regime) fikri ile
Montesquieu’nun karma yönetimi yansıtan kuvvetler ayrılığı teorisi modern
kuvvetler ayrılığı fikrinden ayrı tutulmaktadır. Denilmektedir ki, kuvvetler ayrılığı modern demokratik yönetimin eksikliklerini gidermek için dizayn edilmiş
modern bir yapısal aygıttır ve karıştırıldığı karma yönetim kavramından ayrılmalıdır; hatta aralarındaki fark o kadar büyüktür ki ikisinin ilişkili olduğuna
inanmak bile yanıltıcıdır. Tanım olarak karma rejim, farklı siyasal-sosyal sınıflar
anlamında organize olmuş bir siyasal toplumu gerektirir ve bir toplumsal sınıfın çıkarlarının diğerlerininkine kurban edilmeyeceği bir yönetim yapısı içinde
sınıfları bir araya getirir. Yönetim güçlerinin işlevsel ayrımı yoktur, buna ihtiyaç
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da yoktur. Buna karşılık kuvvetler ayrılığı, gerçek ve dâimî sosyal sınıflara sâhip
bir siyasal yönetim (anayasa) içinde işlemez. Bu teoride yönetim güçleri işlevsel
olarak üç organa ayrılmıştır: yasama, yürütme ve yargı. Bu üç organın, her birinin kendi özel işlevini yerine getirdiği uyumlu bir yönetim gücü bütününü oluşturması beklenir. Bununla birlikte, eğer bir organ kendi gücünü kötüye kullanır
veya işlevini yerine getirmekte tamamen başarısız olursa, yapının diğer organları tarafından düzeltici işlem yapılması beklenir. Burada, çatışma halinde, siyasal
birliği sağlamak üzere dizayn edilmiş mekanik bir düzen vardır. Bu düzen kontrol
ve dengeye (checks and balance) dayanır (Anderson 1986:141).
Karma yönetim ile kuvvetler ayrılığı teorilerinin ilişkili dahi olamayacaklarını
ileri süren bu yorum, orijinal kuvvetler ayrılığı teorisinin uğradığı indirgemenin
anlatımıdır. İleri sürülenin aksine, orijinal teoride öncelikle yönetim organlarının işlevsel ayrımı, sonra da bu organlar içinde yer alacak güçlerin dengesinin teorisi yapılmıştır. Ancak belirtilmeli ki modern kuvvetler ayrılığı fikri, 2500 yıllık
kuvvetler ayrılığı teorisinin yerine geçmiş değildir. Kuvvetler (toplumsal/siyasal
güçler) ayrılığı teorisinin organlar/işlevler ayrılığı teorisine dönüşümü, orijinal
teoride yapılan organlar ayrımı basamağında kalarak organlara kuvvet denilmesi
ve teorinin asıl anlamınının, yani organlarda yer alacak toplumsal güçler dengesinin bir kenara bırakılmasıdır. Dolayısıyla modern kuvvetler ayrılığı fikrinden
söz edilirken Aristoteles’e veya Montesquieu’ye atıfta bulunulması artık anlamsızdır. Temelinde toplumsal “fark” a dayanan çatışmaları dengede tutmanın ve
çoğunluğun sınırsız egemenliğini önlemenin formülü olan orijinal kuvvetler ayrılığı teorisinin anlamını yitirmesi ise, anayasacılığın diğer boyutu olan insan
hakları fikrinin teorik gücünün artışı ve pratiğinin yaygınlaşması, büyüyen siyasal toplum ve devlet aygıtı ile temsilin yerleşmesine bağlanabilir.
Antik Yunan’dan beri çoğunluk yönetimi hiçbir zaman sınırsız bir ilke olarak
kabul görmemiştir. Bir yönetim ilkesi olarak kabul edilse de, ya yönetimin örgütlenme biçiminin ötesinde ve ondan bağımsız kavramlarla (insan haklarıyla)
sınırlanması ya da siyasal yönetimin kuvvetler dengesiyle sınırlanması düşünülmüştür. ABD Anayasasını yapanlar toplumun temel yasasının lex majoris partis
(çoğunluğun yasası) olduğunu kabul ediyorlardı ama onu doğal akıl ve vahiyden
kaynaklanan hakların önüne geçirmiyorlardı. Yine, çoğunluk ilkesinin adâletin
yeterli bir güvencesi olduğunu da düşünmüyorlar; aksine, azınlık haklarının çiğnenmesine, tiranlığa kadar gidebilecek bir yol olarak da görüyorlardı (Horkheimer 1986:82).
Kuvvetler ayrılığı fikrinin önemini yitirmesinin nedenlerinden biri, bugün
anayasacılığın kuvvetler ayrılığı ile birlikte iki prensibinden birini oluşturan insan hakları fikrinin koruyucu şemsiyesinin teorik gücünün kabulü ve pratiğinin
yerleşmesidir. Bu hakların sınırlayıcılığının kökeninde ise Locke’tan gelen yüce
yasa-olağan yasa ayrımının olduğu söylenebilir.
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Hayek, liberal anayasacılığın, bireysel özgürlüğü kuvvetler ayrılığı sayesinde
koruyacağının düşünüldüğünü, ancak, kuvvetler ayrılığının bu amaca ulaşılmasında başarısız olduğunu söylemektedir. Hayek’e göre bu amaca ulaşılması için
“bir yasanın ne olduğunu, onun kaynağından bağımsız, kendi öz niteliğiyle ilgili bir ölçüte göre tâyin eden bir anlayışın söz konusu olması gerekir” (Hayek
1999:187). Bu da hakların, toplumsal-siyasal kuvvetlerin dışında-ötesinde bir kökten alınması gerektiği anlamına gelir. 20. Yüzyıl’ın ortalarına doğru insan haklarıyla ilgili kurumların yönetimleri denetlemede başarılı bir araç olarak görüldüğü
bir döneme geçilmiştir. Devleti sınırlamada yararlı bir araç ve aynı zamanda bir
amaç olarak insan hakları, hem devlet iktidarını kullananlar tarafından hem de çoğunluklar tarafından ihlal edilmeyecek sınırlamalar olarak düşünülmüştür.1
Kuvvetler ayrılığının orijinal anlamını yitirmesindeki diğer etken ise, büyüyen siyasal birimler ve devlet aygıtı ile temsilin yerleşmesi ve en önemlisi genel ve eşit oy fikrinin ve pratiğinin farklılıkları görünmez hale getirecek şekilde
yaygınlaşmasıdır.2 Antik Yunan’dan 20. Yüzyıl’a kadar genel ve eşit oy kabul
görmemiştir. Genel ve eşit oyun kabul edilmesi ile çoğunluk tiranlığı endişesinin azalması birbirine paraleldir. Aristoteles, Montesquieu, Rousseau ve Mill bir
adam-bir oy ilkesine karşı çıkarken “demokrasi tehlikesi”ne karşı çıkıyorlardı.
Çünkü bir adam-bir oy demek, çoğunluğun (tabiî ki yoksul ve câhil çoğunluğun)
iktidarı anlamına geliyordu. Onların çağında demokrasi açık ve yakın bir tehlike
idi ve Aristoteles gibi, Rousseau ve Mill de avamı yönetimden uzak tutmak için
temsilin önemini tespit etmişlerdi. Siyasal toplumun ölçeğinin büyümesi ile çoğunluğun doğrudan iktidardan uzaklaşmasından dolayı aradaki köprü ihtiyacı
bir tercih olmaktan çıkıp bir zorunluluğa dönmüştür. Bu köprü temsildir. Ancak
temsil öyle bir köprüdür ki, girişinde halk olarak görülen çoğunluk, köprünün
çıkışında bambaşka bir şeye dönüşür: seçkin bir azınlığa. Bu dönüşüm, hem siyaset teorisi içinde anlatımını bulan hem de pratikte gözlenebilen bir dönüşümdür.
Aradaki fark, doğrudan demokrasi ile dolaylı demokrasi arasındaki derin farktır.
1
Her ne kadar Hayek kuvvetler ayrılığının özgürlüğü korumada yetersiz kaldığını söylese de bu kuşku, “iyi yasa” fikrinin
koruyuculuğu için daha güçlü bir biçimde ifade edilebilir. Ampirik olarak insan haklarının kolayca devlet iktidarını kullananlar
tarafından ihlal edilebileceğini gösteren çokça örnek vardır. Bu ihlaller bir anayasanın varlığında gerçekleşebileceği gibi,
anayasaların ortadan kaldırılması suretiyle de gerçekleşebilir. İnsan haklarına dayalı kurumların hükümetleri denetlemede
yararlı araçlar olarak görülürken, güçlü ekonomik grupların çoğunluk yönetimine son verip diktatörlük kurmalarının önündeki
engel bir doğrunun veya aklın çiğnenmesi olmayacaktır (Horkheimer 1986:81-82). Güçlü ekonomik veya bürokratik elitlerin
önünde anayasaların ve içerdikleri insan hakları fikrinin etkili bir engel oluşturduğu söylenemez (Horkheimer 1986:81-82;
Heywood 2006:431-432).
2
“Bir adam-bir oy ve her oy eşit değer” düşüncesinin yerleşmesi için 20. Yüzyılın ilk çeyreğini ve hatta bazı ülkelerde
ortalarını beklemek gerekmiştir.19. Yüzyıl, daha fazla çalışan erkek sınıf, kadınlar ve etnik azınlıkların siyasî iktidarda pay
sâhibi olma mücadelesi ile geçmiştir. Evrensel oy hakkı (erkekler için) Fransa’da 1848 yılında kabul edilmiştir (Heywood
1999:69). 1830 larda Avrupa’nın en demokratik ülkelerinden biri olan İngiltere’de nüfusun sadece % 2 si oy kullanabiliyordu.
Bu oran 1867’de % 7 ye, 1880’lerde % 40’a ulaşmıştır (Zakaria 1999:44). İngiltere’de bir seri parlamento reformuyla oy
hakkı genişlemiş, evrensel oy hakkı (erkekler için) 1918 yılında, kadınlar ve erkekler için eşit oy hakkı ise ancak 1928 de
kabul edilmiştir. 1949 yılına kadar üniversite mezunları ve mülk sâhipleri birden fazla oy hakkına sâhip olmuşlardır (Heywood
1999:69). Genel oy hakkı, birçok ülkede ancak 1940’larda tanınmıştır Ama bundan çok öncesinde, 1840’larda birçok ülkede
anayasal liberalizmin ilkeleri olan hukukun hâkimiyeti, mülkiyet hakları, kuvvetler ayrılığı, ifade özgürlüğü vazgeçilmezdi
(Zakaria 1999:44). Siyasal katılımın, işçi sınıfını, kadınları ve tüm ırksal, dinsel grupları, yani tüm yetişkinleri kapsar hale
gelmesi ancak 20. Yüzyılda yaygın destek bulmuştur (Heywood 1999:71).
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Genel oy ilkesi insanların eşit özneler oldukları düşüncesine dayalıdır. Ancak,
siyasal hayata etki ya da katılmada eşitlik fikri yeni değildir ve demokrasi fikri
içinde Antik Yunan’dan beri vardır. Aristoteles’in kendi adâlet fikri gereğince
eleştirdiği demokratik eşitlik, herkesin ‘bir’ sayısına eşitlendiği matematiksel
eşitlikti. O demokratların savunduğu bu tür bir eşitlik düşüncesini reddediyor
ve yerine orantılı eşitlik düşüncesini koyuyordu. Zira aksi takdirde, sırf sayıların
gücüne dayanarak çoğunluk iktidarı kaçınılmazdı. Çoğunluk iktidarı başlı başına
kötü bir şey değildi. Kötü olan çoğunluğun yoksul olmasıydı. Bunun siyasal sonuçları ise endişe vericiydi. Aydınlanma çağında da, monarşik yönetimleri sınırlama fikrinin yanı sıra aynı bakış varlığını sürdürmüştür. Rousseau temsil fikrini
(hem yasama hem de yürütmede) oldukça dolambaçlı ve çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Temsilde çoğul oy ile Mill de temsilin bu işlevini ortaya koymuştur. Onlar, avam egemenliğinden, yani “demokrasi tehlikesi”nden sakınmanın bir
yolunu da temsil de görmüşlerdi.
Ancak, 20. Yüzyıl’ın ilk çeyreğinden itibaren niceliğin egemenliğine dair eski
endişeler ortadan kalkmaya başlamıştır. “Demokrasi tehlikesi”ne karşı mülk
sâhiplerinin ve aristokratların haklarını güvence altına almanın ifadesi olan
Aristoteles’in “politea”sı ve Montesquieu ile Rousseau’nun “cumhuriyet”ini daha
uzun bir süre savunmaya gerek kalmamıştır. Bu değişimi Gramsci alaylı bir dille
anlatır. Gramsci, demokrasi yüzyılı, sayıların yüzyılı, çoğunluğun yüzyılı, niceliğin yüzyılı olarak adlandırılan çağda seçime dayalı yönetimlerde safça bulunan oligarşik eleştiri ile elitist eleştiriyi karşılaştırmakta, banal bulduğu oligarşik eleştirinin karşısına artık oligarşik eleştirinin anlamsızlığını gösteren elitist
eleştiriyi koymaktadır. Gramsci’ye göre, devlet organlarını oluşturmada seçimlere ilişkin tekrarlanan en bayağı, en basmakalıp düşüncelerden biri şudur: Seçim
sisteminde sayılar her şey demektir; sayı her şeye karar vermektedir. Okur yazar bile olmayan herhangi bir idiotun görüşleri, devlet politikalarını belirlemede,
bütün güçlerini devlete ve ulusa adayanlarla aynı ağırlıkta kabul edilmektedir.
Ancak demokrasiye yönelik oligarşik veya aristokratik eleştiri anlamsızdır artık.
Gerçekte ne sayılar karar vermektedir ve ne de bütün oy kullananların görüşleri
eşit ağırlıktadır. Sayılar sadece araçsal bir değere sâhiptirler; bir ölçü, bir bağıntı
verirler, daha fazlasını değil. “O halde seçimlerle ölçülen şey nedir” sorusunun
cevabı “tamamen, aktif azınlıkların, elitlerin, öncülerin görüşlerinin yayılma ve
ikna kapasitelerinin etkinliğidir.” (Gramsci 1999:423-424).
Bugün çoğunluk ilkesi siyasal eşitliği tamamen karşılayan bir ilke olarak düşünülmekte ve anonimlik (bütün oy verenlerin eşit olarak muamele görmesi)
ve nötrlüğe (bütün politik alternatiflerin eşit muamele görmesi) kesin bir biçimde imkân veren tek karar alma kuralı olduğu kabul edilmektedir (McGann
2004:54). Siyasal sistemde karar alma sürecine herkesin eşit olarak girmesine
imkân veren anonimliğin karşısında ise statü talepleri vardır. Mesela, zenginler,
toprak sâhipleri, yaşlılar, eğitimliler, aydınlar, soylular, belirli bir ırka veya bir
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etnik gruba mensup olanlar, belirli bir dinin müntesipleri veya toplumun yarısını oluşturan erkekler gibi. İşte, çoğunluk yönetiminin anahtarının da bu statü
ya da ayrıcalık taleplerinin çokluğu olduğu, bu durumda ancak, niceliğin barışçı bir odak noktası olabileceği, kabul edilmektedir (Elster 1993:176-177). Ancak,
Aristoteles’ten bu yana 20. Yüzyıl’a kadar tartışılan genel ve eşit oyla ortaya çıkacak “demokrasi tehlikesi”, yani çoğunluk yönetimi tehlikesi onların çağında
hayali değildir. Demokrasi, 2500 yıl boyunca siyasal literatürün belli başlı eserlerinde değişmeyen bir anlama sâhiptir: sınırsız çoğunluk yönetimi. Aristoteles’in
“adâlet” e aykırı, Rousseau’nun “Tanrılara özgü”, Mill’in “şeytani” olarak nitelendirdiği niceliğe dayalı bu rejimin sınırlanmasının yolu Aristoteles, Montesquieu,
Rousseau ve Mill’de görüldüğü üzere toplumsal güçlerin dengesini sağlamak
üzere kurgulanan kuvvetler ayrılığıdır.

C. Demokrasiye Liberal Sınırlama
Locke’un siyasal birliğin amacı olarak gördüğü doğa yasaları, siyasal toplum
oluştuktan sonra alınabilecek siyasal kararların kendisine uygun olmak zorunda olduğu üstün yasadır. Çağdaş anayasalar varlıklarını doğal hukuktaki görüşe
borçludurlar. Buna göre yurttaşlar, özgür ve eşit ortaklardan oluşan bir yasal
topluluk meydan getirmek üzere kendi iradeleriyle bir araya gelirler. Anayasa,
yaşamlarını pozitif hukuk yoluyla yasal bir biçimde düzenleyen bireylerin birbirlerine sağlamak zorunda oldukları hakları kesin bir biçimde yürürlüğe koyar. Bu
görüş, bireysel (subjective) haklar ve bu hakların taşıyıcısı olarak bireysel tüzel
kişiler kavramını önceden varsaymaktadır (Habermas 2005:113).
Anayasal yönetim bugün demokrasi tanımının içindeki unsurlardan biri olarak yer almaktadır. Demokrasi, çoğunluk iradesinin doğru bir biçimde yönetsel eylem üretmesine ilişkin karmaşık kurum, süreç ve yöntemler mekanizmasını gerektirmekte ve yalnızca demokratik oyunun hayatî kurallarının yasa ve
anayasaya yerleştirildiği yerlerde demokrasilerin doğru bir biçimde uygulanabileceği düşünülmektedir (Merkl 1972:95). Anayasal demokrasi “çoğunlukçu
demokrasi”nin alternatifi ve “anayasal devlet” ile “demokratik devlet”in bir sentezi olarak ortaya konulmaktadır (Erdoğan 2001:21-22). Anayasal yönetimin eklenmesiyle demokrasi tam olarak bir liberal demokrasi ya da anayasal demokrasi
haline gelmektedir (Merkl 1972:97).
Ancak, siyaset ve anayasa teorisinde anayasacılıkla demokrasi arasında bir gerilim olup, anayasacılığın antidemokratik olduğu görüşü yaygındır. Zira anayasacılık, çoğunluğun iradesi ve tercihlerini sınırlama amacına yöneliktir (Erdoğan
2001:19). Bunun temelinde hak ve özgürlüklerin korunmasının sadece demokratik süreçlere bırakılamayacağı, bunun için kurumsal güvencelere de ihtiyaç bulunduğu düşüncesi yatmakta; bu düşünce anayasa yargısı ve kuvvetler ayrılığına
dayalı kurumsal düzenlemelerle ifadesini bulmaktadır. Rawls’a göre, kurumsal
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araçlarıyla –kuvvetler ayrılığı, belli noktalarda ağırlıklı çoğunluk, haklar bildirgesi, anayasa yargısı– anayasal demokrasiyi demokratik yönetime ters ya da gereksiz gören çoğulcu görüşler, çoğunluk kuralını siyasal ve toplumsal çatışmaların çözümünde âdil bir usûl olarak görmektedir. Anayasacılar çoğunluk kuralını
kabul etmeyip, çoğunluk yasaması üzerinde anayasal olarak tanınan sınırlamalar
olmadıkça temel hak ve özgürlüklerin gereği gibi korunamayacaklarını ileri sürerler. Çoğunlukçular da bu hakların önemini kabul etmekle birlikte anayasal
sınırlamaların gereksiz olduğunu, halkın temel özgürlükler üzerindeki sınırlamaları tanıması için her halde seçmenin ruhuna dayanmak gerektiğini, anayasal
araçlara dayanmanın demokrasiye zarar vereceğini savunurlar (Rawls 2007:446447). Hemen belirtilmeli ki, burada Rawls’un sözünü ettiği kuvvetler ayrılığının
orijinal teori ile bir ilgisi olmayıp işlevsel temelli bir organlar ayrılığıdır.
1. Rawls
Anayasacılığın çağdaş liberal savunucuları içinde önde gelen isimlerden olan
Rawls, vatandaşların belirli anayasal esaslara ilişkin yargılarında anlaşmaları gerektiğini belirtir. Bu esaslar da iki türlüdür: (a) devletin genel yapısını ve siyasal
süreci tanımlayan temel ilkeler, yani, yasama-yürütme-yargı erkleri ve çoğunluk
kuralının kapsamı, (b) yasama çoğunluğunun saygı göstermesi gereken eşit temel hak ve özgürlükler, yani, oy kullanma, siyasete katılma hakkı, düşünce özgürlüğü, hukuk devleti gibi (Rawls 2007:261).
Rawls’a göre anayasacılığın beş ilkesi vardır. Birinci ilke, halkın, yeni bir rejimi kuran kurucu gücü ile devlet görevlilerini seçme ve günlük siyasetteki olağan
gücü arasındaki Locke tarafından yapılan ayrımdır. İkinci ilke yüce ve olağan
yasa ayrımıdır. Yüce yasa halkın kurucu gücünün ifadesidir ve yüce halk iradesinin yetkisine sâhiptir. Olağan yasa ise meclisin ve seçmenin olağan gücünü
ifade eder ve onun yetkisine sâhiptir. Yüce yasa olağan yasayı bağlar. Üçüncü
ilke halkın kendisini yönetmesi idealinin ifadesi olan demokratik bir anayasadır.
Dördüncü ilkeye göre demokratik olarak onaylanan ve bir haklar bildirgesi içeren
anayasa, belirli anayasal esasları, mesela eşit temel siyasal hak ve özgürlükleri
bir daha dönülmemek üzere tespit eder ve olağan yasaların tespit edilmiş prosedürler aracılığıyla yapılmasını güvenceye alır. Beşinci ilkeye göre anayasal devlette nihaî güç yasama ve hatta yüksek mahkemeye de ait olmayıp, birbirleriyle
özel ilişki içinde bulunan üç erke aittir (Rawls 2007:265-266).
Rawls tarafından ifade edilen ilkelerin hemen düşündürdüğü temel bir ayrım
vardır: Anayasaların uymak/içermek zorunda oldukları ve siyasal iradenin üstünde yer alan kuralların varlığını ortaya koyan görüş ile anayasaları siyasal iradeye
bağlayan görüş. İlk görüşe göre, anayasaların üstünde bir “temel norm” vardır. “Temel norm”un niteliği bazen “evrensel tabiî hukuk” ile bazen faraziyelerle, bazen
de “hukukun genel ilkeleri” gibi nosyonlara müracaatla açıklanmaktadır. Rawls’a
göre ise, “Doğru ve âdil anayasa ve temel yasalar fikri gerçek bir siyasal sürecin so-
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nunda değil, dâima en makul siyasal adâlet anlayışı tarafından tespit edilir” (Rawls
2007:266). Yüce yasa-olağan yasa ayrımına bağlı olarak, “Anayasal demokrasi düalisttir: Kurucu gücü olağan güçten, halkın yüce yasasını da yasama meclislerinin
olağan yasalarından ayırır. Parlamentonun üstünlüğü reddedilir” (Rawls 2007:266).
2. Hayek
Hayek kuvvetler ayrılığının etkinliğini, farklı toplumsal sınıfların/kesimlerin birbirini dengeleyecek tarzda yasama organında yer almasını öngören klâsik düşüncede değil, tam aksine hiçbir grubun etkisinde kalmayacak ikinci bir yasama organının varlığında aramaktadır. Hayek’e göre halkın temsilcilerinin, sadece âdil davranışın evrensel kurallarının tespiti hakkında değil, devletin halihazır faaliyetleri
hakkında karar vermesini hedefleyen demokratik ideal yanlıştır. En azından her
iki yetkinin ayrı meclislere verilmesi gerekir. Aksi takdirde, temsil organı çıkar
grupları koalisyonlarının etkisi altında kalır. Önceden bilinmeyen, âdil davranışın
evrensel kurallarını koymakla sınırlı bir meclis ise özel birey ve grupların etkisi
altında kalmayacaktır. Zaten, demokratik sistemlerin pratiğinde kuvvetler ayrılığı
hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Zira anayasal hükümetin gelişiminin başlangıcından bu yana yasa yapma yetkisi ile hükümeti yönetme yetkisi aynı temsili
meclislerde birleşmiştir. Bunun sonucunda da hiçbir modern demokratik ülkede
devletin yetkisi hukukla bağlı olmamıştır. Kuvvetler ayrılığının amacına ulaşması
için, farklı görevleri bulunan ve birbirinden bağımsız olarak hareket eden iki ayrı
temsili meclis olmalıdır Yasa koyucu meclis, hükümetin belirli hedeflerine ilişkin
iradeyle değil, neyin doğru olduğuna ilişkin fikirle ilgilenmelidir. Yasa koyucu
meclisin üyeleri halk tarafından seçilmiş olsalar da, irade ve çıkara bağlı olmamalı; taraflılık veya özel çıkarlardan bağımsız, ortak doğruyu temsil edecek ve adâleti
gözetecek, insanların değil de yasaların egemenliği (yönetimi) denebilecek olan
gerçek kamu çıkarını bulmaya çalışacak bir meclis olmalıdır (Hayek 1999:188190). Çünkü Hayek’e göre şimdiye kadar ki parlamentolar, adâlete aykırı kanunların kaynağı haline gelmiştir; bunlar âdil bir yasama için uygun olmayıp, bunun
için gerekli düşünme biçiminden yoksundurlar (Hayek 1997:155).
Hayek’e göre geçmişteki sorun ayrı meclislerin farklı sınıflara göre oluşmuş
olmasıydı. Oysa sınıflara göre değil, fonksiyonlara göre tanımlanmış iki ayrı meclis olsaydı, birinci meclis, yani üst meclis küçük bir sınıfı temsilden kaynaklanan
gücünden daha büyük bir güce sâhip olurdu (Hayek 1997:159-160). Yani Hayek,
Aristoteles ile başlayıp Mill’e kadar uzanan kuvvetler ayrılığı teorisinin klâsik
ifadesi olan farklı toplumsal güçlerin, sınıfların dengesini ifade edecek tarzda bir
siyasal kurumlaşmada değil; aralarındaki farkı fonksiyonlarından ibaret gördüğü
iki ayrı meclisin varlığında aramaktadır kuvvetler ayrılığını. Aslında Hayek’in
aradığı seçilmiş bir koruyucular meclisidir. İki meclis arasındaki fark ve iki meclis ihtiyacını yaratan şey ise yukarda belirtilen iki ayrı kural arasındaki farktır
(Hayek 1997:161). Yani “üstün yasa” ile parlamentolardan kaynaklanan “olağan
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yasa” arasındaki ayrım, işlevsel bir temelde ele alınan bir kuvvetler ayrılığı düşüncesinin de kaynağıdır.
Hayek’in düşüncesinin iki noktada tartışılır olduğu söylenebilir: Tüm çıkarlardan bağımsız bir kamu çıkarı fikrinin varlığı ve onu tespit yetkisinin demokratik
toplumdan neredeyse bağımsız bir temsilciler meclisine verilmesidir. Hayek’in
düşüncesi, Rawls gibi, Locke’un üstün yasa ile günübirlik yasalar ayrımına dayanmaktadır. Hayek’in düşüncesinin, Rousseau’nun düşüncesiyle benzerliğine
de dikkat edilmelidir. Rousseau da, kısmi çıkarların ifadesi değil genel iradenin
yansıması olması gereken yasamanın, yasanın kaynağı olan halkın değil bilge
yasa yapıcılarının işi olduğunu söylüyordu.

D. Kuvvetler Ayrılığının Çağdaş Dönüşümü: Federalizm
Antik Yunan’dan bugüne cumhuriyetçi gelenek gerçek bir sorunla uğraşmıştır.
Karmaşık toplumlarda çıkarlar nasıl temsil edilecek ve dengelenecektir? Ortodoks
cumhuriyetçi cevap basittir: cumhuriyetler ancak küçük ve olabildiğince homojen
devletlerde var olabilirler (Dahl 1993:33). Aristoteles, Montesquieu ve Rousseau bu fikri paylaşırlar. Farkın yaratacağı çatışma ihtimâlini ortadan kaldırmanın
kadim yolu ise kuvvetler ayrılığıdır. Ancak, ne Aristoteles tarafından ve ne de
17. Yüzyıl’da yeniden ortaya konan kuvvetler ayrılığı fikri, henüz ulus devletlerin getirdiği diğer niteliksel farklılıklarla yüzyüze olmayıp, onlar için tasarlanmış
değildi. Onlar sadece sınıfsal farkın dengelenmesi arayışındaydı. Ancak siyasal
birimler içinde dengelenmesi gereken yeni ve derin farklılıklar ortaya çıkmıştır.
Daha doğrusu, “fark”a dair farkındalık, anonimlik ve nötrlüğün örtüsü aralandıkça
artmıştır; yoksa ne “farklılık” yenidir ve ne de onun doğurduğu çatışmalar. Tarihsel olan sınıfsal farkın yanı sıra, 19. Yüzyıl sonrası siyasal birimlerin barındırdığı
ırksal/etnik/dinsel farklılıkların ve bunlara dayalı çoğunluklar ve azınlıkların varlığında, anonimlik ve nötrlükle temellenen meşruiyet sarsılmıştır.
Siyasal toplumdaki uyum, denge, birlik arayışı ile farklılık ve çatışma önemli ölçüde oyuncular ve oyun alanına bağlıdır. Siyasal toplumlar, tarihsel olarak
iktisadî koşullar, soy, dil, din ve diğer bir dizi faktörlerle oluşmuş, birleşmiş veya
dağılmıştır. Aristoteles’in “fark”ın varlığının yaratacağı zorluğu açıklamak üzere
2500 yıl önce söyledikleri bugüne dek anlamını korumuştur.
Sonra ırk ya da ulus farkı vardır; iki topluluk birlikte yaşamayı öğreninceye değin, bu fark bir
ayrılık kaynağı olarak kalır. Çeşitli insanların birlikte yaşamayı öğrenmeleri, uzun bir süreç
olabilir; çünkü bir devlet her türlü halkın bir araya toplanmasıyla kurulamayacağı gibi, istenen herhangi bir anda da kurulamaz. Nüfusta yabancı bir öğe bulunduğu zaman –ister bunlar
kuruluşta elbirliği etmiş ya da daha sonra bir araya gelmiş olsunlar– çatışmalar son derece
olağandır (Aristoteles 2002:147).

18.Yüzyıl’a kadar geç bir tarihte bile, Rousseau ve Montesquieu, kendi kendini
yöneten bir halk için en iyi devletin bir kentten daha büyük olamayacağı üzerin-
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de fikir birliği içindeydiler.Rousseau’ya göre de iyi bir siyasal düzen için cumhuriyetin ülkesi başka özelliklere de sâhip olmalıdır. Monarşi çok varlıklı uluslara,
aristokrasi varlık ve büyüklükçe orta halli devletlere, demokrasi de küçük ve yoksul devletlere elverişlidir (Rousseau 1987:93). Alanın ve nüfusun, yasama yetkisinin kullanılmasına imkân verecek ölçüde olmasını aramasının yanı sıra, yasamaya konu halkın nitelikleri için de bazı koşullar aramaktadır Rousseau. “Hangi
ulus yasa koymaya elverişlidir öyleyse?” diye sorar ve şartları şöyle açıklar:
Aşağı yukarı soy birliği, bir çıkar birliği ya da bir sözleşmeyle birbirine bağlı
olmakla birlikte henüz yasaların gerçek boyunduruğu altına girmemiş olan; kökleşmiş töreleri, kör inançları olmayan; üyeleri birbirini tanıyan; başka uluslardan
karşılıklı olarak uzak kalabilen; zengin ya da yoksul olmayan bir ulus(Rousseau
1987:62-63).
Montesquieu’ya göre de cumhuriyetin ülkesi küçük olmalıdır. Bunun nedeni
ise yine aynıdır: ortak yarar. Büyük bir devlette herkes kendi çıkarlarının ardından koşar, yararlar özelleşir. Oysa devlet bir kent devleti gibi küçük olursa yurttaşlar ortak yararı daha kolay fark eder, ortak yarar daha iyi bilinebilir (Montesquieu 2004:129).
Mill’e göre de, “Farklı uluslardan oluşmuş bir ülkede özgür kurumların oluşması hemen hemen imkânsızdır. Temsili bir hükümetin varlığı için zorunlu olan ortak
bir kamu fikri, ortak ulusal duygular, özellikle ortak bir dil olmaksızın imkânsızdır”
(Mill 2001:182). Özgür kurumların varlığının zorunlu koşulu, genel olarak, siyasal
yönetimin sınırlarının ulusların sınırlarıyla örtüşmesidir. (Mill 2001:184).
Özetle siyaset teorisinin klâsik eserlerinde, ortak yararı belirleyebilecek kadar
küçük ve olabildiği kadar homojen bir topluluğu barındıran bir siyasal birim
arayışı ortak bir arayıştır. Ancak, ulusun devlete nasip olduğu 19. Yüzyıl›dan
itibaren siyasal birimde köklü bir değişiklik gerçekleşmeye başlamış, siyasal
sınırlarla kültürel sınırların çoğunlukla örtüşmediği bir dünya oluşmuştur. Ne
ulusal bütün homojendir ne de çoğunluklar homojendir. Gerçek dünya, içinde
çok farklı nedenlerle çoğunluklar ve azınlıkların yaratıldığı ve fakat birlik ve homojenlik iddiasının hüküm sürdüğü bir dünyadır. Çoğunlukların oluşum süreci
ve alanı da demokratik ilkeyle ilişkisizdir. Demokratik bir siyasal düzeni haklılaştıran varsayımlardan biri, kararların hangi usûle göre alınacağı ise diğeri de
kararların kimler tarafından alınacağıdır. Bağlayıcı kararların sadece o kararlara
tâbi olanlar tarafından alınması gerektiği fikri kendi kaderini tâyin için gerekli
görülür (Dahl 1993:135). Ancak, “halk” ı oluşturan şeyin ne olduğu sorusu hiç
masum bir soru olmayıp, demokratik teori ile pratiğin alanında bu masum gibi
görünen sorunun çok zorlu olduğu ortadadır (Dahl 1993:146).
Halkı oluşturan şeyin ne olduğu sorusunu karar alma ilkesine bağlamak için
soru bir başka şekilde de formüle edilebilir. Bu da çoğunluk ile ilgili yine aldatıcı
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masumiyete sâhip sorudur: neyin çoğunluğu? (Bary 2003:328). Demokratik süreci tartışmaya açan şey aslında genellikle arka planda kalan bu sorudur.
Demokratik süreç gibi, çoğunluk ilkesi de, bir yurttaşlar bütününün içinde kolektif kararlara ulaşacakları bir siyasal birimin varlığını kabul etmektedir. Fakat
çoğunluk yönetimi fikrinde yer alan hiçbir şey, herhangi bir özel birimin etrafındaki sınırlar ile ilgili rasyonel bir haklılaştırma sağlamamaktadır. Bir kararın çoğunluk ilkesine göre verilmesi gerektiğini söylemek şu soruya cevap vermemektedir ve veremez de: hangi demokratik birim içindeki çoğunluk? (Dahl 1993:185).
Elbette, trenlerde sigara yasağı ile ilgili bir kararda bu soru daha az önemlidir. Ancak, sorunun, siyasal birimin sınırlarına –ulusal devlet, federasyon, eyalet
gibi– ve onların kendilerine ait karar alma iktidarlarına ilişkin olduğu ortaya çıktığında “kimin kapsanacağı” sorusu patlayıcı etkisi yaratır (Bary 2003:328).
Kadim dünyada sınıfsal farkın doğuracağı çatışmayı önlemenin yolu olarak
düşünülen kuvvetler ayrılığı, çağdaş dünyada artan farklılığın getirdiği baskıyı
karşılamak üzere, yeni bir anlam kazanmış ve federalizm ile eş anlamlı olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Çağdaş anayasal sınırlamalar, çoğunluğun değiştiremeyeceği anayasal ilkelerde (haklar bildirgesi), kuvvetler ayrılığında, bölgesel
ya da yerel devletlerin özerkliğini sağlayan teminatlarda (federalizm), bütün partilerin bir araya geldiği büyük koalisyon hükümetlerine imkân veren yapılarda
(ortaklıkçı rejimler-consociationalism) biçimlenebilmektedir (Schmitter ve Karl
1999:6). Bugün anayasacılığın ilkeleri ve kurumsal gerekleri arasında kuvvetler
ayrılığı da sayılmakta (Erdoğan 2001:19; Pettit 1998:301) siyaset biliminde bir
terim olarak da kuvvetler ayrılığı federalizmle eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.
(Lijphart 2006:182, Pettit 1998:301) Pettit’e göre, cumhuriyetçi biçim, anayasacılık ve demokrasidir. Bu da, esas olarak, hukuk düzeni, gücün dağıtılması (erkler
ayrımı, çift meclislilik, federalizm) ve (anayasal teminat altına alınmış) çoğunlukçuluk karşıtlığıdır (Pettit 1998:299-301).
Lijphart’ın çağdaş demokratik kural ve kurumlarla ilgili tespit ettiği farklılıklardan bir kısmı, siyasal toplumdaki farklı kesimlerin yasama ve yürütme erklerine yansıyıp yansımadığına ve bu erkler arasındaki dengeye işaret etmektedir.
Yani hem erklerin kendi içinde bir toplumsal temsil dengesi ve hem de erklerin
birbirini dengelemesi söz konusudur (Lijphart 2006:14-15). Bu düzenlemelerden
bazıları, iktidarın aynı siyasal kurum içinde birlikte faaliyet gösteren aktörlere
dağıtılması anlamına gelirken, bazıları da ayrı siyasal kurumlar arasında dağıtılması anlamına gelmektedir. Bunlar arasında federalizme Lijphart önem bakımından ilk sırayı verir. Bunun nedeni, federalizmin, gücün dağıtılmasının en tipik ve
en etkili yöntemi olarak düşünülmesidir. Federal sistemler hükümetin merkezi
ve merkezi olmayan kademeleri arasında kuvvetler ayrılığını güvenceye almakla
kalmaz, mevcut güçlerin önemli bir kısmını kullanan merkezi olmayan hükümetler arasında da denge arar (Lijphart 2006:182-184). Pettit’e göre de cumhuriyetçi
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bir düzen, iki parlamentolu düzen ile eyaletlerin merkezi hükümetle güçleri paylaştığı federal bir sistemle adem-i merkezîleşmeyi gerekli koşul olarak görmektedir. Bu iki koşul da kuvvetlerin dağıtılmasına ilişkindir. Cumhuriyetçilerin geleneksel olarak federasyondan yana olması tesadüf değildir. Öyle ki, Pettit’e göre,
anti-federalistler, aslî cumhuriyetçi kaygıya, yani gücün keyfîliğine, hatta halkın
gücünün keyfîliğine karşı güvence arayışına ihanet içindedirler (Pettit 1998:237238).Federalizm, farklılıklara dayalı bölgesel ve yerel çıkarların temsilini garanti altına almasının yanı sıra, yönetim yetkisini yayarak kişisel özgürlükleri koruyacak bir fren ve denge sistemi yaratabilecek, farklılıklar içeren toplumlarda
birliğin sürdürülebileceği bir kurumsal mekanizma olarak değerlendirilmektedir
(Heywood 2006:239).
Bunun da ötesinde, yasama dışındaki erklerde de bir denge arayan tarihsel
düşüncenin bugün de uygulanması gerektiği ileri sürülmektedir. Mesela Pettit’e
göre cumhuriyetin kapsayıcılığı için sadece yasama organının kapsayıcılığı yetmez, idare ve yargı organlarının da aynı karakterde olması gerekir. Bunun için de
bir dizi düzenleme önerir. Memurların ne kadarının atanması ne kadarının parlamento tarafından seçilmesi tartışması bir yana, atanmışların da, seçime dayalı
temsile uygun olarak, en alt seviyede de olsa belli başlı çıkar gruplarının sayısal
dağılımlarına göre temsil edilmesi gerekir. Örneğin jüri üyelerinin oluşumunda
buna dikkat edilmelidir. Pettit’e göre, yönetim ve yargı görevlerini yerine getirenlerin, seçimle gelmeseler de, cumhuriyetçi amaçlar açısından, belli sosyal
gruplaşmalara göre istatistiki temsilden uzak olmamaları gerekir. Aksi takdirde, bir dinin, bir sınıfın, bir cinsiyetin ya da bir etnik grubun üyelerinin temsil
edilmediği durumda, temsil edilmeyen kesimlerin seslerini duyurma garantileri
ortadan kalkar (Pettit 1998:252-253).3

E. Kuvvetler Ayrılığının Düşük Düzeyli İfadesi: Çoğulculuk
Çoğulcu demokrasi kuvvetler ayrılığının düşük düzeyde bir ifadesi olarak ele
alınabilir. Çağdaş literatürdeki çoğulcu demokrasi düşüncesi siyasal iktidar üzerinde baskı gruplarının rolünün yanısıra toplum içindeki bölünme ve farklılığa,
bunun gerekli kıldığı iktidar parçalanmasına ve merkezi devlet gücünü sınırla3
Frey’in Türk Siyasal Eliti adlı bir araştırmasında, 1923-1950 arasındaki parlamentolarda, bürokrat kökenlilerin oranı
% 60, serbest meslek kökenlilerin oranı ise %15-20 civarındadır. Bürokrat kökenlilerin oranı 1950 sonrasındaki seçimde %
21, 1957 seçiminde ise % 2,3 olarak; buna karşılık 1950 öncesi seçimlerde % 15 dolayında olan serbest meslek kökenlilerin
oranı ise 1950 sonrasında % 40 olarak tespit edilmiştir (akt. Ünsal 1980:101-102). 1961 Anayasası ile ortaya çıkan değişiklik, siyasal iktidarı sınırlayabileceği düşünülen ikinci bir meclis ve Anayasa Mahkemesinin kurulmasıdır. Yani ulusal egemenliği artık parlamento tek başına kullanmayacaktır. Ayrıca senatonun oluşum biçimi de bir çeşit bürokrat-parlamenterin
ve kısmen atanmış temsilcilerin ulusal iradede pay sâhibi olması anlamına geliyordu. Bu da parlamento çoğunluğunun sınırlı
da olsa memur-parlamenterler tarafından sınırlanması olarak yorumlanmaktadır (Ünsal 1980:103-104). Ünsal’ın Siyaset
ve Anayasa adlı çalışmasında, Anayasa Mahkemesi de parlamento çoğunlukları ile bürokratik çekişmenin tarafları arasında
ele alınmaktadır. Siyasal iktidarın denetiminin, bürokratik kuruluş ve güvenceye yönelik tutumuyla Anayasa Mahkemesi
tarafından yapılması, siyasal iktidarları oluşturan yeni güçler ile geleneksel bürokrasi arasındaki çekişmenin ifadesi olarak
görülmektedir (Ünsal 1980:106). Bu çalışma, hem erklerin kendi içindeki siyasal/toplumsal denge, hem de bu dengenin diğer
erkler içindeki yansımasını gösteren bir çalışmadır.
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madaki katkısına odaklanmaktadır (Holden 2007:124-125). Klâsik çoğulcu görüşün özü, iktidar dağılımının araştırılmasından türemektedir. “İktidar, hiyerarşik
olarak değil yarışmacı şekilde düzenlenmiş olup, farklı çıkarları (işveren örgütleri, sendikalar, siyasî partiler, etnik gruplar, öğrenciler, kadın örgütleri, dini gruplar vb.) temsil eden çok sayıda grubun arkasındaki “sonsuz bir pazarlık süreci”nin
ayrılmaz bir parçasıdır”. Siyasî sonuçlar (çıktılar), yani demokratik kararların oluşumu, bu grupların talepleri arasında sürekli bir tavizleşmeyle ortaya çıkmaktadır (Erdoğan 2001:203-204).
Çoğulcu görüşte demokrasinin bir “azınlıklar yönetimi” olduğu da ileri sürülmektedir. Demokrasi bir anlamda seçkinler yönetimi ise de kapalı bir elitler sistemi değildir. İktidarın desentralize edildiği çoğulcu demokrasi veya poliarşide çok
sayıda yarışan çıkarlar ve gruplar vardır (Barry 2004:325). Bu düşüncenin önde
gelen temsilcisi Dahl değişik azınlık grupları koalisyonlarının bir araya geldiği
akıcı-değişken bir poliarşi sistemi öngörmektedir. Böyle bir durumda, belirli bir
çoğunluğun, kalıcı ve yabancılaşmış bir azınlıkla yüzyüze kalma olasılığı azaltılmış olur (Blaug and Schwarzmantel 2000:175). Siyasal düzenin büyük ölçekli
oluşunun ve bunun sonuçlarının, yani, çeşitliliğin, çatışmanın ve Dahl’ın ifadesiyle poliarşinin uzantısı, her biri diğerine ve devlete karşı görece özerk önemli
sayıda toplumsal grup ve örgütlenmelerin var olmasıdır; çoğulculuk veya daha
özel bir biçimde toplumsal ve örgütsel çoğulculuk diye adlandırılan durumdur
bu (Dahl 1993:276-278). Dahl’a göre, bu çoğulcu yapı nedeniyle mevcut demokrasiler bir azınlıklar yönetimidir. Demokratik kararlar dikkatlice incelendiğinde,
bunlar çoğu kez doğru bir biçimde çoğunluğun kararları diye nitelendirilemezler.
Bunlar, bir azınlık veya azınlıklardan oluşan bir azınlık koalisyonu tarafından
alınmış kararlar olarak betimlenmelidir (Dahl 1993:188). Çoğulcular için farklı
rakip çıkarların varlığı demokratik dengenin ve kamu siyasetinin sağlıklı gelişmesinin temeli olarak görülür (Erdoğan 2001:203-204).
Ancak, çoğulculukta öne çıkarılan azınlıklar koalisyonu fikri kuşkuludur, çünkü demokratik yönetimler, güçlü örgütlü gruplar arasındaki dağıtımdan pay
alma kavgasına sahne olmaktadır (Barry 2004:338). Demokratik sistemin çoğunlukçu olmaması, siyasî sürecin rekabetçi niteliği ve herkese açık olması bir siyasî
eşitlik standardına imkân vermektedir, ancak, yerleşik siyasî grupların ve yoksullarla örgütlenmemiş olanların aleyhine işlemesi açısından da siyasî eşitlikten
uzak olduğu savunulmakta (Barry 2004:325) ve çoğulcu düşünce gerçekte güçlü
organize grupların sürekli olarak halk yığınlarından daha fazla bir etkiye sâhip
olduklarını söyleyen modern elitistlerce eleştirilmektedir. Rekabet gerçek ve etkin bir rekabet olmadığı gibi, asıl baskın olan ekonomik gücü elinde bulunduran
organize gruplardır ve liberal demokrasiler bu gruplar arasındaki güç dağılımını
dikkate almaya zorlanırlar (Heywood 1999:78-79). Kaldı ki, “Birçok durumda ne
halkın ne de halkın temsilinin egemen olduğu kanıtlanabilir; aksine daha çok
yargı gücü ve bürokrasi, bazen hükümetle birlikte egemen olmuştur” (Schmidt
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2002:16). Buna karşı bazı demokrasi teorisyenlerine göre, demokrasi bir anlamda
seçkinler yönetimi ise de kapalı bir kapalı elitler sistemi değildir. İktidarın desentralize edildiği çoğulcu demokrasi veya poliarşide çok sayıda yarışan çıkarlar
ve gruplar vardır (Barry 2004:325).

Sonuç
Siyasal düşüncenin kadim eserlerinde tartışılan kuvvetler ayrılığı teorisi bir indirgemeye uğramıştır. Teorinin ilk basamağında organlar ayrımı yapılmakta,
sonra asıl sorun, yani bu organlarda karar alma süreçlerinde etkili olan toplumsal güçlerin dengesi tartışılmaktadır. Orijinal teori hukukî anlamda organların
ayrımının ötesinde, siyasal özgürlüğün koşulu olarak gördüğü toplumsal güçlerin dengesini sağlamanın teorisidir. Yasama, yürütme ve yargı birbirlerine karşı
dengelenmesi gereken güçler değildirler; dengelenmesi gereken şey, bu organlarda toplumsal sınıfların etki güçleridir. Gücün kendi içinde dengelenmesi gereken asıl organ ise yasama organıdır. Schmitt’in belirttiği gibi, çok yanlış bir
biçimde, parlamento ve diğer organlar (yürütme ve yargı) dengenin unsurları
sayılmıştır. Oysa parlamento dengenin bir parçası değil, bizzat kendi içinde dengelenmiş olması gereken bir organdır. (Schmitt 2006:63).
Birer organ/işlev/yetkiyi anlatan yasama, yürütme ve yargının kuvvet olarak
ele alınması, kuvvetler ayrılığından söz edilirken, orijinal teoriye atıfta bulunulmasını anlamsız kılacak bir indirgemedir. Bu indirgemenin temelinde, çağdaş
siyasal birim ve siyasal örgütlenme biçimindeki değişim ile temsil kurumunun
yerleşmesi yatmaktadır. Bu değişim, demokratik siyasal düzene karşı aristokratik/oligarşik eleştirinin artık yersizleştiği, onun yerini elitist eleştirinin aldığı bir
değişimdir. Yoksa siyasal düşüncenin büyük simaları demokrasi tehlikesi olarak adlandırılabilecek hayali bir tehlikeyle uğraşmış değildirler.Anayasacılığın
liberal haklara dayanan boyutunun teorik gücü ve pratiği ile temsil pratiğinin
yerleşmesi ve çoğunluk tiranlığı tehlikesinin başka kurumlar aracılığıyla engellenebilmesi bu değişimde rol oynamıştır. Bundan sonradır ki kadim düşüncede
adâletsiz ve tehlike kaynağı olarak görülen bir adam-bir oy ilkesi genel bir kabul
görmeye başlamıştır.
Kuvvetler ayrılığı ilkesinin bugüne dek yetersiz kaldığını düşünen Hayek gibi
teoriyi toplumsal sınıflara göre değil de işlevlerine göre farklılaşmış iki meclis temeline indirgemek de teorinin kökeninden kopuştur. Bu düşüncenin temeli
Locke’un olağan yasa-yüce yasa ayrımındadır. Rawls’un da ileri sürdüğü olağan
yasaların uygun olmak zorunda oldukları bir yüce yasanın varlığının anlamı, çoğunluk kararlarının üzerinde bir sınırlamanın varlığıdır. Kuvvetler ayrılığı teorisinde bu sınırlama, bir güç dengesine bağlı tutulurken, burada söz konusu olan,
toplumsal güçlerin tercihlerinin dışında/üstünde bir yüce yasanın sınırlamasıdır.
Aslında bu sınırlama da, Antik Yunan’da kuvvetler ayrılığı ile sağlanmak istenen
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dengenin yanı sıra, bu dengenin iyi ve doğru olduğunu söyleyen ve sadece avamın değil tüm toplumun (yani aristokrat ve oligarkın da) ortak yararının gözetilmesi anlamına gelen akla dayalı iyi-doğru yasa fikrinin devamıdır.Bu yorum,
liberal anayasacılığın temeli olan insan hakları fikrinin değersizliğini göstermemektedir. Kuvvetler ayrılığının orijinal anlamına uygun bir siyasal pratiğin yokluğunda, anayasacılığın insan hakları boyutu, özgürlüklerin korunmasının (güçler dengesine bağlı ihlaller göz ardı edilirse) teorik dayanağını oluşturmaktadır.
Çağdaş anayasacılığın kuvvetler ayrılığı ve insan hakları olarak bilinen iki ayağından ilki, orijinal teoride sâhip olduğu güç ve anlamdan uzaklaşırken, ikinci
ayak olan insan hakları fikri güç kazanmıştır.
Kuvvetler ayrılığı çağdaş düşüncede bir indirgemeye uğrarken aynı zamanda
bir dönüşüme de uğramıştır. Çağdaş siyasal birimler içindeki farklılıkların varlığından kaynaklanan federal yapı bunun ifadesidir ve çağdaş literatürde federalizm kuvvetler ayrılığı ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bir farkla ki, federalizm bir denge mekanizmasıdır ama orijinal teorideki gibi sınıf temelli bir denge mekanizması değildir. Çoğulcu düşünce ise orijinal teorideki çıkarların dengelenmesi fikrinin federalizmde olduğu gibi anayasal kurumlaşmaya yansıması
olarak değil de, denge fikrinin düşük düzeyde bir yansıması olarak görülebilir.
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Giriş
Türk devlet geleneğiyle ilgili yapılan birçok güncel tarihsel ve sosyolojik çalışmada, çok sayıda oryantalistin, gezginin ve devlet adamının yanında Montesqieue, Hegel ve Weber gibi filozof ve sosyologların katkılarıyla şekillenen “doğu
despotizmi” ve patrimonyalizm kavramları analitik bir araç olarak kullanılmış
ve halen de kullanılmaktadır. Fakat söz konusu kavramların oluşumunda 18. ve
19. Yüzyıl’da Avrupa’da yaygın olan Batının diğer toplumlardan üstün olduğu
algısının belirleyici olması ve buna bir de daha yakın tarihlerde, İkinci Dünya
Savaşı sonrasında ABD’de şekillenen ve bu kavramlardan etkilenen, yine Batı
merkezcilikle malul, modernleşmeye engel olarak daha çok yerli kültürleri gösteren modernleşme kuramlarının eklenmesi, ‘Doğunun’ siyasal kültürü, toplumsal
ve zihinsel yapısı ile ilgili yapılan araştırmaları daha problemli bir hale getirmiştir. Bu çerçevede yapılan araştırmalar gizli veya açık bir şekilde, Batıyı daha
dinamik, rasyonel, demokratik olarak gösterirken, Doğuyu durgun, irrasyonel ve
despotik olarak nitelemiştir.
Söz konusu araştırmalara çerçeve tâyin eden Doğu despotizmi ve patrimonyalizm kavramlaştırmalarına göre, Batı dışı toplumların demokratik bir sistem
ortaya koyamamasında, sultan merkezli bir devlet yapısının olması ve devlet ile
1 Daha geniş bir projenin parçası olan bu çalışma için ABD’deki araştırmalarımı destekleyen TÜBİTAK’a teşekkürlerimi
sunarım.
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toplum arasında aracı sivil toplum kurumlarının olmaması etkilidir. Oryantalist
algının baskın olduğu ATÜT kavramlaştırmasına yahut doğu despotizmi ve patrimonyalizm gibi kavramları içselleştiren modernleşme kuramları ve kalkınmacı
literatüre dayanarak, Osmanlı-Türk toplumsal tarihini açıklayan birçok yerli ve
yabancı akademisyen, çoğunlukla kullandıkları kavramlarla tarihsel ve toplumsal gerçekliği kuşatamamaları sebebiyle epistemolojik olarak yetersiz kaldıkları
gibi, çalışmalarında Oryantalist yargıları tekrarlamaktan öte de gidememişlerdir. Örneğin, Modernleşme kuramlarının veya söz konusu kavramların etkisiyle
analiz yapan isimlerden biri olan Niyazi Berkes’e göre, Asya ve Doğu din-devlet
görüşleri tümden doğu despotizminin bir çeşididir.2 Patrimonyalizm kavramına
dayanarak bir araştırma yapan Halil İnalcık da, Osmanlı devletinin sultan merkezli patrimonyal bir devlet olduğunu ifade eder.3 Osmanlı bürokrasi üzerine
araştırma yapan Findley ise Weber’in söz konusu kavramının eksik olmakla birlikte Osmanlı Devlet yapısının önemli bir özelliğini belirttiğini söyler.4 Metin
Heper ise ‘Türk Devlet geleneğinin’ bürokratik aşkınlığına gönderme yaparak,
bürokratik müdahaleleri ve darbeleri kültürel ve siyasal gelenekle açıklar ve bunların Batıda olup da, Doğuda olmayan aracı kurumların veya siyasal anlaşma
mekanizmalarının gelişmesine zemin hazırladığını söyler.5 Şerif Mardin de kapitalizme ket vuran yerli iktisadî zihniyet yapısından6 veya Batıdaki devlet ve
toplum arasındaki aracı kurumların muadilinin Doğuda bulunmamasından dem
vurur.7 İlginç bir şekilde patrimonyalizm kavramı, yukarıda referans verilen
modernleşme kuramlarına yönelik eleştirilerden sonra özellikle de Afrika ile ilgili çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Fakat mevcut araştırmaların Afrika
ülkelerinin siyasî rejimlerini anlamada yetersiz kalması, patrimonyalizm kavramının daha yoğun olarak tartışılmasına ve kendi içerisinde ayrıştırılmasına
yol açmış, geleneksel patrimonyalizm, neo-patrimonyalizm, kişisel idare (personal rulership) gibi birbirlerinden farklı siyasal rejimlere ve kültürlere gönderme
yapan kavramlaştırmaların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bazı çalışmalarda
ise patrimonyalizm kavramının birçok Afrika devletini incelemek için hiç elverişli olmadığı dile getirilmiştir.8 Bu çalışmanın temel amaçlarından birisi patrimonyalizm kavramının oryantalist kökenlerine dikkat çekmektir. Zira eleştirel bir değerlendirme yapılmadan Osmanlı-Türk tarihine uygulanan söz konusu
2 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKY, İstanbul 2010, s. 26-27.
3 Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adâlet, Eren Yayıncılık İstanbul 2000.
4 Carter, V. Findley, Kalemiyeden Mülkiyeye, Osmanlı Memurlarının Toplumsal Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1996, s. 5-6
5 Metin Heper, The State Tradition in Turkey, Northgate, Ethe Eothen Press, 1985.
6 Şerif Mardin “Türkiye’de İktisadi Düşüncenin Gelişmesi (1838-1918)” Siyasal ve Sosyal Bilimler içinde, İletişim Yayınları,
İstanbul 1997.
7 Şerif Mardin, “Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire”, Comparative Studies in Society and History
içinde, 11/13, July, 1996.
8 Gero Erdman, Ulf Engel, “Neopatrimonialism Reconsidered: Critical Review and Elaboration of an Elusive Concept”
Commonwealth & Comparative Politics. Vol. 45, No. 1, 95–119, February, 2007.
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kavramsal çözümlemeler, oryantalist söylemin yeniden üretilmesine ve bir selforientalisation’a yol açmaktadır. İkinci olarak ise Weber’in formüle ettiği patrimonyalizm kavramının Weber’de yaygın olan Batı-merkezci bakış açısının bir
parçası ve Alman düşüncesinde Doğu hakkındaki önyargıların bir versiyonu olduğunu göstermektir. Son olarak ise Weber’in bir ideal tip olarak formüle ettiği
kavramın epistemolojik olarak tarihsel gerçekliği yakalamakta yetersiz kaldığını,
Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerinde devlet algısında ve tanımında
ortaya çıkan değişiklikleri örneklendirerek vurgulamaktır. Zira bu tür donuklaştırılmış özcü kavramların kullanılması tarihsel gerçekliği çarpıtır. Hele buna bir
de tarihsel gerçekliğin ya da seçilmiş gerçekliğin bu kavramın doğrulanması için
kullanılması eklenirse, iki kere çarpıtılmış bir tarihsel inşa çıkar karşımıza. Bu
noktada Norbert Elias nominalist yaklaşımların yetersizliğine dikkat çekmiştir.
Kendi yaklaşımını ‘süreç sosyolojisi’ olarak adlandıran Elias’a göre bu süreçler
çok da karmaşık değildir. Sosyolojideki konuların karmaşık gibi algılanması, konudan ziyade kullanılan kavramların karmaşıklığından kaynaklanır. Süreçlerin
durumlara indirgenmesi de bu karmaşıklığın bir başka boyutudur. Elias zaman
ve mekândan bağımsız evrensel modeller üretmek yerine, fenomenlerin zaman
ve mekân içindeki gelişimlerini dikkate alarak bir sentez yapmak amacını gütmüştür. Ona göre sosyal bilimler yahut insan bilimlerinin yöntemsel sorunları,
doğa bilimlerinin prestijinden yararlanmak isteyip, toplumsal araştırmalara uymayan yöntem ve kavramların kullanılmasından kaynaklanmıştır.9 Elias, sosyal bilimcilerin ampirik-kuramsal araştırmaların yardımıyla kendi yöntem ve
kavramlarını geliştirmek durumunda olduklarını söyleyerek,10 özgün bir yöntem
oluşturma çabasına girişmiştir.
Elias’ın çalışmalarında kullandığı, toplumsallaşma, bireyleşme, uygarlaşma,
bilimselleşme gibi kavramlar, süreçlere odaklanan yönteminin yansımalarıdır.
Fakat Elias yine de sosyolojik kavramsallaştırmalardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışmıştır. Bunun en önemli sebebi de toplumsal olaylardaki süreçleri
bir kalıba dökmekten çekinmesidir. Bu Weber’in ideal kavramları oluşturma gerekçesinin tam tersi bir anlayıştır. Weber kavramlar ve gerçekler arasında tam
bir uyumun mümkün olmayacağını düşünerek ideal tipleri somut gerçeklikle
karşılaştırmak açısından anlamlı bulmuştu. Elias ise incelenen konuların tarihsel
süreç içerisindeki gelişimlerini karşılaştırmalı bir şekilde incelemeyi öne çıkarmıştır.11 Elias Weber’in ideal tiplerinin Kantçı epistemolojinin temel problemlerinden biriyle malul olduğunu ifade eder. ‘Homo Clausus’, Elias’ın ifadesiyle zihindeki dünyanın, dış dünyadan görünmez bir duvarla ayrılmasıdır. Weber’e göre
9 Norbert Elias, Engagement und Distanzierung, Arbeiten zur Wissensoziologie, Surhkamp Verlag, Frankfurt 1983, s. 36.
10 Norbert Elias, Was ist Soziologie? Grundfragen der Soziologie, Juventa, München 1970, s. 118.
11 Mennell Stephen, Norbert Elias, An Introduction, University College Dublin Press, 1992, s. 251-256. Ayrıca Bkz; Dieter
Haselbach, Monopolismus und Macht, Der Staat in Norbert Elias’ Evolutionslehre, Norbert Elias und die Menschenwissenschaften içinde, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1996.
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insanların birçok eyleminden oluşan kaotik toplumsal yapı, ideal soyutlamalarla
bir düzene kavuşturulabilirdi. Kant’ın felsefî idealizmi doğanın düzenini, doğayı araştıran insan zihninden türetirken, Weber’in sosyolojik idealizmi toplumsal
düzeni, toplumu araştıran insanın zihninden türetir. Elias’a göre güç ve iktidar
ilişkilerini analiz etmede keskin bir bakış açısına sâhip olmasına rağmen Weber,
söz konusu epistemolojik yaklaşım dolayısıyla iktidar probleminin anlaşılmasına pek katkı yapamamıştır. Çünkü ona göre iktidar problemi ilişki ve karşılıklı
bağımlılık sorunudur. İktidar ilişkileri her zaman istikrarsız ve değişime açıktır.
Bireyi bir boşlukta tahayyül eden atomcu bakış açısının bu noktada faydalı bir
analiz ortaya koyması mümkün değildir.12 Bu çalışma ayrıca Elias’ın işaret ettiği
noktanın önemini ortaya koymak amacındadır.
Oryantal despotizm kavramının tarihsel olarak bazı gerçeklere işaret ettiği açık,
fakat sorun eksik olanın, eklenenin veya inşa edilenin neler olduğu. Bu da ancak
karşılaştırmalı araştırmalarla, süreçler ve değişimler göz önüne alınarak aşılabilir.

Patrimonyalizm Kavramının Kökeni: Doğu Despotizmi
Nietzsche mektuplarında Batıyı terk etmek ve İslâm dininin en sofuca yaşandığı
yerlerden biri olarak Tunus’a yerleşmek istediğini söyler. Fakat bu düşüncesinin
temelinde İslâm’ı veya Müslümanları anlamak değil, İslâm ve Batı arasında bir
karşıtlık kurarak kendini ve Batıyı anlamak vardır. Nietzsche’nin arzusunda Doğu
epistemolojik bir işleve indirgenmiştir.13 Doğu despotizminin ve patrimonyalizm
kavramlarının hikâyesi de Nietzsche’nin Doğuya gitme arzusundaki gibi bir öze
sâhiptir. Oryantal despotizm kavramı Aristo’nun ruhunu üflediği bir kategori olarak, Ortaçağ Avrupa’sının özellikle İslâm’a ve Osmanlılara karşı geliştirdiği alerji
ile yaygınlık kazanmış14 ve 18. Yüzyıl’dan itibaren Avrupa merkezci bakış açısının tecessüm ettiği belli başlı kavramlardan bir tanesi haline gelmiştir. ‘Batı’ ve
‘Avrupalı’ kavramlarının yeniden tanımlaması da özellikle yeni coğrafi keşifler
ve başka bölgelerin kolonizasyonu ve Avrupa hegemonyasının yükseldiğini dönemde gerçekleşmiş, bu durum yeni kavramlaştırmalarda Batının Doğudan üstün olduğu yönündeki vurguların güçlenmesine sebep olmuştur. Avrupa’nın bu
dönemdeki hegemonyasını İncil’e gönderme yaparak açıklayanlar ve meşrulaştıran düşünürler olduğu gibi, ırkçılığa başvuranlar, diğer halkları aşağı ırklar olarak sınıflandıranlar da olmuştur. Bunların hâricinde hala benimsenen ve saygı
duyulan bir diğer açıklama ise, hegemonyanın ve ekonomik, askerî ve kültürel
üstünlüğün Avrupa’ya özgü değerler ve kurumların yanında, Avrupalıların rasyonel, yeniliğe açık vs. gibi tutumlara sâhip olmasından kaynaklandığı yönündedir. Darwin’in ortaya koyduğu evrim teorisini ırkçılıkla birlikte benimseyen bazı
12 Norbert Elias, Über Sich Selbst, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1990, s. 187-188.
13 Ian Almond, History of Islam in German Thought, From Leibniz to Nietzsche, Routledge, New York 2010, s. 152.
14 Joan-Pau Rubies, “Oriental Despotism and European Orientalism: Botero to Montesquieu”, Journal of Early Modern History,
Vol, 9 Issue 1-2, 2005, s. 112.
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Batılılar, Avrupalıların diğer milletlerden biyolojik ve kültürel olarak üstün olduklarını ifade etmiştir. Bu görüşü reddeden birçok Batılı ise, daha yaygın olarak
Batının daha üstün kültürel değerlere sâhip olduğu ve yükselişin bundan kaynaklandığı iddiasını benimsemiştir. Örneğin Renan, ünlü makalesi ‘İslâm ve Bilim’
de Müslümanların içsel ve kalıcı bir şekilde irrasyonel olduklarını ifade etmiştir.
Karl Marx ve Max Weber gibi isimler de ‘dinamik’ Batının üstünlüğünü açıklarken söz konusu söylemlerden etkilenmişlerdir.15 Doğunun ve daha özel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılı yazar, devlet adamı ve gezginler tarafından despot olarak değerlendirilmeye başlanmasının karmaşık ve ilginç bir tarihi vardır.
Montesquieu’dan Weber’e, modernleşme kuramlarından Perry Anderson’a kadar
despotizm kavramının kullanıldığı her durumda bu tartışmalı miras etkili olmuştur. Bundan dolayı kavramın tarihsel gelişimine kısaca bir göz atmak gerekir.
Aristo’nun despotizm tanımı, kavramın şekillenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Aristo despotizmi tiranlıktan farklı bir kavram olarak kodlamış ve daha
çok Doğu’ya (İran) ait bir olgu olarak görmüştür. İklim şartlarına göre bir ayrım
yapan Aristo’ya göre, soğuk iklime sâhip olan Avrupa’nın insanı yetenek ve zekâ
olarak düşük bir ruha sâhiptir ve bu yüzden de görece özgürdür. Sıcak iklime
sâhip olan Asya insanı ise yetenek ve zekâya sâhipken, ruhsuzdur ve bu yüzden
doğaları itibariyle köledirler. Helenler ise hem yetenek, hem zekâ ve hem de ruha
sâhip olduklarından özgürdürler.16 Ona göre Helenlerden mizaç olarak daha aşağı
olan Doğu insanı, despotik hükümetlerine isyan etmez. Bunun sebebi ise bu tür
krallıkların doğaları gereği despotik olması ve insanlarının köleci bir ruha sâhip
olmasıdır. Aristo despotizmin bir başka özelliği olarak da, bu yönetimlerde belli
bir hukukun olmasına rağmen, varlığını sürdüren keyfî yönetimi göstermiştir.17
Aristo’nun bu kategorizasyonunda Antik Yunan devletleri ve Pers İmparatorluğu arasındaki mücadele belirleyici olmuştur. Döneme ait birçok eserde İranlılar
ve genel olarak Doğu ülkeleri despotik yönetimleri olan, hiyerarşik, katı ve köle
toplumlar olarak nitelendirilmişti. Yunanlılar kendilerini ise faziletli, özgür ve
ılımlı insanlar olarak görüyorlardı. Fakat Yunanlıların kendileri hakkındaki imajlarının gerçeklikle pek alâkası yoktu. Birçok Yunan şehir devleti ya monarşi ya
oligarşi ya da tiranlık ile yönetiliyordu. İdeal demokratik şehir olarak gösterilen
Atina da bile belirleyici olan zenginlerdi. Nüfusun büyük bölümü köleydi ve kadınların siyasal hayatta hiç bir yeri yoktu. Roma İmparatorluğu’nda da Asyalı
pejoratif bir anlam kazanmıştır. Fakat Asyalı ile kastedilen daha çok Yunanlılardı
ve onların kültürü fazla ‘soft’ olarak değerlendirilmekteydi.18 Aristo’nun mezkûr
15 Zachary Lockman, Contending Visions of the Middle East, The History and Politics of Orientalism, Cambridge University
Press, 2010, s. 48-78.
16 Michael Curtis, Orientalism and Islam, European Thinkers on Oriental Despotism in Middle East and India, Cambridge
University Press, 2009, s. 52.
17 Rubies, Oriental Despotism and European Orientalism, s. 116-118.
18 Lockman, Contending Visions of the Middle East, s. 9-19.
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Doğu algısının 12. Yüzyıl tarihçisi William of Malmesbury’den Machiavelli ve
Montesquieu’ya kadar Batı düşünce tarihinde tekrarlanması çarpıcı bir nokta
olarak not edilmelidir.19 Fakat despotizm kavramı 13. Yüzyıl ile 16. Yüzyıl’ın sonlarına kadar çok kullanılmamış, daha çok tiranlık ifadesi tercih edilmiştir. 18.
Yüzyıl’da ise kavram daha çok mutlak güç kavramı ile ilişki içerisinde kullanılmıştır. 19. Yüzyıl’da ‘mutlakıyet’ teriminin ortaya çıkması da despotizm kavramına atfedilen içeriğin daha da karmaşıklaşmasına sebebiyet vermiştir.20
Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim şekli hakkında karşılaştırma yapan ilk
Batılı yazarlardan biri Machiavelli’dir. Machiavelli doğrudan Aristo’ya başvurmasa da, onun özgür ve köle ayrımına dayanan bakış açısını benimser. Ona göre
tek bir imparator ve onun hizmetçilerinden oluşan yönetim şeklinin temsilcisi
Osmanlı İmparatorluğuyken Fransa’da kralın etrafında etkili bir aristokrasi mevcuttur. Bu anlamda Machiavelli Batı ile Doğu arasında da bir farklılaştırmaya ve
sınıflandırmaya gider. Osmanlı Devleti tek bir efendinin etrafında örgütlenmiş,
güçlü bir devletken, Fransa’da aristokratların da etkili olduğu bir monarşi vardır.
Fakat Machiavelli’nin Osmanlı hakkındaki değerlendirmeleri daha çok olumlu
çağrışımlar yapar. Despotizm kavramının şekillenmesinde önemli rol oynayan
Jean Bodin (1530–1596) anayasalcı yazarlara karşı en iyi yönetimin bir prensin
otoritesi altında olan yönetim olduğunu ve monarşinin doğanın kanunu olduğunu ifade eder. Machvialli’nin aksine monarşiyi ideal olarak gören Bodin, monarşiyi de kendi arasında ayrıştırır. Ona göre Doğu ile Batı monarşileri arasında
önemli bir fark vardır. Batı monarşilerinde herkes hukuka riayet ederken, kral da
doğal hukuku gözetir ve bireysel mülkiyeti korur. Doğu monarşilerinde ise (Rusya da dâhil) kral herkesin ve her şeyin sâhibiyken, monarşinin temeli savaş, fetih
ve köleliktir. Bodin böylelikle monarşiyi savunurken bile Aristo’nun despotizm
tarifini tekrarlar. Daha önce de ifade edildiği despotizme atfedilen özellikler 13
ve 16. Yüzyıllar’da tiranlık kavramı çerçevesinde ifade edilmişti. Zaten ne Machiavelli ne de Bodin despotizm kavramını kullanmıştır. Onların oluşturduğu içerik
ancak 16. Yüzyıl’ın sonlarında despot kelimesi ile ifade edilmeye başlanmıştır.
Bunda Cizvit keşişi Giovanni Botero gibi gezginlerin Doğu, özellikle Osmanlı
İmparatorluğu ile ilgili gözlemleri ve yazılarının da büyük etkisi olmuştur. Botero da Aristocu ayrımı benimsemiş ve Doğuda despotik yönetimlerin olmasını
daha çok iklimle ilişkilendirmişti. Ona göre despotik yönetimlerin en mükemmel örneği ise, sultanın her şeyin sâhibi ve herkesin kölesi olduğu Osmanlı İmparatorluğuydu.21 Habsburg İmparatorluğu’nun İstanbul’daki elçisi (1554–1562)
Ogier Ghiselin de Busbecq, Cizvit Papazı Kardinal Borromeo, tüccar Jean-Baptiste Tavernier (1605–89), İstanbul’da İngiltere adına elçilik yapan Paul Rycaut
19 Rubies, Oriental Despotism and European Orientalism, s. 116.
20 Mario Turchetti, “Despotism and Tyranny, Unmasking a Tenacious Confusion”, European Journal of Political Theory, 7,
2008, s. 159.
21 Rubies, Oriental Despotism and European Orientalism, s. 117-127.
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(1629–1700) gibi isimlerin her biri kendi kişisel gözlemlerini yazmış olmalarına
rağmen, Doğu toplumlarını ve siyasetini benzer sıfatlarla tanımlamışlardır. Osmanlı Devleti’nin Avrupalılar nezdinde 16. Yüzyıl’da çok da kötü olmayan imajının
17. Yüzyıl’da mezkûr yazarların eserlerinde büyük oranda negatif bir hal almasının arkasında, gücün Doğudan Batıya kayması, Doğu ve Batı arasındaki farkların
artması ve özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun iç siyasette yaşadığı sıkıntıların
yoğunlaşması vardır. Seyyahların ve diğer yazarların ortaklaştıkları noktalar, yönetimin ve sultanın kölelikle ayakta durması, reayanın sultana mutlak itaatleri ve
teslimiyetleri, sultanın aile üyelerini öldürmesi, geri ve durgun toplum ve bunda
İslâm’ın rolü, kadınların boyunduruk altına alınması, bolluk, savurganlık, yolsuzluk, zâlimlik gibi sıfatlar olmuştur. Busbecq’in Osmanlılara atfettiği bazı olumlu
sıfatları da bir yüzyıl sonra Avrupalı yazarlarda görmek pek mümkün olmayacaktır. Botero da Busbecq gibi, Osmanlıları Hıristiyanlığın karşısına çıkan bir terör
olarak görmüş, coğrafi ve iklimsel sebeplerden dolayı Doğuda despotik yönetimlerin var olduğunu, Avrupalıların teknolojik ve siyasî olarak Asyalılardan üstün
olduğunu iddia etmiştir. Botero, Osmanlı İmparatorluğu’nu despotik yönetimlerin en çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul etmişti. Paul Rycaut ve François Bernier ise daha keskin ifadeler kullanmışlardır. Rycaut, Osmanlı İmparatorluğu’nu
tiranlığın, irrasyonalitenin, baskının, zâlimliğin hüküm sürdüğü, padişahın mutlak otorite olduğu, kadınlar veya erkek sevgililerinin yönlendirmesiyle hareket
ettiğini ileri sürerken, Fransız seyyah Bernier, Moğol İmparatorluğu için benzer
sıfatlar kullanacaktır. 1681’de Royal Society’nin bir üyesi ve East India Şirketi’nin
Hollanda temsilcisi olan Jean (John) Chardin de Doğudaki uygulamaları ve gelenekleri iklime bağlamış ve sıcak havanın hem beyni hem de vücudu zayıflattığını söyleyerek, özel mülkiyetin olmamasının yanında despotizmin kaynaklarından
biri olarak özellikle İran’daki Şiiliği göstermişti. Bu isimlerin yanında birçok 17.
ve 18. Yüzyıl İngiliz seyyahı da Osmanlı İmparatorluğu’nun despotik karakterine,
Türklerin barbarlığına, eşcinselliğine, zâlimliğine vurgu yapmıştı.22
Avrupa da Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim şekliyle ilgili yargıların gelişmesinde, özellikle 16. Yüzyıl sonu ve 17. Yüzyıl’da yayınlanan Venedikli elçilerin
Osmanlılar hakkında yazdıkları raporlar ve analizler de rol oynamıştır. Venedik elçilerinin 16. Yüzyıl’da yazdıkları raporlarda padişahın merkezi rolü ve onun dışında güçlü bir kimse olmadığı vurgulanır. Fakat bu, Venedik’le kıyaslanarak olumlu
bir durum olarak aktarılır. Diğer taraftan padişahların çoğunun aldıkları eğitim ile
faziletli ve âdil oldukları, keyfî yönetim göstermedikleri söylenir. Bunun yanında
hukukun varlığına da dikkat çekilir. Osmanlı algısındaki değişimi 17. Yüzyıl’dan
itibaren İstanbul’daki Venedik elçilerinin eserlerinde görmek de mümkündür. Orta
Çağ’ın sonlarında Avrupa’nın en yakın ötekisi Osmanlı İmparatorluğu haline gelmişti. 16. Yüzyıl’dan sonra Osmanlı Devleti’nin Avrupalılar nezdinde bir zamanlar
olumlu olan imajının olumsuza dönüşmesinde Aristo’nun yeniden keşfiyle despot
22 Curtis, Orientalism and Islam, European Thinkers on Oriental Despotism in Middle East and India, s. 39-47.
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kavramının öne çıkması, Doğu-Batı ayrımının tekrar gündeme gelmesi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun İnebahtı’da (1571) yenilmesinin büyük etkisi olmuştur. Antik-Yunanlılarda var olan etnosentrik yaklaşım Batı tarih yazımına 17. Yüzyıl’dan
itibaren entegre edilmeye başlanmıştır.23 16. Yüzyıl’ın sonlarından itibaren Venedik elçileri tarafından yazılan raporlara göre, Osmanlı İmparatorluğu’nda düzen
bozulmaya, askerler itaatsizleşmeye, yolsuzluk artmaya sistem işlememeye başlamıştır. 16. Yüzyıl’ın sonlarından itibaren Türklere yakıştırılan sıfatlar, alçak, rezil,
cibilliyetsiz, hödük olacaktır. Davranışları tuhaf ve kaba bulunacak olan Türkler
aynı zamanda, mimari ve teknolojik olarak câhil görüleceklerdir. Raporlarda ayrıca sultanın keyfî davrandığı, yardımcılarının kabiliyetsiz olduğu ve devlet yönetiminde hukukun olmadığı ifade edilmiştir. Beklendiği gibi Osmanlı Devleti artık
tiranlık olarak anılmaya başlanacaktır. 16. Yüzyıl’ın sonlarında ise despotik kelimesi temayüz edecek, fakat esasen 17. Yüzyıl’da yaygınlaşacaktır.24
Kavramın etkisinin bugüne kadar gelmesinde erken modern dönemde
Avrupa’nın hem kendi içinde yaşadığı siyasal gelişmeler hem de Doğu ile kurulan ilişkinin önemli bir etkisi vardır. Despot kelimesi Fransızca sözlüklere 1720
dolaylarında girmiş ve terim 17. Yüzyıl sonlarında şekillenmiştir.25 Fransızca’da
ilk olarak Trêvoux sözlüğünde kullanılan kavram, aynı sözlüğün 1771 basımında, Montesqueiu’nün açık etkisiyle ‘hükümdarın sınırsız yetki ve keyfî iktidarı
ile birlikte, mutlak hâkim olduğu, kendi iradesi dışında hiç bir hukuk tanımadığı
bir yönetim biçimidir. Türkiye, Hint-Moğol, Japonya, İran ve hemen hemen tüm
Asya’nın yönetimi böyledir’ ifadeleriyle tanımlanmıştır. Bununla birlikte despotik sıfatının daha önceki tarihlerde kullanıldığını görüyoruz. Sıfatın kavramlaşması ise daha çok Fransa’nın 18. Yüzyıl’da yaşadığı siyasal tecrübeler sonucu olmuştur.26 Fakat despotizm ifadesine Hobbes ve Locke gibi önemli siyaset kuramcılarında da rastlanır. Hobbes (1588–1679) İngiliz İç Savaşı’nın etkisiyle egemenliğin bir rejimin en temel karakteri olduğunu ifade etmiş ve despotik monarşiyi
normal bir durum olarak tarif etmiştir. J. Locke (1632–1704) Hobbes ile benzer
düşünceler ifade etse de yöneticinin vatandaşların haklarını garantiye alması gerektiğini söylemiştir. Despotik gücü ise Locke daha olumsuz bir şekilde, mutlak,
keyfî ve bir yöneticinin istediği zaman istediği kişinin hayatını elinden aldığı ve
özel mülkiyetin olmadığı bir yönetim olarak tanımlamıştır.27 Doğu despotizmi
kavramının bugüne kadar gelen manasının şekillenmesinde en belirleyici olan
isimlerin başında ise Montesquieu gelir.

23 Jack Goody, The Theft of History, Cambridge University Press, 2006, s. 99-100.
24 Lucette Valenci, Venice and Sublime Porte, The Birth of the Despot, Cornell University Press, New York 2009, s. 2-77.
25 Valenci, Venice and Sublime Porte, s. 2-77. Ayrıca Bkz; Curtis, Orientalism and Islam, European Thinkers on Oriental Despotism in Middle East and India, s. 52.
26 Alain Grosrichard, Sultan’ın Sarayı, Avrupalıların Doğu Fantazileri, Aykırı Yayınları, İstanbul 2004, s. 26.
27 Curtis, Orientalism and Islam, European Thinkers on Oriental Despotism in Middle East and India, s. 52-57.
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Montesquieu Doğu despotizmi kavramını siyaset felsefesi açısından ayrıntılarıyla tartışan ilk isim olmuştur. Kendisinden önce Doğu hakkında yazılan bölük pörçük yargıları bir araya toplamış ve Doğu-Batı arasındaki sosyokültürel
bir karşıtlık olarak kodlamıştır.28 Eserleri Marx ve Weber başta olmak üzere birçok düşünürü ve yazarı etkilemiştir. Montesquieu İran Mektupları isimli eserini 1721 yılında, XIV Louis’nin ölümünden altı sene sonra yazmış ve Louis’nin
mutlakiyetçi eğilimlerinin henüz gündemde olduğu bir dönemde ismini gizleyerek Amsterdam’da yayınlamıştır. Montesquieu bu eserinde İranlı prensin ağzından Osmanlı İmparatorluğu’nu zayıf ve şiddetle yönetilen bir ülke olarak anar.
Paşaların göreve gelmek için tüm servetlerini harcamış olduklarından, göreve
geldiklerinde halkı sömürmekten başka bir şey düşünmediklerini söyler. Ayrıca toprak mülkiyeti emniyetinin olmadığından dolayı insanların toprağı işlemek istemediklerini iddia eder.29 Kanunların Ruhu isimli eserinde Montesquieu
İslâm dininin müstebit idareyi teşvik ettiğini iddia ederken, Hıristiyanlığın ise
ılımlı idareyi getirdiğini iddia etmiştir. Ona göre kılıç ve kalkana dayanan İslâm
dini insanlık için bir felaket olmuştur.30 Despotik yönetimin en çarpıcı özelliği
yürütme yetkisinin yalnız bir kişide odaklanmasıdır. Yetki ya sultan da ya da
onun vezirinde olur. Etrafındakiler sultana yaranmak için birbirleriyle didişirler
ve sultan yetkileri tekrar eline almak zorunda kalır. Sultan herkesin övgüsüne
mazhar olduğundan tembel ve câhil olur, sevişmekten başka bir şey düşünmez.
Doğu devletlerinde işler Montesquieu’ya göre böyle yürür.31 Bir başka vurgusu
da, İran örneğini vererek despotik ülkelerde yöneticiye aşırı itaatin var olduğudur. Montesquieu buraya ilginç bir not da düşmüştür. Weber’in ideal tipini hatırlatır bir şekilde üç hükümet türünün (saltanat, cumhuriyet despotizm) özelliklerini anlattıktan sonra, cumhuriyette insanların illa faziletli olduklarını, ya
da şu saltanat veya despotik hükümette illa korku vardır demediğini, ama her
üç türün mükemmel örneğinde bu unsurların olacağını söylemek istediğini vurgular. Ayrıca hukuk, cumhuriyet veya monarşide olduğu gibi karmaşık değildir.
Sadece yöneticinin çıkarı gözetildiğinden hukukun bir denge sağlama ihtiyacı
bulunmaz diyerek, despotik yönetimlerdeki hukuksuzluğa dikkat çeker.32 Kendisinden önceki birçok yazar gibi iklimin insanlar üzerindeki etkisine vurgulayan
Montesquieu, daha da ileri giderek toplumsal ilişkileri, yönetim şeklini, insan karakterlerini, inançları ve kültürleri de iklimle ilişkilendirir. Ona göre sıcak iklime
sâhip Doğuda, insanlar tembel, köleliğe yatkın ve şiddete meyyal, sekse düşkün
olduğundan, despotik yönetim onlar için uygundur. Kuzeyde ise insanlar özgür,

28 Thierry Hentch, Hayali Doğu, Batı’nın Akdenizli Doğu’ya Politik Bakışı, Metis Yayınları, İstanbul 1996, s. 148.
29 Montesquieu, İran Mektupları, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul 1963, s. 90-91.
30 Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, Cilt II, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1998, s. 168-169.
31 Montesquieu, Kanunların Ruhu Üzerine, Cilt I, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1998, s. 69-70.
32 age, s. 81-82.
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çalışkan, aktif olduklarından dolayı despotizm gereksizdir.33 Montesquieu kendisinden önce despotizm konusunda görüşler ortaya koyan düşünürler, yazarlar
ve gezginlerden etkilense de, modern toplumsal düşünceye etkisi ve despotizmin temel özelliği olarak hükümdara körü körüne teslimiyeti görmesiyle ayrılır.
Ayrıca, Montesquieu’nun ‘Kanunların Ruhu’ isimli eserinde Doğuya atfederek
kullandığı despotizm kavramının aynı zamanda XIV. Louis’nin mutlakıyetçi eğilimlerine yönelik bir eleştiri olduğu ifade edilmelidir. 1689 yılında yayınlanan ve
daha çok bir kilise görevlisi olan Michel Le Vassor’a atfedilen ‘Les soupirs de la
France’ isimli eserde Fransa’nın Türklerin tiranlığı ile aynı yönetime sâhip olduğu iddia edilmişti. Bodin gibi isimlerin de mutlakıyeti savundukları düşünülürse
o dönemde bu konunun canlı bir tartışma odağı olduğu görülebilir.34
Aydınlanmanın önemli isimleri Condorcet (1743–1794), Helvetius (1715–
1771) ve Ansiklopedistler Montesquieu’dan da etkilenerek genel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nu ‘oryantal despotizmin’ en önemli örneği olarak görmüşlerdir.
Ünlü ‘Encylopedie’nin despotizm maddesinde de Türk sultanı despotizmin tipik bir
örneği olarak zikredilmiştir. Fransız yazar Nicolas-Antoine Boulanger (1722–1759)
Asya’daki despotizmi, mülke ve emniyete sâhip olmayan, efendisine aşırı bağlıyken kendi varlığına kayıtsız, tek fazileti korku olan, hayatını feda eden embesilliği
ile savaşı kutsayan insanların oluşturduğu bir yönetim şekli olarak aktarır. Buna
karşın Batılı insanın daha üstün, rasyonel ve özgür olduğunu iddia etmiştir. Ansiklopedistleri izleyen Fransız yazar Count Volney de (1757–1820), Çin, Hindistan
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun despotik ülkeler olduğunu söyleyerek, özellikle Osmanlıların yıkıp yerine hiç bir şey yapmadıklarını, sultanın lüks içinde yaşamasına rağmen tebaasını umursamadığını, Osmanlı İmparatorluğunda keyfî yönetim
olduğunu, paşaların da birer despot gibi davrandığını, sultanın büyüklüğüyle, her
şeye sâhip olarak ülkeyi zehirlediğini, ne aristokrasi, ne ruhban sınıfı, ne tüccar
ne de toprak sâhibinin olduğunu, sultanın sadece daha çok kadın, oğlan, köle ve
at peşinde koştuğunu ifade etmiştir. Tüm bunların sebebi olarak da İslâm’ın ruhunu göstermiştir.18. Yüzyıl’ın ortalarından itibaren kavram giderek Doğu için
yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. 18 ve 19. Yüzyıl İngiliz ve Fransız ve
Amerikan basınında bu tür yargılar birazda kolonyal amaçlar için sürekli tekrarlanmıştır. Örneğin James Mill ‘The History of British India’ isimli eserinde, Fransız düşüncesinde 1760’lardan itibaren fizyokratlar tarafından gündeme getirilen Aydınlanmacı despotizm düşüncesine yaslanarak, Britanya’nın kolonilerinde,
özellikle Hindistan’da emperyal despotizm uygulayabileceğini, çünkü bunun native
despotism’in kefyiliğinden ve etkisizliğinden farklı olarak daha medenî olduğunu
ifade etmiştir.35 ‘British East India Company’nin tarihinde önemli bir isim olan ve
33 Curtis, Orientalism and Islam, European Thinkers on Oriental Despotism in Middle East and India, s. 84.
34 Rubies, Oriental Despotism and European Orientalism, s. 158-159. Ayrıca Bkz; B. James Collins, The State in Early Modern
France, Cambridge University Press, 2009.
35 Bryan, S. Turner, “Orientalism and the Problem of Civil Society in Islam, Orientalism”, Islam and Islamists içinde, Asaf
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agresif bir emperyal politikayı savunan Warren Hasting, Edmund Burke tarafından İngiliz Parlemontosunda rüşvetçilik ve ahlâksızlıkla suçlanmış ve Burke’e göre
Hindistan’daki faaliyetlerinde Batının hümanist değerlerinden ayrılmış ve oryantal
despotizme meyletmişti.36 Bu örneklerde de görüldüğü gibi oryantalist bakış açısı,
İslâm’ı genelde Hristiyanlıkla ilişkisi içerisinde, agresif bir din olarak değerlendirmiştir. Daha da önemlisi İslâm, Avrupa burjuva anlayışı çerçevesinde ilerlemeci bir
perspektiften bakılarak fanatik olarak damgalanmış ve kontrol edilmesi gereken bir
din olarak görülmüştür. Kolonyal yönetimler hümanist olarak gösterilirken, Doğu
yönetimlerinin baskıcı ve patrimonyal bir karaktere sâhip olduğu iddia edilmiştir.37
Alman felsefesi ve oryantalizminde de Doğu hakkında yapılan sosyolojik tahlilleri etkileyecek önemli oranda stereotip üretilmiştir. Marchand, Edward Said’in
Alman oryantalizminin daha rafine, daha az politik ve Doğu ile daha dolaylı bir
ilişkiye sâhip olduğu yönündeki yargısını eleştirmiştir. Ona göre Alman oryantalizmi diğer birçok ülkedeki oryantalist gelenek gibi dinsel bir meraktan ortaya
çıkmış, fakat zamanla farklı boyutlar kazanmıştır. Marchand’ın vurguladığı önemli
nokta Alman oryantalizminin oluşumunda Alman coğrafyasının Osmanlı İmparatorluğu ile yaşadığı tecrübenin önemidir.38 Almanya’da oryantalizm 19. Yüzyıl başında Fransız Oryantalist Silvestre de Sacy’nin öğrencileri tarafından geliştirilmişti.39 Fakat Alman oryantalizmini besleyen önemli unsurlardan biri de, henüz Doğu
hakkında uzmanlaşma ortaya çıkmadan önce, Alman teolog ve filozoflar tarafından
Doğu hakkında oluşturulan imajlardır. Marx ve birçok Batılı düşünürün Doğu ile
ilgili görüşlerinin şekillenmesinde 16. ve 17. Yüzyıl Avrupalı seyyahların yazılarının ve Aydınlanma düşünürlerinin etkisine birçok çalışmada değinilmiştir.40 Fakat
‘Doğu Despotizmi’, dolayısıyla Marx ve Weber ile ilgili yapılan çalışmaların genel
olarak Alman düşüncesindeki Doğu algısını ihmal ettikleri görülmektedir. Oysa
Osmanlı tehlikesini en çok yaşayan Alman dünyasında Doğu ve özellikle Osmanlı
ile ilgili zengin bir kanaat birikimi vardır. Alman felsefî düşüncesinde İslâm ve
Türkler hakkında kimi keskin, kimi ikircikli birçok görüşle karşılaşırız. Bazı Alman düşünürleri farklı kültürler hakkında yorum yapmanın tehlikelerine dikkat
çekip, İslâm hakkında daha objektif olmaya çalışsalar da, genel resim pek olumlu değildir. Örneğin Herder, Doğu insanının sembolik konuşma biçimini çocuksu
ve şiirsel bir şekilde anladığını söyleyerek, Doğu insanının zihinsel gelişmemişliğine gönderme yapmıştır. Alman romantiklerinin Doğu hakkında besledikleri
Hussain, Robert Olson, Jamil Qureschi (Eds), Amana Books, Vermont 1984, s. 31-40.
36 Harlow B ve M. Carter, Imperialism and Orientalism, A Documentary Sourcebook, Blackwell Publishers, London 2000, s. 25.
37 Asaf Hussain, “The Ideology of Orientalism, Orientalism”, Islam and Islamists içinde, Asaf Hussain, Robert Olson, Jamil
Qureschi (Eds), Amana Books, Vermont 1984, s. 13.
38 Suzanne L. Marchand, German Orientalism in the Age of Empire, Religion, Race and Scholarship, Cambridge University
Press 2009, s. xıx.
39 A. L. Macfie, Orientalism, Longman, London 2002, s. 37.
40 Curtis, Orientalism and Islam, European Thinkers on Oriental Despotism in Middle East and India, s. 9
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heyecanlı duygular da, sonuç olarak Doğu hakkındaki oryantalist resmin kuvvetlenmesine katkı yapmıştır. F. Schiller, F. Schlegel gibi isimler Doğunun gizemini,
manevîyatçılığını, duygusallığını, mistisizmini, sihirli ve ezoterik yönlerini anlatan imajlar oluşturmuşlardır.41 İslâm ve Osmanlı Devleti hakkındaki düşüncelerle
ilgili olarak ise Leibniz’den itibaren başlayan bir sürece dikkat çekmek gerekir. Leibniz, Türkler’in savaşçılığında uyuşturucunun ve düşünme biçiminin farklılığının
etkili olduğunu söyler. Ayrıca Türklerin ve İslâm dininin kaderci bir bakış açısına
sâhip olduğunu iddia eder.42 Leibniz’den itibaren İslâm artık Hristiyanlığın rakibi
ve düşmanı, sapkın bir din olmaktan çıkmış, Müslümanlar Aydınlanmanın ve medeniyetin düşmanı haline gelmişlerdir. Leibniz’le birlikte daha önce çoğu Luther
kaynaklı dinsel önyargılar, daha aydınlanmacı bir ideoloji çerçevesinde dillendirilmiştir. Leibniz, Osmanlıların 1683’deki başarısızlıklarından sonra onların aşağılılıklarının aptallıktan, rasyonel düşünememelerinden, soyut düşünceler geliştirememelerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını sormuştur. Bu anlamda Leibniz’in
Mısır’ın işgal edilmesini Fransızlara teklif ettiğini ve Ortadoğu’nun kolayca ele
geçirilip Hıristiyanlaştırılabileceğini söylediğini göz önüne alırsak, Said için bir
‘ideal tiple’ karşı karşıya olduğumuzu anlarız. Osmanlıların 1683’deki başarısızlığından sonra Leibniz’in dili de değişmeye başlar. Artık bir stratejist, bir Hristiyan diliyle değil, daha uzakta olan bir kültürü incelemeye çalışan bir akademisyen
tavrı öne çıkar. Kant ‘Saf Aklın Eleştirisi’nde metafiziği eleştirirken ilginç bir terim kullanır. Metafiziğin tüm bilimlerin kralı olarak adlandırdığı dönemi mutlak
despotizm olarak niteler. Rasyonel felsefenin yeri olarak Avrupa’yı işaret ederken,
bunun karşısına ise göçebe Arapları koyar. İslâm rasyonalitenin karşısında esrimeyi, hastalığı temsil eder. Kant’ın antropolojisi bu düşüncelerle birlikte, zencileri
en alta koyan, insan ırkları hakkında hiyerarşik ırkçı bir düşünceye kadar uzanır.
Daha sonra ise Doğuyu duygusal ve cinsel olanla, haremle tecessüm eden irrasyonalite ile özdeşleştirir. Türklerin cesaretini Leibniz gibi İslâm’da izin verildiğini söylediği afyon ile ilişkilendirir. Weber’in rasyonalizmi Batıya özgü bir unsur
olarak ele almasıyla bunu beraber düşündüğümüzde daha ilginç bir durum ortaya
çıkıyor kuşkusuz. Kant antropolojisinde de Türkleri genel olarak despotik olarak
nitelerken, imparatorluklarında özgürlüğün olmadığını ifade eder. Herder, zaman
zaman Araplara ve Arapçaya olumlu bakış ortaya koysa da, Türklerin Avrupa için
zararlı olduğunu, Avrupa’da fethettikleri yerleri zindana dönüştürdüklerini söyler.
Herder için Osmanlı İmparatorluğu 1770’lerde Ruslar karşısında alınan yenilgilere
rağmen, despotizmin başarılı bir örneğidir. Göthe ise İslâm’a saygı ve sempatisini
izhar etse de, Türkleri ve Osmanlı İmparatorluğu’nu düşmanlaştırır, şeytanlaştırır
ve despotlaştırır. Oryantalist Heinrich von Diez’in Türkler ve Osmanlılar hakkındaki övgü dolu eserini okuyan ve onunla mektuplaşan Göthe’de söz konusu kitap hiç
bir etki yapmayacak, tersine Göthe, Osmanlı Devletini Avrupa’nın dışına atmaktan,
41 Marchand, German Orientalism in the Age of Empire, Religion, Race and Scholarship, s. 53-56.
42 Bilge O. Kula, Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2010, s. 16-18.
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İstanbul’u tekrar almaktan, barbarlığı sürmekten bahsedecektir. Hegel de Türkleri
ve Arapları kültürü üretmeye muktedir olmayan halklar olarak değerlendirir.43 Hourani, Hegel’in modern, özellikle de medeniyetlerle ilgili tarih yazımındaki etkisine dikkat çekmiştir.44 Hegel’e göre yönetim süreci, Oryantal, Antik Yunan, Roma ve
Alman olmak üzere dört aşamadan geçmiştir. Sonuncusunda özgürlük devlet ile
somutlaşmıştır. Tarih Doğudan Batıya doğru yol almış ve Avrupa’da son bulmuştur. Doğu dünyasında sadece yönetici özgürken, Yunan ve Roma da bazı insanlar
özgürdür. Alman dünyasında ise herkes özgürdür. Doğunun siyasî biçimi despotizm olmuştur. Ona göre devletin ve kilisenin birliği despotizmle sonuçlanır ve
bunu doğuda görmek mümkündür.45 Fakat bunda da çoğu zaman kararsızdır. Bazı
yazılarında Arapları şiir ve kültürün yayılmasında rolü olan bir halk olarak nitelerken bazen de kültürün düşmanı veya kültürsüz bir halk olarak tavsif eder. Netice
itibariyle Müslümanlar Hegel’in ‘tarihinin aşamalarında’ kendilerine artık yer bulamazlar. Hegel’e göre Doğunun istenci sınırlıdır. Doğuda düşünce özgürleşememekte, insan bağımsızlaşarak bireye dönüşememektedir. Doğuda hukuk ve ahlâk
yoktur çünkü özne özgürleşmemiştir. Ona göre Doğu ve Doğuya özgün düşünüş
tarzları ve düşünce ürünleri felsefî öz ve nitelikten yoksun olduğundan felsefeden
çıkarılmalıdır. Doğuda baba, kral, egemen gibi güç ve erk sâhipleri Tanrı’yı temsil
eder. Bu nedenle söz konusu erk ve güç kaynaklarına itaat doğaldır. Hegel’e göre
Doğuda genelin iradesinden ayrı bir birey yoktur ve haktan, hukuktan yoksun bir
şekilde yaşar. Ona göre Doğu insanı özgür olduğunu bilmez. Böyle bir öz bilinçten
yoksundur. Özgürlük alanı, özgürlüğü başına buyrukluk olarak aklına düşeni yapabilmek olarak algılayan bir tek kişiye, despota bırakılmıştır.46
Hegel’in Doğusuz geist’ının etkisi kendisini ilk olarak Marx’da da gösterir. Marx
Kapitalizmin neden daha zengin ve kalabalık Asya’da değil de, Avrupa’da özellikle
İngiltere’de ortaya çıktığı sorusuna çeşitli yazılarında cevap aramıştır. Marx, Ekonomi Politiğin Eleştirisi isimli çalışmasında ‘Asya Tipi Üretim Tarzı’ndan bahsetse
de bu konuda ayrıntılı bir bilgi sunmaz. Marx’ın bu konuya ilgisi 1853 yılında
‘New York Daily Tribune’e yazılar yazdığı ve İngiltere’de ‘East India Company’
hakkındaki tartışmaların alevlendiği yıllara gider. Engels’e 1853 yılında yazdığı
bir mektupta François Bernier’in Türkiye, İran ve Hindistan hakkındaki tespitlerinin doğru olduğunu söyler. Bernier’in tespiti ise özel mülkiyetin buralarda
olmamasıdır. Batı ve Doğudaki ekonomik gelişmeyi farklı kılan da Marx’a göre
budur. Hindistan ve Çin de yaygın olan ortak mülkiyet köylere ayrılmış birimlerin
temel özelliğidir. Köyler kendi tarım ve üretimine odaklanarak kendilerine yeterli,
kendi içine kapalı mikrokozmozlar haline gelmişlerdir. Bu yüzden de gelenekçilik,
hareketsizlik ve durağanlık temel bir tarz olmuştur. Bu aynı zamanda oryantal
43 Almond, History of Islam in German Thought, s. 6-110.
44 Albert Hourani, Europe and the Middle East, University of California Press, Berkeley ve Los Angeles 1980, s. 13.
45 Curtis, Orientalism and Islam, European Thinkers on Oriental Despotism in Middle East and India, s.66-67.
46 Kula, Batı Felsefesinde Oryantalizm ve Türk İmgesi, s. 104-113.
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despotizmin de kaynağıdır.47 Marx böylelikle bakış açısı farklı da olsa, sonuç olarak dönemin Doğu hakkındaki önyargılarını teyit ve ikrar etmiştir. Fakat esasen
Osmanlı Devletinin siyasî, ekonomik ve kültürel yapısıyla ilgili araştırmalarda
Weberci perspektif ön plandadır. Bu yüzden Weber’in kavramlaştırmasıyla bu çalışmaların bakış açısının paralelliğine dikkat çekmek gerekir.
Sonuç olarak Doğu despotizmi kavramı Batının Osmanlı ya da İran devletinin gerçekliğiyle pek bir ilgisi kalmayan bir iç tartışmasının konusu haline gelmiştir. Montesquieu’nun moda haline getirdiği kavramın apaçık aşırılığına rağmen, Doğu despotizmi, gerektiğinde bambaşka bir etiketle (totalitarizm etiketi) ötekini damgalamak ve sorunlarımızı onun hakkında çizilen ürküntü verici
tabloda boğmak için bugüne kadar kullanılıp duracaktır. Örneğin Karl Wittfogel
‘Oryantal Despotizm’ isimli çalışmasında Antikçağ’dan SSCB ve Çin’deki totaliter rejimlere kadar Doğu despotizminin bir tür sürekliliğini kurmaya çalışır
ve Montesquieu’yu bir öncü olarak selamlar ve her dediğini doğru kabul eder.48
Buna bir de özellikle Batılı sosyal bilimcilerin ve araştırmacıların yaptığı çalışmaların iktidarla, emperyal ve kolonyal siyasetle girdikleri ilişki eklenirse konu
daha da problemli bir hal almıştır. Oryantalizmin önemli görevlerinden biri Doğunun sonsuz karmaşıklığını belli tiplere, karakterlere ve kurumlara indirgemek
olmuştur. Turner’e göre ‘Doğu Despotizmi’, ‘Sivil Toplum’ ve ‘Bireycilik’ gibi
kavramlaştırmalar, Locke’tan Mill’e ve Montesquieu’ya kadar Batıdaki siyasî özgürlükle ilgili endişelere dayanarak oluşturulmuşlardır ve Doğu bu anlamda içerideki korkuların somutlaştırıldığı bir imge olarak kullanılmıştır. Asya toplumlarının oryantalist bakış açısından değerlendirilmesi çoğunlukla devlet ve birey
arasındaki aracı kurumların ve özel mülkiyetin yokluğuna, keyfî yönetime ve
oryantal despotizme bağlanmıştır. Sivil toplumun yokluğu kapitalist gelişmenin
önündeki engel olarak sunulmuştur.49 Fakat sosyal bilimlerde özellikle Said’in kitabından sonra karşılaştırmalı alanlarda önyargılardan, yanlış anlamalardan kaynaklanan sorunların nasıl giderilebileceğine yönelik tartışmalar artmıştır.
Max Weber ve Patrimonyalizm
Avrupa merkezci tarih yazımında hâkim olan temel bakış açısı kapitalizmin ve
endüstrileşmenin Batıda ortaya çıkmasını Batının kültürüne, ırkına, iklimine bağlayan yaklaşımlardır genel olarak. Birçok analizinde Batı merkezci bir çerçevenin
hâkim olduğu Weber, döneminin diğer birçok sosyal bilimcisi gibi ırkçı açıklamaları da makul buluyordu. Fakat Weber’e göre ırkın etkisini anlamak için yeterli
bilgi yoktu. Buna rağmen Afrikalı siyahlar veya Amerikan yerlileri için çalışma
konusundaki tutumlarını ırka bağlıyordu. Asya ile ilgili daha muğlâk görüşleri

47 Karl Marx, On Colonialism and Modernization, Anchor Books, New York 1969, s. 7-8.
48 Karl A. Wittfogel, Oriental Despotism, A Comparative Study of Total Power, Vintage Books, New York 1957.
49 Turner, Oryantalizm, Kapitalizm ve İslâm, s. 23-30.
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olsa da, Çinliler hakkındaki sıfatları açıkça ırkçı çağırışımlar yapmaktadır.50 Weber de Batıda ortaya çıkan gelişmeleri, Batıya özgün özellikler ile açıklar. Weber,
örneğin keyfî ve yolsuz bir yönetime dayanan, sultanın tüm topraklara sâhip olduğu, askerî ve bürokratik hizmetlilere dayanan patrimonyalizmin bir biçimi olan
sultanizmin, Batıda ortaya çıkan kurumların Doğuda ortaya çıkmasına izin vermediğini söyler. Şehirli orta sınıf, sivil toplum, otonom şehirler, rasyonel formel
hukuk olmayınca toplumlar duraklamaya ve çökmeye başlarlar.51 İlginç olan ne
Marx’ın ne de Weber’in Doğu ile bir karşılaştırma söz konusu olduğunda kapitalizmin ortaya çıkmasında, yeni kıtanın keşfinden, sömürgecilikten, köleleştirmeden vs. bahsetmemeleridir. Marx’ın üretim ilişkilerine dayanarak oluşturduğu
Asyatik Üretim Biçimi kavramını farklı bir şekilde inşa eden Weber, bakış açısının
önemli bir kısmını daha çok iktidar ve şiddet tekeli temelinde oluşturur. Weber
modernitenin ve kapitalizmin Batıda ortaya çıkmasının temel sebepleri olarak,
Batının Yunan bilimsel rasyonalizm geleneğine sâhip olmasını, Roma Hukukunun rasyonalizmini, İbrani prensipleri, otonom şehirleri, siyasî yapıları, bağımsız
üniversiteleri, gönüllü kuruşları, özel mülkiyet hakkını, ekonomik örgütlenme ve
etkinlikteki rekabeti, dinsel inanışları, değişime yol açan sosyal yapı ve kültürü
göstermiştir. Tüm bunlar aynı zamanda Doğuda olmayan şeylerdir. Doğunun dinsel inanışları, psikolojik etkiler ve inanç sistemleri, ekonomik davranış kalıpları,
toprak mülkiyet biçimi, atalara ibadet, rasyonel yönetim ve yargının yokluğu, diktatör, despotik ve patrimonyal yönetimler Doğunun gelişmesini engellemiştir.52
Max Weber, otorite biçimini belirleyen unsurun, yöneticiye itaat etme biçimi
ve motivasyonu olduğunu söyler ve buna dayanarak rasyonel, geleneksel ve karizmatik olmak üzere üç otorite tipi tanımlar.53 Rasyonel otorite meşru kanunî
düzene ve otoritenin direktiflerine yerine getirme inancına dayanır. Geleneksel
otorite bir geleneğin kutsallığına ve otoritenin meşruiyetine, karizmatik otorite
ise, bir kişinin kutsallığına, kahramanlığına, örnekliğine inanılarak oluşturulan
düzendir. Rasyonel otoritede kişisel olmayan, tüzüğe ve önceden konmuş formel
meşruiyete itaat edilirken, geleneksel otoritede, gelenek tarafından işaret edilen
ve geleneğe bağımlı beylik anlayışına itaat söz konusudur. Karizmatik otorite ise
önderin kişisel gücüne, örnek teşkil etmesine ve kahramanlığına olan inançtan
dolayı bağlılık ortaya çıkar.54
Weber patrimonyal bürokrasiyi özgür olmayan memurların (köleler) hiyerarşik
düzene göre örgütlenmesi olarak tanımlamıştır.55 Daha sonra geleneksel otoriteyi
50 J. M Blaut, Eight Eurocentric Historians, The Guilford Press, New York 2000, s. 20-21.
51 Lockman, Contending Visions of the Middle East, s. 87.
52 Curtis, Orientalism and Islam, European Thinkers on Oriental Despotism in Middle East and India, s. 268.
53 Turner, Oryantalizm, Kapitalizm ve İslâm, s. 32.
54 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Cilt I, Studienausgabe Erster Halbband, Kiepenheuer&Witsch, Berlin 1964, s.
157-159.
55 age, s. 163.
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ayrıntılı olarak incelemeye başlayan Weber, geleneksel otoritenin temel özelliğinin yönetici veya yöneticilere tam itaat olduğunu ve bu itaat sürecinde motivasyonunun geleneksel değerler olduğunu söyler. Bu tür yönetimlerde aslında yönetici,
âmir pozisyonunda değil kişisel bey niteliğindedir. Danışma kurulu bürokratlardan değil, kişisel hizmetlilerden oluşur. Yöneticiler herhangi bir derneğin üyeleri
değil, ya geleneksel yoldaşlar ya da tebaadır. Yöneticiyle ilişkiyi belirleyen, özel
makam görevleri değil, kişisel hizmet sadakatidir. Sultanın hizmetlileri ve devlet
görevlileri sözleşmeye göre değil, geleneğe göre itaat eder. Geleneksel otorite de
memurların seçimi de, rasyonel otorite de olduğu gibi değildir. İstihdamda kişisel ilişkiler, akrabalar, köleler, saray içi çalışanlar vs. tercih edilir. Fakat burada Weber, sadece doğuya özgü olan bir durumdan değil aynı zamanda Orta Çağ
Batı Avrupa’sında da karşımıza çıkan bir bürokratik yapıdan söz eder. Geleneksel
yönetimde nesnel kurallara göre düzenlenmiş bir rekabet, rasyonel bir hiyerarşi,
gönüllü sözleşmeye dayalı bir anlaşma, uzmanlaşma ve belli bir maaş yoktur.56
Geleneksel otoritenin bir biçimi olan patriyarkalizm, normları geleneğe dayanan
bir otorite biçimidir. Kökenleri Roma’da var olan efendinin hane halkı üzerindeki
hâkimiyetine kadar gider. Patriyarkalizm Weber’e göre babanın hane halkı, efendinin veya patronun serfler, kullar, prensin sarayı ve memurları, vassalları ve tebaası
üzerindeki hâkimiyetidir. Burada söz konusu olan despotik bir hâkimiyetken, mülkiyet hakları da yönetene aittir.57 Patriyarkal topluluğun üyeleri nazarında, yeni
ve farklı olan her şeyin geleneksel düzeni bozup, topluluğun organik yapısını ve
dolayısıyla geleneksel düzeni tahrip edebileceğinden, benimsenmesi değil ortadan
kaldırılması gerekir. Weber’e göre bu nedenle patriyarkalizmde istikrar vurgusu
sonucu durağanlık ortaya çıkar. Patriyarkal topluluğu durağanlaştıran diğer bir
önemli faktör de doğal liderle bağımlıları arasındaki ataerkil himayeye dayalı ilişkidir. Patrimonyalizm ise patriyarkal şefin ailesinin genişlemesini ve otoritesinin
daha geniş alanlara yayılmasını ifade eder. Bu bakımdan aynen patriyarkalizmde
olduğu gibi patrimonyalizmde de kişisel bağımlılık ilişkilerinin varlığından söz
edilebilir. Öyle ki, patrimonyalizmi kişisel sâhiplenmenin bir ürünü olarak tanımlamak mümkündür. Ancak patriyarkalizmden farklı olarak patrimonyal otorite altında kişisel bağımlılar yanında, şefin otoritesine geleneksel sadakat bağlarıyla
bağlı olmayan siyasal bağımlılar da bulunurlar. Siyasal bağımlılar, patrimonyal
şefin akrabaları ya da yakınları değillerdir. Onlar belli sınırlar içinde de olsa mülkiyet, miras, şefin izni olmadan evlenme gibi haklara da sâhiptirler. Fakat şef ile
kendine bağlı olanlar arasında bir mücadele de söz konusu olabilir. Bu yüzden
patrimonyal şef kişisel otoritesini güçlendirmek için kendine doğrudan bağımlı organizasyonlar oluşturabilir. Otoritesi bu çerçevede keyfîlik kazanır.58 Weber
56 age, s. 167-168.
57 Curtis, Orientalism and Islam, European Thinkers on Oriental Despotism in Middle East and India, s. 269.
58 Ensar Nişancı, Neo-Patrimonyalizm ve Türkiye Örneği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2000, s. 9-15.
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geleneksel otoritenin kişisel bir danışma kurulundan da yoksun olduğu ve gerontokrasiye ve patriyarkalizme göre oluştuğunu söyler. Gerontokrasi de geleneği en
iyi bilen otoriteye sâhiptir. Buna örnek olarak Arap şeyhleri verilir. Danışma kurulunun ortaya çıkması ile patrimonyalizm ya da sultanizm gelişir. Yoldaşlar tebaa durumuna dönüşür. Patrimonyalizmin sultanist formu geleneksele bağımlıdır.
Fakat nesnel bir şekilde rasyonalize edilmemiştir. Keyfîlik ve lütuf ön plandadır.59
Patrimoyalizmin aşırı biçimi olan sultanizmde (doğrudan Osmanlı sultanına göndermedir) yönetici sınıf ve askerî güç sultanın tamamen kişisel aracıdır. Otoritesi
kişisel bir haktır ve istediği tasarrufta bulunur. Kontrol ettiği güçler vasıtasıyla
keyfî otoritesini istediği gibi kullanır. Hâkimiyet geleneksel değerlere dayandığı
müddetçe –yöneticinin güç kullanmada otonomisi olsa bile– Weber’e göre patrimonyal bir karakterdedir. Yani hâkimiyet sultanın keyfî otoritesine dayanıyorsa
sultanizm ortaya çıkar. Sultanizmin çarpıcı özelliği bu sebeple, tüm geleneksel
sınırlandırmalara rağmen sultanın kişisel keyfî otoritesinin geçerli olmasıdır. Bu
keyfî otorite ise kişisel sadakate dayalı, paralı ordunun varlığıyla sağlanır. Osmanlı İmparatorluğu’nda Yeniçerilik söz konusu çerçeve içerisinde değerlendirilmiştir.
Weber’e göre bu anlayış 19. Yüzyıl’a kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda varlığını
sürdürmüştür. Weber’in bu bağlamda dikkat çektiği diğer özellikler ise hukukun
geleneksel değerlere ve yöneticinin keyfî değerlendirmelerine dayanmasıdır. Bu
tür patrimonyal örgütlenmede kişisel ve resmî alan ayrımı da yoktur. Yöneticinin
siyasî gücü kişisel varlığının bir parçasıdır. Memurların gücü kullanımı mecburi
davranışlar, kutsal gelenek ve kişisel ölçütlere dayanır. Kayırmacılık sultanizmin
bir sonucudur ve bu, rasyonel yönetimin ve ekonomik gelişimin önünde engeldir.
Askerî ve yargısal otorite yine yöneticinin istediği şekilde yönlendirilir. Legalrasyonel bir bürokrasi yoktur. Atamalar uzmanlaşmaya dayalı değildir. Teknik ve
uzmanlığa dayalı bir eğitim yoktur. Memurların itaatleri kişiseldir, tüzel bir kişilik
gelişmiş değildir. Memurlar geleneksel itaatle yöneticiye bağlıdır ve çoğunlukla
sultanın bağlılarından, kölelerden ve serflerden seçilirler.60
Weber’in çalışmasındaki ilginç noktalardan birisi, bu ideal tipleri esasen özellikle modern formu ortaya çıkarmak için kullanması, bu amaçla diğer ideal tipleri
bir karşıtlık kurmak için oluşturmasıdır.61 Weber de ideal tiplerin tarihte birebir
örtüşen örneklerini bulmanın zorluğundan bahsetmiş ve daha çok amacının tarihsel karşılaştırmalar yapmak olduğunu söylemiştir.62 Fakat Weber’in ideal tiplerinde dikkat çeken husus, rasyonel otorite tipini temsil eden bir ucun, geleneksel otorite tipini temsil eden (özellikle sultanist formu) birbirilerine doğru değil,
birbirlerine zıt şekilde saflaştırılmasıdır. Böyle olunca da, aslında benzerlikler
59 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Cilt I, s. 171.
60 Curtis, Orientalism and Islam, s. 271-272.
61 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Cilt I, s. 160.
62 Nişancı, Neo-Patrimonyalizm, s. 5.
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silinmekte, birbirinin zıddı formlar ortaya çıkmaktadır. Bir de bu zıt kutuplara
19. Yüzyıl’ın Batı merkezciliği eklenince ideal tipler, karşılaştırmalı analizler için
ideal araçlar olmaktan çok uzak bir noktaya varmaktadır. Weber’in epistemolojik tartışmalarda nesnelliğe ulaşmayı önemsemiştir ve bu yüzden yazılarındaki
Batı merkezcilik çoğu zaman tarihsel referanslarla örtülmüştür. Fakat nihaî olarak Weber’in ortaya koyduğu patrimonyalizm ve sultanizm kavramı, yüzyıllardır
Avrupa’da dolaşımda olan Doğu hakkındaki iktidarla ilgili fikirleri tekrarlamanın
ötesine gitmez. Weber ayrıca patrimonyalizm çözümlemesini de esasen genel
araştırmalarındaki vurgunun sağlamlaştırılmasının bir parçası olarak kullanır.
Örneğin Hindistan’da, patrimonyalizmin toplumsal yapının ve kast sisteminin
otonom toplumsal yapıların ortaya çıkışını engellemesinden dolayı kapitalist bir
gelişme olmadığını söyler. Benzer şekilde Çin’de yöneticinin hem manevî hem
de toplumsal lider olarak görülmesinin, yöneticinin aynı zamanda dinsel ve büyüsel bir yapıya sâhip olmasının, patrimonyalizmin sebeplerinden biri olduğunu
söylemiştir. Ona göre Konfüçyanizm rasyonel bir boyuta sâhip olmasına rağmen,
Püritanizmin rasyonalizmi gibi dünyayı dönüştürmeye yönelik bir boyuta sâhip
değildir. İslâm ise gündelik ibadetleriyle değişme değil durgunluğa sebep olurken, savaşçı ruhu ile daha çok feodal hazineyi güçlendirmeye yönelmiştir. Bu ise
dünyayı şekillendirme konusunda isteksizliğe ve din adamlığında hiyerarşinin
olmamasına yol açmıştır. Keyfî idare patrimonyalizmin bir sonucudur ve kapitalist rasyonalizmin gelişimine engeldir. İslâmî hukuk ise aşırılığın, keyfî karar
verme ve gelenekselciliğin bir karışımıdır.63
Max Weber’in çalışmaları sadece Protestan Ahlâkı’nın kapitalizme yol açtığını
göstermeye değil genel bir amaca yöneliktir. O da, Batı medeniyetinin hemen her
unsurunda bir rasyonalizm olduğu, Doğuda ise rasyonalizm olmadığıdır. Turner,
Weber’in İslâm ülkelerinde kapitalizmin ortaya çıkmamasının sebebi olarak gösterdiği, İslâm’ın savaşçı ruhu, Müslüman toplumların hukuku ve dinsel değerlerine atfettiği içeriğin tarihsel olarak yanlış olduğunu söyler.64 Crone da Weber’in
Batı hukukunun rasyonel olmasından dolayı kapitalizmin Batı da ortaya çıktığını
söylediğini, fakat Avrupa medenî hukukunun (European Civil Law) İngiliz kamu
hukukundan (English Common Law) daha rasyonel olmasına rağmen, kapitalizmin İngiltere’de ortaya çıktığını ifade eder. Ona göre bu sebeple Weber’in tezini
tersinden kurmak da mümkündür.65 Bu yazarların ifadesi Weber’in temel tezinin
yanlışlığını ve noksanlığını vurgulamaktadır. Patrimonyalizm ve sultanizm kavramıyla ilgili olarak Weber birtakım tarihsel gerçeklere değinmiş olsa da, bir ideal
tip olarak patrimonyalizm Batı merkezci bir kavram olduğu kadar, aşağıda gösterileceği gibi tarihsel gelişmeleri ve değişimi yakalamakta da yetersiz kalmaktadır.
63 Curtis, Orientalism and Islam, s. 286-295.
64 Turner, Oryantalizm, Kapitalizm ve İslâm, s. 90-100.
65 Patricia Weber Crone, “Islamic Law, and the Rise of Capitalism”, Max Weber and Islam içinde, W Schluchter ve T. E. Huff
(Eds) Transaction Publishers, London 1999, s. 247-272.
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Osmanlı İmparatorluğu’nda İktidar İlişkilerinin Değişimi
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki iktidar ilişkilerini ve değişim sürecini ayrıntılarıyla aktarmak bu çalışmanın boyutlarını şüphesiz aşar. Bu bölümde yapılmak
istenen daha çok makalenin başında dile getirilen ve oryantalist, Weberyen yahut
modernleşme kuramlarına dayalı yaklaşımlardan hareket eden çalışmaların öne
sürdüğü gibi, Osmanlı tarihine teşmil edilebilecek tek bir iktidar yapısının olmadığını, Elias’ın işaret ettiği gibi ancak bir süreçten bahsedilebileceğini göstermektir. Nitekim Osmanlı devlet yapısı ile ilgili araştırmalar yapan El-Haj’a göre,
bazı önemli Osmanlı tarihi uzmanları, Osmanlı Devleti’nin çöküş ve modernleşme devirlerini incelerken, Osmanlı toplum ve devletinin Avrupa devletlerinden
farklı ve aşağı olduğu düşüncesini yaygınlaştırmışlardır. Ona göre 20. Yüzyıl tarih yazımında Osmanlı Devleti’ndeki devlet algısı zamandan bağımsız bir şekilde
ele alınmıştır. Devlet algısı tüm Osmanlı tarihi boyunca değişmeden kalmış gibi
düşünülmüştür. Erken modern dönem (14. ve 17. Yüzyıllar) ile modern dönem
arasında hiç bir ayrım yapılmamıştır. Akademik literatür erken Osmanlı tarihini
modern sosyolojik standartlara, erdem, kamu hizmet, eşitlik, rasyonel pratikler
gibi kavramlara göre değerlendirmiştir. Bu anakronistik yaklaşım Osmanlı tarihinin devlet ve toplumunun yanlış bir şekilde ele alınmasına sebep olmuştur.66
Örneğin, Halil İnalcık Osmanlı’da devlet algısı üzerine 1964 yılında yazdığı bir
makalesinde, modernleşme kuramlarının öngördüğü doğrultuda görüşler ortaya koyar. Kitap zaten modernleşme kuramlarının öncü isimlerinden Rustow’un
derlediği ve Batı dışı toplumların modernleşme problemleri üzerine yoğunlaşan
bir incelemedir. Tursun Beg örneğinden yola çıkan İnalcık Osmanlı Devleti’nin
padişaha mutlak güç atfettiğini söyler (Absolute Power). Düzen ve otoritenin
adâlet çerçevesinde sağlanmasının Osmanlıların siyaset felsefesini ifade ettiğini iddia eder. Ona göre askersiz güç, parasız asker ve tebaanın iyi hali olmadan
para ve adâlet olmadan padişahın halk tarafından sevilmeyeceği anlayışı Kutadgu Bilig’den Tanzimat Fermanı’na kadar Osmanlı siyaset felsefesinde varlığını
sürdürmüştür.67 Fakat El-Haj’ın dikkat çektiği gibi Osmanlıdaki nasihatname kitaplarının birkaç özelliği araştırmacılar tarafından dikkate alınmalıdır. Sultan etkili bir yönetici durumunda olmadığı zamanda yazılan kitaplarda, sultanın nasıl
davranması gerektiğine vurgu yapılır. Burada gönderme yapılan aynı zamanda
gücü gerçekten ellerinde bulunduranlar, yani bürokratlar da olabilmektedir. İkinci husus da siyasetnameleri yazanların kendi siyasî, ideolojik pozisyonunu dikkat
almak gerektiğidir.68 Faroqhi ise âdil yönetime yapılan vurgunun aslında sultan
aleyhine İslâmî hukukun genişletilmesi ve desteklenmesi anlamına geldiğini ve
bu sürecin de 1500’lü yıllardan başlayarak 17. ve 18. Yüzyıllar’da yoğunlaştığını
66 Rifa’at ‘Ali Abou-El-Haj, Formation of the Modern State, The Ottoman Empire Sixteenth to Eighteenth Centuries, State
University of New York Press, 1991, s. 3-8.
67 Halil İnalcık, Political Modernization in Japan and Turkey, Edited by Robert E. Ward and Dankwar A. Rustow, Princeton
University Press, New Jersey, 1964, s. 42-43.
68 El-Haj, Formation of the Modern State, s. 24.
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ifade eder.69 Modernleşme Kuramları tarafından ‘geleneksel toplum’ kategorisine
alınan Osmanlı Devletinin siyaset felsefesi anlayışının, henüz Osmanlı Devleti
kurulmadan başlayan köklerinin neredeyse 20. Yüzyıl’a kadar değişmeden kaldığını ima eden bu ifadeler, şüphesiz modernleşme kuramlarının varsayımlarını ve oryantalist önyargıları tekrarlamaktan öte gitmez. Benzeri iddiaları Niyazi
Berkes’ten Perry Anderson’a kadar birçok akademisyende görmek mümkündür.
İnalcık aynı makalesinde çelişkili olarak henüz II. Murat döneminde 1446
yılında padişahın yetkilerinin birçoğunun fiilî olarak Yeniçeriler tarafından ele
geçirildiğini ve Yeniçerilerin birçok imtiyazlar elde ettiğini söyler. Buna karşın
1630 yılında Koçi Bey’in eski düzenin sarsılmasından, tabakaların yerlerini bilmemesinden yakındığını, ayrıca âyanların ‘feodal bey’ haline gelmelerinin de
16. Yüzyıl’ın sonlarına kadar geri gittiğini ifade eder. Özellikle taşrada onların
işbirliği olmadan sultanın emirlerinin işlemesi mümkün olmamaktadır.70 Bu da
gösteriyor ki, güç mücadelesinde padişah ve diğer tabakalar arası rekabet 15.
Yüzyıl gibi Osmanlı tarihi açısından epey eski bir döneme kadar gitmektedir. Fakat fiilî durumun yazılı hale gelmesi ancak 19. Yüzyıl’da olacaktır. Karpat da bu
noktanın önemini belirtir. Birçok çalışmada 16. Yüzyıl’da oluşan kurumlar sanki
nihaîymiş gibi değerlendirilmekte, değişimin başlangıcı olarak ise genelde 19.
Yüzyıl başı görülmektedir. Hâlbuki ona göre 1606 Zitvatorok Barışı’ndan başlayan uzun bir değişim süreci söz konusudur.71 Başka bir makalesinde de Karpat
bu dönemlerde ortaya çıkan değişimin temelinde içsel faktörler olduğunu ifade eder. 16. Yüzyıl’dan başlayarak tüccar ve zanaatkârlardan ve gıda üreticilerinden oluşan kesimler kendilerini geleneksel sosyal düzenin ve öngörülebilir
dönüşüm çevriminin dışına çıkarmışlardır. Sonunda bu yapısal değişim, seyfiye
ve kalemiye sınıfının sosyo-ekonomik temellerini zayıflatmış ve kadim siyasal
kültürel fonksiyonlarını yeniden şekillendirmiştir. Eşraf veya âyanların yükselişi Osmanlı’da yaşanan içsel dönüşümün motoru olmuştur. Devletin bu duruma
nihaî tepkisi III. Selim döneminde merkezileşme yoluyla bütünleşme girişimi
şeklini almıştır.72 Andrew ve Kalpaklı da II. Osman’ın tahtan indirilmesinin Osmanlı tarih yazımında sadece çöküşü ve gerilemeyi temsil eden bir askerî isyan
olarak görülürken, benzeri hareketlerin Avrupa’da ilerleme olarak görülmesini
ilginç bulur. Kalpaklı’ya göre bu, Tudor’ların son dönemlerinde ortaya çıkan mutlakıyetçi eğilimlerin daha sonra sınırlandırılmasında olduğu gibi, padişahın yetkilerini kısıtlamaya çalışan bir eylem olarak da görülebilir.73 Tezcan ise Osmanlı
69 Suraiya Faroqhi Another Mirror for Princes, The Public Image of the Ottoman Sultans and Its Reception, ISIS Press, İstanbul, 2008, s. 14.
70 İnalcık, Political Modernization in Japan and Turkey, s. 46-48.
71 Kemal H. Karpat, Osmanlı Modernleşmesi, Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus, İmge Kitabevi, İstanbul 2002, s. 16.
72 Kemal H. Karpat, “Osmanlı Devleti’nin Dönüşümü (1789-1908)”, Osmanlı’dan Günümüze Asker ve Siyaset içinde, Timaş
Yayınları, İstanbul 2010, s. 18-19.
73 W. G Andrew, M. Kalpaklı, The Age of Beloveds: Love and the Beloved in Early Modern Ottoman and European Culture and
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devletinde İngiltere’de olduğu gibi parlamento olmamasına rağmen, monarşiye
yönelik tavırlarda benzer motivasyonlar olduğunu söyler. Tezcan, 19. Yüzyıl’ın
başlarında Yeniçeriliğin kaldırılmasını Avrupalı bazı gözlemcilerin monarşiyi sınırlandırmaya çalışan güçlerin yok edilmesi olarak yorumladığını söyler.74 Bazı
Avrupalı düşünürler ve seyyahlar da 19. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’nda
ortaya çıkan değişimin farkındadırlar ve ortaya çıkan siyasal gelişmelerin sultanın yetkilerinin sınırlandırılmasına yönelik olduğunu yazmışlardır. Hatta İstanbul’daki İngiliz elçisinin eşi olan Lady Mary Montagu 1716–18 yıllarına ait
gözlemlerine dayanarak Sultanın göründüğü gibi tüm yetkilere sâhip olmadığını, aslında onun ordunun küçük bir parçası olduğunu ifade etmiştir. Sultanın
18. Yüzyıl’da bile despotik olmadığını, tebaasının mülkiyet haklarını konusunda tasarrufta bulunamayacağını söyleyen başka isimler de olmuştur. Örneğin
Fransız yazarlar Linquet (1794’de giyotine yollanmıştır) ve Anquetil-Duperron
(1731–1805) Montesquieu’nun sınıflandırmasının doğru olmadığını ifade ederek,
Osmanlı İmparatorluğu’nun despotik olmadığını, sultanın nadiren bir bireyin
özel mülkiyetini müsadere ettiğini, iddia edilenin tersine özel mülkiyetin var
olduğunu ve doğu despotizmi kavramının daha çok fantastik bir kurgu olduğunu
söylemişlerdir. 1786 yılında İstanbul’da bulunan Fransız elçi Comte de ChoiseulGouffier Osmanlı Devleti’ndeki değişen şartlara dikkat çekmiş, sultanın Fransız
kralından bile daha az mutlak hükümdar olduğunu ve ulema ve bürokrasi tarafından sınırlandırıldığını ifade etmiştir.75 Quataert’e göre de 18. Yüzyıl’da padişah
sadece sembolik bir güce sâhipti ve siyasal yaşamda başkaları tarafından girişilmiş değişiklik veya eylemleri onaylardı. Hanedan, ittifaklar kurmak ve otoritesini sürdürme amacıyla kızlarını yüksek mevkilerdeki devlet görevlileriyle
evlendirmeye devam etti. İktidar saray dışına kaydıkça, bu tür destekler önem
kazanmıştır. En azından IV. Mehmet’in yürütme yetkilerini Sadrazam Köprülü
Mehmet Paşa’ya devrettiği 1656 yılından itibaren, siyasal yönetim vezir ve paşa
hane halklarının elindeydi. 18. Yüzyıl’ın başında II. Mustafa bu süreci tersine çevirip yetkileri eline almak isterken, tımarların miras bırakılma hakkını tanımıştır. Fakat padişahın, 1703 Edirne Vak’ası diye anılan darbesi başarısızlığa uğradı.
Daha sonra padişahın yetkileri ve itibarı, ‘ilgili tarafların’ tavsiyelerini dinlemesi
ve görüşlerini göz önüne alması şart koşulacak ölçüde düşürülmüştür. Bu olaylar
egemenliğin vezir-paşa ailelerinin ve müttefik ulemanın eline geçişini kesinleştirmiş ve merkezdeki 18. Yüzyıl siyasetinin rengini belirlemiştir. Böylelikle birçok kıta Avrupası devletinde, gücün monarkın elinde toplandığı bir anda, Osmanlı siyasal yapısı başka bir yönde evrilerek, gücü hükümdarın elinden almıştır.76

Society, Duke University Press, Durham 2005, s. 322.
74 Baki Tezcan The Second Ottoman Empire, Political and Social Transformation in the Early Modern World, Cambridge
University Press 2010, s. 6.
75
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Tezcan ise Osmanlı İmparatorluğu’nun oluşum döneminde yani 1300–1453
arasında siyasal durumda temel değişiklikler ortaya çıktığını ifade eder. Ona göre
Osmanlı padişahları ile vassalları arasındaki rekabet patrimonyal bir siyasî yapının ortaya çıkmasına yol açmış, Tezcan’ın ifadesiyle ‘siyasî kölelik’ gelişmiştir. Fakat bir vezirin siyasî köleliğinin klâsik kölelikten çok Avrupa feodalizmine benzediğini zira her iki siyasî kurumda da karşılıklı şartların olduğunu ifade
etmiştir. Fakat 16. Yüzyıl’dan itibaren patrimonyal siyasî sistem bir süre sonra
vezirlerin ve üst düzey yöneticilerin güçlenmesi ile sarsılmaya başlayacaktır.
Tezcan, 1603 yılında I. Ahmet’in tahta geçtikten sonra kardeşi Mustafa’yı katletmediğini ve böylelikle Osmanlı tahtına geçiş usûlünün değiştiğini ifade eder.
Sa’deddinzade Es’ad’ın fetvasıyla da bu durumun kanuna bağlandığını ifade ederek, bunun aynı zamanda padişahları bağlayıcı bir hukukî unsur olduğuna dikkat
çeker. Bu değişiklikle beraber Osmanlı İmparatorluğu’ndaki siyasî çekişmelerin
daha çok meşru otorite mücadelesi haline geldiğini belirtip, Çinli tarihçi R. Bin
Wong’un tarihte var olan bir olgunun bugünkü terimlerle ifade edilmemesinin
o olgunun olmadığı anlamına gelmeyeceği sözüne atıf yaparak, Osmanlı İmparatorluğundaki bu hukukî değişimi mutlakıyetçiliğe (Absolutism) karşı anayasacılık (Constitutionalism) olarak yorumlar. Tezcan 17. Yüzyıl’da gerçekleştirilen
kardeş katllerinin de Osmanlı toplumunda ve bürokratik çevrelerinde rahatsızlık
yarattığını söyler. Yargı bu konuda padişahın yetkilerine sınırlandırma getirir.
Tezcan’a göre 17. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan toplumsal ve
ekonomik değişimler hukukî alana yansımış ve Padişah’ın yetkileri hukukî çerçevede sınırlandırılarak, anayasalcı olarak nitelenebilecek bir bakışın ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.77 El-Haj 17. Yüzyıl’dan itibaren güçlenen bürokrasinin,
vakıflarla ve müsadereye karşı yaptıkları çeşitli girişimlerle öne çıktığını söyler ve bürokrasinin ciddi bir zenginliğe sâhip olabildiğini ifade eder. İstanbul’da
17. Yüzyıl’dan sonra inşa edilen camilerin ve diğer eserlerin çoğunun bürokrasinin temsilcilerince yaptırıldığını söyler. Ayrıca Osmanlı sultanlarının 16. ve 17.
Yüzyıllar’da aynı Avrupalı mevkidaşları gibi, kaynakları ve zenginlikleri kendilerine ait olarak algıladıklarını belirtir.78
19. Yüzyıl’da başlayan modernleşme ve merkezileşme çabalarının âyanın ve eşrafın gücünü kırdığı doğru olsa da, bu sefer yine içsel talepler ve modernleşme
çabaları sonucunda 19. Yüzyıl’dan itibaren padişahın yetkileri hukukî olarak sınırlandırılmıştır. Klâsik Osmanlı ceza hukuku, İslâm ceza hukuk kuralları ile Fatih,
Yavuz, Kanunî ve IV. Mehmet tarafından çıkartılan Kanunnamelerde yer alan, ceza
hukukuna ilişkin hükümlerden oluşmaktadır. Kul sisteminde yer alan kamu görevlileri ise bu ceza kurallarına tâbi olmayıp, padişah tarafından, siyaseten cezalandırılmaktaydılar. Osmanlı ceza hukukunda pek çok suç ve ceza için kanunsuz suç ve
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ceza olmaz prensibi uygulama alanı bulamamıştır. Devletin zayıflaması, özellikle
17. Yüzyıl sonlarından itibaren fertlere karşı keyfî işlemleri çoğaltırken, devlet idaresindeki yolsuzluk ve suistimaller, gerekli soruşturma ve yargılama yapılmaksızın
verilen idam, sürgün cezaları, müsadere sistemi ve halkta ve veziriazam da dâhil
olmak üzere yönetici kesimde, huzur ve güven bırakmamıştı. Osmanlı ceza hukukunda ilk önemli değişiklikler 1826’da II. Mahmut’un müsadere yöntemini kaldırmasıyla başladı. Böylece hiçbir güvencesi olmayan kamu hizmetlilerinin hukuksal durumlarında düzelme başlarken, padişah da genel hukuk prensiplerine uygun
düşmeyen bu yetkisini kullanmaktan vazgeçiyordu. II. Mahmut’un 1838 yılında
ulema ve memurlar için çıkardığı iki ceza kanunnamesi ile siyaseten katl kurumu
da tarihe karıştı. Böylece ilk kez sadece bir kanun metninde yazılı suçları işleyen
ulema ve memurların, yine o kanunda saptanmış cezalara çarptırılacakları belirlenmişti. Tanzimat Fermanı ile birlikte can ve mal emniyetine güvence verilmiş,
suçun şahsîliği ilkesine aykırı olduğu ifade edilen müsadere sistemi kaldırılmıştı.79
Dünya sistem teorisine göre analiz yapan İslâmoğlu-İnan da ‘oryantal despotizm’ kavramının öngördüğü siyasî yapı ve toplum arasında aracı kurumlar olmadığı iddiasının yanlış olduğunu vurgular. Ona göre Osmanlı Devletinde devletin
gücü ATÜT’ün veya oryantal despotizm kavramının öngördüğü gibi artı değere el
koyma sürecinde değil, gücün meşrulaştırılması mücadelesinin verildiği siyasîyargısal yapıda yatmaktaydı. Ayrıca yine söz konusu kavramların iddiasının tersine İslâmoğlu ve Keyder Osmanlı İmparatorluğu’nda ticaretin ve pazarın önemli
olduğuna işaret etmişlerdir. İslâmoğlu Müslümanların ticaretteki ağırlıklarının
azalmasının, ‘Modernleşme Kuramlarına’ yaslanarak Weberci bir analiz yapan Şerif Mardin’in ifade ettiği gibi zihinsel (kültürel-İslâmî) unsurlarla değil,80 Osmanlı
İmparatorluğu’nun kapitalist ekonomiye entegre olmasının sonucunda, ticaretin iç
kesimlerden kıyılara doğru kaymasıyla ilgili olduğunu ifade etmiştir.81 Tezcan da,
Doğu ve Batı ticaretinin genişlemesinin ve paranın sistem içerisinde öneminin artmasıyla 16. Yüzyıl’da Osmanlı siyasal sisteminde önemli değişikliklere yol açtığını
ifade eder. Toprak sistemindeki değişiklikler ve yine paranın artan önemi, Tezcan’a
göre feodal yapıyı temsil eden kanunun gözden düşmesine, Şeriatın ve kadıların
öneminin artmasına yol açmıştır.82 Ayrıca İslâmoğlu oryantal despotizm kavramının Doğuda sivil toplum olmadığı vurgusunu yaptığını fakat meseleye farklı
bir açıdan bakıldığında Osmanlı Devletinde de devlet ve toplum arasında çeşitli
aracı kurumlar olduğunu ifade eder. Ona göre egemen sınıf olan bürokrasi farklı
grupların –tüccarlar, zanaatkârlar, köylüler, aşiretler– arasındaki çatışmaları uzlaş79 Gülnihal Bozkurt, Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Resepsiyon Süreci
(1839-1939), TTK. Ankara 1996, s. 96-97.
80 Bkz; Şerif Mardin “Türkiye’de İktisadi Düşüncenin Gelişmesi (1838-1918)”, Siyasal ve Sosyal Bilimler içinde, İletişim
Yayınları, İstanbul 1997.
81 Huri İslâmoğlu, “Oriental Despotism in World System Perspective in the Ottoman Empire and the World Economy”,
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tırırken, Şeriat egemen ideoloji olarak öne çıkar. Örf ise sultana haklar verdiği gibi
sorumluluklar da yükler. Halkın rızası tarikatlar, eğitim kurumları vs. ise pekiştirilir. Ulema ise yöneticiler ile reaya arasındaki ilişkilerde önemli bir aracı vazifesini
görür. Ona göre Osmanlı Devleti’nin 18. Yüzyıl’dan itibaren dünya sistemine entegre olmaya başlaması bürokrasiyi ön plana çıkarmıştır. Merkezileşme ve Batılılaşmayı benimseyen bürokrasi geleneksel sınıflarla ve sultana atfedilen rolle çelişki
yaşamıştır. Etkisini artırarak devam ettiren bürokrasi diğer toplumsal kesimlerle
yaşadığı çatışma sonucu meşruiyet krizine girmiştir.83 Nihaî olarak İslâmoğlu’nun
çalışması da, oryantal despotizm, patrimonyalizm ve sultanizm kavramlarının tarihsel gerçekliği kuşatamadığını ortaya koymaktadır.

Sonuç
Patrimonyalizm kavramı çerçevesinde ortaya konan yaklaşımlar çoğunlukla ya
doğrudan oryantalist ön yargılardan beslenmiş ya da içsel bir ön yargıya sâhip
olan modernleşme kuramlarına dayanmıştır. Söz konusu yaklaşımlar 600 yılı,
hatta bazen bir milenyumu kapsayan zaman aralığına değişmez bir toplumsal
ve kültürel yapı atfetmişlerdir. Buna bir de Weber’in yine Batı merkezci bir çerçevede oluşturduğu ideal tiplerin epistemolojik olarak yarattığı sorun eklenmiştir. Karşılaştırmalı çalışmalar için kullanılan zıt kutuplar benzerliklerden ziyade
benzemezlikleri ve farklılıkları vurgulayarak karmaşık olanı basite indirgemiş,
dolayısıyla çarpık bir tablo ortaya çıkarmışlardır. Üçüncü olarak da ilgili çalışmalar da gösterildiği gibi, Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet yapısı ve anlayışı tarihsel şartlara, toplumsal psikolojiye bağlı olarak farklılıklar göstermiştir.
Norbert Elias’ın işaret ettiği tarihsel ve karşılaştırmalı araştırmalarda kullanılan
kavramların yol açabileceği epistemolojik tehlike, en somut haliyle patrimonyalizm konusunda yazılan eserlerde ortaya çıkmaktadır. Eleştirilen çalışmalarda,
Weber’in kavramsallaştırmalarının arkasındaki Oryantalist dil ve Batı merkezci
bakış açısının üstüne, epistemolojik pozisyondan kaynaklanan, tarihsel değişmeyi donuklaştırma ve durağanlaştırma eklenmiştir. Burada önemli olan Osmanlı
Devleti’nin herhangi bir döneminde Weber’in ortaya koyduğu kavramlaştırmaya
uyup uymaması değil, Weber’in kavramlaştırmasının ve buna dayanan güncel
araştırmaların tarihsel gerçekliği ve değişimi anlamakta yetersiz kalmasıdır.
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Çin Ekonomisi
(Mao ve Mao Sonrası Dönem)
Ümit Çalık
Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi,

Liberal Düşünce, Yıl 16, Sayı 64, Güz 2011, s. 185-206.

A. Giriş
Çin Halk Cumhuriyeti›nin gösterdiği ekonomik gelişim, özellikle son on yılda
dünya gündeminde geniş yer tutmuştur. Çin ekonomisiyle ilgili çıkan haberlere
kabaca baktığımızda, devasa Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve nüfus, çift haneli büyüme
rakamları, giderek artan ihracat, ucuz emek, yüksek rekabet gücü gibi kavramlarla
karşılaşıyoruz. Özellikle basında Çin ekonomisi ile ilgili çıkan haberlerin birçoğunda
devasa, büyük nitelendirmeleri geçiyor. Çin Halk Cumhuriyeti›ni en iyi tanımlayacak
kavramlardan biri herhalde büyüklüktür.1 Yine birçok haberde devasa olarak nitelendirilen bu ekonominin diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkilerinden, diğer ekonomiler için oluşturduğu tehditten bahsediliyor.
Çin ekonomisine ilişkin günümüz verilerini incelediğimizde, günlük yaşantımızda sıklıkla rastladığımız bu haberlerin nedenini daha rahat anlayabiliriz. Çin
ekonomisi bugün %8.7’lik büyüme oranı, 33.54 trilyon RMB (4.91 trilyon Dolar)
GSYİH’si ve yaklaşık 1.3 milyarlık nüfusuyla dünyanın önde gelen ekonomileri
arasındadır. Çin, 2009 yılı itibarıyla nüfus ve büyüme oranı açısından dünyanın
birinci, GSYH verisi açısından dünyanın üçüncü ülkesi konumundadır. 2010 yılı
için Çin’in Japonya’yı da geride bırakarak dünyanın en yüksek 2. GSYH’sine sâhip
ekonomi olacağı konuşulmaktadır.
1

Seriye Sezen, Çin’in İkinci Uzun Yürüyüşü, Ankara: TODAİE, 2009, s.25.

185

186 | Ümit Çalık

Yine son yıllarda Çin’le ilgili gündeme baktığımızda devasa büyüme, ekonomik gelişme gibi konuların yanında bölgelerarası eşitsizlik, çevre kirliliği gibi
konuların da ekonomik performansın yanında öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Özellikle hızlı ve dengesiz büyümenin sonucu olan bölgelerarası eşitsizlikle,
artan çevre kirliliği Çin ekonomik büyümesinin sürdürülebilirliği/sağlığı konusunda soruların yükselmesine sebep olmuştur.
Çin›in mevcut ekonomik performansının temelinde 1978 yılında başlanan
reform süreci yatmaktadır. 1978 sonrası dönemde Çin ekonomisi merkezi otorite
eliyle gerçekleştirilen bir dizi reformla birlikte serbest piyasa yapısına doğru hızla evrilmeye başlamıştır. Özellikle 70’li yılların sonundan, 80’li yılların başından
itibaren bir dizi ekonomik reformu hayata geçirerek, içeride serbest piyasa düzenini kurmaya yönelik adımlar atan, dışarıda da dünya ekonomisine eklemlenme
yoluna giden Çin hangi evrelerden geçmiştir? Çin’i bugün dünyanın en büyük
üç ekonomisinden biri konumuna getiren gelişmeler neler olmuştur? Çin’in bu
ekonomik “mucizesinin” temelinde yatan unsurlar nelerdir? Bu liberalizasyon
sürecinin getirdiği hızlı ekonomik gelişmenin yan etkileri neler olmuştur? Hızlı
ekonomik büyüme ne pahasına gerçekleştirilmiştir? Çin’in hızlı ekonomik kalkınması sürdürülebilir midir? Çin ekonomisine ilişkin beklentiler nelerdir?

B. Mao Dönemi
Yakın dönem Çin ekonomisini tarihsel perspektifte iki döneme ayırarak ele almak
mümkündür. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıl olan 1949 yılından, Mao
Zedong’un 1976 yılında ölümünün ardından iktidara gelen Deng Xiaoping ile
başlayan reform sürecine (1978) kadar olan süreç ve 1978’den günümüze kadar
olan süreç. Çin Halk Cumhuriyeti’nin iktisadî tarihini bu şekilde ikiye ayırmamızın nedeni, 1978 öncesi ve sonrası dönemlerin uygulanan politikalar açısından
büyük farklılıklar göstermesidir. Mao dönemi olarak isimlendirdiğimiz dönem
Çin ekonomisinde katı/emredici merkezi planlamaya dayalı, dışa kapalı özellik
gösterirken; Mao sonrası dönem yapılan reformlar neticesinde, giderek daha çok
serbest piyasa yapısına yakınsayan, dışa açılan, dünyayla eklemlenen, dış ticaretin ve özellikle doğrudan yabancı yatırımlarının artış gösterdiği bir ekonomi
görünümü çizmektedir.
1. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi
1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte yönetime gelen
Mao Zedong, ilk etapta uzun süren kargaşa döneminden arda kalan enkazı temizlemeye koyulmuş, Sovyet tipi planlama aracılığıyla ülkenin altyapısını yeniden
inşa etmeye çalışmıştır. Bilindiği üzere o dönem dünyada da planlı ekonominin tartışıldığı, birçok ülkenin planlı ekonomiye dayalı Sovyet ekonomisinden
ilham aldığı bir dönem olmuştur. Bu amaçla Çin’de de 1953 yılında ilk beş yıllık kalkınma planı yürürlüğe koyulmuştur. Plan dönemi boyunca Çin Sovyetler
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Birliği’nden birçok alanda önemli boyutlarda yardım almıştır. Özellikle planın
hazırlanışı ve uygulanması esnasında Sovyetler’in teknik desteği büyüktür. Mimari ve spor eğitiminden, endüstri mühendisliğine, bilimsel araştırma ve eğitim
kurumlarına kadar hemen hemen her alan Sovyet kılavuzluğuyla, eğitimiyle şekillendirilmiştir. Bir-iki yıllık süreler için yaklaşık 6000 Sovyet danışman Çin’e
gitmiş; 10.000’den fazla Çin’li öğrenci de SSCB’de öğrenim görmüştür.2
Çin’in ilk beş yıllık kalkınma planı genel hatlarıyla sanayileşmeyi, özellikle ağır
sanayinin geliştirilmesi yoluyla yüksek oranlı ekonomik büyümeyi hedeflemekteydi. Dönemin sonuçlarına bakarsak yüksek ekonomik büyüme ve sanayileşme
hedeflerinde başarı sağlandığını söyleyebiliriz. Altyapının önemli bir kısmı yeniden inşa edilmiş, enflasyon aşağı çekilmiş, Sovyetler ile yakınlaşma sayesinde
Sovyet bloğuna ihracat artmıştır.3 Demir-çelik, madencilik, çimento gibi sanayi
dallarında kayda değer başarılar yakalanmıştır. Diğer yandan döneme baktığımızda, özellikle son yıllara doğru ciddi anlamda devletin ekonomide hakimiyeti eline
geçirdiğini görürüz. Devlet şehirlerde girişimci kesimi kamu kurumlarıyla çalışmaya, ortaklık kurmaya zorlarken, kırsalda da çiftçileri kooperatiflere katılmaya
zorlamıştır. Uygulanan politikaların sonucu olarak; 1954 yılının sonunda çiftçi
hanehalklarının sadece %2’si kurulan kooperatiflere üyeyken, bu rakam 1955’de
%14, 1956’da ise %98 olmuştur. Şehirlere bakıldığında ise, 1956 yılının başlarında
özel fabrikalar ve dükkanlar devlet tarafından uygulanan yoğun kontrollerle kooperatiflere veya “kamu-özel ortaklığı” fabrikalara dönüştürülmüştür.4
2. Yüz Çiçek Dönemi
1958-1962 yılları arasında uygulamaya koyulan ikinci beş yıllık kalkınma planından önce, 1956 yılında Mao tarafından Yüz Çiçek adıyla yeni bir dönem başlatılmıştır. Bu yeni dönemle aydınların fikirlerini daha serbest bir şekilde dile
getirmesi hedeflenmiştir. Mao Yüz Çiçek dönemiyle düşünsel açıdan biraz daha
özgürlükçü bir ortam yaratarak, komünizme giden yolda ülke problemlerinin aydınlar tarafından tartışılmasını, feodalizmden komünizme geçişe ilişkin aydınların düşüncelerinden faydalanmayı hedeflemiştir. Mao, 1957 yılının Şubat ayında
İnsanlar Arasındaki Ayrılıkların Doğru Ele Alınması isimli konuşmasında “Yüz
çiçek açsın ve yüz düşünce okulu çekişsin politikasını yürütmek Marksist ideolojiyi zayıflatmayacak, güçlendirecektir.”5 demiştir. Konuşmadan da anlaşıldığı
gibi Mao bu sürecin sonunda aydınlar arasında sosyalist ideolojinin güç kazanacağını umut etmiştir. Fakat sonuç Mao’nun beklediği şekilde gelişmemiştir.
Çünkü, kısa bir süre içinde aydınlardan, feodaliteden hızla kurtulmanın yolları
2

Barry Naughton, The Chinese Economy Transitions and Growth, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2007, s. 66.

3

Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Çin Bir Devin Uyanışı, Adana: Nobel Kitabevi, 2006, s.9-10.

4

Barry Naughton, The Chinese Economy Transitions and Growth, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2007, s. 67.

5 “On The Correct Handling Of Contradictions Among The People” isimli konuşma http://www.marxists.org/reference/
archive/mao/selected-works/volume-5/mswv5_58.htm adresinden elde edilebilir.
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hakkında teklif ve tavsiyeler geleceği yerde, parti ve rejime karşı açık ve cesaretli
tenkitler gelmeye başlamıştır.6
1957 yılına geldiğimizde Mao’nun Yüz Çiçek atılımının sonuçlarından çok da
memnun olmadığını, dönem içerisinde yönetime yöneltilen liberal eleştirilerden
rahatsız olduğunu görürüz. Bu rahatsızlığın sonucu olarak, birkaç ay içerisinde
Yüz Çiçek döneminde sesini yükselten 800.000 entelektüel mahkum edilmiş, işlerinden atılmış hatta bazı durumlarda çalışma kamplarına gönderilmiştir.7
3. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi – İleriye Doğru Büyük Hamle
1958 yılına geldiğimizde bu kısa özgürlük ortamının sonlandırıldığını ve ikinci beş yıllık kalkınma planıyla birlikte İleriye Doğru Büyük Hamle döneminin
başlatıldığını görüyoruz. Komünizm öncesi Çin ekonomisinin yapısına bakarsak
daha çok tarıma dayalı feodal bir yapı görürüz. Mao İleriye Doğru Büyük Hamle
dönemiyle birlikte hızlı bir şekilde feodalizmden komünizme geçişi sağlamayı
hedeflemiştir. Bu dönemde özel tarım üretimi tamamen yasaklanmıştır. Hatta
özel üretim girişiminde bulunan çiftçiler karşı devrimci olarak suçlanmıştır. Toplum devlet tarafından komünler şeklinde organize edilmiştir. Bütün Çin’de ortalama büyüklüğü 20.000 kişiye denk gelen, ama 100.000 kişiden de oluşabilen
24.000 komün oluşturulur.8 Komünler çiftliklere sâhip olduğu gibi, küçük küçük
demir ve çelik üretme birimlerine de sâhiptir.9 Komünler ürettikleri ürünlerden
yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan kısmı kendilerine ayırdıktan sonra,
üretim fazlasını devlete vereceklerdir.
Mao’nun her komünde çiftliğin yanı sıra demir-çelik ocaklarının da bulunmasını istemesinin nedeni, demir-çelik endüstrisini geliştirerek tarım toplumundan
sanayi toplumuna geçişi sağlamaktır. Çin demografisi o dönemde yapısı itibariyle kırsal özellik gösterdiği için, ilk etapta kırsal kesimin komünler şeklinde
örgütlenip, kırsal sanayinin gelişimi sağlanmak istenmiştir. Mao İleriye Doğru
Büyük Hamle sonucunda Çin çelik üretiminin İngiltere’yi on beş yıl içerisinde
yakalayabileceğini öngörmekteydi. Bu sayede Çin hızlı bir sanayileşme politikası
izleyerek on beş yıl içerisinde İngiltere’yi sanayi alanında yakalayacaktı. Dönem
içerisindeki kamu yatırımlarına baktığımızda, kaynakların önemli oranda ağır
sanayiye tahsis edildiğini görebiliriz. Oransal olarak, artan yatırımların büyük
kısmı ağır sanayiye gitmiş; devletin ağır sanayiye yatırımı 1956 yılındaki %38
seviyesinden, 1958 yılında %56 seviyesine çıkmıştır.10
6

Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi, İstanbul: Alkım Kitabevi, 13. Baskı, 1984, s. 574.

7

Barry Naughton, The Chinese Economy Transitions and Growth, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2007, s. 69.

8 Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Çin Bir Devin Uyanışı, Adana: Nobel Kitabevi, 2006, s.10.
9 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi, İstanbul: Alkım Kitabevi, 13. Baskı, 1984, s. 575.
10 Dali L. Yang, Calamity and Reform in China: State, Rural Society, and Institutional Change Since the Great Leap Famine,
Stanford: Stanford University Press, 1996, s. 35.
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Tablo 1: Halkın Komün Sisteminin Gelişimi

Yıl

Komün

Tugay

Halkın
Halkın
Üretim Takımı Komünündeki Komünlerindeki
Hanehalkları
Nüfus

(10 bin)

(10 bin)

(10 bin)

(10 bin)

1958

23630

-

-

12861

56017

1959

25450

51,8

329,9

12745

55443

1960

24317

46,4

289,2

12662

-

1961

57855

73,4

408,9

13199

-

1962

74771

70,3

533

13410

-

1965

74755

64,8

541,2

13527

59122

1970

51478

64,3

456,4

15178

69984

1975

52615

67,7

482,6

16448

77712

1979

53348

69,9

515,4

17491

80739

Kaynak: Tan, Q. “Decollectivisation and Reconstruction of Ownership in Rural China: Some
Differences from Central and Eastern European Countries”, The University of Liverpool Centre
for Central and Eastern European Studies Working Paper, No:52, s.6

Tablo 2: İleri Doğru Büyük Hamle Döneminde Açık Finansman (USD)
Denge
Yıl

Gayrisafi gelir (USD)

Gayrisafi harcama
(USD)

Tutar (USD)

Gayrisafi gelirin
yüzdesi %

1957

4.563.042.000

4.474.782.000

88.260.000

1,93

1958

5.701.596.000

6.022.274.000

-320.678.000

-5,62

1959

7.165.241.000

8.133.159.000

-967.918.000

-13,51

1960

8.418.533.000

9.621.811.000

-1.203.278.000

-14,29

1961

5.238.231.000

5.398.570.000

-160.339.000

-3,06

1962

4.613.056.000

4.490.963.000

122.093.000

2,65

Kaynak: Dali L. Yang, Calamity and Reform in China: State, Rural Society, and Institutional
Change Since the Great Leap Famine, Stanford University Press, 1996, s. 35 (Tablo USD’ye
çevrilmiştir)
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Tabiî İleriye Doğru Büyük Hamle döneminin sonucu Mao’nun beklediği gibi
olmamıştır. İlk yıl olumlu hava koşullarının da etkisiyle üretimde artış sağlansa da
1959 yılında baş gösteren kuraklıkla birlikte yapılan planlar çöküntüye uğramıştır.
Zaten 1958 yılında olumlu hava şartları neticesinde yüksek gerçekleşen tarımsal
verimlilik de, emeğin bir kısmının demir-çelik üretimine kaydırılması nedeniyle
değerlendirilememiştir. 1959-1962 yılları arası Çin halkı açısından tam bir felaket
olmuştur. Hem kötüleşen hava koşulları, hem de uygulanan ekonomi politikaları
neticesinde Çin’de açlık baş göstermiş, birçok Çin’li yaşamını kaybetmiştir. Bu faciada yaşamını kaybeden insan sayısı günümüzde hala uzmanlar tarafından tartışılan bir konudur. Ansley J. Coale 1958-61 yılları arasında Çin’in 16.5 milyon ölü
sayısına ulaştığını hesaplarken, John Aird ve Peng Xizhe 23 milyon, Ashton, Hill,
Piazza ve Zeitz 29.5 milyon ölü olduğunu hesaplamışlardır.11 Ölü rakamı ne olursa
olsun, yaşanan felaketin büyüklüğü ortadadır. Bu büyük felaketin Mao yönetimine,
Çin devrimine büyük bir darbe vurduğu gerçektir. 1961 sonrasında genç kuşakta,
bürokraside ciddi anlamda durgunluk, hayal kırıklığı baş göstermiştir. Çin devrimi heyecanını kaybetmiş, yönetim tarafından daha ılımlı politikalar izlenmiştir.
Örneğin, İleriye Doğru Büyük Hamle döneminde kapatılmış olan serbest pazarlar
köylülerin şehirlere yiyecek sağlayabileceği yeni bir ek bir kanal sağlanması ve
satınalma gücünün emilmesi için yeniden açılmıştır. 12
Tablo 3: İleri Doğru Büyük Hamle Döneminde Çin’de Sektörel Yatırımlar
Yatırım miktarı (USD)

Toplam yatırımdaki pay %

Yıl

Tarım

Hafif sanayi

Ağır sanayi

Tarım

Hafif
sanayi

Ağır
sanayi

1956

175.049.000

138.274.000

864.948.000

7,70

6,1

37,80

1957

175.049.000

161.810.000

903.194.000

8,30

7,7

42,80

1958

386.873.000

320.678.000

2.224.152.000

9,80

8,1

56,20

1959

483.959.000

339.801.000

2.733.118.000

9,40

6,6

53,10

1960

664.892.000

307.439.000

3.069.977.000

11,60

5,4

53,70

1961

250.070.000

113.267.000

1.016.461.000

13,30

6,1

54,20

1962

211.824.000

47.072.000

542.799.000

20,2

4,4

51,8

1963

323.620.000

52.956.000

670.776.000

23

3,7

46,4

Kaynak: Dali L. Yang, Calamity and Reform in China: State, Rural Society, and Institutional

11 Dali L. Yang, Calamity and Reform in China: State, Rural Society, and Institutional Change Since the Great Leap Famine,
Stanford: Stanford University Press, 1996, s. 37.
12 Barry Naughton, The Chinese Economy Transitions and Growth, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2007, s.73.
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4. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi – Kültür Devrimi
1966 yılına gelindiğinde, devrim açısından durgun geçen dönemin ardından,
Mao başlattığı Kültür Devrimi hareketiyle Çin yarihinde yeni bir dönem açmıştır. Bu hareketin amacı, devrimi sürekli ayakta tutmak ve belirli bir süre
sonra her rejimin âkıbeti olan bürokratlaşmayı önlemekti.13 Temel olarak Kültür Devrimi ideolojik bir hareket, kampanya olmakla birlikte kısa sürede gelişmeler kontrolden çıkmıştır. Özellikle hareketin prensiplerinin uygulayıcılığını
üstlenen, öğrenciler tarafından kurulan Kızıl Muhafızlar adlı teşkilat harekete
direnç gösterenlere karşı terör estirmiştir. İleriye Doğru Büyük Hamle’nin ardından gelen ılımlı süreç Kültür Devrimi ile birlikte tersine dönmüştür. Ekonomik açıdan bakıldığında 1966 yılında Kültür Devrimi’yle birlikte üçüncü beş
yıllık kalkınma planı uygulamaya koyulmuştur. Üçüncü planla çizilen hedeflere baktığımızda özellikle ulusal savunmanın ön plana çıkarıldığını görebiliriz.
Çin’in bir savaş olasılığıyla karşı karşıya kaldığında iktisaden hazırlıklı olması
planın ana hedeflerindendir. Yine kendi kendine yetebilecek kadar bir tarımsal
üretim planın diğer ana hedefidir. Genel olarak bakıldığında planın hedeflerine
ulaştığı söylenebilir. Gayrisafi sanayi ve tarımsal üretim hedefleri %14.1 oranında aşmış; gayrisafi tarımsal üretim hedefin %2.2, gayrisafi sanayi üretimi hedefin %21.1 oranında üzerinde gerçekleşmiştir.14 Dönem içi ekonomik gelişime
baktığımızda ekonominin özellikle 1967 ve 1968 yıllarında sırasıyla %5.7 ve
%4.1 oranlarında küçüldüğünü, ardından 1969 ve 1970 yıllarında sırasıyla %16.9
ve %19.4 oranlarında büyüdüğünü görüyoruz. 1967-1968 yıllarındaki düşüşü
Kültür Devrimi ile birlikte gelen terör ortamıyla birlikte ele alabiliriz. İç karmaşa
ancak 1968 yılının sonlarına doğru düşüşe geçmeye başlamıştır. İç istikrarın
sağlanmasının ardından üretimde artışlar kaydedilmiştir.

13 Oral Sander, Siyasî Tarih 1918-1994, Ankara: İmge Kitabevi, 10. Baskı, 2002, s.367.
14

http://www.gov.cn/english/2006-04/05/content_245707.html
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Tablo 4: Mao Dönemi GSYİH ve Reel Büyüme Verileri

Yıllar

GSYİH cari
Kişibaşı GSYİH Yıllık reel
GSYİH Endeksi fiyatlar milyar
yuan
büyüme oranı
yuan

1952

100

67,9

119

1953

115,6

82,4

142

15,06

1954

120,5

85,9

144

4,20

1955

128,6

91

150

6,80

1956

147,9

102,8

165

15,00

1957

155,5

106,8

168

5,10

1958

188,6

130,7

200

21,30

1959

205,2

143,9

216

8,80

1960

204,6

145,7

218

-0,30

1961

148,7

122

185

-27,30

1962

140,4

114,9

173

-5,60

1963

154,7

123,3

181

10,20

1964

183

145,4

208

18,30

1965

214,2

171,6

240

17,00

1966

237,1

186,8

254

10,70

1967

223,6

177,4

235

-5,70

1968

214,4

172,3

222

-4,10

1969

250,6

193,8

243

16,90

1970

299,3

225,3

275

19,40

1971

320,2

242,6

288

7,00

1972

332,4

251,8

292

3,80

1973

358,6

272,1

309

7,90

1974

366,9

279

310

2,30

1975

398,8

299,7

327

8,70

1976

392,4

294,4

316

-1,60

1977

422,2

320,2

339

7,60

Kaynak: http://www.chinability.com/GDP.htm
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5. Dördüncü ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planları Dönemi
1971-1980 yılları arası döneme baktığımızda dördüncü ve beşinci kalkınma planlarını görüyoruz. Her ne kadar beşinci kalkınma planının kapsamı 1980 yılına
kadar uzansa da, 1978 sonrası dönemi ayrı ele almak doğru olacaktır. Çünkü
Mao’nun ölümünden sonra 1978 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan
beri uygulanan ekonomi politikalarında köklü değişikliklere gidilmiştir. 19711977 arası dönemi kısaca irdelediğimizde, dalgalı olmakla birlikte genel olarak
artı bir büyüme oranının tutturulduğunu söyleyebiliriz. Dönemin istisnası 1976
yılıdır. 1976 yılında eksi oranlı büyümenin temel nedeni ise 28 Temmuz 1976’da
Tangshan şehrinde meydana gelen 7.8 şiddetindeki depremdir. Deprem sonucu
şehirdeki evlerin %95’i ve ticarî binaların %78’i yıkılmıştır.15

C. Mao Sonrası Dönem
9 Eylül 1976’da Mao öldükten sonra Çin’de 1978 yılına kadar sürecek olan siyasî
karmaşa dönemi başlamıştır. 1978 yılında bu siyasî karmaşa döneminden galip çıkan Deng Xiaoping geçmiştir. Deng yönetimiyle birlikte Çin ekonomisinde yeni bir
dönem başlamıştır. Deng dönemiyle birlikte Çin ekonomisi adım adım kapalı, devletçi yapıdan vazgeçip, dışa açık, piyasa ekonomisine doğru evrilmeye başlamıştır.
1. Serbest Piyasaya Geçiş Döneminde Yapılan Reformlar
1978 sonrası Deng’in iktidarda olduğu dönem Çin’de serbest piyasa ve dışa açılma anlamında birçok ekonomik reformun hayata geçirildiği bir dönemdir. Deng
yönetime gelir gelmez Parti Merkez Komitesi toplanmış ve toplantı sonucunda
Mao’nun her vesileyle dile getirdiği sınıf mücadelesinin tamamlandığı ilan edilmiştir.16 Çin Komünist Partisi’nin 11. Ulusal Kongresi’ni incelediğimiz zaman,
kongrenin on yıllık kültürel devrim sürecinin sona erdiğini ilan ettiğini ve yeni
dönemde partinin temel görevinin Çin’i yüzyılın güçlü ve modern bir sosyalist
devleti haline getirmek olduğunu vurguladığını görürüz.17 Görüldüğü gibi yeni
dönemin mantığını sınıf yerine modernleşme, kalkınma oluşturmuştur.
Açılan yeni dönemde benimsenen kalkınma politikasına baktığımızda karşımıza Deng’in konuşmalarında sıklıkla vurguladığı dörtlü modernleşme kavramı çıkar. Dörtlü modernleşme kavramının içeriğine baktığımızda; sanayi, tarım,
ulusal savunma ve bilim, teknoloji alanlarında modernleşmeyi içerdiğini görürüz. Çin yeni dönemde modernleşmeyi, kalkınmayı içe kapalı bir yol yerine dışa
açık bir yol izleyerek gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 1979
yılında Çin ve Yabancı Sermaye Ortak Girişimler Yasası yapılmıştır. Bu yasa ile
yabancı yatırımlara resmen izin verilmiştir. Bu ilk adımın ardından 1983 yılın15 http://www.nationalgeographic.com/forcesofnature/forces/e_6.html
16 Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Çin Bir Devin Uyanışı, Adana: Nobel Kitabevi, 2006, s.15.
17 http://english.cpc.people.com.cn/65732/4445902.html.
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da Ticarî Markalar Yasası, 1985 yılında Patent Yasası yine aynı yıl Yabancılarla
Ekonomik Sözleşmeler Yasası yürürlüğe girmiştir. 1986 yılında yine yabancı sermaye alanında önemli bir adım atılarak Tamamen Yabancıların Mülkiyetindeki
İşletmeler Yasası yapılmıştır. Bu yasayla birlikte yabancıların Çin’de yatırım yapabilmesi için sermayenin yarısına ortak olacak bir Çinli yatırımcı bulmalarına
gerek kalmamıştır. Yine 1988 yılında çıkarılan Çin ve Yabancı Sermaye Ortak
Girişimler Yasası ile ortak işletmelere ilişkin yeni düzenlemelere gidilmiştir.
1990 yılına gelindiğinde kentsel toprakların uzun dönemli tahsisine ilişkin yönetmelikler uygulamaya koyulmuştur. Yine 1991 yılında çıkarılan Telif Hakları Yasası, 1993’te çıkarılan Şirketler Yasası yabancı yatırımın ve serbest piyasa
ekonomisinin gelişimi için atılan önemli adımlar olmuştur. 1994 yılında Devlet
Tazminat Yasası ile birlikte kişilere idarenin verdiği zararlara karşı tazminat isteme hakkı tanınmıştır. Yine 1994 yılında Haksız Rekabetin Engellenmesi Yasası, Tüketici Hakları Yasası, Dış Ticaret Yasası, Ticarî Bankalar Yasası yürürlüğe
girmiştir. 1997 yılında çıkarılan Fiyat Yasası ile birlikte piyasa fiyatlarının aşırı
düşük veya yüksek oluşması durumunda müdahale yasallaştırılsa da kanun daha
çok piyasada oluşan fiyatlara dayanmaktadır. 1998 yılında Hisse Senetleri Yasası, 2002 yılında Kırsal Arazi Kiralama Yasası, 2003’de Bankacılık Düzenleme
Yasası, 2007’de Mülkiyet Yasası, 2008’de Tekelleşmeyi Önleme Yasası çıkarılan
diğer yasalardır. Görüldüğü gibi 1978 yılından itibaren Çin’de serbest piyasanın,
yabancı yatırımların, para ve sermaye piyasalarının geliştirilmesine temel oluşturacak bir dizi yasal düzenlemeye gidilmiştir. Mao sonrası dönemde kurulacak
yeni ekonomik yapının hukuksal zemini sağlanmıştır. Reformlarla ilgili dikkatten kaçmaması gereken bir nokta da, yapılan düzenlemelerin kısa değil oldukça
uzun süreçleri kapsadığıdır. Yapılan reformlar adım adım şeklindedir.
Yapılan hukukî düzenlemelerin dışında reformları daha detaylı olarak ele alırsak; ilk etapta Mao dönemindeki üretimin kolektivizasyonu tercihinden vazgeçildiğini görürüz. Serbest piyasa ekonomisine geçiş uygulamalarında ilk somut adım
tarımsal üretim alanında atılmıştır. Mao dönemini ele alırken değindiğimiz gibi
1978 öncesi dönemde çiftçilerin komünler şeklinde örgütlenmeleri, komün yapısı
içinde üretmeleri, çiftçilerin isteğiyle değil devletin zorlamasıyla olmuştur. Hatta
uygulamanın başlarında kolektif üretim biçimine rızasıyla geçen çiftçi sayısı çok
az olunca, Mao önderliğinde uygulamaya koyulan zorlayıcı politikalarla tarımda
kolektif üretime geçilmiştir. Kurulan komün sisteminin sorunlarına baktığımızda en temelde bireylerin fırsatçılığını görebiliriz. Komün sisteminin her ne kadar ölçek ekonomisinden yararlanmak gibi bir avantajı olsa da; bu sistemde bireysel başarı, üretim ölçülüp, değerlendirilip gelir bu ölçüte göre dağıtılmadığı için
üretim etkinliğini sağlamak son derece zordur. 1978 yılında başlanan reformlarla
kolektif üretimi sistemi adım adım terk edilmeye başlanmıştır. Bu sisteme yönelik olarak yapılan ilk reformla bazı komünler hanehalkları için üretim kotalarını
sabitlemiştir. Bu reformda bir hanehalkı bireysel olarak üretim takımı veya ça-
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lışma grubuyla belirli bir miktarda tarımsal üretimi ve bazı görevleri üstlendiğine ilişkin anlaşma imzalamaktadır.18 Böylece hanehalkları belli bir miktar çıktıyı
taahhüt etmekte, bu çıktı miktarının üzerinde bir çıktı elde ettiğinde ise bu miktar
kendine kalmaktadır. 1984 yılında üretim takımlarının %98›i her hanehalkı için
işin-çıktının sabitlenmesi reformunu uygular hale gelmiştir.19 Bu ilk adımın ardından tarım alanında yapılan reformlarla piyasaya yönelik üretim yapılması sağlanmış, tarım ürünlerinin fiyatları piyasa tarafından belirlenmeye başlamıştır.
Tarım sektörünün dışında, hükümet doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını
ülkeye çekmek için serbest ticaret bölgeleri kurmuştur. Yine bazı kamu iktisadî
teşekkülleri özelleştirilmiş, bazıları halka arz edilerek Çin’deki ve yurtdışındaki
borsalarda kote edilmiş, özel sektör şirketlerinin kurulmasına izin verilmiş, fiyat
kontrolleri kaldırılmış ve bankacılık sektöründeki kredi kotaları kaldırılmıştır.20
2. Reformların Sonuçları
Mao sonrası Çin ekonomisine baktığımızda, ekonominin dünyayla eklemlenmesi
ve serbest piyasa yapısının kurulmasına yönelik olarak bir önceki başlıkta sıraladığımız reformların adım adım hayata geçirildiğini görüyoruz. Peki dışa açılım
ve serbest piyasanın tahsisi yolunda atılan bu adımların sonucu ne olmuştur?

a. Dış Ticaret
Bir ülke ekonomisinin dünyaya açıklığını gösteren en önemli verilerden biri dış ticaret verileridir. 1970’li yıllara kadar olan Çin dış ticaret verilerini incelediğimizde;
yaklaşık 20 yıllık dönemde Çin’in dış ticaretinde nicel olarak çok büyük bir gelişim
olmadığını görürüz. İlgili yıllarda Çin’in dış ticareti oldukça düşük seviyelerdedir.
1952 yılında 0.82 milyar Dolar olan ihracat 1970 yılında 2.26 milyar Dolar; 1952
yılında 1.12 milyar Dolar olan ithalat ise 1970 yılında 2.33 milyar Dolar seviyesine gelebilmiştir. 1970 1978 yılları arasına baktığımızda ise geride bırakılan 20
yıla göre kayda değer bir artış yaşandığı görülür. 1952 yılından reform sürecinin
başladığı 1978 yılına kadar olan dış ticaret verilerini topluca değerlendirdiğimizde,
26 yıllık süreç içerisinde toplam dış ticaretin 10 kat arttığını söyleyebiliriz. 1978
yılından 2004 yılına kadar olan ikinci 26 yıla baktığımızda ise toplam dış ticaretin 56 kat arttığını görürüz. 2008 yılı verileri ile ise Çin 1.4 trilyon Dolar ihracat,
1.2 trilyon Dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Heritage Foundation ile Wall Street
Journal’ın hazırladığı ülkelerin ekonomik anlamda ne kadar dışa açık, özgürlükçü,
liberal bir yapıya sâhip olduğunu gösteren Ekonomik Özgürlük Endeksi’ne baktı18 Qicheng Tan, “Decollectivisation and Reconstruction of Ownership in Rural China: Some Differences from Central
and Eastern European Countries”, The University of Liverpool Centre for Central and Eastern European Studies Working Paper,
No:52, s.10.
19 Qicheng Tan, “Decollectivisation and Reconstruction of Ownership in Rural China: Some Differences from Central and
Eastern European Countries”, The University of Liverpool Centre for Central and Eastern European Studies Working Paper, No:52,
s.10.
20

Rasim Yılmaz ve Cüneyt Koyuncu, Çin: Dragon Ekonomisinin Önlenemeyen Yükselişi, Bursa: Ekin Kitabevi, 2005, s.8.
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ğımızda özellikle 2000’li yıllarda Çin’in ticaret özgürlüğü alanındaki keskin yükselişini net olarak görebiliriz. Endekste puanlamalar 100 üzerinden yapılmaktadır.
Tablo 5: Çin’in İthalat-İhracat Verileri, Dış Ticaret Dengesi
  Milyar USD
Yıllar

İhracat

İthalat

Denge    

1952

0,82

1,12

-0,30

1957

1,60

1,50

0,10

1962

1,49

1,17

0,32

1965

2,23

2,02

0,21

1970

2,26

2,33

-0,07

1975

7,26

7,49

-0,23

1978

9,75

10,89

-1,14

1980

18,12

20,02

-1,90

1985

27,35

42,25

-14,90

1986

30,94

42,91

-11,97

1987

39,44

43,21

-3,77

1988

47,52

55,27

-7,75

1989

52,54

59,14

-6,60

1990

62,09

53,35

8,74

1991

71,84

63,79

8,05

1992

84,94

80,59

4,35

1993

91,74

103,96

-12,22

1994

121,01

115,61

5,40

1995

148,78

132,08

16,70

1996

151,05

138,83

12,22

1997

182,79

142,37

40,42

1998

183,71

140,24

43,47

1999

194,93

165,70

29,23

2000

249,20

225,09

24,11

2001

266,10

243,55

22,55

2002

325,60

295,17

30,43

2003

438,37

412,84

25,53

2004

593,40

561,40

32,00

2005

762,00

660,00

102,00

2006

968,90

791,50

177,40

2007

1217,80

956,00

261,80

2008

1428,60

1233,10

295,46

Kaynak: http://www.chinability.com/Trade.htm
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Tablo 6: Çin’in Dış Ticaret Özgürlüğü
Yıllar

Dış ticaret özgürlüğü

2010

72.2

2009

71.4

2008

70.2

2007

68.0

2006

68.0

2005

54.4

2004

51.4

2003

50.6

2002

48.6

2001

46.0

2000

42.6

1999

38.2

1998

34.0

1997

30.0

1996

20.0

1995

20.0

Kaynak: http://www.heritage.org/index/

b. Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Bugün dünyanın en çok doğrudan yabancı yatırım çeken ülkelerine baktığımızda Çin’i üst sıralarda görebiliriz. Çin yüksek büyüme oranlarını önemli ölçüde
ihracata ve doğrudan yabancı yatırımlara borçludur. Çin’in doğrudan yatırım
rakamlarına baktığımızda özellikle 1992 yılıyla birlikte büyük bir sıçramanın
gerçekleştiğini görürüz. 1992 yılında Deng’in Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai ve
Şangay’a yaptığı güney gezisi doğrudan yabancı yatırımların sıçramasını sağlamıştır. Bu gezide Deng devam eden ekonomik reformlar, dışa açılım politikası
için halkın desteğini almıştır. Geziyle birlikte yabancı yatırımcıların Çin’e olan
güveni pekişmiş ve doğrudan yabancı yatırımlarda sıçrama yaşanmıştır. 1992
yılında planlanan doğrudan yatırımlar yaklaşık olarak 5 katına çıkarak 12 milyar
Dolar’dan 58.1 milyar Dolar’a çıkmıştır. 2008 yılında gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlar 92.4 milyar Dolar olmuştur.
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Tablo 7: Çin’e Gelen Doğrudan Yabancı Yatırımlar (Milyar USD)
Yıllar

Planlanan

Gerçekleşen

1984

2,70

1,30

1985

5,90

1,70

1986

2,80

1,90

1987

3,70

2,30

1988

5,30

3,20

1989

5,60

3,40

1990

6,60

3,50

1991

12,00

4,40

1992

58,10

11,00

1993

111,40

27,50

1994

82,70

33,80

1995

91,30

37,50

1996

73,30

41,70

1997

51,00

45,30

1998

52,10

45,50

1999

41,20

40,40

2000

64,20

42,10

2001

71,10

48,80

2002

84,80

55,00

2003

115,10

53,50

2004

153,50

60,60

2005

60,30

2006

63,00

2007

74,80

2008

92,40

Kaynak: http://www.chinability.com/FDI.htm

Doğrudan yabancı yatırımlara baktığımızda, gözümüze ilk etapta yatırımların
coğrafi olarak belirli bölgelerde yoğunlaştığı çarpar. Doğrudan yabancı yatırımlar yüksek oranda doğudaki zengin kıyı kentlerinde ve önde gelen büyükşehir-
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lerde; yüzde 90 Çin’in doğu ve güney bölgelerinde yoğunlaşmıştır.21 Mao sonrası
dönemde yatırımlarda coğrafi olarak daha elverişli konumda olan bölgelere öncelik verilerek, bu bölgelerin Çin’in büyümesinde öncü olması sağlanmıştır. Bu
bağlamda Çin’de coğrafi açıdan ekonomik uçurumdan, eşitsizlikten bahsedebiliriz. Daha elverişli olan doğu ve güney bölgeler çekilen yabancı yatırımın ve devlet yatırımlarının etkisiyle kalkınırken, iç ve batı bölgeler bu kalkınma yarışında
geri kalmışlardır. Sonuç iç ve batı bölgelerden doğu ve kıyı kentlerine akan emek,
iç göç olmuştur. Bölgelere göre kişi başı GSYH’ye baktığımızda ilk sırada Şangay,
Beijing, Tianjin, Zhejiang, Jiangsu’yu görüyoruz. Görüldüğü gibi kişi başı GSYH
sıralamasında ilk beş şehir güney-doğu kıyı kentleriyle başkentten oluşmaktadır.
Listenin son sıralarında ise Guizhou, Gansu, Yunnan, Tibet bulunmaktadır. Listenin son sıralarını paylaşan tüm bölgelerin iç kesimlerde olması dikkat çekicidir.
Listenin ilk sırasındaki Şangay ile sonundaki Guizhou arasında kişi başı GSYH
bazında yaklaşık 8 kat fark vardır.
Çin’e yapılan doğrudan yabancı yatırımların geldiği ülkelere bakarsak ilginç
bir tabloyla karşılaşırız. 2009 verilerine göre Çin›e gelen doğrudan yabancı
yatırımların kökenlerine bakıldığında ilk sırayı büyük bir farkla Hong Kong›un
aldığını görmekteyiz. İkinci ve üçüncü sırada ise Tayvan ve Japonya yer almakta.
Görüldüğü üzere Çin çektiği yabancı yatırımların büyük çoğunluğunu yine
komşularından, diğer Asya ülkelerinden çekmektedir. Bu durumda özellikle
Çin diasporasının etkisi önemlidir. Bu bağlamda yabancı sermayenin geldiği
ülkelerde Çin kökenli nüfusun fazlalığı dikkat çekicidir. Yabancı yatırımların
kökenini incelediğimiz zaman ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Kültürel,
ekonomik ve jeopolitik anlamda Çin, sadece Halk Cumhuriyeti›nden ibaret
değildir. Ayrıca bir girişimcilik merkezi olan ve 1997›den bu yana kendi ticaret
ve yabancı yatırım yetkisine sâhip Çin›in Özel Yönetim Bölgesi diye adlandırılan
Hong Kong; tartışmalı politik statüsüne rağmen her geçen gün Çin ekonomisiyle
daha da bütünleşen, teknoloji yönünden ilerlemiş bir ada olan Tayvan (Çin, onu
hain bir vilayet olarak görüyor); ileri teknolojili üretimin merkezi ve birçok
uluslu teşebbüsün üssü konumundaki belki de çoğunluğu Çinli olan Singapur;
son olarak Güneydoğu Asya›daki iş dünyasının seçkinlerinin çoğunu oluşturan
ve tüm dünyadaki iş çevrelerinde etkin olan büyük bir Çin diasporası.22

21 Shaukat Ali ve Wei Guo, “Determinants of FDI in China”, Journal of Global Business and Technology, Vol: 1, Num: 2, 2005,
s.23.
22

Oded Shenkar, Çin Yüzyılı, İstanbul: Truva Yayınları, 2007, s.23-24.
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Tablo 8: Çin’in Eyaletlerinin Kişibaşı GSYİH’si
Sıralama

Eyalet

Yuan

Dolar

1

Shanghai

77564

11361

2

Beijing

68750

10007

3

Tianjin

62403

9136

4

Zhejiang

44335

6490

5

Jiangsu

44232

6475

6

Guangdong

40748

5965

7

Inner Mongolia

37287

5460

8

Shandong

35893

5255

9

Liaoning

34193

5006

10

Fujian

33051

4838

11

Jilin

26289

3848

—

China

25125

3678

12

Hebei

24428

3576

13

Chongqing

22909

3355

14

Shaanxi

21729

3181

15

Heilongjiang

21640

3168

16

Hubei

21566

3157

17

Shanxi

21544

3154

18

Ningxia

21470

3143

19

Henan

20477

2998

20

Hunan

20226

2961

21

Xinjiang

19798

2898

22

Qinghai

19407

2841

23

Hainan

19166

2806

24

Sichuan

17339

2538

25

Jiangxi

17248

2525

26

Anhui

16391

2400

27

Guangxi

15821

2316

28

Tibet

15141

2216

29

Yunnan

13494

1975

30

Gansu

12836

1879

31

Guizhou

10258

1502

Kaynak:http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_administrative_divisions_by_
GDP_per_capita
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Tablo 9: Finansal Olmayan Doğrudan Yabancı Yatırımın Kökeni (milyar USD)
2008

2009

% Değişim

Hong Kong

41,00

54,00

31,60

Tayvan

1,90

6,60

245,70

Japonya

3,70

4,10

12,70

Singapur

4,40

3,90

-12,40

A.B.D.

2,90

3,60

21,50

Güney Kore

3,10

2,70

-13,80

İngiltere

0,90

1,50

60,70

Almanya

0,90

1,20

36,30

Macao

0,60

1,00

71,90

Kanada

0,50

1,00

76,50

Kaynak: http://www.uschina.org/statistics/fdi_cumulative.html

c. Finansal Piyasalar
Çin’de sermaye piyasalarına baktığımızda iki adet borsa olduğunu görürüz; Şangay ve Şenzhen borsaları. Şangay’a baktığımızda aslında 19. Yüzyıl’ın ortalarından
itibaren sermaye piyasalarının gelişmeye başladığını görürüz. Çin, 19. Yüzyıl’ın
ortalarından 20. Yüzyıl’ın ortalarına kadar sermaye piyasalarında önemli gelişmeler kaydetmiş olsa da Mao döneminde gerileme yaşanmıştır. 1949 yılıyla birlikte Şangay borsası kapatılmıştır. 1949-1981 yılları arası sermaye piyasaları açısından Çin’de boşa geçen yıllardır. 1981 yılıyla birlikte hazine bonolarının alım
satımı yeniden başlamıştır. Bugünkü Şangay borsası 1990 yılında Şenzen borsası
ise 1991 yılında açılmıştır. 1992 yılında ise Sermaye Piyasası Düzenleme Komisyonu kurulmuştur.
Şangay borsası 2008 yılını 864 şirket, 908 adet hisse senedi, toplam 1,400 milyar
Dolar piyasa değeri ve 2,597 milyar Dolarlık işlem hacmiyle tamamlamıştır. Şangay
Menkul Kıymetler Borsası, Uluslar arası Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Örgütü
(IOSCO), Asya ve Okyanusya Menkul Kıymetler Borsası Federasyonu (AOSEF) ve
Dünya Borsalar Federasyonuna (WFE) üyedir.23 Yine Şenzen borsasında 2008 yılı
itibariyle 740 şirket, 782 adet hisse senedi işlem görmektedir. Şenzen borsasının
toplam piyasa değeri 347 milyar Dolar, işlem hacmi ise 1,248 milyar Dolardır. 24
23 Efsun Ayça Değertekin, “Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası”, Sermaye Piyasasında Gündem, TSPAKB, Şubat 2009,
Sayı: 78, s.21.
24 Efsun Ayça Değertekin, “Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası”, Sermaye Piyasasında Gündem, TSPAKB, Şubat 2009,
Sayı: 78, s.24.
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Tablo 10: Şangay Borsası İşlem Hacmi

Yıl

Şirket Sayısı Hisse Senedi Piyasa Değeri İşlem Hacmi
(Adet)
Sayısı (Adet) (Milyar USD) (Milyar USD)

2003

780

824

360

252

2004

837

881

314

320

2005

834

878

286

238

2006

842

886

915

739

2007

860

904

3694

4182

2008

864

908

1400

2597

Kaynak: Sermaye Piyasasında Gündem, TSPAKB, Şubat 2009, Sayı: 78, s.22

Tablo 11: Şenzen Borsası İşlem Hacmi

Yıl

Şirket Sayısı Hisse Senedi Piyasa Değeri İşlem Hacmi
(Adet)
Sayısı (Adet) (Milyar USD) (Milyar USD)

2003

505

548

153

136

2004

536

578

133

192

2005

544

586

116

154

2006

579

621

227

417

2007

670

712

785

2124

2008

740

782

347

1248

Kaynak: Sermaye Piyasasında Gündem, TSPAKB, Şubat 2009, Sayı: 78, s.24

Bu iki borsanın dışında Şangay Türev Borsası, Zhengzhou Emtia Borsası ve
Dalian Emtia Borsası da önemli borsalardandır. Şangay Türev Borsası 1999
yılında kurulmuştur. Borsada bakır, kauçuk, çinko, alüminyum, fuel oil ve altına dayalı sözleşmeler işlem görmektedir. 2007 yılı itibariyle Şangay Türev
Borsası’nda işlem hacmi 171 milyon adet ve 30,513 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Zhengzhou Emtia Borsası 1990 yılında kurulmuştur. Zhengzhou Emtia
Borsası’nda şeker, yüksek glutenli buğday, tereftalik asit, pamuk, kolza yağı, beyaz sert buğdaya dayalı sözleşmeler işlem görmektedir. 2007 yılı verilerine göre
işlem hacmi 1,861 adet ve 245,505 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Dalian
Emtia Borsası 1993 yılında kurulmuştur. Dalian Emtia Borsası’nda soya fasulyesi, soya yağı, soya unu, mısır, düşük yoğunluklu polietilen ve hurma yağına da-
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yalı sözleşmeler işlem görmektedir. Dalian Emtia Borsası’nın 2008 yılı itibariyle
işlem hacmi 638,319 bin adet ve 3,956 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 12: Şangay Türev Borsası İşlem Hacmi (Adet)
Adet(Milyon)

2004

2005

2006

2007

Bakır

42

25

11

33

Kauçuk

19

19

52

84

Çinko

-

-

-

20

Alüminyum

14

4

28

10

Fuel Oil

6

20

25

24

Toplam

81

68

116

171

Kaynak: Sermaye Piyasasında Gündem, TSPAKB, Şubat 2009, Sayı: 78, s.26

Tablo 13: Şangay Türev Borsası İşlem Hacmi (USD)
İşlem Hacmi
(Milyar USD)

2004

2005

2006

2007

Bakır

6861

5010

4265

13383

Kauçuk

1762

1932

7123

11507

Çinko

-

-

-

3265

Alüminyum

1417

460

3639

1237

Fuel Oil

149

696

1091

1121

Toplam

10189

8098

16118

30513

Kaynak: Sermaye Piyasasında Gündem, TSPAKB, Şubat 2009, Sayı: 78, s.26

Görüldüğü üzere Çin köklü tarihinin de verdiği avantajla yaklaşık 30 yıllık
uyku döneminin izlerini hızla silmiş ve sermaye piyasaları alanında büyük yol
kat etmiştir. 1980 sonrası dönemde ikisi menkul kıymet, üçü emtia ve biri türev
olmak üzere altı adet borsa kurulmuştur. Bugün Çin sermaye piyasası tüm dünyanın takip ettiği bir piyasa konumundadır.
3. Çin’in Dış İlişkileri
Mao sonrası dönemde Çin’in gelişimi incelendiğinde altı çizilmesi gereken ilk
nokta ülkenin âdeta kabuğunu kırarak birçok alanda dünyayla entegrasyona
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gitmesidir. Bu durumu dış ticaret, sermaye hareketleri gibi unsurların yanında
Çin’in uluslar arası örgütlerle olan ilişkileri aracılığıyla da okumamız mümkündür. Çin’in üyeliğinin olduğu başlıca uluslar arası örgütlere baktığımızda Birleş
Milletler (Güvenlik Konseyi), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslar arası Para Fonu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu, Asya
Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, Karayipler Kalkınma Bankası, G-77,
Latin Amerika Entegrasyon Birliği’ne üye olduğunu görürüz. Çin Afrika’dan Amerika kıtasına kadar geniş bir yelpazede uluslar arası ilişkilerini sürdürmektedir.
Bu durum Çin’in dünyanın yükselen gücü olduğunun en temel göstergelerinden,
ayrıca Çin’in dünyayla entegrasyonunun sonucudur. Özellikle Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne üyelik süreci uluslararası gündemde geniş yer bulmuş, birçok akademik çalışmanın konusu olmuştur. Aslında Çin 1948 tarihli Tarifeler ve Ticaret
Genel Anlaşması’nı imzalayan devletlerden biridir. Fakat Mao dönemi Çin ekonomisini incelerken değindiğimiz gibi 1949 sonrası Çin içe dönük, kapalı bir yapıya
geçiş yapmıştır. Ancak Mao’nun ölümünden sonra girilen yeni reform dönemiyle
birlikte 1986 yılında GATT Sekretaryası’na başvurmuştur. Yaklaşık 15 yıllık bir
sürecin sonucunda Çin 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmuştur. Çin’in
1978 sonrası dönemde dünyayla entegre serbest piyasa yapısına geçişinde Dünya
Ticaret Örgütü’ne üyelik yolunda üstlendiği yükümlülüklerin de etkisi büyüktür.
Bu yükümlülüklere kısaca göz atarsak; Çinli şirketlerle yabancı şirketler arasında ayrımcılık yapmama, örgüt üyelerine ayrımcılık yapmama, yerli girişimciyi
koruma amaçlı fiyat kontrollerine başvurmama, bütün malların ithalat ve ihracatını yapma izninin ayrımcılık yapmaksızın tüm yerli şirketlere verilmesi, yabancı şirketlerin ticarî faaliyetlerinin kolaylaştırılması, ithal mallara gümrük vergisi
dışında bir vergi, harç vb. uygulama yapılmaması hususlarını sayabiliriz. Görüldüğü üzere Dünya Ticaret Örgütü’nün getirdiği yükümlülüklerin de Çin’in dünya ekonomisine eklemlenmesine büyük katkıları olmuştur. Çin’in Dünya Ticaret
Örgütü’ne üyeliğiyle yabancı şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerini daha güvenilir
bir ortamda sürdürebildiklerini, yabancı şirketlere sağlanan bu güvenin de yabancı sermayenin ülkeye gelişini daha da cesaretlendirdiğini söyleyebiliriz.
Zürih Teknoloji Enstitüsü tarafından hazırlanan KOF Küreselleşme Endeksi’ne
baktığımızda da Çin’in dünyayla entegrasyon sürecini açıklıkla görebiliriz. Verilerden 1978 yılına kadar küreselleşme, dünyayla entegrasyon anlamında ülkede hiçbir gelişme yokken, bu yıldan sonra dışa açılım konusunda ilerleme görülmektedir.
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Tablo 14: KOF Küreselleşme Endeksi-Çin
Yıl

Değer(%)

Yıl

Değer(%)

1970

18,29

1989

31,64

1971

18,29

1990

32,98

1972

18,29

1991

33,54

1973

18,29

1992

37,73

1974

18,29

1993

40,61

1975

18,29

1994

43,44

1976

18,29

1995

45,01

1977

18,29

1996

44,71

1978

18,38

1997

44,93

1979

18,48

1998

45,66

1980

18,67

1999

43,59

1981

21,97

2000

44,41

1982

22,11

2001

50,43

1983

22,59

2002

52,92

1984

23,42

2003

52,48

1985

25,31

2004

56

1986

27,83

2005

58,95

1987

29,57

2006

55,23

1988

31,14

2007

56,82

Kaynak: http://globalization.kof.ethz.ch/

D. Sonuç
Sonuç olarak Çin Halk Cumhuriyeti tarihine baktığımızda birbirinden tamamen
farklı, birbirine zıt iki dönem görürüz; Mao ve sonrası dönem. 1949-1978 yılları
arasını kapsayan ilk dönem, Mao dönemi dışa kapalı, devletçi ekonomi modelinin
benimsendiği bir dönemdir. Bu içe kapalı yapı kendini Çin’in dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar gibi verilerinde göstermektedir. Mao’nun ölümü sonucu
Çin’de iktidarın değişimiyle birlikte yepyeni bir dönem açılmıştır.
1978 sonrasını kapsayan bu dönemde ise Mao döneminin tam tersine dışa
açık ekonomi politikaları yürütülmüş, ekonomik yapı adım adım liberalize edilmeye başlanmıştır. Çin’in dışa açılım süreci, reform süreci kendine has bir özellik
göstermektedir. Kapalı ekonomilerin dışa açılım süreçlerinde genelde iki yakla-
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şım vardır: Bunlardan ilki hızlı geçiş iken ikincisi yavaş geçiştir. Örneğin Soğuk
Savaş sonrası dönemde Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya mevcut düzenini tamamen yerle bir etmiş ve yeniden piyasa düzeniyle uyumlu bir
düzen kurma yoluna girmiştir. Rusya mevcut ekonomik düzenini yıkarak, dünyayla hızlı bir entegrasyon sürecine girmiştir. Çin ekonomisinin liberalizasyon
sürecine baktığımızda ise durumun böyle olmadığını görürüz. Çin serbest piyasa
ekonomisine geçiş süreci için gerekli olan reformları adım adım, zamana yayarak
gerçekleştirmektedir. Uygulanan politikaların sonuçlarına baktığımızda bugün
Çin’in yüksek bir ekonomik performans gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Çin
Mao döneminde milyonlarca insanın açlıktan öldüğü bir ülkeden bugün ekonomik olarak dünyanın lider ülkesi konumuna aday bir ülke durumuna gelmiştir.
Özellikle önemli büyüklükteki emek piyasası, dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırımlar Çin ekonomisinin yüksek büyüme oranlarının altında yatan başlıca unsurlardır. Yapılan reformlar ve kararlı iktidarın sonucu olarak yabancı sermayenin ülkeye güveni artmış, geniş bir coğrafyada yürütülen çok taraflı ilişkilerin ve
Çin diasporasının da etkisiyle doğrudan yabancı yatırımlar ve giderek artan dış
ticaret ülkenin büyümesinin temel unsurları haline gelmişlerdir. Tabiî bir ekonominin gelişim sürecini incelerken sadece büyüme rakamları ve benzeri verilere
bakmak yeterli olmamaktadır. Çin ekonomisinin son yıllarda gösterdiği yüksek
performans açık olmakla birlikte akıllara bu yüksek performansın sürdürülebilirliği gibi bir soru da gelmektedir. Bu nokta da çalışmamızda da değindiğimiz
gibi hızlı büyümenin faturası bölgeler arası eşitsizlikler, iç göç ve çevre kirliliği
şeklinde olmuştur. Önümüzdeki dönemde Çin ekonomisinin performansını belirleyecek unsurlar sadece ucuz emek, doğrudan yabancı yatırımlar veya dış ticaret
olmayacak aynı anda çevre kirliliği, iç göç, gelir dağılımında adâletsizlik, bölgelerarası dengesizlikler gibi sorunların da yönetimi Çin ekonomisinin gelecek
dönemdeki performansının başlıca belirleyicilerinden olacaktır.
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