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11 Eylül 2001 târihinde ABD‟deki hedeflere yönelik saldırıların sonrasında, ABD‟nin
“terörizme karĢı küresel savaĢ” ilân ederek giriĢtiği eylemler zinciri ve bu eylemlerin
haklılaĢtırılması için ABD‟nin güvenliğini öne çıkarıp, uluslararası hukuku gerekirse
yok sayabileceğini ortaya koyması, uluslararası kamu oyunda çok hayâtî öneme sâhip
bir iki noktada haklı endiĢeler üretti. Bunlardan ilki, ABD‟nin, hukukun üstünlüğünü
“ulusal” ve “uluslararası” güvenlik endiĢelerine fedâ etmeye hazır müttefikler de
bularak, tüm dünyâyı, tarafları belirsiz bir “savaĢ alanı”na çevirmesi, böylece
yüzyılların kazanımı olan ve daha derinlemesine demokratik bir dünyâ düzeni
yönünde geliĢtirilmesi gereken uluslararası hukuk kurumlarını, daha önemli olarak da
bu kurumların gerisinde yatan ilke ve değerleri tahrip etmesidir. Amerikan yenimuhafazakârlarının böylesi bir “savaĢın üstünlüğü” mantığının yarattığı ikinci hayâtî
endiĢe ise, küreselleĢmenin bir yönüyle önünü açmaya yöneldiği, ulusal devletlerin
kendi içlerinde daha çoğulcu ve demokratik bir politik topluma doğru evrilme
imkânına karĢı, küreselleĢmenin öbür yüzü olarak yükseliĢe geçen milliyetçilik
dalgasının eĢliğinde, baskın bir savaĢ ortamının körüklenmesidir. Devletlerin, ulusal
politik kurumlarla süreçlerin dayanmaları gereken demokratik meĢrûluğun yerine,
Amerikan yeni-muhafazakârlarının dünyâ görüĢlerine paralel bir biçimde, ülkelerinin
güvenliğini sağlama kapasitesini ikâme etmeyi tercih eden, totaliterleĢme potansiyeli
gâyet yüksek bu dalganın önüne geçilebilip geçilemeyeceği gerçekten ciddîye
alınması gereken bir sorun olarak ortada durmaktadır. Bu yazı, bu iki hayâtî endiĢenin
politik-teorik temellerine değinmeyi amaçlamaktadır.
MODERN DEVLETĠN HUKUKÎ
MEġRULUĞU VE SAVAġ
Modern devlet, târihi oluĢum sürecinde, ülkesel (territorial), ulusal (national) ve
egemen (sovereign) sıfatlarını kazanmıĢtır. Yine bu süreç içinde modern devlet,
egemen devletlerin birbirleriyle olan iliĢkilerini düzenleyen bir sistem olarak
uluslararası hukukun da kurucu öznesi olmuĢtur. Böylelikle Avrupa‟da, XIX. yüzyılda
büyük ölçüde tamamlanıp XX. yüzyılla birlikte dünyâ ölçeğinde yaygınlaĢan bu
modern devlet ve uluslararası hukuk düzeni, ulusal devletlere göreceli de olsa bir
özerklik tanımıĢ, dolayısıyla devletlerin “iç” ve “dıĢ” egemenliklerinden olduğu gibi,
“iç” ve “dıĢ” politikalarından da bahsedilebilmiĢtir.1
Bu ayrım temelinde modern devlet, iç egemenliğini örgütleyiĢinde, Weber‟in ünlü
“meĢrû zor kullanma tekeli”2 ile bilinen hükümranlığını, süreç içinde anayasal devlet
çerçevesine yerleĢtirilmiĢ bir liberal-demokratik modele dayandırmıĢtır. Bu modelde
iç politika, David Easton tarafından teorileĢtirildiği üzere, “değerlerin otoriteye dayalı
dağıtımı” sorununda temellenmiĢ bir iktidarı ele geçirme ve paylaĢma faaliyeti olarak
görülen, yarı korporatist bir nitelik kazanmıĢtır.3 DıĢ politika ise, ulusal devletin
varlığını güvence altına almaya dönük, “realist” çizgiler4 taĢıyagelmiĢtir ki,
uluslararası hukuk da, her ne kadar “tamamlanmamıĢ bir pozitif hukuk” alanı gibi
görünse de, savaĢı hukukî çerçeveye tâbi kılmaya yönelik niteliğiyle, ulusal
devletlerin kendi “çıkarları” esâsında oluĢturdukları kabûl edilen dıĢ politika
doğrultularına, yine aynı biçimde çıkar (ve dolayısıyla savaĢ) ile temellendirilen
uygun bir zemin oluĢturabilmiĢtir.5

Modern devletin ulusal ve uluslararası iliĢkilerdeki özelliklerini ana hatlarıyla
özetleyen bu tesbitler doğru ise, burada, hem iç, hem dıĢ iliĢkilerde “hukukî zemin”
önemli bir tâyin edici iĢlev üstlenmiĢ olmaktadır. Modern devletin ülke içinde “meĢrû
zor kullanma tekeli”ne sâhip olması, dıĢ iliĢkilerde de hukuk aracılığıyla kendisini
ifâde edebilmesi, bir yanıyla, modern devletin hukuk ile âdetâ özdeĢ olması
gerçeğinin tezâhürleri olarak görülebilir. Ancak, devlet ile hukuk arasındaki bu
özdeĢlik, modern devletin zor kullanma tekelinin “meĢrûluğu”na kaynaklık eden
hukukun üstünlüğü kavramını anlamamızı mümkün kılsa da, üstün hukukun
“geçerlilik kaynağı”nın ne olduğu ve nasıl temellendirildiği sorularına doğrudan bir
cevap içermemektedir.
HUKUK-POLĠTĠKA ĠLĠġKĠSĠ VEYA HUKUKUN BĠR MEġRULUK KAYNAĞI
OLARAK TEMELLENDĠRĠLĠġ TARZLARI
Hukukun geçerlilik kaynağının hukukun içinden türeyip türemediği sorusuna, modern
devletin oluĢum sürecini baĢlatabileceğimiz târihî moment olan XVII. yüzyıldan
itibâren verilen cevapları “toplumsal sözleĢme”, “politik olanın önceliği” ve “hukukî
pozitivizm/normativizm” baĢlıkları altında toplayabiliriz.
Bilindiği gibi, toplumsal sözleĢme düĢüncesinin Thomas Hobbesçu biçimi devleti,
devletin olmadığı bir (doğal) durumdan, “herkesin herkesle savaĢtığı” bir hâlden
kurtulmak ve doğa durumundaki kısa, güvensiz ve vahĢi olan hayatı güvenli ve
yaĢanır kılmak için bireylerin irâdeleriyle oluĢturulmuĢ bir yapay varlık olarak
görmektedir. Buna göre devlet, varlığını ve meĢrûluğunu doğa durumundaki
“savaĢ”tan almaktadır.6
Toplum sözleĢmesi düĢüncesinin Lockeçu biçimi ise, çoğu kez, Hobbes‟un görüĢüyle
karĢıtlık içinde sunulmaktadır. Buna göre devletin varlığı doğal hukukla sınırlanmıĢ,
bu sınırlar yurttaĢların direnme hakkıyla da pekiĢtirilmiĢ olup devlet, sâdece bireylerin
mülkiyetlerini güvence altına alan bir iĢlevle birlikte “dıĢ iliĢkileri” yürütmekle
yükümlü kılınmıĢtır. Hobbes ile Locke arasında, iyi bilinen ve (devletin olmadığı)
doğa durumunda insan yaĢamının betimlenmesine dâir farklılıklar bir yana, aslında
her ikisinde de devletin meĢrûluk temeli, bireylerin “güvenlik ihtiyâcı” olmaktadır.
Bir diğer deyiĢle, modern devletin varlığının hukukî zemini, geçerliliğini birbirleriyle
sürekli savaĢ hâlinde olan (Hobbes) veyâ savaĢma (huzuru ve güvenliği bozma)
ihtimâli besbelli olan (Locke) bireylerin güvenlik ihtiyâcı olmaktadır.
Toplum sözleĢmesi düĢüncesinin Hobbesçu ve Lockeçu biçimlerinin devletlerarası
iliĢkileri de aynı ve hattâ çok daha belirgin bir biçimde, hukukîliğin dıĢından gelerek
düĢündükleri görülmektedir. Hobbes‟a göre devletlerarası iliĢkiler “sona ermesi
mümkün olmayan bir sürekli doğa durumu,” yâni bütün devletleri kendi hâkimiyetine
sokabilecek denli güçlü ve diğer devletlerin rızâsını alabilen bir “(uluslararası)
Leviathan”ın kuruluĢunun imkânsızlığı nedeniyle, bitmesi de mümkün olmayan bir
sürekli savaĢ hâlidir.7 Locke‟a göre ise, dıĢ iliĢkiler, yürütme organının (Kralın) tüm
toplumun ortak iyiliğini (commonwealth) gözeterek gerçekleĢtireceği eylem ve
iĢlemlerinde, kendi takdirine göre “hukukun dıĢına çıkma” ayrıcalığına neredeyse
mutlak olarak sâhip olduğu bir “ayrıcalık” (prerogative) alanıdır ki, özünde,
devletlerarası iliĢkilerin hukuka değil, devletin varlığını ve çıkarlarını önceleyen bir
“politika” kavrayıĢına dayandığını göstermektedir.8
Modern devletin varlık ve meĢrûluk zeminini ve modern devletin kurucu özne olarak
yer aldığı devletlerarası iliĢkiler sistemi olarak uluslararası hukuku, “içerde” bireyler,
dıĢarıda ise “devletler” arasındaki çıkar çatıĢması, potansiyel veyâ fiilî savaĢ ve
dolayısıyla buradan kaynaklanan “güvenlik ihtiyâcı” üzerine inĢâ eden bireyci-liberal

yaklaĢım, özünde, otoriteryenliği Lockeçu liberalizm tarafından maskelenmeye
çalıĢılan bir Hobbes taĢımaktadır. Bu nedenle, böylesi bir “bireyci liberalizmin,”
savaĢın sâdece devletler arasında olabileceği üzerine kurulu, Kaldor‟un ifâdesiyle
“klâsik modernite”den bir kopuĢu belirleyen günümüzün “yeni savaĢlar” dünyâsında,
hukukun değil savaĢın üstünlüğünden baĢka bir yere varmayacağını söylemek yanlıĢ
olmayacaktır.9
Modern devletin sâhip olduğu meĢrû zor kullanma tekelinin “meĢrûluğu”na kaynaklık
eden hukukun geçerliliğini, “normu önceleyen istisnâ (exception)”dan türeten Carl
Schmitt de, benzer bir noktada durmaktadır. Hukukun modern devlet için bir
meĢrûluk zemini olması, “doğru davranıĢ normları”nı içeren bir yapı olarak asgarî
iliĢki içinde bulunduğu “ahlâk” ile birlikte politik kararların dayanaklarını oluĢturması
türünden, hukuk-ahlâk-politika üçlüsü arasındaki iliĢkiler dâir bilinen klâsikleĢmiĢ
tüm bağlantı noktalarını koparan Schmitt‟e göre politikanın anlaĢılması için “Ģiddetin
gerçekten mevcut olma ihtimâli” esaslı bir öneme sâhiptir. Schmitt için politikayı
anlamak bakımından Ģiddetin sâhip olduğu bu merkezî önem temelinde
düĢünüldüğünde politika, özünde âdetâ savaĢla aynı Ģey olmaktadır. SavaĢ, düĢmanı
irâdemizi kabûle zorlamak için kuvvet kullanma eylemi veyâ “politikanın baĢka
araçlarla devâm ettirilmesi”10 ise, bu tanımdaki “düĢman”ın ve “biz”in tanımlanıĢları
da aslında Schmitt‟in politika anlayıĢını oluĢturmaktadır. Buna göre “düĢman, yalın
bir biçimde Diğeri‟dir, Yabancı‟dır” ve düĢmanın kim olduğuna karar verme iĢi
olarak politika, “akıl ve tartıĢma temeline dayanmayan ve kendisini haklılaĢtırmayan
saf bir karardır . . . yâni hiçlikten yaratılmıĢ bir mutlak karardır.”11
Bu doğrultuda, modern devletin temel niteliklerinden olan “egemenliği” yeniden
formüle eden Schmitt, egemeni, normatif her türlü ölçünün, dolayısıyla da hukukun
dıĢında, ötesinde ve öncesinde, politik birliğin dıĢındakilerin (istisnânın) kim ve ne
olacağına karar veren özne olarak tanımlamaktadır. Bundan bir sonraki aĢamada ise,
politik birliğe yönelebilecek tehditlerin sâdece “dıĢ düĢmanlar”dan değil, “içeriden”
de gelebileceğini ileri sürerek, bireyci-liberal modelden farklı olarak, modern
devletlerarası iliĢkilerde “savaĢ”ın merkezî ve tâyin edici konumunu, “iç savaĢı” da
dâhil ederek geniĢletmiĢ olmaktadır.
Schmitt‟in görüĢleri üzerinde daha uzun boylu durmak sûretiyle, savaĢın üstünlüğüne
dayalı bir politika ve devlet anlayıĢının nasıl savunulduğunu, XX. yüzyılda doruğuna
ulaĢmıĢ olan ulus-devletler sistemi ile bu sistemin içerdiği totaliterlik ve savaĢ
barbarlığını da kapsayan bu savununun bugünün dünyâsına da kolaylıkla
uyarlanabileceğini izâh etmeye yönelmek mümkündür.12 ġu ân için, aslında, modern
devletin oluĢumuyla birlikte süreç içinde iyice elle tutulur hâle gelen, politikanın,
Schmitt‟in öngördüğü anlamda, homojen bir egemen birimi temsil eden devletin
varlığını ve çıkarlarını (reason of state/raison d‟Etat) korumayla özdeĢleĢtirilmesine
yönelik tercihin, günümüz dünyâsındaki yeni- (veyâ millîyetçi) muhafazakârların
ideolojik konumlarına çok uygun düĢtüğünü söyleyebiliriz. Çünkü bu politika
kavrayıĢı, Amerikan yeni-muhafazakârları için kendilerine ayak bağı gibi gördükleri
tüm uluslararası hukuku gerektiğinde, düpedüz ihlâl etme değilse bile “by-pass” etme
ruhsatı anlamına gelmekte ise, Amerika‟nın bu anlamdaki bir dünyâ ölçekli imperium
arayıĢını kendi ulusal politik amaçlarına hizmet ettiği oranda uygun bulan diğer
“müttefik milliyetçi” politik tavır sâhipleri için de, uluslararası hukuku hani neredeyse
yok sayıp, yeni savaĢlar dünyâsında savaĢın üstünlüğüne gerçek bir uyum göstererek
huzur bulma anlamını taĢımaktadır. Her halükârda, ulusal devletin (iç) egemenliğini
yitirdiği “küreselleĢme” ve “yeni savaĢlar” sürecinde, bu egemenlik yitiminin bir
dıĢavurumu olarak, hukukun üstünlüğünün, hem iç (ulus-devlet içi) ve hem de dıĢ

(ulus-devletlerarası) politikada, savaĢın üstünlüğü lehine erimekte oluĢu gibi bir
tehlikeyle yüz yüzeyiz demektir.
ÇÖZÜM : Etik Temelli Hukukun Üstünlüğü Ġçin Kozmopolit Politika
Bu tehlikenin giderilmesi doğrultusunda modern devletin ulusal ve uluslararası
varlığının meĢrûluk zemini olarak hukukun yine hukuk içinden temellendirilmesi
gerektiğini düĢünebiliriz. Böyle bir düĢüncenin baĢlangıç noktası olarak, her hukuk
öğrencisinin çok iyi bildiği bir hukukî düĢünme tarzını, “hukukî pozitivizm”i13
alabiliriz.
Hukukî pozitivizm, özellikle de Hans Kelsen‟in formüle ettiği biçimiyle
“normativizm,” hukuk normları arasında hiyerarĢik bir iliĢki öngörmekte ve devleti bu
hiyerarĢinin tepesindeki “temel norm”la (Grundnorm) özdeĢ saymaktadır. Kelsen‟in
ortaya koymak istediği düĢünce sisteminin özü, bir normlar sistemi olarak hukukun
geçerliliğinin hukuk dıĢından kaynaklanmayacak bir biçimde ve nihâî olarak tesis
edilmesidir. Böylece Kelsen, hukuku, hukukî olmayan “değerler”den (örneğin ahlâk
alanından) ve politikadan ayrı ve saf bir bilim olarak kavramanın mümkün
olabileceğini; bunun da hukuku bir saf ve pozitif bilim gibi düĢünmenin önünü
açacağını düĢünmekteydi.14
Kelsen‟in düĢüncesinin çekirdeğini meydana getiren ve hukuku devlet tarafından
konulmuĢ bir normlar hiyerarĢisi olarak kabûl etmeye yönelen sistemin tıkandığı
nokta, bütün normların üstünde yer alan ve onlara âdetâ kaynaklık eden, onları
hukuken geçerli kılan “temel norm”un geçerliliği sorunu olmuĢtur. Bu temel normun
bir devletin “anayasası” veyâ onun da üstünde bâzı “genel hukuk ilkeleri” olarak
formüle edilmeye çalıĢıldığı bilinmektedir.15 Ancak sorun, bu temel normun içeriğine
ve geçerliliğine nasıl karar verileceğidir ki, Kelsen‟in geçen yüzyılın ortalarında
bıraktığı yerden itibâren süren geliĢmeler, temel normun niteliğinin ve içeriğinin
“uluslararası hukuk” ile, uluslararası hukukun da “uluslararası politika” ile
belirlenmesi gerektiğini söylememize imkân vermektedir.
ġimdi burada, daha önce bireyci-liberal veyâ Schmitt‟in görüĢlerine atfen sergilemeye
çalıĢtığım türden bir uluslararası “güç politikası”na ve ancak buna dayalı olduğu
oranda varlığı kabûl edilebilen bir “uluslararası hukuk” anlayıĢına değil de, insan
haklarının uluslararası hukuk tarafından korunmasına yönelik bir dizi mekanizmayı da
içeren bir baĢka tür uluslararası politik iliĢkiler dizisini ve bunun ürünü olan bir
uluslararası hukuk düzenini düĢünmemiz gerektiğini söyleyebiliriz. Uluslararası
(international) sözcüğü, ulus ile devletin özdeĢliği esâsına göre, devletlerarası demek
olduğundan, belki de daha doğru bir biçimde “uluslarüstü” diye adlandırılması
gereken bu düĢünce doğrultusunda ortaya koyacağımız sonuçlar, Amerikan yenimuhafazakârları ile onların Amerika dıĢındaki milliyetçi (ve muhafazakâr ve
milliyetçi-muhafazakâr) müttefiklerinin üzerine atladıkları “güç politikası” temelinde,
(devlet ile toplum yahût ulus özdeĢliği hatırlandığında, toplumun, ulusun bekası ile
eĢanlamlı olan) “devletin bekası” kaygılarıyla gerekçelendirilerek bir kenara
itiliverme ihtimâliyle yüz yüze gelen uluslararası hukukun yeniden ve çok daha
güçlü bir biçimde tesisini hedeflemelidir. Bir anlamda “uluslararası hukukun
üstünlüğü” (international rule of law) denebilecek olan bu yeniden tesis sürecinde,
klâsik ulus-devletlerarası iliĢkiler mantığını aĢan ve hukuku hem (1) devletin
varlığının ve meĢrûluğunun kaynağını belirleyici ve (2) hem iç politikada, hem de dıĢ
iliĢkilerde savaĢı da hukukî süreçlere tâbi kılan bir tarzda üstün konuma getirmek
gerekmektedir.
Uluslararası hukukun, klâsik görüĢte sık sık ve bir bakıma da yakınılarak dile
getirilmiĢ olan ulusal (iç) hukuk düzenlerine göre “eksik” oluĢu da bu hedefin
gerçekleĢtirilmesi için de önemli bir potansiyelin varlığını göstermektedir çünkü,

uluslararası hukuk devletlerin kendi iç düzenlerinde sâhip olduklarından farklı bir
“pozitif hukuk” niteliği taĢımaktadır. Fark, meselâ müeyyide unsurunun geçerliliği ve
etkililiği açısından ileri sürülebilecek olan görüĢlere ek olarak, devletlerin iç hukuk
düzenlerinde, pozitivist açıdan hukuk dıĢı kabûl edilen, sözgelimi etik ve politika gibi
alanlardan birtakım katkılar yapma gereğinin duyulamayacağını ileri sürme imkânının
iç hukukta daha savunulabilir bir temele sâhip olmasında yatmaktadır. Bu bakımdan,
uluslararası hukukun bu tür “eksik pozitivizmi”, sürekli bir biçimde, ahlâkî ilkeler
ıĢığında yeniden yorumlanmayı gerektiren dinamik bir açılıma da iĢâret etmektedir.16
Bu açılımın gerçekleĢtirilmesi için, uluslararası hukuku ve uluslararası politikayı etik
ilkelerden kopuk olarak düĢünmeyen bir sürece ve devletlerin ulusal ve uluslararası
(iç ve dıĢ) politika alanlarında yapıp ettiklerinin meĢrûluğunu bu çerçevede sürekli bir
sorgulama, gözetim ve denetim altına alma imkânı verecek etkin usûllere ihtiyâç
vardır. Bu ihtiyaç, ABD‟nin dünyâ ölçeğindeki imperium arayıĢına karĢı BirleĢmiĢ
Milletler‟i yeni bir uluslararası “respublica” olarak gören, yahut BirleĢmiĢ Milletler de
dâhil, bir dizi yeni uluslararası süreç aracılığıyla bir “küresel sivil toplum,” bir
“kozmopolit proje” peĢindeki eylemli oluĢumlar yoluyla mı giderilebilir?17 Bunu
zaman gösterecektir ama, XX. yüzyıl sonlarıyla XXI. yüzyıl baĢlarında tanıklık
ettiğimiz Ģu geliĢmeler umut verici görünmektedir:
(1)
Kosova‟da, ilk defâ “ulusal çıkarlar” gibi bir gerekçeye değil de, beĢerî ilke ve
değerler esâsına dayanan bir “savaĢın” gerçekleĢmiĢ olması, devletlerin, “egemen
ulus-devletler dönemi”ne iliĢkin barbarlıklarına kolay kolay devâm edemeyeceklerine
bir iĢâret olmalıdır.
(2)
Uluslararası hukukta, devletlerin iç hukuk düzenlerinin temel insânî değerleri
ihlâl etmesi durumunda bunlara karĢı çıkmak gerektiğinin bir norm olarak yerleĢmiĢ
olması ve buna bağlı olarak kalıcı bir Uluslararası Ceza Mahkemesinin
kurumsallaĢtırılması yönündeki gayretlerin iĢâret ettiği üzere, ulus-devletlerin politik
güçlerinin tedricî bir biçimde sınırlandırılmasına paralel bir biçimde, uluslararası
hukuk ve adâletin önemi artmaktadır.18
Bu çerçeve içinde bakıldığında, günümüz dünyâsının, (1) bir yanıyla çıkar ve savaĢ
kavramlarını adetâ birer ahlâkî değer mertebesine çıkarmaya hazır geliĢmelere, diğer
yanıyla da “ebedî barıĢ” idealini gözeten politik hareketlenmelere sahne olduğunu; (2)
bu geliĢmelerin, hukuku çıkar ve savaĢ kavramlarıyla temellendirmeye yönelenlerle,
hukuku etik temele oturtmaya yönelenler arasındaki çeliĢkiyi açığa çıkardığını ve (3)
bu çeliĢkinin savaĢın üstünlüğünden yana olanlar lehine aĢılabilme ihtimâlinin gâyet
yüksek olduğunu söyleyebilmekteyiz. SavaĢın üstünlüğünün muhtemel
hükümranlığının engellenmesi için, beĢerî târihin oluĢturduğu uluslararası hukuk
birikiminin etik bir temelde, bir ebedî barıĢ dünyâsının oluĢturulabilmesi yönünde,
yeniden inĢâ edilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik, Kant‟ın yüzyıllar öncesinden
gördüğü üzere, tüm insanları bir dünyâ cumhuriyetinin yurttaĢları olma bilincine
dâvet etmeyi içeren bir politik projenin aktive edilmesiyle karĢılanabilecektir19 ve ilk
büyük adım da herhalde ulus-devlete özgü ulusal çıkarlar ve ulus devletin bekasını
koruma mantığının uluslararası politika ve hukuk alanlarından dıĢlanması olacaktır.
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