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ifaae Ozgiirliigii
iilkiyet ka'ramrn' tcmelini pu ifade ilc ozctleyebrl'-iz: ,,Kisi, kencli
ui)cadanun ueletenek/einin ('ue e/beile enegnin) ultilti o/arak ban/an
ku//anarak ng/adry uela orlaya gkardry nii/k/ein de sahibidir." Beynine sahip oldusuna g.rc, beynin urunri olan tiim duvgu vc du;uncelere de sahipt1r.

Ifade .zgiirhigri kavramr genip bir alam kapsar: Hayallerden dripuncelere
ve bunla'n nesnel diinyadakr tczahr.irierinc kaciar birgok urrin bu kapsamdadu. Popper, gergekJr$in bu krsmrna "Diln1aj" demektedir.r yam, ,.i.rru'ukllrun yarattrgr nesnel urr.inlerin dunyasr." Bunlann brr krsmr madch cisrmlerdir.:
Kitap, senfoni, resim, ugak, bilgisayar vs. Di$er krsmr ise, sadece insan beynrnde tezahiir eden olgulardan olugur: I(itaptakr hikiye, resrmdekr man^
y'^_

hut ugaSrn tasarffiu.

igte bu' Dunya 3'e aitolan ne varsa ifade ozgrirlign aranrnagircr. ve hepsi de, "kiginin kendi vetenekleri" ile ortaya grkardrgr rininlerdt; yani kipinin

miilkiyeundedirlcl. Bu ozgrirligun her ne pekilde olursa olsun ihlali, mrilkryet
hakkrnrn rhlalnden bapka bir gey de$ildir; ondan ne eksik ne de fazla.
Serbest yaza r.
1
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Heykeltrapr diigiinelim; tunqtan bir heykel yaptyor. Tungtan, bapka brgok
gey (egva) vapmak mumkrin. N'laden sahibi ve orada cahganlar yani cevhcri
gr.in rgrgrna grkaranlar, o cevheri igleyip runcu yaratan atolyeler br uretrm zrncninin pargalan olarak kcndt katkrlan oranrnda tung iizerinde belh bir hakka
sahipurler. Bu krgilcr tung satrldr$urda, haklarrmn katgilr$mt alarak onu dcvredcr r.e arnk o tung iizedndekr haklarr biter (fakat sorumluluklan bitmcl-c[ilrr). r\ruk, tunE, onu satrn alan her kim ise (6r. hcykeltraprn) onun maLdr' \'c
o kimse sahip oldu$u ccvherle her nc isterse onu yaPar. Dolayrsryla, yaptr$r
heyftsl dc onun mah olacaktu; ta ki o hc1'keli satlncaya kadar. Buraya kadar
hcmen birgok insan hemfikrrdrr. Ovsa, bazt "zor kabul edilir gergekler" vardr ki, bu yazrda, o zor noktalar liberter bir bakrg agrsryla udelenecektr.

Bu zor noktalardan ilki, heykelin verdigi mcsajdr: 13u, clbette bir dn;;unce (vc hayal) urunti olarak "tfade ozgudufu" kapsamrna glrer. l)ivchm, bu
heykel bir kadrna, qrplak br kadura ve hatti grplak br kadrrun seksiiel fantczi
ga$nptrran bu pozrsyonuna dail. \/c bu kachn, hcykcltr-agrn her sabah parkta
karpilagugr br kadrna her bakanm rahathkla "evet bu Bayan X" divcce$i kadar da benziyot. Ilazt sorunlarm ortaya grkacag agikardrr.
Birinci sorunlu nokta; Bayan X, "Bu bana benziyor ve benim izmm olmadan yapilmrp" dediBinde hakh mrdr? Oncclikle gu soruva yarut vermek gerekiyor: I{ipi kendi goninnisuniin sahibi mrdu? Hevkeltrag parkta oturuyor
ve karptsmda btr kadrn var, ona bal<ryor. I(adrmn goruntusii nasd olugmaktadr? Grineg rgrklart her yete ulagtrgr gibi kadrnrn r.'ricuduna da ulasu ve gcvreye yansr. O rpildar goz tarafndan, elektrokh),nsal bir fenomcnlc ve sinirler \rasrtas{'la beync iletilir; bdylecc, beyinde imaj olu;;ur. Bu durumda gotuntu kimc aittr? Otutdu$u yerde tsrklan vansltana ml, yoksa, bu tptklan algila,vrp
beymnde rmajr olugturana mr? Her ikisi de, bu imajrn olugmasrnda herhangi
br emek harcamamrg gibi gori.inse de, aslmda bu goruntii olupmadan once
bazr agamalardan gegmiglerdrr. ltn basitrnden, kadrn parka gclmrptr; gelmeseydr goruntusu de geLmemtp olacaktr. Ayrtca kadtn, kcndrni yapatmak ve de
kendine bakmak igrn oldukga hatur sayrlt bt emek harcamrgfir. (Bu kesinl,rkle inkir edilcmez bol'utlarda korkunE br emektrrl) I{rsaca, kadrn o goruntuniin olugmasr igin vazgeg:lmez bir unsurud.,r. Ot" yandan, heykeltrap da bu
gorrintiil.ii algrlayan olarak, gcgith agamalarda katkr sa[lamrgtu. Iln basitrnden, o da parka gelrnigtir. I(adrna bakmrptu. Ve istelik, en onemli unsur olarak, rmajr y^ratatr onun beynidt. E$cr o orada olmasaydr, kadrn hig kimse tarafindan gorulmeyecekti, goriintusii ondan yanslyan rgrk huzmelerimn enerjisinin bittigi yere kadat ulapabilecek ve bir anlamda sonsuzlukta yitip gidecek-
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tt' oysa' heykeltrap oraya gehp bakmakra . goruntuyri sonsuzluktan gekrp
Erkardr ve iistelik bir tuncun marifctiylc b' bagka manada sonsuzlu$a
ulagtt_
mrg oldu. ve en ilginci, kadrn on'a mritepekk' olacagna onu grkiyet
ediyor.
Goruldugn gibi, iginden Erkrlmasr gug br durum ofiaya grlayor.
$imdt olayrn anabzintbu bapka agrdan yapahm: o .lay (yani kadrmn heykeltrap tarafindan gorrilmesi) nerede cereyan etmrp? parkta. Vani
herkese agrk
olan, kamuya art oldu$u'arsa1,rl2p brr alanda, I<rsaca kamusal brr
alanda ger-

gcklegmrptir' Bu durumda, goru'tu kamusar aranc|,a yayrrmakta
olan b' olgudur. I{adrn, hcr sabah evirun park bril.uklii$iindeki bahgesinclc de
oturu_
t'or olabrltch. vc kadrmn izni olmadan heykeltragm oraya grmesi mumkun
olmacJrgrna gorc, bu olay asla gerceklegmevcbilirdi de. ya
Ja bahgcnin srm(d\'clim hcykeltrag da komgu bahgenin sahibi) gornlebildigi kadarryla
'ndan
olay gcrccklcpeceku. lJu durumda, goruntiniin sahipligine
yeni bu-bo1.ut eklenmrg oluyor. Goriintfinun olugtu$u mekA'rn, sahipligin oi.,gmurrndakr
katktsr. IJu durumda goyle bir-sonug orta1,2 grkar: Bt mekAn kime
artse, o mcka_
na \rans1\-an goruntuler dc ona aitdrl Bir mekin krmseyc ait dcgrlse,
o mekan_
dakr goru'tiler dc sahipsrzdr: Iiamusal alan dcnilcn b* alanda
gergcklegmrgsc, o zaman, o goriintu lom goriirsc ona aittir.
sundi olayr tekrar rnceleyehm: Fleykeltrap, kadmr parkta gormug ve kimsenin olmal'an gorirnriil.ii sahiplenmigdr. Buna, di$erle'mn d., ,rr,r'kadar
haklo vardrr. I{adln, kamusal alana gclmekle gorirntiis[niin herhangr
bir;cri tarafindan sahiplenilmesine razr olmusfur. Bu goruntirl.Lr beynincle bt
rmaj olarak
rutan heykeluag, sahip oldu$u bu "maL" diled.i$ince kullanmrg ve
bir tunca iglemi;tu. Nasil tuncu ureten ya da satan "heykel yapamazsml, .1.-. hakkrna
sahip degilse, kadrn da "imajrmr kulanarak heyker yupu-ur.r.r"
diycmez.
Burada, bt parantez agarak, paparazzi,er ve ifade ozgiirln$n iizerinc
de bu
mantt$r uygulamak gerekivor. Bu'dan cpey bir z^m^n once, bir
bayan bagbakanrn mayo ile giineglentk en p^parazziler tarafindan fotopraflan
cekifmis_

ti. l3a;;bakan "ozcl" br mulktc guncylenilordu. l)apararrrle, ..t"le-objckuf
ler" r.asltaslyla anzintn srnulan (tcl orgulerin) dr;;rndan onun bu goriintrilc_

fotograflam,rglar r.c gazetelcre satmrplardr. Bunu yaparken de, ifacle
(basrgrnmrplardr. Paparazzrler, tel orgr.ileri agmacfukla'igin, as-

'ru
srn) ozgiirliigine

hnda miilkiyet hakkrm ihlal ctmrp degillerdr. i\ncak, onlar tcl orgtilerden
sokafa ftamusal alana) yanslyan goruntulcri, grprak gozle gori.ilcrri$ii kada'yla gekmip de de$ildi. Bilahs, sanlu mulkun igine girmip
bnpbakamn bir ikr
"e
metrc yaliemndaymrg gibr, grplak gozle g.riilur boy-utlardakr
goriintuleri objektif
gekmiglcrdr. Bu durumda, go^inruniin bulundugu (yani bag'asrtasryla
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br

ikr metre yakrm ki burasr da miilkiin igindedir) mekina iz.tnsiz gttmig durumuna dipmektedtler. Eger tel cirgii srnrmdan, grplak gozle gorunur
boyudarda olacak ;ekilde bagbakamn fotograflarrnr gckmip olsalardr, bu ihlal
soz konusu olmayacaktr.
bakanrn

Ytne benzer bt durum, agtk pencerenin oniinde soyunan btrini se1'rstmsli
igin de gegerhdt. Agrk perdeler nedeniyle kiginin gorunrusii karsr apartmamn
penceresine ulapu$rnda ve oradaki kipi grplak gozle bu goruntuyc bakugrnda,
asla bir ihlal soz konusu olmayacaktr. E[er, diirbi.in va da teleskop kullanarak, soyunan kiginin bulundu$u odadan (yani kendi mulkunden) grkmadan

goruntusri aLmrsa o z^m^n sugun iglenmrg olacaSr agrktt.
Heykeltrap ve Bayan X'e donelim. Bu konudala ikinci sorunlu nokta ise,
kadmm, heykelin vetdifi mesaj ciolaytsrvla insanlarln onun hakkrndala 6klinin degrpti$ini, bir anlamda ununrin lekelendt$ini, arflk kotii bir un sahlbi oldu$unu soylemesi durumunda ort^ya grkar. Heykehn erotik bt mesaj (seksiiel bt fantezi) yuHn oldu$u dnpnniildn[irnde, kadrn boyle bir pozu asla vermemip olsa dahi, di$er krgilcrin onun hakkrnda olumsuz fikrlere kaprldrgrm
iddra edebilrr. Er.et, bu son dercce do$aldrr. ,\ncak, nasrl bu hak ihlali soz konusudur, onu incclcmek gerekrr. Bir ki;inin unu ashnda krmrn mahdu? Iipi
kendi iiniiniin sahibi midlr? Yoksa r.in dc goriintu gibi bagka insanlarur bcyninde tezahiit etmig bt'gergekhk mldtr? Rothbard goyle demektcdir2:

giil prult/entlerdeu biidir. E:ger bir ifade, bir
pene//ik/e
(iiniinii)
baska-urun repi.itasyonana
ryde/t1or.ra, lade hiirryelinin ktv/lanmav
ysa/ kaba/ edi/ir. Bu durumda kuaca bir ki,rinin ilniiniin, o kisinin nii/kii o/dngt ka-

Ifira.lahat kara

Sa/ma konu.ra dryer

bu/ edi/miS o/ar. O-ysa iln, ki,ri lara.findan saltip/eni/entei 1ilnkii iin, tilniit/e diger innnlann subjektif hiskrinden ue lawrlanndan ibarellir. kntle, bir baskauntn /ikinin ueya

taunntn l)ryrinde hak sahibi olamalacagna gdre, iinil ilryinde de biilk bir hak sahip/i-

gi olama4 Herkesin ilnii, qaman ifnde diger/einin tawr
lar gd$eir.

Biine kary olan herhangi

lali
v da sii7konusa olamaT,

olnadryndan, y'ade iiTgiirliigiiniin

bir

ue

/ikirkrine giire da/ga/anma-

/i.kir (konuSna, stil nii/kiyet hakfunm ih-

ktsillanmav uelalasa/ bir miiellide tgga/anma-

Ancak, yasal br mrieq'idc u1'gulanmamasl, bu tiir davtaruglann tumuyle
dofru oldugu anlamma gelmez. Zua,yasal (daha do$rusu hukukl) olarak serbest olan bir dal'rarug ahlaksrz olabilir. Boyle bir dunrmda, yani, yasalarca krsttlanmamrg ancak ahlaksrzca (iftira gibi) bu dar''rarup karptsrnda, yine diget l<rgilerin tavrlna bakmak gerekrr. Iftira cdilenden gok edcn hakkrnda "kotu blr
iin" ortaya grkacaktr ki, ozgirr bt toplumda herhangi biri grlcp bunu (vant ifNlurrav N. llothbard, For
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tira edemn hatah oldu$unu) alenen ifade edebrlt. yine bu durumd a da, ifade ozgiidi$unun krsrtlanmaffrs olmasr, gerekh ,,diizeltmel,i,'yapmak igin en
mr.ikemmel ortarru saglamrg olur.

I(adrrun bovle bir pozu vermedrgi, kendisinden habersiz heykeltrasln onu
model yapugl gcrgc$i ashnda, he1'keltra;;rn "iini.inr.i" zedeleyecekrir. ve dolayrstyla, hukuken hcrhangt bir mrieif ide uygulanmasr sdz konusu olmasa da,
ahlakcn gereken yaprlmp olacakur.
Son bir durum da, parkta oruran bir kilive bt bagkasrrun sirckh bakmasr durumunda srkga kargrlapilan "g6zle taciz" olayrdrr. Goriintii kimsenin
olmadr$rna gore, o gorunttiyii drledr$i si.irece algrlamak da serbesr olmak durumundadrr. Ancak, krgi, bu durumdan rahatstz oldugunu hissetu$indc -kr hissetmesi gok da gadp olmasa gerekt'- dr$erinin onun herhangi bt hakkn ihlal edrp etmedr$inin incelenmesi gerekr. yukanda da aynnularryla de$inildi$i
izere, boyle bir yasal dtizenleme gerekmedr$i ve dolayrsryla hukuki bir mueyyide uygulanmasl geregi olmadrgr agrktt. Ancak, kigi rahatsrz oldu$u da'raruga kargrlk r.ermek sureuyle
ftarprhktrl* gercgi) gereken sosyal miieJyideyi
(o da ona dlk drk bakabilt mesela) uygulayabrlt.ya da kalkrp gidebiJr. yine
de goz onrinden uzak tutulmamasr gereken husus, olayrn gegtlgl mekinm saLrtphgi meselesidir'. E$er olay, kamu alam denilen park veya sokakta gergeklcauyse sorun ba$ gostermekted'. oysa, park bu amagla duzenlenmrg ozel

bir mrilkiyet olurs:r, magdur olan hrpi bu durumda parkrn sahibi yahut onun
temsilcisi olarak park bekgisinden hak talebinde bulunabrlir; fakat, sozlepme
hikiimlerinde "gozle taciz edilme" yokrur. Bekgrnin, mr.itecavizi park srnulan igensinde di$enne bakmaktan men etme hakkr vardu. Aksi durumda (yine
elbette sozlegme geregi), tactzciytpark drgrna gonderme geregi do$ar. Ay,'cu
belirtmeve hig gerek olmasa da soyleyehm: parktaki tum goruntiilenn sahibi
parkrn sahibidir ve o gorunruleri diledi$i gibi kullamr yahut kullanclrrl.3 yani,
tiim gori.intuleri miitecaviz demlen kigiye kullandrr6n yahut kullanclrtmama
haklr vardr.

Serbest De$iqim ve Serbest Sozleqme
Liberter inancm temelindeki dugunce, her breyin once kend.i vi.icudunun
(ve dolayrsryla yeteneklerinin, eme$rnin ve diigr.incelerinin) sonra da bunlar Sozlcame' parktaki kurallar
onccdcn ilan cdilmck koguluyla varsa iicrctini oclcyip parka grrmcklc bai;lar ve parkta kahndrg stirccc gcqcrli olur. Kiyilcrin gonintristi dc clbcttc p"rt t't"rl cttrklcrindc orada
kalmayacaknr. Ki;;ilcrin girruntulcrini hcrhangi bir alet (fotofraf rnakincsi, video kamcra vs) kullanarak kaydc,tmek, ki;;ilcr parkr terk cttiktcn sonra da onlann parktaki gonintiisrinc sahip olmaya dcvam
ctmck anlamlna gclir ki, bu, ktginin lzastm gcrcktirir. Yokia grplak gdzlc bakrp, izlemck ifaic i)zgiir-

hifti

kapsamrna grrcr.
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rr kullanarak ortaya koydu$u (grkar&$r) urunlerin muilak sahibi oldu$udur.
l,iberter doktrin, bu temel aksiyomun devamr niteligindeki her tiirlu ge/iSki"czl grkanmdan ibaretur. Serbest de$igim ve scrbest sozlegme hakk da bu temel aksiyoma dayanr.
Qifdiginde ailesi, haln'anlarr ve di$er cpyalan ile yagayan meghur Ali
Ali Baba bedeniru, eme$ini ve arazisini kullanarak bu$day yetiptirir. Bu stada ihuvnr Balrkgr bahk tutar, C)rhan Pamuk kttap yazar.
Her biri, sahip olduklart vetencklcrini kullanmak sureuyle bapka peylere de saHp olmaya derram eclcrlcr. ,\li lJaba yetiptrdigi bu$dayrn, Bahkgr tuttu$u bah$rn ve Pamuk yazdrgt kitabrn sahibidr. Sahip olmak, ^',rr z^m^nda sahip olunan peyle ilgfi katrr ',:rmck dc clcmek oldu$undan, bu kigiler dilerlerce miilklcdni bagkalarrna lrtr iiarprirk olsun veva olmasrn der.'redebilirler. Tek kogul
vardrr: Bu degigimc lorlanruartizl olmaltdrlar. r\li Baba bu$dayrnt tiiccara yahut un fabrikasrna, Bahkgr bahgrm bahk haLne, Pamuk kitabrm yaymcrya satar. Sahrp olduklan yeni miilkletle (bu dutumda bnyuk ihtrmalle para ile) yrne
dr.ledikleri degrpimleri yaparlar. Pamuk mesela, akgam nefis bir bahk ziyafctr
geker kendrne. Ah Baba yeni bu traktor, Bahkgr da yeni bt kazak aLr. Iytc lanetlcr okunan kapitalizm budur ve bu kadar basit brr tcmele dayamr; sahip
olmak ve serbest de$igim.
Baba'yr dugi.inehm.

Serbest de$igim sayesinde, bu insanlar hayatlart boyunca asla sahip olamayacaWan mal ve hizmedere sadece kench yeteneklerini satmak suretiyle sahip

olabilmektedlr. Ali Baba daha gok ve kolay bugday yetigtirmesini saglavacak
bir traktote ancak bu degipim sistemr sayesinde sahip olabrlir. r\li Baba, kendi baprna hem bu$day yetigtirip hem de ganynda traktor yapmay^ kalksa, yahut Pamuk, hcm krtap yazrp hem de bahga grksa, Ihuyar Bahkgr, br yandan
balrk tutarken br yandan da prn elde etmeye ve bilahare kazak ormeye kalksa, hayadan nasd olurdu?
$u gergektir ki, serbest degtgim sayesinde insanlann hayadarr gok daha iyi
ve kolay hile gelmektedr: Oyleyse bu sistem (ki Adam Smrth'e gore "dogal
ozgiirliik sistemidu), ayntzantandalnsanlara faydahdu da. r\ncak,liberter felsefe kapitahzmi faydah oldugu igin de$il, yukanda deginilen temel aksiyomu
nedeniyle kabul eder ve destekler. Sosyalist yahut kollektrvist bt toplum duzeninde, insanlar daha gok fayda gorecek bile olsalar Q<t oyle olamayacagr agrkArdrr),liberter doktrin, yine de kaprtaltzrnr destekler; giinkii temel inang degrlimrn serbest olmasrdu, faydah de$il.
Gi.inrj:miizrin karmagrk gibi goriinen yan-serbest piyasa ekonomisinina temeli, yukanda da de$inildrgl izere, miillayet kavramrna dayam. I(igiler, sa-
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hip olduklan her ne ise, onun hakkrnda scrbest tadeleri ile drledikle rj kanrl verme hakkrna sahiptrrler. Unir.ersitede ders vermekle bahk tutmak yahut
bu$day yeugtirmek
kitap yazmak temelde aynrdr: Idgi, yeteneklerini ve
'eya
onu kullanarak elde etriklerini drlediEince kullamr. ihuyu.r oldugunu diigiin_
drigii mal ve hizmcder karprh$rnda, onlarl (mnlkiyet haklannr) br bagkasrna
devreder. Iplem, e$er, maddi bir karprJrk (go$unlukla pan) alnarak gergekleptinJryorsa satrgr, herhangi bt karsrlk almakszrn gergekieptiriliyorsa bagrg ya
da miras olarak adlandrdrr.

Mnlkiyet Ilakkr, insan Haklarr ve Ozgiirliik
I{ollektivist ideolojilerin gunlik soyleme yerlepurmeyi en iyi bagardrSr anlavrplann baprnda kugkusuz, "miilkivetin insan haklannrn bag dr.ipmam oldu$u" duptinccsi gelir. Bunun tam tersini, yani "miilkiyct hakkrmn insan haklan denilen haklann temeli oldu$u" gerge$iru ifade eclerek baplayahm. Bt sosyalist igin, kiginin kendi vicuduna ve yeteneklerine sahip olmasr kabul edrlir bir olgu iken; aym sosyalistler, rg r.dcut-drpr maddr drinyada sahiplenmeye
geldrgnde miilklyet hakl<rm reddeder. Daha rlginci, ifadc ozgi.irlti$iinrin aregli sa'unuculan, sosyalist toplum duzenindc rum uretrm anglantoplum adrna
devlet tarafrndan sahiplerulmrgken, krgilerin nasil olup da dupunceledni ifade
edeceklerini agtHamazlar: Ttim ormanlann, kerestclerin, kigrt fabrikalalmn,
gazetelerin, basrmevlerinrn r.e daArtrm aglarmrn devletrn oldugu bir ortamda,
antr-sosyalist gorriglenru kim, nasil dr$ederine dulurabrlt? Sosyalist bir toplum duzenrnde, ifade ozgtirlti$rinun olabilecegini ileri sirmek ne derece ciddrye ahnmahdrr ve sosyalisder ifade ozgurlugii konusunda ne kadar tutarhcilr,
kesinlikle tarfllmaya agrk bir konudur.
Insan haklan baph$r altmda oldugu ileri surtilen nim haklar iqrn, tu rlir kogul gerekhdirs:

Bir kimsenin "hak" oldu$u ileri sunilen herhangi br hakkr, e$er bapka birinin herhangi bir hakkrrun ihlal edilmesini gerektiriyorsa, o hak de$ildr,
1.

olamaz.
2. Brr hak, bapka insanlar tarahndan o haklan maddi agrdan gergeklegtrilmesini kapsamaz; o,yalntzca kiginin kendr gabasryla onu gergeklepurmesi ciz-

gurhi$unii kapsar.

Giintimiizde, "hak" oldugu idcha edrlen bugok sozde hakka bakrldgrnda, aslmda bunlann, bagkalanmn kullanrlmasr sonucunda do$dugu gorrilijr.
+

5

Ier alanda dcvlct mtidaha]csinin olmasr yan-scrbest olarak tarumlanmasrru kaqrilmaz kdmaktadrr
r\yn Rand, "N{an's IUght", Capitali.rn: The Llnknoan ltlea/, Signcr, Ncw york, t iO7, ss.320-32g.
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Ekmel Tezel

Ornegrn; uygun ipe sahrp olma haktr, nitehkh e$ium alma hakkt ya da bannma hakkr. Bu ve daha brgok sozde hak tek bir sonucu doSurut: Tiim bunlart gerEekleptrmek igin brilerinin sorumlu duruma gelmesi. I(tsacasl, bu sozde haklar ashnda bir tiir kolelegnrmeye yol agar. Qiinkii brileri, bapkalan u1'gun i;e sahip olsun yahut ivi br egitim alstn, mutlu olsun drye gahpmak durumundadr. Oysa, kolelegtrme hakla chye bir hak olamrtz. Bunun igindir tr<r,
Jeffcrson "mudu olma hakkr"ndan de$il, "mudulu$u ar^ma ve yagama" hakkrndan sciz eder.
Bu durumda, insan haklarmrn ne oldu$u mu$lik bu hAl almaktadt. Ovsa,
net olarak ifade edehm ki, insan haklarr asLnda mtlkiyet hakkrndan ibarettir Ome$in, basrn ozgurlnfu @agka bu deyigle haber alma ve yayma hakkr

ile diipiindiigiini.i ifade etme hakkr); bu amagla kA$rt, mtrekkep vc baskr maIanesi alma (satrn almak gart degil kralarnak da yeterli), haberi ya da dtigiinceyi ki$rda aktarma ve son iiriin olan g zete, dergi yahut kttabt bagkalartna satma ozgurliigiinden bagka br pey de$ildir. Burada el de$igtrenlenn her bui,
aslrnda birer "mtilktiir". I{i[tt, miirckkep, baskr iglemt,fazian diigiince, son
iiriin olan gazete, kitap, gazete ya da kitap kargilrgr ahcrnn odedrgt pata, hepsi bter milktiir. Iirpiler, bu temel mulkryet hakkr vc mijlki.in serbestge de$igrmr sayesinde basrn ozgirrliigiinti yapar.
Bu agamada, artlk, bir liberter igin ozgiirli-igi.in ne aniama geldigrru bclrtmek gerekryor. Ozgiirliik, ki;inin sahip olduklanm kullanuken veva onlarr
bagkalarrna devrederken hethangi br zoiamaya m^ruz kalmamast durumudur. Yani ozgutluk, br tiir muafiyettir; het turlii baskr, srnrlama ve zorlamadan muaf olma durumudur. Ozgurliik r.e miilkryet hakkr ayrrlmaz bket kavramdrr.

I{ipi, zorlamadan muaf oldugu sirece ozgirdiir. Bu, ozgiirlu$iin hem nitehksel hem ahlaki olarak kesin ve dogru bt tanrmtdr. Antr-kapitahst (kollektivist) zihniyettekr birgok ideolog, bu tanrmr bulandrmak igin kapttaltzmin bteysel ozgrirlii$in bag dugmaru oldu$unu iddra ederler. Qinkir, onlara
gore, milkiyet hakkrn oldu$u yerde bireysel ozgiirliik mudaka krsrdamr. Bu
kigimn ozel miilkiyet sahibi olmast, ba;kalanrun olmamasrnt gerektirdi$i igin
ozgiidiik krsrdanmrg olur. Biri grkrp da, daha onceden kimsenin olmayan bir
araztyr sahiplendrginde, dr$erlerr o arazrr'r kullanamadtldan igin krsttlanmlp
olur. Aruk Ah'nin bahgesi olan arazry| soz gelimr ben guneglenmek igin yahut piknik yapmak igrn aruk kullanamam. Ilk bakrgta do$ru ve gegerli br argumanmrp grbi goriinse de, ashnda ciddr bir "tantm sapflrmasl" soz konusudur. Eger ozgurliik, kiginin het tiirlii zorlamadan muaf olmasr hih ise, kl h-

Piyasa

Mirlkiyet Hakkr ve Kullanrmr
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better tanm budur, ben, Ali'nin miilkii olan bahgeyi kullanmak istedigrmde
(vc bunu keyfi olarak yapfl$mda) ashnda AIi istegi drgrnda mi.ilkryetini bana
kullandtmrp oluyor. l)aha do$ru bt ifadeyle, Ali bahgesrni bana kullandrmaya zorlanmtp oluyor. Tersi, yani benrm bahgede grineglenmemi, Ali'nin o
bahgeye sahrp olmakla engellemig olmast gibi br durum zaten liberter teoriyi
mudak reddetmek demektir. Daha beltgrr bt ornck verelim: Ali bemm akhma gelmeyen bir fikri bcnden (vc hatta herkesten) once gehgtirdi$inde de, bu
fikrin benim (ve <Jrfierlerinin) ileride bk zaman akhna gelmesi ihtimahni engellemrp olaca$rndan, o fikrin sahibi olmamah ve onu hemcn herkesle paylagmahdu kr hig kimsemn ozgiirh.i$ii krsrdanmamrp olsun. Biz bu sisteme komiinizm diyoruz. Oradaki ozgiirliik tanlml, "muaf olmak" de$il "muktedt
oLmak" iizerine kuruludur.

I{igi

eger. . . yapabiliyor isc r,'e yapabildigr siirece

ozgiirdiir. Ornefrn; ben
caniln ne zarrran istcrse guneglenebiliyorsam ozgiiriimdiir. Bu siireqte en ufak
bt kttlma, bemm ozgiirliifiimiin zedelenmesi ile sonuglanacaktr ki, kimse
bunu istemez, bu durum diger insanlann (mesela Ali'mn), benim ozgiul[gnm
igin gabalamasr ftahgeyi her an hazr tutmak surcuvle) gere$ni clo$urur. Bu
durumda, Ali benim ve giineglenmek isteyen herkesin kolesi, daha genip br
gergevede soylersek herkes herkesrn kolesi haLne gelir. Pratrkte, bunun sonu
korniinist br oligargrnin doimasrdrr ve bu son kagmilmazdrr.

Anti Kapitalis t Zihniy et
L.udwig uon Mi:es

Kapitalizm kargrtl-rgr siyasi ve ideolojik yelpazenin sagrnda, solunda, ortasmda,
bir yerhde ver alan herkesin paylagtgr bir tavrrdrr. Kapitahzmr
dolu dizgrn eleptirmek stradan bir davramg hiline gelmiptir. Bu niye boyledir.
Kapitalizminin insanhfa kazandrrdr[r i,vt bir ;ey yok mudur? Kapitalizm kar-

krsaca herhangr

gru

zihn\'ct saflam bir temele oturmakta mrdrr? Yoksa tamamen hissi midir?

Kapitalizm insanlann erdemlerini gormezden mi gelmektedir? Kapitalizm orta,
dan kaldrnhrsa, insanlk daha iyiye mi grdecektir? Liberte Yapnlan bu sorulann
cevabmt, diigunce tarihinin kararL, kapitalizm sar,'unuculanndan bin olan Ludwig
von \'Irses'ten okuma firsaum srze veriyor; A/tli Kap;lalir't Zihnltel tle.
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