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VI. Bİr STK'}ıı (Sivil Toplum Kuruluşu) Sivil Yapan Şey Nedir?

VII. Son Sözler

Sokrates'in yargrlanmasr ve savurunası çerçevesinde gi.inümüz sivil itaats2lik
edimleri için aydırüaf,cr ve temellendirici bir çıkış noktası bulmaktayız. "Sokrates
Tutumu" olarak nitelendirdigim bu duruş bilinğ sivi] bir itaatsizlik için ilk ömektir.
H. D. Thoreatı M.Gandhi, M. L. King gibi düşiinsel ve eylemsel önderlerin yaşam
pratiklerinde bu eylem tipinin somut hallerini görmek mi.imkündür.

Sivil itaatsizlik için somut olaylardan hareketle bir sivil itaatsizlik eylem tipi
saptanabileceği sbi, meşruluk kaygılannı da içererç krsmen normatif amaçlr tanırnlar
da tasarlanmaktadır.

Sivil itaatsizliğin hukuk ve siyaset felsefelerindeki düşiinsel kökenleri, direnme
hakkının ve hukuk devletinin düşi.insel temellerine dayanmaktadır. Etik meşruluk
irdelemesinin çerçevesini bu kavramların arüam çevresi oluşfurmaktadır.

}

{- Bu bildirinin II. ve III. krsrmlarr yazarın SiııiI İtaatsizlik adlı kitabından (3. bsm, İstanbul:
Ayrıntı YayınIarı, 200|, ss. 105-110 ve ss.125-127, ss. 131- 145), ry. kısmı yine yazarın edi-
törü bulunduğnı Siait İtaatsizlik adlı kitabın "Sivil İtaatsizlik Hakkı" adlı makalesindery
V. krsmı yazar|n aynı adh makalesinden (Yeni Tiirkiye, sayı 25, yıI 1,999, s. 281 vd.), VI.
krsmr yazarrn aynr adlı makalesinden .(Hikayemi Dinler misin? Taıııklarla Türkiye'de İnsan
Hakları ııe Siail Toplum, ed. A. Yılmaz, Istanbul, 2004, s.55 vd.) uyarlanarak alrnmrştır.
Prof. Dr. Hayrettin OKÇESIZ, Akdeniz Universitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi
ve Sosyolojisi Anabilim Dalı.

*)t



196 FELsEFE sövı_eşiı_eni

Sivil itaatsizliğin pozitif hukuk açısırıdarı meşruluğu sorunu da çok önemlidir.
Medeni hukuh ceza hukuku ve temelde anayasa hukuku mevzuah açısmdan bir
yasallık temellendirmesi nasıl kurgulanabilir? Böyle bir girişim başarıya ulaşabilir
mi?

Sivil itaatsizliğin düşünce özgürlüğü ile ilişkisi, ontın bir iletişim, tartışma, açıl-
ma ve açrklama eylemi olduğuna ve onun bu eylemlerin her birinin gereksindiği
özgürlük türleriyle bitişik bulunduğuna işaret etmektedir. Düşiince özgürlüg-rınün
sivil itaatsizlik alanları bu iki kavramr bir sorunsalda buluşturmaktadır.

Sivil itaatsizliğin sivil topluml4 sivil toplum örgütleriyle ve yurttaş ile iç içeliği
açıkhr. Toplumu, insanı ve grupları sivil yapan şeyin bir itaatsizliği de sivil yapan

şey olduğunu, başka bir deyişle kendisini STK sanan örgütlerin hangi koşullarda
sivil olabilecekleri üzerine düşi.inmeniru bir itaatsizliği sivil yapan şeyin ne olduğu
üzerine düşi:nmek demek olduğu da söylenmelidir. Sivil itaatsizliği bu kez STK
eylemleri biçiminde düşündüğümüzde, bu ti.ir kurumsal-örgütsel eylemlerin olası
siyasal etkilerini demokrasi ve hukuk devleti kavramları bakrmından yeniden de-

ğerlendirmek gerekecektir.

I. "Sokrates Tufumu":

Gi.iney Koreli bir hukuk fılozofuGy.ı-Won Che'nin "Sokrates'in Yeni Savunmasr-
Sokrates'in Hukuk Uğruna Haksız Yasalara Karşr Cesurane Savaşı" adını verdiği
makalesinde farkh bir yorumla karşılaşıyoruz. Sokrates'in kaçabilecekken baldıran
zehirini içmesi, bize hep yasaya itaatin erdemli bir ömegi olarak gösterildi. Sokrates

yasaya itaatin bir timsaliydi. Pozitivistlerin savlarına kestirmeden ikna için Sokrates

ve onun bu futumu güçlü bir argümandı. HAIA da öyle yapılıyor. Sokrates'i sivil
itaatsizliğın bir öncüsü gibi görmek bu yüzden bir azırıhk görüşüdür.

Koreli meslektaşrmın denemesine dayanarakbenim giriştigim kurgu, Sokrates'irç

Atina'nrn yasalarıru çiğneyerek ve yargl hükmi.inü bizzat infaz edereh medeni bir
itaatsizliği ve itaati, yine medeni bir cesaretle kendi ediminde topladığıdır.

Platon'un Apologia Sokrates ve Kritoıı adh eserlerine uygun olarak girişilen bu her

iki kurguda Sokrates ğğnenen hukuk normunu iki aşamada itaatin konusu olarak
görmektedir: İlki normun buyurduğu davranrş modelini; ikincisi ilkinin ğğnenmesi
durumunda öngörülen yaphnmı içermektedir. Sokates kendisinden uyması istenen

bir davranışı kendi adalet duygusuyla değerlendirerek (yani içindeki daimoııioıı'ın
sesine kulak vererek) onu haksız buluyors4 bir yurttaş olarak bu norma itaat etme-

nin adil olmadığını ve karşr koymanın bir yurttaşlık erdemi olduğunu düşi:nüyor.
Ancak bu normun itüali üzerine kendisine ceza verilmesinin site ile kendi arasm-

{
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daki sözleşme nedeniyle her halükArda adil olduğunu ve cezaya itaat gösterilmesi

gereküğini söylüyor.

Günümüzi.:n doğrudan sivil itaatsizlik edimleri için bu tutumu bir öncü olarak

almamrz gerekmektedir. "Sokrates Tutumu" şu halde, sorgulayan, eleştirery medeni

cesaret ve özveriyle ortaya konulan bir siyasal varoluş tarzıdır.

II. Sivil İtaatsizlik Tanrmlan:

Sivil itaatsizlik kavramının, genel olarak dar tanrm, geniş tanrm ve baskın tanrm

olmak üzere üç ayrı kümede toplandığını görüyoruz':

Dar tarum, tarum öğelerinin çokluğu nedeniyle itaatsizlik edimlerinin pek azının
sivil olarak anrlmasına olanak verirken; bunun karşıtı olan geniş tanım, belirleyici
öğeleri sınırlr tutarak bu daireyi genişletmektedir.

Geniş tanımın öğeleri genellikle, hukuk normunun bilinçli olarak ğğnenmesi;
edimcinin özel türde bir motivasyonu; edimin kamuya açık olması ve -her geniş

tanrmda yer almasa bile- itaatsizliğn devrimsel olmayıp aksine sisteme içkin
bulunmasrdır.2

Baskın tanrmda ise, burüara ayrıca şiddetsizlik eklenmektedir. Bu tanrm tarzrnrn

temsilcileri Christian Bay, Hugo Adam Bedau Willliam T. Blackstone, Rudolph H.
Vieingartrıer ve özellikle }ohn Rawls'tur. İki tanım, Bedau'nun ve Rawls'un tarumlan

baskın tanrm için temel oluşturmaktadır. Bedau'ya göre; yasaya aykın, kamuya açık,

Bu böIümde yer alaıı açıklamalar ve kavram öğeleri için bkz. H. Ökçesiz, Siail İtaatsiztik,

2. bsm., Istanbul: AFA Yayınları, 1996, ss. 104-131.

Geniş tanımın temsilcileri için bkz. D. Smith, "The Legitimacy of Civil Disobedience as

a Legal Concept", Tlıe Lauı of Dissent and Riots, haz. C. Bassiouni, Springfield, 1,97I, s.

167 vd; M. Kellner, "Democracy and Civil Disobedience", |oıırııal of Politics,37 (1975), s.

899 vd.; W. Momeyer, "Two Ways of Justifying Civil Disobedience", Philosoyıhical Rese-

arch Archiaes 5 ('1979), no. 1353, s. 358 vd.; J. Riehm, "Civil Disobedience a Definition",
Anıericaıı Crinıiııal Lau, Oııarterly,3 (1,964), s. 11 vd.; E. Grieswold, "Dissent-1968", Tıılaııe
Laıp Reaieıo, 42 (1968), s.736; A. Bickel, "Civil Disobedience and the Duty to Obey" , Goıı-
zaga Laııı Reııieuı, 8 (1973), s. 199 r,d.: J. Murphy, "Introduction", Ciail Disobedieııce and

Viııleııce, der. J. Murphy, Belmont,1971; F. Ailen, "Civil Disobedience and Legal Order",
I_Lııiaersitv of Ciııciııııati Laıo Reoieu,36 (1,967), s. 13; M. Bayles, "The justifiability of Civil
Disobedience", Reaiew of Metııphütsics 24 (1970), s. 4; S. Rosen, "Civil Disobedience and
Other Such Techniques: Law Making Through Law Breaking", GeorgWashingtoıı Lııw Re-

aieııı,37 (\969), s.442;F.Madden ve P. Hare, Reflectioııs oıı Ciuil Disobeclieııce iıı Aııtiguity,
Edinburgh, |972, s. 1; G. Levine, "Should Civil Disobedience be Legalized?", Southwes,

terıı Laro |ourııal,31 (1977), s. 618; L. Summer, "Rawls and Contract Theory of Civil Diso-
bedience" Caııadinıı Joıırııal of Philosophy, supplementary volume |I|, 1977, s. 4; T. Ebert,
Geuıaltfıeier Aııfstaııd. Alterııatiııe zunı Biirgcrkrieg,4,bsm,, Waldkirch, 1981,, s.4 vd. GeniŞ
tanım sınıfinda yer alaıı Ebert sivil itaatsizliği reform amaçlı ve devrimci olmak üzere
ikiye ayırmaktadır. bkz. T. Ebert, s.41.

ı
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şiddetsiz ve vicdani olarak bir yasayı ya da bir hükümet politikasını veya kararınr
engellemek isteyen kimse sivil itaatsizlik işlemiş olur.3

Rawls'un tanrmr ise en çok tarhşılanlar arasındadır: Sivil itaatsizlik yasaların
ya da hükümet politikalarının değiştirilmesini amaçlayan ve kamuya açık tatzda
gerçekleştirilen şiddetsiz, vicdani ve aynr zamanda siyasi nitelikt, yasaya aykırı bir
edimdir.a

Burada şunu söylemekle yetinmek istiyorum: Yukandaki amaçlarla ve çıkış
noktalarıyla birçok itaatsizlik eylemini ayrıı zar.rıanda başkaldırm4 isyan, direniş
devrim, ihtilal, terör olarak niteleyebilirjz, "Sivi|" olabilmeleri için önce ilk koşul
olarak şiddetten kesinlikle kaçınmaları gerekmektedir.

Baskın tanrm öğelerine sivil itaatsiziru ediminin sonuçlarına katlanmaya hazır
bulunmak tufumunu ekleyerek dar tanrma ulaşyoruz. ÖmeğinFleisch'ırı sivil itaatsizlik
formiilü bu bakımdan tipik bir dar tanrmdır: "Sivil itaatsizlik devlet güciini.in, üç{incü
kişilerce de açıkça görülebilir ve anlaşılabilir derecede, haksızlık olarak duyumsanan
bir edimine karşı, kaba güç kullanılmadan ve kamuya açık olarak gerçekleştirilen
bir protesto eylemidir. Bu eylem dikkate değer bir siyasi ahlaki motivasyondan kay-
naklanrr. En azından bir adet suç kalrbına uygun bir hukuk ih]alini içerir ve norm
ihlalinin hukuki sonuçlarına katlanmaya hazır bulunmak tufumunu taşır."s

Söylendiği gibi Rawls'un tanrmr doktrinde geniş bir katılım görmüştür. Dreier
bu tanrmdan hareket ederek sivil itaatsizliğin;

a. bir itaats2lik edimi olduğunu,

b. kamuya açık,

c. şiddetsiz ve

d. siyasi-a}ılaki bir motivasyona dayalı olduğunu saphyor.6

Buna göre sivil itaatsizlik daima gösterisel bir düşi.ince açıklamasıdrr.7 Dreiele
göre bir sivil itaatsizlikten söz edebilmek içirç ayrıca ağır bir haksızlığa karşı protes-
to edilmeli, edim amaca uygun olmalr, yani seçilen araç başarı vaat etmeli gerekli
bulunmah, yani protesto hedefi yasal yollarla ulaşılabilir olmamalr, üçtincü kişilerin
haklan ve Ekarları ile temas olabildiğince sırurlı kalma]ı; burüardan başka araç makul
3 N. Fleisch, Ziviler Ungehorsam oder Gibt es ein Recht auf Widerstand im schweizerirs-

chen Rechtsstaat?, Rüegger, 1989, s. 1,04.
4 J. Rawls, Eiııe Theorie der Gerechtigkelf, çev. O. Höffe, Akademie Verlag, 2006, s. 401,.

5 Fleisclç a.g.y., s. I74.
6 R. Dreier, "Widerstandsrecht und ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat", Ziailer lJngerhor-

sam im Rechtsstaat, haz. P. GloE, FrankfurtlM, 1983, s. 60 vd.
7 a.g.y., s.64.

ı
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olmalr, yani yasa itılalinin sonuçlan ile ulaşılmak istenen hedef arasında makul bir

ilişki bulunmalrdrr.8

Habermas da aynı tanrmdan yola çıkmaktadrr: "Sivil itaatsizlik ya|nızca kiŞıye

özgü inançların ve çıkarlann temel alınamayacağı a}üaki bir protestodur. Kural ola-

rak önceden bildirilmiş ve polisçe akışının hesaplanabilir olduğu kamuya aEk bir

eylemdir; hukuk diizeninin bütüniıne olan itaati etkilemeksizin, tekil normlann kasıtlr

olarak çiğnenmesini içerir; normun çiğnenmesinin hukuki sonuçlarıııdan sorumlu

olmaya hazır bulunmak futumunu gerektirir; sivil itaatsizliğın gerçekleştirdi$ norm

ihlali sembolik bir karaktere sahiptir. Buradan dazatenprotesto araçlannın şiddetten

uzak bulunması gerektiğ,i suıırlamasr doğmaktadrr."g

Frankenberg sivil itaatsizliğın bilinçli bir norm ihlalinden oluştuğunu; sembolik,

kamuya açık ve normatif olarak temellendirilmiş bir protesto olduğunu; norm ihlali-

nin hukuki sonuçlarına katlanmaya hazır oluşu ve protesto arağarın:n normatif bir

su:ırrlanrşuır içerdiğini; böylelikle şiddetsizlik ilkesine bağh bulunduğunu söyleyerek

daha dar bir tanrmlama getirmektedir.

Sclıüler-Springorum ise bu dar tanrmrn şu öğeleri içerdiğini yazmaktadır:

a. amaca ulaşmak için bilinçli bir norm ihlali

b. kamuya duyurulmuş

c. etik-normatif olarak temellendirilmiş

d. sembolik bir protesto ile

e. şiddetsizlik ve

f. protestocunun sonuçların sorumluluğunu taşımaya hazrr oluşu.1o

Rawls, Habermas ve Dreielden esinlenen ve giderek ayrınhlara giren tanrm-

lardan biri de Hans de With'inkidir. Buna göre bir edimin sivil itaatsizlik olarak

arüaşlabilmesi için şu koşullan gerçekleştirmiş olmasr gerekir:

a. Devletin haksızlığı:ı:n aSr ve açk olması gerektigi için sivil itaats2lik, ewensel

olan a}üaki ve siyasi ilkeleri savuruna}n amaçlamalıdır.

b. Haksızlığın giderilmesi için büttin yasal yollar denenmiş olmalrdır.

c. Protesto kaba güç kullan:lmadan yapılma[ tarzıyla birlikte önceden duyurul-

ır;ıa|ı ve fairness (adillik, hakkaniyet) ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmelidir.

8 R. Dreier, "Widerstandsrecht im Rechsstaat? Bemerkungen zum zivilen Ungehorsam",
Recht und Staat im sozialen Wandel, Festchrift f. H.U. Scupin, Berlin, 1983, s. 573 vd.

9 J. Habermas, "Zivl|er Ungerhorsam -Testfall für den demokratischen Rechtsestaat. Wi-
der den Autoritaren Legalismus in der Bundersrepublik", Ziailer Ungerhorsam im Recht,

sstaat,haz. P. GloE, Frankfurt/M, 1983, s. 35.

10 H. Schüler-Springorum, "Strafrechtliche Aspekte zivilen Ungehorsams", Ziailer Unger-

horsam im Rechtsstaat, haz. P , Glo2, Frankf urtlM, 1983, s. 79 ,

ı
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d. Sivil itaatsizliğe katılan kimse daha başından beri normun çiğnenmesinde
öngörülen -zatar tazminah, para cezag ve diğer cezalar gibi- yaptırrmlara katlan-
mayahazır olmalıdır.

e. Sivil itaatsizlikte bulunmanın bir hak olmamasrna rağmery eylemcinin iyi
niyeti ve genel yarar için buna girişiyor olmasr dikkate alırımalıdır.ı1

Sivil itaatsizlik kavramıru betimleyici anlamda Fleisctu Gisela Raupach-Strey'in
açıklamalarıru aşağıdaki şu sekiz noktada toplamaktadır: I 2

a. Sivil itaatsizlik şiddetten arınmışlık tutum ve düşiincesinderu yaşam -ve kar-
şıtlarıruırki dahi olsa- başkalarının kişiliği karşısında saygıdan doğar ve gelişir.

b. Temel bir soruna başka yollarla dikkat çekilemediği durumlarda, içsel bir
zorunluluktan kalnaklanır.

c. Sivi] itaatsizlik bilinçli ve srrurlr bir norm ihlalidir. Bunun yaptırımını, diğer
bütiin demokratik kuralların ve çiğrıenen kuralın başka durumlarda geçerliliklerinin
açıkça tarunmasr koşulu alhnda kabul eder.

d. Koşulludur, yani şiddetsiz eylemlerin ilk iki basamağı olan dikkat çekici,
gösterisel ve yasal biçimde girişilen eylemler hiçbir başarı sağlamadığı takdirde
gündeme gelebilir, tartışılabilir.

e. İtaatsizin di.inya gönişi.ınün farklı olabilmesine rağmery temel bir haksızlığa
karşı savaşım verilmektedir.

f. Bu haksızhğa karşı çıkma araçlarınrn inandırıcı olabilmeleri için amaçla çeliş-
memeleri zorurüudur.

g. Sivil itaatsizlik sembolik kalmalıdır. Sembolik eylemler yönetimi bir düşman
gibi görmeyip, kişi ile konuy.lr birbirinden ay:lrır:.aya, iletişim kurmaya ve olumlu
anlamıyla birbirleriyle tartışmaya çalışır. Şiddetten arınmışlık bir düşmanlrğ, g-
derme yöntemidir.

h. Sivil itaatsizlik yeni ahlaki yargrnın kamuca benimsenmesi, en azından siyasi
karara dönüştiirebilecek bir çoğuntukça desteklenmesi umuduyla yaşar.

Yukarıda verdiğim tarum yelpazesinde sivil itaatsizliğiru türlü tanımlarda ti.irlü
öğelerin kendi tanımlarıru oluşfurduğu ve kimi tarumlarda hep birlikte bulunduğu;
fakat sonuç olarak ona karşıt durumlardan ayırt edici (normatif ve olgusal) şu özel-
liklerinin dile getirildiğini görüyoruz:

sivil itaatsizlik

11 H. de With, "Zum Stellenwert des zivilen Ungehorsams in der Bundesrepub|ik",Widers-
taııdsreclıt iıı der Denıokratie, Pro ııııd Coııtra, haz. Thomas Mayer, Susanne Miller, Johano
Strasser, Köln, 1984, s. 91 vd. f.

72 G. Raupach-Strey, "Widerstancl und ziviler Ungehorsam. Ein Beitrag zur Klaerung der
Begriffe", \Midcrstaııdsrecht iıı dar De nıokrntia,7984, s. 166 vd.; Fleisch, n.g.y., s. "l22.

l
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- yasal protesto biçimlerine karşı bir hukuki normun çiğnenmesiyle;

- bencil ve olağan hukuk ihlallerine karşı dikkate ve saygıya değer bir ahlaki-
siyasi motivasyonla işlenmesiyle;

- gizlice işlenen suç fiillerine karşı kamuya açık olmasıyla;

- geleneksel, klasik direnme hakkı, devrim, ihtilal, hükümet darbesine karşı
duruma göre kamuya açıklığı ve şiddetsizliği ile;

- siyasi teröre ve dinsel fanatizme karşı, protesto edilen devlet ediminin hak-
sızlığının diğer üçtıncü kişilerce de gönilebilir, anlaşılabilir ve yine kendisinin kaba
güçten arrnmlş olmasıyla;

- ileri sürülebilecek samimiyetsizlik iddialarına karşı edimin sonuçlarına kat-
lanmaya hazır bulunmak tutumuyla temelde ayrılmaktadr. I 3

Son olarak kişisel çıkar amaçlı lrukuk ihlallerinderu ahşılagelmiş ve gizlemeye
yönelik suç eylemlerindery devrim ya da darbe niyetli şiddet eylemlerinden ve di-

ğer yasal protesto tarzlarndan açıkça ayrıldığını ifade etmeye yeterli, geniş ve dar
tanımların arasrnda ortalama düzeyde yer bulan bir tanım daha vererek kaı,ram
yelpazesini tamamlamak istiyorum.

Üçr".ti kişilerin daha üstün bulunan haklarının korunmasını içeren ve dar olan
benim tarumrm: "Sivil itaatsizlik hukuk devleti idesinin içerdiğ,i üsti.irı değerler uğrun4
kamuya açrk ve yasaya aykırı olarak gerçekleştirilery bu srrada üçuncü kişilerin daha
üstiin bir hakkını çiğnemeyeru barışçıl bir protesto eylemidir." Sivil itaatsiz, norm
ihlalinin sonuçlarına katlanmaya hazır olduğunu belirtmekle ve bunu göstermekle
ediminin içtenliğine olan inancı destekleyebilir. la

Yukarrda genel olarak sunduğum sivil itaatsizlik eylemlerinin olgusal çözüm-
lemesini ise şöyle yapabiliriz

a. Burüar her şeyden önce bir ya da birden fazla insanın etmek ya da etmemek
yoluyla bir pozitif hukuk kuralınr kamuc,ıyu önünde çiğnediklerini ve bunun sonuç-
larını göze aldıklarınr gösteriyor.

b. Bu eylemler münferit ve spontan olabileceği gibi, önceden tasarlanmış ve
örgütlenmiş bulunabilirler.

c. Burüar genellikle hiçbir biğmde şiddet kullanmayan; kullanldığı durumlarda
diğer insarılann fiziki bütürılüg-une karşı şiddet uygulamayan eylemlerdir. Kaba güctin
genellikle eşyaya karşı kullaruldığıru görüyoruz (Bir generalin üzerine kan sıçrabırada
ise bunun tersi de gözlenmektedir. Burada elbette şiddet tanrmı belirleyicidir).

a.g.!l., S. 17 4.
H. Okçesiz, 130

13
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d. Her siyasi rejimde gerçekleşebilecek eylemler olmakla birlikte, demokratik

hukuk devletlerinde sıklıkla görülmektedir.

e. Kitle iletişim örgütlerinin ilgisi ve (ülke içi ve dışı fiziki ve siyasi)iletim ola-

naklan bunların başarr beklentilerini güçlendirmektedir.

f. Toplumun her kesitinden herkesin ve bütün toplumsal rollerin kahlabileceği

bir temel "yırttaş" formülü çerçevesindeki konuları içermektedir.

g. Sosyolojik bir araşhrma henüz bulunmamakla birlikte, demokratik hukuk
devletinin karar süreçlerinde duyarlılığa ve siyasi-toplumsal kararlarda öngörüye

ve ussallığa yaradıkları tahmin edilebilir.

h. Bu tiir eylemlerirç katılarüarın demokratik hukuk devleti hakkmdaki ortak

görüşleriyle uyumlu oldukları ve bunun düzeni içerisinde siyasi, idari, yargrsal,

eğitsel vb, roller taşıdıkları görülmektedir.

r. Theoder Ebert'e göre "şiddetten uzak eylem" ilk önce, bir çahşma ya da an-

laşmazhk konusunu, sorumlulan ve kamuoyunu yeni çözümler aramanrn ivediligi

hakkında ikna edebilecek derecede dramatize etmek hedefini içerir. Böylelikle bir

"doğrudan eylem"den de söz edilebilir; çiinkü tartışmalr konu gerçek yerinde ya

da sembolik bir yerde, sorumlulan bir karara @u karar sivil itaatsizliğın bertaraf

edilmesi de olabilir ) zor|ayacak biçimde işlenebilir.l5

Sivil itaatsizlik olgusunun siyaset sosyolojisi alanına giren öğelerinin yanında,

bu olgunun meşruluk tarhşmasr çerçevesinde, özellikle hukuk etiği alanına giren

öğelerini ele almak yerinde olacaktır. Bunlardan ilki "şiddet" öğesidir. Buna göre

sivil itaatsizlik olaylarıru;

a. şiddet içermeyenler,

b. ancak eşyaya karşı amaçla orantrlr, ölçülü derecede şiddet içerenler,

c. kişilere karşı ya da amaçla oranhlr ve ölçülü derecede şiddet içerenler (ömeğin

bir generalin iiniformasına kan srçratmaya dayabancı düşmanlığını protesto etmek

için taksi sürücülerinin yüksek desibelde klakson çalarak gösteri yapmaları vb.),

d. şiddet derecesini, amacr aşan eylemler olarak niteleyebiliriz.

İkincl öge, "bir pozitlf hukuk norTnunun çiğnenmesi"dir. Sivil itaatsizlik doğ-

rudan bir normun içeriğ,ine yönelebileceği sbi, ||ğsiz hukuk normlarıru çiğneyerek
başka konulan da protesto edebilir. Aslında en yaygın sivil itaatsizlik tiirü budur.

Çiinkü ömeğın bir uluslararasr antlaşmayı onaylayan bir yasayı doğrudan ğğnemek
olanaksrzdrr. Üçtlr,"ti öğe, "eylemcinin yaphnrna ruas(' dır. Dördiincü öğe "eylem-

cinin hukuk devleti tasarrmryla konform olması"drr.

I

15 T. Ebe rt/ a,g,y., s. 95
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Şu halde eylemcinin sorumluluğu açrsından sivil itaatsiz]ik, şiddet içermeyen (ya

da ancak amaçla oranhlı ve ölçülü derecede şiddete yer verebilen), bir pozitif hukuk
kuralıru çığnemiş bulunan ve amacrn hukuk devleti ideallerine uygun düşti.iğü ve
eylemcisinin ğgnediğ kuralın yaptnmına katlanmaya hazırbulundugu banşgl-siyasi
bir olgudur. Aynca bu eylemler gizli olarak değil, kamtınun bilgisine sunulmak ijzere
ve bu amacı gerçekleştirebilecek araçlar dikkatle seçilerek yapılmaktadır.

III. Sivil İtaatsizlik Olgusunun Meşruluğu Sorunu:

" 'Yasa yasadı1 inancıyla pozltıvizm gerçekte Alman hukukçularınr, keyfi ve
suç işlercesine bir içeriğe sahip yasalara karşı savurunasrz bırakmıştır. Bu balomdan
pozitıv:.z;m yasalann geçerliliğini temellendirecek bir özgüce asla sahip değildir. O,
bir yasanın, geçerliliğini, kendini uygulatmak iktidarına sahip bulunmuş olmakl4
kanıtladığına inanmaktadır. Fakat iktidarla belki bir ulrnak zorunluluğu açklanabilir,
ancak bir'olmasr gereken', bir'geçerli olmak' asla temellendirilemez. Bu, daha çok
yasanm özi.inde yerleşik bulunan bir değere dayanabilir. Elbette her pozitif yas4
kendi içeriğine bakılmaksızın belirli bir değer taşımaktadır: Orıun varlığı, hiçbir yasa
bulunmamasırıdan daha iyidir, çiinkü en azından bir hukuk güverüğ sağlamaktadır.
Ancak hukuk güvenliği hukukun gerçekleştirmesi gereken tek ve belirleyici değeri
değildir. Hukuk güvenliği yanında daha çok, iki başka değer daha yer almaktadır:
Amaca uygunluk ve adalet. Bu değerler hiyerarşisinde hukukun kamu yaran ba-
kımından amaca uygurüuğunu en son yere koymahyız. Hukuk asla'halka yararlı
olan'her şey demek değildir. Aksine, halka sonunda ancak güvenliğini sağlayan ve
adalete yönelik bir hukuk yararlı olabi]ir. (...) Adalet ve hukuk güvenliği arasındaki
ız|aşmazlk, koyma ve güç yoluyla güvenceye alınmış pozitif hukukun, içerik bakı-
mından haksız ve alnaca uygunsuz olsa dahi öncelik taşımasıyla çözülebilir, meğer
ki pozitif yasiınrn adaletle olan çelişkisı, 'yarüış yasa' olarak, adalet karşısında geri
adrm atmasuır zorurüu kılacak derecede katlarulmaz bir ölçüye varruş olsun. Yasal
haksızlık durumları ile yarüış içeriğine rağmen geçerli yasalar arasında kesin bir
sınrr çizmek olanaksızdr. Ancak bir yerde kesin bir sınu ğzilebilir:Adaletin amaç-
lanmadığı, adaletin özi.inü niteleyen eşitliğin pozitıi hukuk yapılırken bilinçli olarak
yadsındığr yerde yasa, yalırıızca 'yarüış hukuk' deği} daha çok her ti.irlü hukuk olma
doğasından yoksundur." Radbrudr'un bu sözle4 meşruluk tartışmasrru "yasa-hukuk"
ilişkisi bakımından çarpıcı bir ifadeye kavuşfururkery aurnzarr.anda sivil itaatsizlik
sorunsalr karşrsında "haksız yasa-yasaya aykırı edim" ilişkisinde söz konusu olacak
bir meşruluk tarhşmasına da ışık tutmaktadır. Buna göre yasann açık seçik ve belirli
ağırlıkta haksızlığı onu hukuk olmanın dışına itmektedir. Bu, böyle bir yasanın hiç-
bir biçimde bağlayıcılık taşıyamayacağı; başka bir deyişle hukuka böylesine aykın
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bir yasaya karşı çıkmanın hukuk düşüncesi bakımından kınanamayacağı, yani ayru

zarnanda meşruluğu demek olmaktadır.

Meşruluğu protestocu tarafrndan da tarunan hukuk kurallannın, başka bir hukuka

aykırılığı etkin biçimde gösterebilmek amacıyla çiğnenmesi (dolaylı sivil itaatsizlik)

durumunda da bu edim aynı biçimde krnanamaz olabilecek midir? Çiğnenmesi
olanaksız devlet eylem ve işlemlerinin hukuk dışılığı karşrsında, hukuk olma özel-

liklerinin hiç tarhşılmadığı pozitif hukuk kurallarrna aykırılık ile karşı konulmak
istenmesi, hukukun adalet ve amaca uygunluk değerleri arasında yer alan hukuk
güvenliğini haksız yere sarsmrş olmayacak mıdrr?

Radbruch'a göre bunun yanrhnrn "hayır" olarak verilmesi gerektigini düşiinüyo-
rum. Ağır bir haksızlığı içeren bir pozitıfhukuk düzeninin tarhşmasız bir kuralınm,

bu haksızhğı kamuya etkin bir biçimde duyurabilmek için çiğnenmesinin elbette

yasaya aykrn, fakat amacında hukuka uygun olduğunu ileri sürmek buradaki doğal

hukuk görüşü çerçevesinde zorunlu göriinüyor (elbette böyle bir edimiru kendisinin
mazul görülmesini istemeye hakkı olabileceği belirli srrurlar içerisinde gerçekleşmiş

bulunması da gerekiyor). Yukarıdaki bu, giriş niteliğindeki açrklamalar sorunun
öncelikle bir hukuk etiği sorunu olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Hukuk Etiği Açısından Meşruluk Alanlan

Doğal Hukuk:

Sivil itaatsizliğin temellendirildiği önemli bağlamlardan biri doğal hukuk
düşüncesidir. Doğal hukukun iki önemli işlevine, özellikle direnme ve sivil itaatsizlik

olgulan karşısında taşıdıkları anlam bakımından değınmek istiyorum: Doğal hukuk,

insarıların birlikte yaşama düzeninin; insani, pozltıf konmuş hukukunun srnrrlanma-

sına (limitntioıı) ya da meşrulaşhrıLmasına (legitimatioıı) yaramaktadır. Doğal hukuk
meşrulaştırma işleviyle tutucu, sistematik ve kurumsal bir özellik göstermektedir.

Öte yandan bir eleştiri ve düzeltim olarak da işlemektedir ki, o zarrıal:. da devrimsel,

programatik ve eksistensiyal karakterde karşımıza çıkmaktadır. İster dini, rasyone|

empirik, isterse teleolojik, sosyolojik ya da ahlaki ölçütlerle görünsürç doğal hukuk,

toplumun siyasi düzeninin hem bir kayıağı, hem de düzeltim programıdı.r.

Kaufmann'ırı, hukukun özü olarak nitelediğ,i haksızlığa karşı direnme (dasWesen

des Rechts ist Widerstand gegen das Uıırecht), bir iııs contra legem corruptam olarak da

doğal hukukun eleştirici ve düzeltici ya da daha geniş arılamıyla sınrrlandrrcı işlevi

çerçevesinde yer almaktadrr. Direnme böyle bir temel haktır. Ömeğin 1W6 "Yirgjnia
Temel Haklar Bildirisi"nin 3. maddesinde,1789 "Frarısız İnsan Hakları Bildirisi"nin
2. maddesinde ve 1948 "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi"nin başlangıcında sürekli
temel hakların ve özgürlüklerin eşliğinde dile getirildiğini gördügümüz direnme,

l
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kimi pozitifleştirnre girişimlerine rağmen (ömeğiru Alman Anayasasr'n_ın 2014. mad-
desi) aslında bunun asla mümkün olamayacağ,pozitıf hukuk üsti.i bir temel haktır;
trajik bir hakhr.

Sivil itaatsizlik ise, bir "küçük direnme hakkr" olarak "direnme hakkı"ndan
birçok noktada aynlmaktadrr. Tamamen ortak bulundukları nokta ise Kaufmann'ın,
antropolojik bir saptamayla ifade ettiği, hukukun özü olma özelliğidir. İhsanın bi-
reysel özerkliğini ve insan onurunu temellendirebilmemiz ve insana atfettigimiz bu
temel özellikleri kabul edebilmemiz için, onun direnmeye olan temel bir hakkının
bulunduğunu önkoşmamız gerekmektedir.

Haksızlık karşısında direnme ediminin kişinin en başta gelen temel bir hakkı
olduğunu söylemekle sivil itaatsZliğin asıl sorununu çözmüş olamamaktayz. Sorun,
haksız olduğu ileri sürülen devlet eyleminin veya işleminin kamuca tarunabilir olup
olmadığıdır. Kanı suçlusundan sivil itaatsizin ayrıldığı nokta, ilkinin hak anlayışının
kamuca arüaşılabilir ve bağlayıcr olmasına gerek bulunmayıp, yalnız kendisince
tanrnmasırırn ve kendisini bağlamasının yetmesidir. Onun için bir meşruluk sorunu
yoktur. Sivil itaatsizliğin yukarıda verdiğim tanrm yelpazesinden ve öğelerine ilişkin
açıklamalardan onun sisteme içkin amaçlarla yüklü bir yasaya aykın edim oldupıntı
biliyoruz. Şu halde, burada öngördügıimüz meşruluk tarhşması, bireysel haklılık
duygusu üretecek birtakım argümanlar tasarlamak olmayıp sivil itaatsizliğin htıkuk
etiği alarundaki meşruluk tartışmasında kamuca bir konsensüse ulaşılacak ortamı
hazrrlamaktır. Yani demokratik çoğunluk karan ilkesi karşısında sivil itaatsizliğın
diğer adi suç edimlerinden ayrı futulmasrnln nesnel koşullarını tarhşmaktayız. O
zaman buradaki doğal hukuk temellendirmesi, gerçekten daha başta sorduğumuz
geçerliliğe ve içeriğe ilişkin sorular4 genel çerçeve rılarak direnme hakkmm içerisine
oturtfuğumuz sivi] itaatsizliği. -uy., zamanda pozitif lıukuk üstii ama ilgili toplumun
temel değerleri düzeyinde, yani üçüncü kişilerce arüaşılabilip tanınabilir- değerleri
amaçlıyor olmasıyla yanıt vererek gerçekleştirilmektedir.

Pozitif hukukun barrş ve hukuk güvenliği işlevlerinin adalet işlevinin önünde
geldiği inancı, direnme hakkrırı uzun süre hukuk düşüncesinden uzaklaştıran
Yeniçağın hukuk ve devlet felsefelerinin ortak bir yanıdrr. Belirli koşullarda gerçek-
leşen demokratik çoğunluk ilkesine dayalı yasanrn iistiinlüğü inancr da günümüz
hukuk devleti toplumlarının ortak inancıdr. Hukuk ve devlet düzeninin bu denli
köklü biçimsel meşruluk çerçevesi karşısrnda içeriksel bir haksızlık savınrn sivil
itaatsizlik koşullarında ileri sürülebilmesinin elbette ayrıksı bir durum olarak
kalacağı ve asla kurallaşamayacağı bellidir. Olgusalbetimlenmesine, hukuk etiği
bakrmından kimi normatif öğeler ekleyerek dar bir tanrmrnrn yapılması, sivil
itaatsizliğin meşruluğu tartrşmasrna daha geniş bir uzlaşma zemini hazırlayabilir.
Bu amaçla hazırlanmış dar tanımları daha önce ele almıştık.
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Sözleşme Kuramr:

Höffe, felsefede kavramların ve argümanlarrn tasarlanrm olanaklarının, srkça

kullanılan eğretilemelerle desteklendiğini, özellikle etikte ve siyaset felsefesinde

bunun böyle olduğunu söylüyor. Doğa durumu, Leviathan, |ustitia gibi... Ama
en önemli eğretileme "toplum sözleşmesi"dir. "Zor kullanmaya yetkili bir hukuk
düzeninin onu destekleyici meşruluğu; hukuk ve devlet felsefesi geleneğinde
doğal durum adında bir düşünsel denemeyle başlayan ve toplum sözleşmesi
kuramrnrn büti.inü olarak krsaca: sözleşme kuramr diye anılan bir temellendirme
dizisinin en son adımıdır."

Sözleşme motifi Yeniçağın sözleşme kuramrna dayalı devlet ve hukuk felsefe-

sinden çok önceleri, Sofistlere, Epikür, Lucretius, Cicero ve Ulpian'a kadar ızaflr.
Platoru Kritonda Sokrates'e devletle kendisi arasında zımni olarak gerçekleşmiş bir
sözleşmeden söz ettirir. Sözleşme egemene/ güçlerinin ne kendisinden ne de ilahi
hukuktan kay:ıaklandığınr, daha çok uyruklarrn rrzasına bağh olduğrınu arumsahr.

Nulla potestas nisi a deo'nıınyerine daha sonra bir tamamlama olarak nullum imperium

sine pacto geçer.

17. ve 18. yiJ.zyıJ,ların ayduılanma felsefelerinde bu meşruluk ilkesl önde gelen

temsilcileri Althusiuş Grotius, Hobbes, Spinoza, Locke, Pufendorf, Wollf, Rousseau

ve Kant tarafrndan kavramsal bir kesinlikle en uzak sonuçlarına kadar işlenir. Hume,

Adam Smith, Burke, Hegel ve daha sonralarr Bentham, Austin ve sosyal Darwinist-
lerce a$r eleştirilere uğrahlan sözleşme kuramı l9,yizyı|boyunca bir kenara itilerek

unufulur. Son zamarüarda John Rawls ve James Buchanan aydırüanma felsefesinin

bu meşruluk figüriinü yeniden canlandrrmaya girişirler.

Sözleşme de bir doğal hukuk üri.inüdür ve bir doğal hukuk kuralıyla arılam

kazarıır: pacta suııt seraanda. Doğal hukukun y:karıda değindiğim sırurlandıncr ve

meşrulaşhrıcı işlevleri, sözleşme kuramı için de geçerlidir. Bu işlevleri, sözleşmenin

üç aşamasının sonunda işler duruma gelir: Sözleşmeden önce taraflar böyle bir söz-

leşmeyi yapıp yapmamakta serbesttir. Sözleşme, tarafların özg§r istençleriyle ortaya

çıkan oydaşLklanna dayanmaktadr. Şu halde sözleşme kuramlan, siyasi meşrulugun

konsensüs kuramlarıdrr. İkinci olarah sözleşmenin içerdiği arüaşm4 belirli hakların
ve görevlerin genellikle karşıhklı bir devrini ifade eder. Ü+irr"tl olarak, sözleşmenin

tamamlanmasıyla taraflar ona uymaya hukuken yükümlü olurlar. Karşt davraruş

yaptırımla karşılanrr. Sözleşme, taraflaruı kendisine karşılıklı itaati üzerine kurulu-
dur. Özgürlüklerini belirli ortak amaçlara ulaşmak için karşılıklı olarak sınırlayarılar,

bu amaçlara aykınlık durumlarında kendilerini onurıla bağlı saymayabilirler; yani

devredilen haklar geri istenir ya da artık tan:nmaz.

I
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Pozitıf hukukun ahlak yasasıyla örtiiştiiğü doğal hukuk kuramlarırun içeriksel
hukuki geçerlilik ölçütleri bu toplum, devlet, egemerılik ya da tabiyet sözleşmeleri
ile formal, devletin hukuk koyma mercilerinin otoritesine dayah geçerlilik ölçütii ile
ikame edilmiş olmaktadırlar. Pozitif hukukun içeriksel haksızlrğ savlan bundan böyle
ancak ana sözleşmeye aykırılık saıryla birlikte ileri süülebilecektir. Bu sözleşmenin
yapısı şu halde sivil itaatsizliğin etik meşruluk yeteneffnin parametresi olacaktır.

Sivil itaatsizliğin sözleşme kuramrna göre etik sorunsalın4 Amerikalı çağdaş
h|ozof John Rawls çalışmasında ayrıntılı bir yer ayırır ve Krta Avrupası'ndaki tar-
trşmalarr önemli derecede etkileyen ve oldukça taraftar toplayan özglın sonuçlara
ulaşır. O moral sorurılarr, toplum sözleşmesinin geleneksel tasarrmından hareketle,
rasyonel karar kuram:nın bir parçası olarak ifade etmek ve çözmek ister. Rawlş sivil
itaatsizliğrn zorurılu görtindügü aykırı durumları Bir Adalet Kuramı adlı yapıtında
ayn bir ksım olarak irdelemeye girişir. Toplumun adalet duygusuna dayanan ve ona

çağrı yapan siyasi bir edim olarak sivil itaatsizligi, "ilk adalet ilkesi olan eşit özgürliik
ile, ikinci ilkenin ikinci kısmının yani denkser bir firsat eşitliği ilkesinin ağrr biçimde
çiğnenmesi" ile smrrlr futar. Bu önemli sayılacak ve açık seçik olan adaletsizlikler
özellikle öteki adaletsizliklerin giderilmesini de engelleyenlerdir. İlk kümenin ör-
nekleri olarak; seçim, mülkiye| serbest dolaşrm haklan gibi haklaruı tanrnmamasıru,
belirli grupların din özgürlügu sibi, diğer hakların da basl.cya tabi tutulmalarrru
vermektedir. Buna karşın, fark ilkesinin ihlalinin saptanması oldukça zordır, çiirıkü
bu ilkenin gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında her biri pekAlA makul bulunan
ti.irlü düşiincelerin geniş bir yelpazesi mevcut olacakhr. Bu yüzden bu sorurüarın

çözümi.inü en doğrusu siyasi gelişmelere bırakmahdır. Şu halde sivil itaatsizliğın asıl
konusu olarak yalrnzca eşit özgürlük ilkesinin ğğnenmesi kalmaktadır.

Sivil itaatsizliğin sözleşme kuramından türetilmiş bu haklılık alanına Rawls fü
meşruluk koşulu daha getirmektedir:

a. sivil itaatsizliğe yalııızca en son çare, bir ultirtıa ratio olarak başr,.urulabilir.
Demokrasinin ve hukuk devletinin olağan süreçleri işletildikten sonra yine çaresiz
kalınmışs4 artk en son çare olarak sivil itaatsizliğe başr,rrrmak haklı görülecektir.

b. sivil itaatsizliğin yayılması yasa ve anayasaya olan saygırun yrkrlmasına
götiirmemelidir. Siül itaatsizliğe hakları bulunan gruplar arasında, rastlanhsal ya
da kasıtlı olarak birlikte bir etkinlikle (kendi kuramına göre) "önemli oranda adil"
(fast-guechtigkeif) olmak kalitesine sahip devletin işlemesini tehlikeye sokmamak
için, bir koordinasyona gereksinim vardrr. Sivil itaatsiz]ih aynı görüşte olmayarüarın
da ayru derecede haksızhğa uğramış her kimsenin avru biğmde protestoya hak}ı
bulunduğu kanrsınr taşıyabileceği koşullarla da sınrrlr olmalıdır.

Yukanda anahtarlarıru verdi$m sözleşme kuramr gereğince Rawls'un yasaya
itaati, elbette temel ilkeyi oluşfurmaktadır. Haksız yasaya bile uymak onun için ussal
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görüşmecinin göstereceği ilk tutumdur. Her zaman adil ve etkin yasalar çkarrlma-
sını güvenceye alacak usuller tasarlayabilme olanağımız yoktur. Bu nedenle adil bir
anayasa altında dahi haksız yasalar konabilir, haksız önlemler alınabilir. Çoğurıluk
ilkesi zorurüudur, fakat çoğurıluk yasama yetkisini kullanrrken azya da çok kasten bir
yanılg içerisinde olabilir. Demokratik bir anayasaya rıza gösterirkery aynı zamanda

çoğunluğun yönetimini de tanrmrş oluyonız. Anayasarıın adil olması vebıze sunduğu

yararları şimdi kabul edip gelecekte de kabul etmek niyetinde olmamrz koşuluyl4
belki haksız bile olsa çoğunluğun verdiği kararlara uymakta hem sözleşmesel hem

de doğal bir yükümlülüğümi.iz vardır. Buna göre belirli bir haksızlık srrunru aşmaınş
yasalara itaati taahhüt etmiş bulunuyoruz. Ancak bununla otoriteye yargı gücümü-

zi değ1|, ya|nuca davraruşrmızı tabi kılıyoruz. Bu nedenle çoğunltığun edimlerini
körü köriine kabullenmek, kendimizin ve başkalarrnın özgürlüğtiniin çiğnenmesine
koşulsuz göz yummak zorunda değiliz.

Rawls'un sözleşme kurammda pozltıf hukukun geçerlilik güctınü, hukuka tabi

olanlann sözleşıneye özgtirce katılrmından aldğ konusuııda eleştirilerde bulı.ınulmuş-

fur. Bunlara göre bir yandan böyle bir kahlımın empirik olarak kanrtlanması oldukça

zordur. Diğer yandan ise, ancak varsayrlan bit rıza ile bütün yapmm meşruluk gücü

bütiini_iyle sarsılmış bulunacaktır. Bıı tarz eleşüriler sivil itaatsizliğın Rawls'un ana

kuramr üzerine kurulu meşruluk nedenlerini de sarsacaktır.

Yurttaşların belirli temel adalet ilkeleri üzerinde böylesine fiktif bir sözleşmesine

dayanmak yerine Habermas, sivil itaatsizliğin etik meşnıluğunu "modem devletin,

kendi y.lırttaşları tarafından özgürce tanınmak beklentisini temellendirdiS ve herkes

için açık seçik olan moral ilkeler" ile ölçmektedir. İyi ve adil bir yaşama ilişkiıı ortak

tasarımlar ile evrensel ahlak ilkelerine yönelik olan ve bu özelliği ile kişisel yarara

dayalı itaatsizlikten ayrılan sivil itaatsZlık, pozitif hukuka uygun olarak ortaya çıkmış
siyasi kararlara karşı evrensel nitelikli siyasi ve ahlaki ilkeleri korumak savrnr taşrr.

Btr savrn bir anlam taşıyabilmesi için ileri sürülen bu tür ilkelerin herkes için an-laşı-

labilir ve benimsenebilir olması gereklidir. Bu savr ileri süren herkes de demokratik

anayasa devleti temelinde ahlak ile hukuk, yasalhk ile meşruluk arasında temel bir
ayrr].m yapıyor demektir.

Şu halde meşruluk için esaslı nedenleri bulunan ve genelleştirilebilir bir yararı

dile getirdiği için yaygın bir kabul gören üstiin anayasal ilkelere dayanılmahdır. Bu

çerçevede demokratik hukuk devletinin kendi y;ırttaşlarından körü köriine bir itaat

beklemediği, aksine bu itaatin nitelikli bir itaat olması gerektiği, yani onlardan temel

ilkelerin çiğnenmesi yahut ağır bir haksızlık karşısnda susmalarrnr buyurmadığı
söylenebilir. Bu durum elbette daha başka yasal düzeltme olanaklarınınbultınmadığr,
kalmadığı ya da bir başarı şansr vermediği koşulunu da içerir. Frankenberg'in bu
kısaca verdiğim bakış açısı da Habermas'ınki gibi sözleşme kuramrna benzer öğeler
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içermektedir. Her iki bakış açısı da varsayrmsal önermeleri ve koşulları ile eleştiriye
açık bulunmaktadırlar. Sivil itaatsizlik edimiyle gerçekleştirilen protestonun herkes

tarafından görülebilir, anlaşlabilir ve ilkelerinde benimsenebilir olması koşultı ilk
önce akli bir çıkarsamaya dayalı bir varsayrmdır. Rawls'un adalet kuramında anlaşan
ussal görüşmecilerden bu üçiıncü kişilerin büyük bir farkı bulunmamaktadır.

Ancak sivil itaatsizliği kişisel ya da kümesel yarar sağlama girişimlerinden
ayırabilmek ve bu konuda uzun zamandan beri sürdürülen tartrşmayı bir çırpıda
arüamsız kılmamak için bu tiir edimlerin hep üsti.in evrensel insarüık ilkeleri uğruna
yapıldıklarıru ve bireysel yanrlgılardan da uzak tutabilmek için, bu kez sivil itaatsız-
liği onaylayan bir çoğurıluk egilimine dayanmanrn gerekliliffni varsalırnak elbette
yarılış olmayacakhr.

yararcrlrk:

İhsan edimlerinin kalitesini, yarar ölçütiine göre ve sonuçta sağladıkları yarar
bakımından değerlendiren öğreülere yararolık denmektedir. Buna göre amaç en

çok sayıda insanrn en büyük mutluluğudıt (pyeatest hııppiııess of the greatest ııumlıu),
İngilterede 18. ve 19. yüzyıllarda önde gelen h|ozoflar ile temsil edilenbu felsefe,

gi.rnümüze kadar özellikle Anglo-Amerikan felsefesinde, tiirlü yönlerde gelişerek
gelmiştir. Yararcılıktan söz edilirken, pozitıf ve negatif, sübjektif ve objektif, hedo-
nist ve idea], her şeyden önce de edimsel ve kuralcr (act-rule-utilitarianism) yararcılık
ayrrrmları yapılmaktadır.

Sivil itaatsiz|iğn etik açıdan meşruluğu sorunu özellikle Anglo-Amerikan
tarhşma alanında bu yararcrlık felsefesi çevresinde toplanmışhr. Bu tarhşmalarda
genellikle, sivil itaatsizliffn, gerek bireysel, gerekse kümesel eylem olarak, ancak en
faz|ayaransağlayaca$ durumlarda meşru olacağr savı irdelenmektedir. Bu sava göre,

en ytiksek yarardan başka sivil itaatsizliği meşru kılabilecek veya gösterebilecek bir
neden bultınmamaktadır. Şiddetsizlik, alenilik, yasal yolların tüketilmiş olması gibi
bir sivil itaatsizlik edimini meşrulaştrran nedenler çıl«ş noktalaruıa göre değişkenlik
gösterirkery yararoların sivil itaatsizliğe bakışlan olaydan olaya de$şmemektedir. Bu
kuramr genellikle temsil eden ve kahlıkların ötesinde, esnekliğın bütiin yararlanna
sahip bulunan bir pragmatizm burada da söz konusu olabilir.

Diğer yandan ise bu esnekliğin karşrsında, önemli sakıncalarırı yer aldıgı ileri
sürülmektedir: Yararo meşruluk formülü aşrrr derecedebelirsizdir. Sonuç değerlen-
dirmesinde hangi parametrelerin aniamlı olacaS sorusunun yanıtlanması için çıkış
noktaları içermemektedir.

Yararcılığın önde gelen sar,.unucularr, sivil itaatsizliğin görüldügü koşullann,
tarihsel arka planları da d6hil olmak izere, yaygt| ve derirüemesine bir anal2inin

}
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taraisız bir bilimci ruhuyla yapılarak, tanı koymarun içerdiği zorlukların altından

kalkılabileceğini, fakat bu çalışmalar srrasrnda dikkate alınacak faktörlerin sayısırrrn

oldukça kabank bulunmasr, karmaşık ve ölçümlerinin zor olması nedenleriyle büti.in

olaylar için geçerli genel bir çözümi.in beklenemeyeceğini, bu bakımdan da önerilen

ölçütlere genel geçerlilik özelliği tanmmasının olanaksızlığını ifade etmektedirler.
Yararcrlrğa göre önemli sayrlan faktörler ile başka değerlendirmelerin meşruluk
tasarımları lasmen birbirleriyle örtiişmektedir. Rawls'un adalet kuramındaki meş-

ruluk koşullarr olan sivil itaatsizlik ile karşı çıkılan adaletsizliğın derecesl daha önce

yasal yolların ti.iketilmiş olmasr, sivil itaatsizliğin sistemi tehlikeye sokacak biçimde
yayılması kaygısı gibi birçok nokta farklı yapıda ve kapsamdaki ölçü kataloglarının

ortak öğeleri olmakla birlikte, birbirleriyle belirli, kesin bir hiyerarşik düzene sokula-

mamaktadrr. Tekil faktörler arasındaki önem ilişkisi açıkhğa kavuşturulamadıgı için
yararo bir yargı belirsizlik içermekte ve önceden görülebilir olamamaktadır.

Yararcı bir meşruluk modeli, ölçüt niteliğindeki şu sorunun yaruhnr gerekli
kılmaktadır: "Hukuk barrşırun sivil itaatsizlik ile kısa süreli bozulmasL yararl en üst

düzeye çıkarmak ölçüti.iıııe göre -itaatsizlik edimiyle yönelinen hedeflerin gerçek-

leştirilmesiyle- ulaşılacağı düşi,inülen bir uzun vadeli genel toplumsal ilerlemeyle

mi karşılaştırılarak değerlendiri|iyor?" Bu ölçüt yararcılığırı sivil itaatsizlik için etik

meşruluk tasarrmında zayıf bulunduğu noktaların ortaya çrkmasında yardrmcr

olmaktadrr: Bir yandan sivil itaatsizlik edimiyle amaçlanan hedeflerin ulaşılmasr-

nın gerçekten bir değer, bir anlam taşıyıp taşımadığırıın, yapılanların buna değip

değmediğınin bilinmesi yukarıdaki ölçüte göre her şey olup bittikten sonra ancak

mümki.in olacaktır. Oysa sivil itaatsiz karşı karşıya bulunduğu ceza kovuşfurmasr

bakrmından, edimine başlamadan önce bu yararı bilmek isteyecek, en azından moral

açıdan haklı olup olmadığına önceden karar vermek durumunda olacaktır. Diğer
yandan ise "her şeyin, empirik olaylarınbir kimsenin değerlendirmesine bağlı olmasr

ve bu verilerin ya hiç ulaşılamaz ya da en azından oldukça tarhşmalı bulunması",

edim sonuçlarırıırı empirik olarak hesaplanmasr çabasıru çözümsüz sorunlarla karşı

karşıya bırakmaktadır.

Yukandaki görüşlerden ve açklamalardan anlaşilıyor § yararcıik sivil itaatsizlik

edimlerini bir sosyal olgu olarak deği| daha çok tekil olaylar olarak algılamakta ve

her birini kendi bakış açrsından ayrr ayrl değerlendirerek haklı ya da haksız saymak

e$limini taşımaktadır. Sivil itaatsizlik yararcılık açrsından bir olaylar kategorisi, bir
olgu olarak incelenememektedir; çiinkü ü"ukanda da iletildiğ gibi, yararo görüş kendi

yarg§ıru zamanve mek6n içerisinde ancak somut ve tekil olaylar için verebilmekte-

dir. "Sivil itaatsizlik olgusu en çok sayıda insanın en büyük mutluluğunu sağlamada

yararlı mıdır?" sorusunu yararcılık, "her bir olayın kendine özgü koşullarırun bu
açıdan ele alınmasına bağlıdır- diye yarutlamaya yönelmektedir. Özelikle ceza

I
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yargılamasında opporttinizm ilkesine uyumlu bir yaklaşımdır bu. Idare ve özellikle
siyasi orgarılar olarak hükümetler de sivil itaatsizlik edimleri karşısında bu tarz
değerlendirmeleri kendi politikaları açısından sık sık yapmaktadır. Fakat yararcılığa
atfedilen bu tarz bakış açsı, sorunumuza genel ilkesel etik bir yargı getirmekte bize
yardrmcı olmamaktadır.

Hukuk Devleti İdesi Bakrmrndan Genel Bir Değerlendirme:

Hukuk devletinin düşiinsel ve olgusal gelişiminde onun hukuk ve özgürlük
(in dubio pro libertate) üzerine kurulu olduğuntç bir başka deyişle; temel yırttaş ve
insan haklan ile güçler ayrılığı temelinde özetle: a. temel hakiar, b. güçler ayrılığı, c.

idarenin yasayla bağlılığı, d. bağımsız mahkemelerce sağlanan hukuki korunma, e.

devlet guciiniin tezahüri.ini.in önceden görülebilir ve hesaplanabilir olması özellikle-
rini taşdığıru ve bu beş özelliği ile Locke ve Montesquieu'den Kant ve Hegel'e kadar
Yeniçağın aklıyeci hukuk kuramınrn bir ürünü olduğunu biliyoruz.

Hukuk devletinirç insanın özellikle hukuk ve siyaset düşiincesi bakrmından
temel gereksinimleri olduğunu kolaylıkla düşi.inebileceğimiz ve toplumsal yaşamda
üsti.irı değerler düzeyinde algıladığrmız özglırliJk, güverüik ve eşitlik boyutlanna -bir
koşutluk içerisinde olduğunu gördüğümüz hukuk idesinin eşitlik, amaca uygurıluk
ve hukuk guverüigı öğelerinin de insan merkezli bir yorumunun yardrmryla- ulaşmrş
bulunuyoruz.

Hukuk devletini her iki açıklayış tarzrnrn ekseni elbette Yeniçağın hukuk ve
siyaset düşi.incesine kazandırdığı temel haklar ve özgürlüklerdir. Çağdaş devletin
kendi meşruluğunu temellendirmek ve daha da pekiştirmek için sıkça telaffuz ehnek
durumundabulunduğuhukuk devleti olmak savrnrn inandırıcı olabilmesi için, kendi
hukuk ve devlet diizenini bu (özgürlük, güvenlik ve eşitlilı) boy"ıtlarırıda ya da temel
haklar ve özgürlükler temelinde bütiin sonuçlarıyla düzerılemeye ve geliştirmeye
giriştiğinin karutlarıru ortaya koyması gerekir.

Oluşumru gelişimi ve içeriği ile yukarıdaki çerçevede ifade ettiğimiz bir hukuk
devleti ides| kendi gölgesi niteliğindeki direnme hakkını asla yadsıyamayacakhr.
Hukuk devleti özü bakrmından zaten bu hakkın ileri sürülmesinin bir sonucudur.
İçerdiği korunma ve direnme yolları yasal olanaklar olarak karşımıza çksa d4 onlar
da bu hakkın her yönüyle rengini ve öziiıııü taşrrlar. Direnme hakkr, hukuk devleti
düşiincesinden önce onun özi.irıde ve üsti.iı:ıde olmasr nedeniyle, hukuk devleti dü-
zeninde pozitifleştirilemeyecek bir haktır.

Sivil itaatsizlik de bir direnme hakkıdır. Herhangi bir pozitif hukuk düzenince
tanınmasının ve yasal pratiğinin olanaksız bulunduğu direnme hakkı, despot rğimler
bakımından hukuk ve siyaset filozoflarınca belirli koşullarda tanmrp onaylanrrkery
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yurttaşa belirli karşı koyma olanaklaruıı yasalarıyla ve üstiirı hukuk ilkeleriyle za-

ten veren hukuk devleti düşi..incesi çerçevesinde, sivil itaatsizliğin de kendine özgü

koşulları ve amaçlan bakımından aürıı hukuk ve devlet felsefelerinden onay alıp

alamayaca$ oldukça ciddibirbiçimde sorulabl|ir.Bazıyazarlaragöre, hukuk devleti

düzeni öylesine meşru bir düzendir ve çoğunluk ilkesiyle yasaya bağlılık öylesine

kesindir ki, kendilerine daha iyi bir hukuku bilme yeteneğini vehmedenlerin tek

başlarına veya gruplar halinde yasaları çiğneyerek, üçuncü kişilere ve çoğunluğa ve

onların iradesine dayalı demokratik anayasa düzenine uzun ve kısa vadeli maddi

ve manevi zarar|ar vermeye hiç hakları yoktur. Devlet hedefi olarak barıŞı önemli

derecede tehlikeye sokan bu ti.ir bir itaatsizlik, sonradan otoriter önlemlerin alnma-

srnr zorurılu kılacak büyük bir yangın:n ilk kıvılcımları gibidir. Bu ti.ir edimleri yasal

saymakhiç mümki.ın olmadığı gibi, hukuk etiS alan:nda da meşru gösterecek daha

haklı nedenleri asla olamaz.

Hukuk devletinde sivil itaatsizliğin hukuk etiği bakımından meşruluğu tar-

hşmasında bizi aynı deyimlerin kullanılmaslna ve almı amaçların beslenmesine

karşın farklı sonuçlara götüren ve yarüış anlamlara yol açan önemli nedenlerden

biri de özellikle hukuk devletini iki değişik ve birbirine zıt açılardan görmemizdir.

Bu deyimde vurgulanan sözcüğe göre tutumumuz değişmektedir. Hukuk devleti

kurulmuş ve bütün kurumlarıyla yerleşmiş durağan bir yapı gibi tasarlandığında

plarıına göre işleyen ve hep öyle işleyecek bir makine gibi düşiirıüldüğıinde, onu

işleten çok önemli öğelerinden olan yasa kavramrnrn ve bu yasanrn koyucusu olan

çoğunluk ilkesinin belirli koşullarda yadsınmasr, bu çarkın dişlilerine kum serpmek

gibi tamamen olumsuz bir edim olacakhr. Bu, o zaman elbette önemli bir tehdittir.

Hukuk devletini kurulu bir düzen olarak algılamak yerine bir program ve bir

ideal olarak düşiindügümüzde, devleti de büdinüyle nötr bir varlık olarak bu hedefe

yönelknek istediğimizde, her ti.irlü devlet işlem ve eylemleri karşrmız4 daha ilkbaşta

asla bir hukuk devleti idesinin somut göriingüleri olarak çkmış olamayacaklardrr.

Oıılar böyle nitelenmeye ancak bu ideali besleyen özerk bireylerin özgür yargılama-

sıyla kavuşacaklardrr. Devlet her tiirlü işleyişinde özerk bireyler olan yırttaşlarınrn

sürekli denetimine ve onayrna tabidir. Hukuk devleti bu bağımlıhğında belirli yasal

denetim mekanizmalan içermekte, yırttaşlar da bunları işletirken yasadışı davran-

marnış olmaktadırlar. Fakat öyle durumlar vardır ki, devlet hukuk devleti olmakta

olağanüsti.i derecede zorlanrrkery doğası gereği öyle olduğunu da olağanın üsti.inde

bir gayretle ileri sürmektedir. Kendinden emin olmayan birinin, kendini karutlamak

için hırçırüaşması gibi doğal durumlardrr bunlar. Ömeğin yasal denetim ve hak

arama yollarının işletilememesi ya da çok yavaş ve laçka bir tarzda işlemesiyle ileri

sürülmek istenen bir hakkın gerçekleşmesinin olanaksrzlaşmasr, başka bir deyişle

devletin hukuk devleti idealinden gittikçe uzaklaşmasıyla organlarınrn bireye sağla-
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yacağı denetim ve hak arama yollarının iyice yüriirımez duruma gelmesi karşısırıda

bireyler ortada bulunan bir haksızhğa belirli koşullarda kamtınun dikkatini ÇekmeYi

ve devleti hukuk devleti idealine uygun işlemeye çağrrmayı amaçlayabilirler. Böyle

bir amaç elbette etik meşruluk çerçevesi içerisinde yer alacakhr. Bu tür eYlemlerin etik

meşruluklarının tanınmasının sürebi]mesi için, amaç ile buna göti.irmesi plarüanan

araçlar arasında uygun bir ilişkinin bulunması gereği de hukuk devleti idesinin bir

başka zeminini oluşfuran hukuk idesinin amaca uygurüuk öğesinin başta gelen bir

gereğidir.

Hukuk devletinde sivil itaatsizlik olgusunu daha iyi arüayabilmek iÇin, doğal

hukuk açısından değerlendirmede, doğal hukukun sınrrlandrrma işlevine koŞut olarak

hukuk clevletinin bir program olduğunu ve devlet g"cii"tio buna göre, yurttaŞlarca

sürekli srnrrlanna çekilmek durumunda bulunduğunu ve bireyin direnme hakkının

da hukukun özü olarak, bunun bir manivelası olduğunu söylemek gerekir, Bu bir

içerik denetimidir.

Sözleşme kuramlarında ise bu içerik bal.ıımından denetim, üzerinde anlaŞmaYa

varrlmış olanla sınrrlanmışhr. Rawls, ussal görüşmecilerine iki temel ilkede oYdaŞhk

ile kurdurduğu sözleşmesine, aynr zamanda onlarırı sivil itaatsizliklerinin koŞullaruır

da yerleştirmektedir. Bu, diğer sözleşme kuramcrlarurda genellikle daha farklı de-

ğildir. Bu bakış açısr da programatik ve bu nedenle de suırrlayıcıdrr. Ancak burada

devlet güciınün deneüminde içerik bakrmından giderek daha dar, belirlİ biÇimli bir

mecraya giriyoruz.Şu halde kanrtlarını her yerden alabilecek ve bu nedenle öznel ve

böylece claha çok trajik özelliklibir direnme haklondan, oydaşlığa daya\,, öznelerarasr

iletişimi amaçlayan, egemenle belirli bir platformu bir]ikte paylaşan, aynı dili konu-

şan ve direnmekle gerçekleştirdiği denetimini belirli bir içerik ve biçim baklmından

yapan daha somut ve daha verimli bir doğal hukuk arılayrşr, çağdaş liberal hukuk

ve devlet felsefesinin direnme hakkının temelini oluşturuyor. Bu hah ortaya çıktığı

ve geliştiği Anglo-Amerikan devlet ve hukuk düşüncesinin özgün deyişiy|e ciail

disobedience olarak anılmaktadır.

Hukuk devletinde sivil itaatsizlik olgırsrınun etik meşruluğu tartışmasr İçİn aYnca

bir sözleşmed.en söz etmek bir çerçeveyi iki kez çizmek olmaktadır. Buna hiç gerek

yokfur. Sivil itaatsizlik direnme hakkından bu bakımdan da ayrılmaktadır. Daha

doğrusu direnme hakkı her hukuk ve devlet düzeninde, her ti.irlü inanış çerÇevesinde

söz konusu olabiiirkeru her hukuk felsefesi kendi bakış açrsma göre kabul ettiği Ya

da yadsıdığı bir direnme hakkı tasarlarkery hukuk devletinde (sivil itaatsizlik nitele-

mesiyle) söz konusu olanbir direnme hakkr, hukuk devleti idesine yönelmiŞ ÇağdaŞ

demokratik, çoğulcu ve katrlrmcr, bu nedenlerle de etkin bir birey-yurttaŞ kimliği

taşıyan bir hak öznesi arüayışna dayanmaktadır. Bu öznenin elbette en temel hakkı,

bütün sonuçlarıru göze alarak kullanmayı seçebileceği direnme hakkıdır, Bu hakl«n
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gerektiğinde kullarumr -amaçladığ hukuk devleti düşi.incesine uygun olabilmesi
iÇin- ancak belirli koşullarda ve niyetlerle gerçekleştirilmektedir. Sivil itaatsizliğin
hukuk etiği bakımından meşruluğu tarhşmalarında sürekli kimi kavramsal normatif
öğelerin zorun-lu olduğu ileri sürülmektedir, Ancak hukuk devletinde öyle ya da
böYle bir meŞru direnme hakkı tasarlamaya girişmektense, olagelen direnme tarzla-
rınrn etik meŞruluğunu tarhşmak yerinde olur kanısındayrm. Burüarın içerisinden
belirli tiplemeler yapılarak kendilerine belirli etik yorumlar getirilebilir. Fakat hiç
gerÇekleŞmemiş yani gözlemlenmemiş bulunan kimi sivil itaatsizlik tipleri tasarla-
Yarak onların meşruluğunu ileri sürmek, bu olgrınun gerçekligini bilinç düzeyinden
kaÇırmak olacaktır. Hukuk devletine bir sivil itaatsizlik tipi aranmamaktadır. Hukuk
devletinde görülen kimi itaatsizlik tiplerinin olgusal ve normatif değerlendirilmesi
yapılmaktadır.

Sivil itaatsizliği bir olgusal kategori olarak ele almak yerine, sivil itaatsizlik
edimlerini kendi temel ve sürekli ölçütti o|an "yarar" açrsrndan teker teker irdele-
meYL kuramının manhki sonucu olarak gören yararcı arılayış ile "hukuk devletinde
sivil itaatsizlik olgusu" üzerine genel bir ifadeye ulaşamamaktayız.Ancak işlevsellik
bakımından sivil itaatsizligin demokratik hukuk devletlerinde belirli olumlu bazı
etkileri gerÇekleştirdiği ve bu nedenle sisteme yararlı bulunduğu da literati.irde ileri
sürülmektedir. Özelikle, karar verme yetkisine sahip çoğıınluğun, formel bakımdan
bu Yetkisinin çerçevesinde kalmasura rağrnen içerik bakrnından onu aşhs ve bu anor-
malliğın pozitif hukuk düzeni içerisinde giderilemediği; fakat gerçekten türipkAr ve
Şiddet dolu gelişmelerin başlangıcı niteliğindeki durumlarda sivil itaatsizlik --elbette
sivil itaatsizin,yasaya aykırı ediminin kendisine yüklediği külfetten dolayı zararlna
olmak üzere (Çi.inkü onun tek yararı, kendi iç çelişkisini böyle bir protesto yoluna
baŞvurmakla gidermesi olmaktadır)- bir emniyet supabı işleviyle de karşımıza çık-
maktadır, Buna sosyal bilimcilerin doğa bilimlerinden hep severek eğretilemelerde
bulunduklarıizere, daha carılı bir benzetme getirebiliriz: Sivil itaatsizlik edimlerini
sistemin algıladığ hafif ama çok önemli acrlar olarak görmek olanaklıdır. Bu acılar
elbette organizmanrn kimi yerlerindeki belirli bozulmalara dikkat çekmektedir. Yani
biinYenin alarm sistemleridir. Bu acılarr uyuşturucu alarak dindirmek olanaklıdır.
Bu Yöntemi, hukuk devleti düzeninde çoğunluk ilkesine dayah yasa kavramından
hareketle ona kayrtsız bir itaağ hukuk güvenliği ve devletin hukuk banşı ödevi gibi
ölÇütlerle zorurılu sayan yaklaşrmın gösterdiğ tutumla özdeş sayabiliriz. İleri sürülen
ve elbette oldukça önemli bulunan bu ilkeler burada yatışhncı işlevi görüp, sistemin
denetimsiz kalan bir yerindeki bozulmaya örti.i çekmektedir. Biinye acılan alg:lamaya
sürekli hazır bulunmalıdır. Ancak böyle bir duyarlılık d4 rahatsızlığın öğrenilme-
sinden sonra bi.i'ı'ıyenin bu acıyı algrlamakta hAlA devam etmesi gerektiği sonucuna
göti.irmemelidir. Bu da yıkıcı etkiler yaratacaktır. Bu benzetmeyi hukuk devletinde
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sivil itaatsizlik olgusuna uyarladığımuda, olağanyasaya ayl.arı edimlerden kendine

özgü ve olumlu nitelikleriyle ayrılan bu olayların içerdikleri mesajlar4 formel hukuk
devleti ilkelerine gerektiğindenfaz|akapilmadan kulak vererek ve bu mesajlan belirli
koşullarda almaya hazrr bulunulduğunu daima göstererek hukuk devleti düzeninin
hukuk devleti idesine uygunlugu olanaklarınr gelişmeye açık tutmak gerekir.

Büti.in bu açıklamalardan sonra sivil itaatsizliğın hukuk etiği alanında meşru-

luğunun tartrşrlmasında en verimli zemini doğal hukuk bakış açısmm sunduğunu
söyleyebiliriz. Bu tartışmada felsefi antropolojinin hem hukuk devleti idesinin
tasarlanmasr hem de hukuk devletinin içerdiği "irısarı" tanrmının yeterince açkla-
nabilmesi bakımından olağanüsti.i katkılarının olacağ kesindir. Direnmenin önemli
bir kaynağı, devlet ile bireylerin kendilerini ve birbirlerini tarumlarken karşılıklı

çelişkiye düşmeleridir. Sivil itaatsizlikte böyle bir çatışma kuramsal di.izeyde bulun-
mayıp iktidar uygulamasının, üzerinde anlaşılmış bultınulan bu insan tasarrmrna

ters düşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla burada, bir devrimderı, darbederu

karşıtı yaşamak hakkndan yoksun bırakan köktenci bir muhalefetten oldukça farklı
bir tarzda, düzeltim talebiyle kurulmak istenen bir iletişime yönelinmektedir. Sivil
itaatsizlik böylece sisteme içkin bir direnme tarzrdrr.

Hukuk devletinde sivil itaatsizliğin hukuk etiği bakımından meşruluğunun
kuramsal bakış açılarından diğer bir çerçevesi ise, onuır olgusal varlık tarzrdır. Yeni

normatif birtakım öğelerin gerçekleşmesini de önkoşnradan, gözlemledigimiz gibi
bir sivil itaatsizliğin, meşruluk zemininin dışına itilmesinirı, onun etik meşruluğu-

nun tan:nmasından d,aha az korkunç olacağınr düşi.inmüyorum. Önce (Dreier'in

deyimiyle) bir prima facie itaatsizlik olan sivil itaatsizlik; her ne biçimde algılanırsa

algrlansın, Rawls'un da saptamasıyla kendini "yasaya itaatin sırurlarr içerisinde bir
yasaya itaatsizlik" olarak kavramaktadır. Bu çerçevede, bir pozitıf hukuk kuralın:n

ğğnenmesiyle yasaya ayl.:ırılık niteliği taşıyan sivil itaatsizliffn, dava süreci sonucun-

da üstiin anayasal ilke ve değerlere uygun görülerek bir "hukuka uygunluk" değeri

kazanabileceğini, bu ana kadar yasaya aykırı olarak kalaca$ru ve sivil itaats2in
yargılanm4 hüküm sy*e riskini baştan üstlenmiş olmasıyla bir tipik sivil itaatsizlik

olmak özelliğini ve etkisini hep koruyacağını söyleyebiliriz.

Hukuk devletinin içeriğini oluşfuran temel değerlerin ve ilkelerin gerçekleşti-

rilmesini amaçlayan sivil itaatsizlik edimlerinin kabul edilmesi kolaylıkla mümki.in

bu etik meşruluğu ve pozitif hukuk bakımından yukarıdaki öneride olduğu gibi,

sonradan gerçekleşebilecek entegrasyonu yanında; belki yeni bir suç kalıbı ihdasıyla
bu ti.ir edimleriru özgecı, barışçı| ölçülü, kamu yararna yönelik oldukları ve hukuk
devletinin dayalı bulunduğu üstün değerleri ve ilkeleri savundukları için, diğer
adi suçlardan ayrno bir hukuki sonuca bağlanabilmeleri düşi.incesi de tartışmaya

sokulabilir.
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IV. Sivil İtaatsizlik Hakkr:

Dreiele göre sivil itaatsizlik bir hakhr. "Herkes, eğer aSr bir haksızlığı protesto

ediyorsa ve bu protestosu da ölçülü ise, tek başına ya da başkalarıyla birlikte kamuya
açık bir biçimde, şiddete başvurmadan ve siyasi-a}üaki nedenlerle bir yasaklayıcı
hukuk normunun hukuksal kalüını ihlal etmek hakkına sahiptir."ı0

Bu hakkın hukuksal meşruluğu, anayasal düzlemde temel hakların, özellikle
düşi.iırıce ve toplanh özgürlüklerine ilişkin temel haklarrn koruma alanında yer alan
eylemleri kapsaması durumunda olanaklıdır. Olağan durumların küçük direnmesi
olarak sivil itaatsizlik, pozitif hukukun üstün normlarr adına alt hukuk normlarrnrn

çiğnenmesidir. Ceza hukuku, medeni hukuk gibi alt dogmatik hukuk alanlarrnr,

temel hakların koruma alanına uygurıluk bağlar. Böylelikle başlangıçta prima facie
yasaya aykın olan bir itaatsizlik eylemi, temel hakların geniş yorumlamalı koruma
alanında yer aldığında, hukuksal meşruluk kazanır. Yukarıdaki tanrma uyan her
sivil itaatsizlik de böylelikle bir hak stahisi.ine ulaşmrş olur.

Dreier sivil itaatsizliğın hukuksal meşruluğunu temellendirirkery fü yi.iksek mah-

keme kararınr destek olarak almaktadır.l' İ]ki Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin
Lüth-Kararıdır:r8 Lüth, ahlaki ve siyasi bakımlardan tahammül edilemez bulduğu
bir §isöriin filmlerini alenen boykota çaSrarak, kendisini tazminatla yükümlü kılan
ve anayasaya uygunlugu tarhşmasrz bulunan (§ 826 BGB) bir hukuk normunu itılal
etmişti. Düşi.ince özgürlüğiine ilişkin temel hakkın özel hukuktaki "yayı|ma etkisi"
(ausstrahlungswirkuııg) ya da ölçülülük ilkesine dayah bir değerler takdiri, ontın bu
edimini haklı göstermişti.

Temel haklar dogmatiğinin omurgasından sayılan bu gerekçelendirme yaprıyl4
temel haklann belirli bir kullarum tarzı olarak arılaşılabilecek sivil itaatsizlik hakkın:n
temel haklar bakımından meşruluğunun karutlanmasına olanak sağlanmaktadır.

Buradaki ana sav şudur: Bir temel hakkı su:ırrlayan yasa/ sınrrlanan temel hakkın
taşıdığı arüamın ışığında görülmeli ve yorumlanmalıdır; öyle ki bu hakkın içerdigi
değerin konınmasr sürsiin. Bu amaç izlendiginde temel hak ve sırurlapo yasa arasında
bir karşılıklı etkilenme gerçekleşecektir. Genel yasalar kendi lafrzlarııa göre temel
hakka sınrr çekmekle birlikte, kendileri bu temel hakkm özgürlükçü ve demokratik
devlette değer koyucu anlamının bilinciyle yorumlanacaklar; böylelikle temel hakkı
sınrrlandırrcı etkilerinde yeniden sırurlandrılmalan gerekecektir. Bu sav sonuçta
ölçülülük ve değerlerin takdiri ilkelerine gelip dayanmaktadır.

16 R. Dreier, "Recht -Staat- Vernunft" , Stııdieıı zıır Rechtsteorie 2,FrankfurtlM, 199|, s.64.
17 R. Dreier, a.g.y., s.60 vd.
18 BverfGE7,798.
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Bu savın direnme hakkı bakımından önemi, ikinci yüksek mahkeme kararında,
Alman Federal Mahkemesinin (BGH) Paetsch kararında kendini göstermektedir.lg
Paetsctu Federal Anayasayı Koruma Dairesinin belirli uygulamalarına karşı taşıdıS
anayasal kuşku ve kaygrlar nedeniyle, yasadışı bir devlet slrnru kamuya açıklar ve
Alman Federal Mahkemesinin görüşiine göre ceza yasaslrun 100. maddesini itüal eder.

Ancak aynı mahkeme bu eylemi, değerlerin takdiri ve karşılıklı etkime kuram]arı
ile ölçülülük ilkesi gereği Anayasanın 5. maddesinin 1. frkrasına (açıklama ve basın,
bilim ve sanat özgürlügü) göre haklı bir temel hak kullanrmı olarak niteler.

Bu söylenenlerden sonra Dreier,20 sivil itaatsizlik unsurlannr taşıyan tüm ey-
lemlerin ayrır zamanda temel hakların, özellikle açıklama ve toplanma özgürlüğü ile
aynı bağlamda yer alan gösteri yürüpişü özgürlüğiine ilişkin temel haklarııı koruma
alanrna gfudiğini, koruma alanınrn, söz konusu temel hakka ilişkin normların geniş
yorumlanan bir hukuksal garanti kalıbını ifade ettiğini belirtiyor. Buna göre, yasak-
layıcı normların hukuksal kalüırıa uygun düşen eylemlerin temel haklann srnrrlan
içerisinde bulunduğunu söyleyebilmek içirç somut olayda gerçekleşen değerlerin
takdirinin, i}üal edilen normun koruduğu haklann ve çıkarların, iddia edilen temel
hakkın ışığında yorumlandıklarında, bu hakkın karşısında korunamayacaklarr so-

nucunu vermesi gereklidir. Bu durum gerçekleştiğinde, önce prima facie itaatsizlik
olarak görülen eylemin hukuksal meşruluğu ortaya çıkar.

Dreier, savrna karşı ileri süülen eleştirileri özetle şöyle karşılıyor:2l Habermas
gibi sivil itaatsizliğe taraftar olanların, hukuksal meşruluk ile sivil itaatsizliğin bir
normalleşme etkisine uğrayacağını, ahlaki temelinin sorgularur hale geleceğini, bu
nedenle yasalhk ile meşruluk arasırıda askrda kalması gerektiğini ileri sürenlere karşı,
sivil itaatsizin bu eyleme girişmekle yüksek bir dava riski altına girdiğini, çiilrıkü
hukuksal durumunun istisnai olduğunu söylemektedir.

Dreielin bu formülünün ekmek yerine taş verdiğini, önceden bilinebilir bir
koruma olmadığırır ve dikkate değer bir uygulama alarurun bulunmadığını söyleyen
taraftarlarla birlikte karşıtlar da dört çeşit argümanla karşı çıkmaktadır:

a. Gereksizlik argümanının (überflüssigkeitsargument), mevant sistemirç kovuş-
turmanın durdurulması, meşruluk nederüeri gıbi, tiim sorunlu durumlarr çözmeye
yetecek olanaklar içermekte olduğunu ileri sürmektedir. Dreier bu gerekçenin, sivil
itaatsizliğin temel haklar bakımından meşruluğunun araşhrılması görevini gereksiz
l.ılamayacağırıı söylemektedir.

1,9 BGHSt, 20, 342, 8.11.,1995.
20 R. Dreier, a.g.u., s.63.
21 R. Dreier, "Rechtsgehorsam und Widerstand", Fcstsclıri.ft fiir Rudolf Wasserırzaızıı, Neuwi-

ed, 1985, s. 313 vd.; R. Dreier, "Widerstandrecht und ziviler Ungerhorsam im Rechtssta-
at" , s.71, vd.
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b. Tehlikelilik argümanna (gefaehrlichkeitsargunıeııf) göre, böyle bir meşru sivil
itaatsizlik formüliintin geliştirilmesi "yasallık bilinci"nde (legalitaetsb«ıusstsein) zaten

gözlemlenmekte olan sarsrlmayr kuwetlendirecektir. Dreiele göre belki bunun tam

aksi gerçekleşecektir: "Hukuk düzenimizin yapısı ve bu düzende yer alan özgürlük
ve hoşgörü potansiyeli hakkmdaki bilincimiz güçlendirilebilir. Direnme haklanın
pozitifleştirilmesi srrasrnda da (md. 20 GG) ayru şeyler söylenmişti ama burıların
hiç biri ortaya çıkmadı."22

c. Hukuk devleti argümanı (rechtsstaatsargııment) ise, belirsiz ve geniş bir takdir
alanr içermesi nedeniyle bu formüliirı, devlet g""ijriir-, tezahürlerinin hesaplanabilir

ve önceden görülebilir olmasınr gerektiren ilkeyi zayıflatmakta olduğunu ileri sür-

mektedir. Dreiele göre bu doğrudur. Hem polisi hem de göstericiyi zor duruma
sokmaktadır. Ancak bu hukuk devleti ilkesi elli yıldan beri süren yasa koyucunun
genel soyıtnormlara (geııeralklausel) sığnması konusundaki eskibir tarhşma ile zaten

zayıflatılıdı. Bu gelişmeyi geriye çeviremeyiz. Arhk karar yargıca bırakılmaktadır.

d. Demokrasi argümanı (demokratieargument), parlamento çoğunluguna itaat et-

menin a}üaki ve hukuki bir zorurüuluk olduğunu, bu yüzden sivil itaatsizliS meşru

saymilun temsili demokrasi ilkesine aykırı bulunduğunu ifade etmektedir. Dreiele
göre anayasayabağ|ı bir parlamento çoğıınluğuna itaat gerekir. Yasa koyucunun
bu bağlıhğı göstermediği durumlarda doğallıkla yarg yoluna gidilecektir. Bu yargı
yolu kışkırtıcı bir yasa ihlali ile de açılabilir. Böylelikle ih]al edilen yasarun anayasaya

aykırıhğırun denetlenmesi sağlanabilir. Asıl sorun bu doğrudan yasaya aykırıhklarla
ilgili degildir. Sorun dolaylı sivil itaatsizliklerle protesto edilen kamusal kötii durum-
lardır. Belli kL bu durumda temsili demokrasi ile çelişen doğrudan demokrasininbir
unsuru söz konusudur. Temsili demokrasi de özellikle temsili diızenkrızbelirtileri ve

zahyet gösteriyorsa, ti.im öteki prensipler gibi, sapmalara ve istisnalara karşı sabırlı

olmalıdır. Sivil itaatsizlik de böyle bir kriz belirtisidir. Şu halde iki şey yapılabilir:

Sivil itaatsizlik ile ya savaşılacakhr ya da kurallara bağlanacakhr. Bu ikinci yol siyasi

anlamda ya|nız akıllıca olmayrp, anayasal düzence de emredilmektedir.

Dreielin bu hukuksal meşruluk girişiminin bizim hukuk düzenimiz içinde de

denenebileceğini düşi.inüyorutn. Alman anayasa yargısı bizimkinden bireysel başvuru
(anayasal yakınma) bakımından daha geniş olanaklar sunmakt4 -prima facie- yasaya
aykınhk savına daha çok gerçekleşebilirlik şansı tanrmaktadır. Fakat Alman Federal

Mahkemesi temel haklara dayanan bu meşruluk talebini metodolojik yollarla tanr-

yabildiğine göre, Yargıtay'ımuın da Kıta Avrupası Hukuku'nun bir kurumu olarak

almı enstri.imarüan kullanabilir olması akla yatkın göriinmektedir. Yargıç anayasaya

uygun/ fakat yasaya aykın bir fiil karşısında bulunmaktadır.

22 a.g.y,, s. 77
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Sivil itaatsizlik eylemlerinin hukuksal meşruluğunu temellendirmeyi denemek
girişimine, ceza ve haksız fiil hukukundan alışık olunan haklı savunma ve ıztırar
hali gibi hukuka uygunluk nedenleriyle bir analojik düşiinmeyi de ekleyebiliriz.

Kamusal amaçh, özgeci, şiddetsiz oluşu gibi özellikleri giderek hafifletici neden]er

olarak da anlaşılabilirler.

Ama her şeyden önce savundukları konu için kamu vicdanına seslenen bu
eylemler, bir protesto tarzı o|arak, kamu vicdarunda kendi meşrulukları için bir
hoşgöğ bir arüayış bulabiliyorlar mr? Böyle bir sosyolojik meşruluk vars4 diğer

alanlardaki meşruluk temellendirmeleri kendileri için bu oluşumdan sonuçlar ç-
karabileceklerdir.

Temsili demokrasinin karşısırıda doğrudan demokrasinin bir öğesi olarak siül
itaatsizlik -Güriz'in nitelemesiyle post-modem bir toplumsal-siyasal olgu olmak
özelliğiyle123 post-modem savların ve programlaruı devlet alanrna taşrnmasınrn

uygun bir aracr mrdır?

Hukuk devleti hedeflerinin gerçekleşmesini çerçeve alan benim tanrmıma göre

sivil itaatsizlik, hukuk devletini doğuran ve temellendiren aydırılarunac, akliyeci
doğal hukuk arüayışının bir sonucudur.

Site ile arasrnda varolduğunu düşi.ındügü sözleşmeye sadakatiyle, modem yurttaş

kirrıliğinin ömeğini veren Sokrates'h, yasalaruı emrettikleri davranış modellerine

uyıJp u)./rnamakta eleştirel ve kendi aklını kullanan sivil iltaatsiz tutumu2a gi.incel

sivil itaatsizlik eylemlerine sürekli temel alınmakla çağdaş birlikte yaşam4 önemli,
dinamik ve yaplcr bir öğe katılmış olacaktır.

V. Düşünce Özgürlüğ{inün Sivil İtaatsizlik Alanlan:

Düşi.ınmek direnmektir. Düşi.:nmeye olan hakkımız, direnmeye olan hakkrmızın

değişik bir ifadesinden başka bir şey değildir. İlki i.rsar,rn, ikincisi hukukun özüdür.
Buyurganın çizdi§, srrurların, sürekli bu her iki özde temellendirilebilmesi gerekir.

Bunun olanaksızlrğ ölçüsiinde insan onursuzlaştınlrkery itaat görevi ve haklq herkes

için son bulur. Şu halde buyurmak ve itaat istisnadır. Özgürlüg-un bu denli kural
olduğu bir yerde, ttim özgürlüklerin kalkş noktası ve kalkanr saydıSmız düşi.ince

özgürlüğii, sırurlara tahammülü en az olan bir varl* koşulumuzdur.

Konuşmamrnbu lıısmında düşi.ıncenin açklanmasına ilişkin görüş ve önerilerimi

çağdaş demokratik ve özgürlükçü hukuk devleti hukukunun aynr önemdeki öteki

yiizğ sivil itaatsizlik ile ilişkilendirerek sunmak istiyorum. Bu anlamda düşi.:nce

özgürlüğtini.in sivil itaatsizlik alarılanndan söz etınek, bu alarılanbetimlemek, çözüm-

23 A. Giriz, Fenıiııizın, Postmodernizim ae Hukuk - Bir İııceleme, Ankara,1997, s, vd.
24 H. Ökçesiz, a,g.y., s.I6 vd.
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lemek ve değerlendirmek kamusal alandaki eylemlerimize zemin oluşturan hukuk
ve özgürlük bilincimizin eleştirisine de önemli bir katkıda bulunacaktır.

Bildirimi füböliirnde topluyorum:İlki "yasaklanmşbir düşiınceninaçıklanması",
ikincisi "düşiincenin yasaklanmış bir tarzda açrklanması" başlrğuır taşıyor.

Yasaklanmrş Bir Düşüncenin Açrkl.ıırmasr:

Bir cogitatio ya da "olguların manhksal tasarımı"25 olarak düşi.ince, bir yasak-
düşi.ince de olabilir. Sokrateş Galileo ve daha niceleri düştincelerine basılan bu damga
ile hesaplaşmak zorunda kalmışlardır. Yasak düşi.ıncelerin açıklayıcısı bu yasağı ko-
yanlarca futsak alınıyor. Susması içirç dahası aksini söyleyip yaymasl için her tiirlü
yaphrım onun karşısına konuyor. Fafura bedeli yükseldikçe panik arhyor. Korku
yalnızca ruhu değil, düşiinceyi de yiyor. Buyurgan sadık uyruğunu yaratıyor.

Hangi düşiincenin yasak olduğunu, herkes toplumundan, kendi devletinden
bilir. Ve bi|iriz ki bunların niçin yasak olduğuna dair her şeyi söylemek özgürlüğü
ise sırıırsızdır. Yasak düşi.ince ashnda böylelikle de açıklanrp dağanmıza girer.

Düşiıncesi yasaklanmış kişi onu açıklamak cesaretini gösterirse bu durum
karşısında toplumun her kesiminden herkes bir şey yapar. Amabız hukukçular ne
yaparız? Biz genellikle üç davranış ti,irü sergileriz:

a. Yasa, yasadır; kesindir ve uygulanır. Hukuk güverüigı hiçbir biçimde tetılikeye
sokulamaz. Yasak düşiinceyi açıklamak kesinlikle mümkiin değildir.

b. İlgili yasa azya daçok haksız olabilir, bu yasaya biz de karşı çkyor olabıhıİz,
ama değiştirilinceye kadar uyılmak ve uygulanmak zorundadır. Hukuk banşı için
bu zorunludur. Yasak düşi.ince bu süre içinde açıklanamaz.

c. Bu her iki tutumun da vicdanımızı teskin edemeyeceği kimi durumlarda
hukuk düşiıncesinde tiim yapıyı sarsmadan, aksine onun temellerine daha d, grç
katabilecek argümanlar var mrdır?

Yukarıdaki iki yaklaşımı kendi yakın tarihinde en acı ömekleriyle yaşam§ ve
yaşatmış olan bir ülkenin hukuk uygulamasından bir ömekle bu üçiıncü davraruş
tarzrru ifade etmek istiyorum: Alman Federal Mahkemesi ve Federal Anayasa Mah-
kemesi birçok ilke kararında "Radbruch formülü" olarak anrlan bir ölçüti.i benimse-
miştir. Alman Federal Anayasa Mahkemesinin 74.02.7968 tarihll vatandaşlık ile ilgili
bir kararında (başka ülkelere sığırıan Yahudilerin Alman Devleti y.urttaşlığı rksal
nedenlerle ellerinden alınmışh.) bu ilke şöyle ifade edilmişti: "1- Nasyonal Sosyalist
hukuk kurallarırun hukuk olarak geçerliligi, bunlan uygulamak ve sonucunu tanı-
mak isteyen bir yargıcın hukuk yerine bir haksızlık hükmü vermiş olaca$ derecede

25 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosoplıicııs, çev: Oruç Aruoba, Istanbul, |985, s.25.
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adaletin temel ilkelerine açk bir biçimde ters düşmesi durumunda reddedilebilir.
2- İmparatorluk Vatandaşhk Yasasının 11.11.1941 tarihli (RGBI 7, 772) on birinci
karamamesinde adaletle olan çelişki öyle katlanılmazbir dereceye ulaşmışhr ğ bu
kuralın başlangıçtan beri yok sayrlması zorurıludur. 3- Hukukun kurucu ilkeleriyle
ters düşen bir yasal haksızl* uygulanmakla ve kendisine uyulmakla hukuk olma
özelliğini kazarımaz,"'6 Bu üçi.incü şıkta da ilke olarak hukuk güvenliffnin korundu-

ğunu görüyoruz, ancak düşiirıceyi yasaklayan yasa adalete, hukukun temel kurucu
ilkelerine, öylesine ters düşer ki artık burada yalnızca hukuk güvenliği kaygısrnr
öne çıkarmak kendi başuıa bir adaletsizlik demek olur. Buna göre hAlA yas4 yasadır
demek en büyük keyfilik ve acrmasrzlrktrr.

Yasak düşi.incenin olduğu yerde, ayrrca onu açıklayabilme hakkın:n srnrrlarrnr

tarhşmak olanaksızdır. Bir düşiıncenin açıklanmasırun koşullarının belirlenmesi ile
belirli içeriklerin yasaklanmasr arasrnda dikkatten kaçan bir fark vardrr. Bu ikincisi
kazuistik bir yapı gösterir. Burüarın aynca ilk durumdaki açklanma koşullarına
tabi tutulmalarr mantrksal bir çelişki oluşturur. Şu halde AİHS'nin 10. maddesinin 2.

{rkrasında yer alan sırurlamalar ik önce yasak olmayan düşi.:ncelerin açıklanmasrrun
genel yasaklanma koşullarını belirleyen ölçütlerdir.

Açklama özgürlüğiirıi.in srrurlanması, belirli bir düşi.incenin yasaklanması sonu-
cunu doğurabilir. Böylelikle belirli bir düşiincenin yasağ ortaya çıktıktan sonıa, onun
açıklanması özgürlüğünden ve koşullarından söz etmek anlamsrzdrr. En sonunda
bu yolla, bir ülkenin yasak düşüncelerinin bir listesi görülüa okunur, düşi.inenleri
tutuklarur, hapsedilir hale gelir. Düşiincelerin etten kemikten olduğunu anlarız.

İnsan en büyük sorumluluğunu düşi.ince özgürlüğ1 karşrsında taşımaktadır. Bu
özgürlük, insanın yaratma özgürlüğüdür ve tiim ti.iketme özgürlüklerinin gördüğü
korumanrn üsti.inde bir koruma görmelidir.

Yukanda, açıklayabilme koşullarının belirlenmesinirı, sonund4 bir yasak dü-

şiinceler listesi doğurduğrıntl bu listenin giderek kendi kendine uzadığıru, bir yasak
düşüncenin başka bir yasak düşi.inceye yer açtığn söylemiştim. Sınrrlama ölçütleri
ne kadar çok ve açıklama alan ne kadar dar ise, düşi.inen insan bu yeteneğinde o
kadar gerilere sürüklenmektedir.

Tüm hukuksal sırıırlama ölçütlerine ve bu ölçütlerin psiko-sosyal nedenlerine
rağmen bir düşiınce, en ilk biğmiyle, yukarıda Wittgenstein'ın tanrmryla verdiğim
gibi, olguların mantıksal bir tasarrmıdır. Bu tasarrmrn, diskura katrlarılarrn, hakikate
bağhlık içerisinde, ayncalıklaruıın bulunmadıgı ve baskıdan annmış bir ortamda firsat

eşitliğine ve konuşma özgürlüğiine sahip oldukları bir "ideal konuşma durumu"nda
"daha geçerli kanıt" gıicüyle temellenen bir konsensüsiin hakikat veya doğruluk

26 BVerfGE 23,98;R. Dreier, "Der Begriff des Rechts", Recht- Stat- Verııııft, Stııdien zur Recht-
stheorie 2, Frankfurt / M, s. 100'den aynen.
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ölçüti.i olabildiği bir süreçsellikte başkası için bir arüam ve değer taşıyabileceğini

söyleyebilirim. Habermas'ın burada verdiğim bu ideal konuşma durumunu "yasak

düşi.ince"nin olamayacağı yolundaki savımın önemli bir yaru olarak gördüğümü
söylemeliyim. Bu savrmrn yine aynı önemde başka bir dayanağı ise, Poppeli. y*-
hşlanabilme ölçüti.idür. Bilindiği gibi yanlşlama görgül bir yapının bir gözlem ile

çürüti.ilmesidir. Popper intersübjetkif görgül önermelerin nihai doğrulanmalarırun

değil, nihai yarüışlanabilmelerinin mümki.in olduğuna dikkat çekmiştir. Bu ifadede

de monolojik tutum yerine diyalojik futumlu, daha iyi kanıt yolunda süreçsel bir
tartrşma durumunun gizli bulrınduğunu görüyoruz.

Yasak düşi.inceleri doğuran düşi..ince özgiirlügü sırurlannın bu çerçevede ne kadar

otoriter, monolojik tarzda bir hiyerarşik ilişkiye zorladığınr düşiinebiliriz. Şu halde

bu özgürlüğün sırurlarının böyle bir tarhşma ortamrnrn kurulmasınr engellemeyecek

biçimde belirlenmesiyle doğru bir iş yapmış olabiliriz.

Bilindiği glbibiz kendimizi dilsel olarah bildirme ve dilek kiplerinde ifade

ediyoruz. Bildirme kipleri düşiince içeriklerini yukarıdaki ideal konuşma ortamma

en iyi biçimde taşıyan yapılardr. Manhksal yapı|ar, doğruluklarnın denetiminin ve

yanlışlanabilirliklerinin mümktin olduğu ifadelerdir. Bunların gerçek kişilerin kişilik
haklarının korunması dışmda başkaca sınrrlamalara tabi tutulması insanrn düşiinme
yetisinde billurlaşan insan onuruna ve "insan" ölçütlü bir kamusal alanın özgürlükçü
ve demokratik biğmde yapılanması talebine aykırılık oluşfuracaktır.

Gerekiyors4 ancak dilek kipindeki ifadelere bugiinkü insan haklan hukukuntın
sırurlamaları getirilebilir. Bu durumda dahi hukuk devletinin temel düşi.iırıcesinin

ilkesi iız dubio pro libertate asla tınutulmamalrdır. Burada önemli bir noktayı belirt-

mek isterim: Bildirme amaclmrz ya|rıızca dilsel yapılarda ve bildirme kipinde en

uygJn biçimde gerçekleşmekte ve bu biçimiyle en yüksek derecede korunmaya
alınmaktadır. Dileklerimizin dilsel yapılar dışında da ifade olanaklan ve kimi zaman
daha etkili yolları bulrınmaktadır. Bu ifade yollarını bildirme kipindeki ifadelerle

kanşhrmamalıdrr.

Yukarıda yasak bir düşiincenin açklanması karşısında hukukçuların ne yapabi-
leceklerini sormuştum. Şimdi, yasak bir düşiınceyi açıklayan kimsenin bunurüa ne

yaphğının da sorulması gerekir. O tek sözle, direnmektedir. Bu futumtın üç alt ti.irü

vardrr. İlki ve ikincisi sivil itaatsizligi içerir. Üçtlr,ctlsti bir isyan, bir başkaldırıdır.

İlk sivlü itaatsizlikte kişi, yasak bir düşi.inceyi bildirme kipinde açıklar. İkinci-

sinde, bir yasak düşiıncenin bildirme kipinde açıklanabilmesine izin verilmesi için
kişi, dilek kipindeki ifadelerini dilsel yapılarla birlikte seş futum, işaret ve biçimlerle

de açıklar.
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Sivil itaatsizlik olarak nitelenemeyecek açıklamalar, bu iki durumtın dışında
kalan ve insan hakları hukukunun gi.inümüzde çizdiği suırrların dışına düşen dilek
kipinde yer alacak sözler, işaretler, tutumlar ve biçimlerdir.

Burad4 kendisinden hareket etti$m sivil itaatsizlik tanrmı şudur: Sivil İtaats2lik

hukuk devleti idesinin içerdiS üsti.in değerler uğruna kamuya açık ve yasaya aykırı
olarak gerçekleştirilen, bu sırada üçtincü kişilerin daha üsti.inbir hakkınr ğğnemeyen
barışçıl bir protesto edimidir.27

Görülüyor k| yasak bir düşiincenin dilsel bir yapıda ve bildirme kipryl" açıklan-

masıyla ve yasak bir düşi.incenin bu yapıda açklanabilmesini sağlamak amaçh dilek
tarzırıdasöz ve edimlerle, bir sivil itaatsizlik olayı gerçekleşmektedir. Hukuk devleti

idesinin içerdiğ.i değerlerle çelişen amaçlar uğruna dilek tarzında söz ve edimlerle

gerçekleştirilen bir yasaya ayl«rılık ile de sivil olmayan bir itaats2lik, bir başkaldırı,

pasif veya aktif bir direniş eylemi ortaya çıkabilir.

Düşüncenin Yasaklanmrş Bir Tarzda Açrklanmasr:

Yasak düşi.incenin açıklanmasına ilişkin her iki sivil itaatsizlik eylemi "doğru-
dan, dolaysız sivil itaatsizlik" ttiriinü oluşfurmaktadır. Ancak dolaylı ya da dolaysız
olsun her sivil itaatsizlik, bir düşi.ince açıklaması olmasr dolayısıyla düşi.ınce ve ifade

özgürlüğü alanrna girmektedir. Başka bir deyişle, bir eylem sivil itaatsizlik olarak

nitelendirildiği anda düşiınce ve ifade özgürlüğ'unün koruma alarunda yer almak-

tadır. Burada, açıklamanrn bildirme veya dilek kipinde bulunmasrnrn bir önemi
yokfur. Düşi.ince ve ifade özgürlüğü yanında bunlarla ilişkili diğer temel haklar ve

özgürlüklea bı larz bir sivil itaatsizliğin anayasal meşruluğunun temellendirilme-
sinde kullanılabilmektedir. Bu alan ne kadar geniş ise, söz konusu eylemin hukuksal
meşruluğu o denli olanaklıdır.

Düşiıncenin yasaklanmış bir biçimde ifadesine ve meşruluğu tartışmasına
Yargıtay'ın Sekizinci Ceza Dairesinin şu kararırıı ömek verebilirim: "Çoğunluğu Ha-
cettepe Üniversitesi öğrencilerinden olan saruklann iiniversite harçlarınr protesto için
yasal zemindeki girişinıleri ve hatta TBMM Başkanlığ'na 300.000 imzalı,yazıbaşvuru-

larından sonuç alamayınca, bir kısım arkadaşlarının maddi güçlükler nedeniyle harç

ödeyememekten kayıtlarırıın silineceği bilgisini de alrnca isteklerini en etkili biğmde
yansıtabilmenin en uygun yeri olarak yaffırna görevi yapan parlamento platformrınu

seçtikleri, olay gtinü birer birer meclis binasının dirüel.ici bölümiıne girmeyi başar-

dıkları, (...) bir kız arkadaşlarırıuı gizlice getirdiği 'harçlara hayı{ yazılıbir pankarh

açıp, göri.ınti.ileyecekleri sırada güverüik birimlerinin müdahalesiyle eylemlerinin
engellendiğL bir kısım öğrenci saruğın da'eğitim özgürlüğü engellenemez'biçimin-

27 H. Ökçesiz, Siuil İtaatsizlik, s.130
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deki slogan atma davranrşlarının da ön]enerek (...) dışan çıkarıldıklan arılaşılmıştır.
(...) Anayasamzın başlangıcında her Türk vatandaşının Anayasadaki temel hak ve
hürriyetlerden yararlanma hakkına sahip olduğu gösterilmiş 12,veizleyen madde-
lerinde temel hak ve özgürlüklerin nitelikleri belirtilmiştir. (...) 10.12.1948 tarihinde
Türkiye tarafrndan da kabul edilen İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin 26. mad-
desinde her kişinin eğitime hakl,ı olduğu, eğitimin paras:.z olmasr gereği ve yüksek
öğretimin herkese liyakatlerine göre açık olacağı öngörülmüş, Türkiye'nin de taraf
olduğu İnsan Haklannn ve Temel Özgürtüklerin Korunmasrna İlişkin Sözleşmeye
ek 20.03.1953 tarihli Paris Protokoli.ini.in 2. maddesinde kimsenin öğrenim hakkından
yoksun bırakılamayacağı kuralı benimsenmiştir. Bu ulusal ve evrensel kriterlerin
ışığında san:kların bir krsrm arkadaşlarınrn sırf maddi güçli.ikleri nedeniyle iiniversite
kayıtlarının silinmesi kuşkusuyla, işlev ve potansiyeli yasama olan bir platformda
masumane bir davranş biçimi ve demokratik bir tepki olarak sergiledikleri eylemin
2977 sayılıyasa kapsamında değerlendirilmesi olanakh bulunmadığı gibi, kalkışma
aşamasında kalmış kabahat ttirtirıdeki TCK'nun 537. maddesindeki pankart asma
suçunu da oluşturmayacağı, esasen kendilerine meclis iç tiizüğüni.ın 145. maddesi
uyarmca disiplin işlemi uygulandığı belirlenmiştir. Açıklanan nedenlerle sanrklar
vekillerinin temyiz itırazl.an yerinde görülmekle hükmi.in bozulmasına 27.03.1998

güniirıde oy birliği ile karar verildi."

Yargıtay'ın Sekizinci Ceza Dairesinin oy birliği ile verdiği bu kararda Dreielin
temellendirmesini ve yorum yöntemini kullanmakla elde edilebilecek bir gerekçe
ve sonuç ortaya çıkmıştır. İlk önce başta ifade özgürlüğii olmak üzere öteki temel
hakların koruma alanında görülen bu primn facie yasaya aykırılık ayflca/ "işlev ve
potansiyeli yasama olan bir platform da masumane bir davraruş biğmi ve demok-
ratik bir tepkinin sergilenmesi" olarak nitelenmekle, sivil itaatsizliğin etik öğelerine
yollama yapılmakta ve bu açıdan da bir meşruluk bahşedilmektedir.

Sonuç olarak, insan onuru kaynaklı demokratik, özgürlükçü ve hukuk devleti
idesine göre yapılacak bir kamusal alanın oluşmasr, gelişmesi ve süreklilik kazarı-
masr bakımından oldukça önemli bu iki temel kavram, düşi.ince özgürlüğü ve
sivil itaatsizliği burada birbiriyle ilişkilendirerek bunlardan her birinin bir diğeri
karşısında taşıdığı toplumsal ve hukuksal arılamınr, değerini kendi bal«ş açrmdan
temellendirmeye çalışhm. Görüyorum ki, düşünce özgürlüğiiniinbu sivil itaatsizlik
alarüarı, düşi.incenin var olabilmesi için ayırdnda olunmasr ve hoyratça çiğnenme-
mesi gereken alarüardır.

Düşiıncenin her birimiz için değerini Pascal'rn şu sözlerinden daha iyi ifade
edemeyeceğimi düşi.inüyorum: "Yeryizijnde en kırrlgan şey olan bir kamışhr insan
yakıızca. Ama düşi.inen bir kamış. Onu yok etrnek için ti.im evrenin kendini donatrnasr

gerekmez. Hafif bir rizgdr, bir su damlasr onu öldürmeye yeter. Fakat evren onu yok
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edecek olsa bile, insan kendisini tahrip eden şeyden daha asildir. Çiinkü o öleceğini
bilmektedir. Tüm ewenin onun üsttindeki üstiin g"ciir,iirr ayırdındadır. Ama ewenin
bundan hiç haberi yoktur. İşte tiim onurumuz düşiinmekte yatmaktadrr."2s

VI. Bir STK'yı (Sivil Toplum Kuruluşu) Sivil Yapan Şey Nedir?

önce, "hukuk nedir?" sorusu kadar önemli ve temel bir soru üzerinde duralrm:
"Direnme hakkı" nedir? Hukuk felsefesinin temel bir sorusu da budur zaten. kötii
niyetli değil isek eğer, insanların samimiyetle bu temel hakkırır tanrmadan, hiçbir
hakknı tarııyamayız. Dolayısıyl4 direnme hakkının -ama tabii, hukuk devleti çer-

çevesinde- tezahürü üzerinde biraz düşiinmemiz lazım. Çiinkü hukuk devletinin
kendisi de bizatihi bu hakkın yüzyıllar boyu kullanılarak ortaya çıkardığr siyasal bir
ti.izel yapıdır. Eğer hukuk devletini ttizel statik bir yapı olarak değil de, bir program
olarak algılamak istersek -ki hukuk devleti, sadece statik, donmuş bir di.izen degil, hep

ileri sürülen bir talepler bütünü olarak görülmelidir-, hukuku yaşatan ve devindiren

şeyirç insan:n temel haklarırun özi.inde bulunan ve en temel hakkı olan "direnme

hakkl" olduğunu kabul ederiz. Hukukun tiim yapısında hangi temel hukuk mefrıi
olursa olsun, bu hakkı muhakkak görurin. Siyasal metinlerde de vardrr bı. 1789

İhsan Haklan Bildirgesi gibi, anayasalara, isterseniz ceza kanunrrna, isterseniz medeni
kanuna bakın; hep diğer haklarla birlikte düşi.inülmüşttir, onlarırı gölgesi gibidir.

Hem hukuk devletini hem de hukuk devletinin hayat kazandığr sivil toplumu
taşıyan ve sivil toplum kuruluşları dediğimiz kuruluşları sivil kılan temel özellikleri
nelerdir, bu özellik onlara nereden gelir? Acaba her sivil toplum kuruluşu, gerçekten

sivil olmak yeteneğne sahip midir? Yani, tarhşmak istediğim nokta şudur: Bir STK'yı
"sivi.l" yapan şey nedir? Ben yaklaşık dört sav belirledim btınu tartışabilmek için.

Bu savlardan ilki şöyle; bir sivili itaatsiz yapan şey ne ise, bir STK'yı sivil yapan

şey de odur. Bir başka deyişle, bir yurttaşın sivil itaatsizliğinin koşullarl bir STK'nın
sivilliğinin de koşullarıdrr. Burada anahtar kavram, "sivi|" yada"yırttaş" kavramr-
dır. Yurttaş ve STK kavramlan siyasal düzenin, üsti.in kamusal değerlerin kurduğu
büti.irılüklerdir.

İkinci savım şu: çıkar gruplarıyla sivil gruplar arasında ciddi bir ayrnm vardır.
Bir çkar grubtınun direnişŞle bir siül grubun sivil itaatsizligini birbirinden ayrrmak
gerekir.

Üçrr,.ti sav şudur; bir grubun ne zaman kendi çıkarına ve ne zamar7sivil olarak
hareket ettiği birbiriyle karıştırılmamalrdır. Grup hareketlerinde birbirine benzer
tarzda özgeci ve bencil motifler görebiliriz.

28 B. Pascal, Pensöes. Überdie Religion und einige aııdere Gegenstaende Übertragen und herausge-
gebeıı a. Euıald Wasmuflı, Heidelberg,7978, s.248 vd.
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Sonuncu sav, benim de asl_ında temel ölçü olarak almak istediğim bir husus. Bir
bireyi ve bir STK'nın sivil yapan şey, her ikisinin de, gerektiğinde bir sivil itaatsiz-
lik eyleminin aktörü olmaya kendilerini hazrr ve istekli hissetmeleri ve bu duruşu
göstermeleridir.

Görüldügü gıbi bir hayır kuruluşu, her zamar| bir sivil toplum kuruluşu de-

gildir. Tabii ki iyi bir kuruluştur, yüksek bir amao, ideali vardrr ve hayrrlr, iyi bir iş
yapmak istiyordur. Ama onu, buradaki anlam ve kavrayrşımızLa, bir sivil toplum
kuruluşu sayamayl.z.

Şimdi de, bir sivili itaatsiz yapan şeyin ne olduğunu söylememiz gerekir. Çiinkü
biraz önce bunun, bir STK'yı sivil yapan şey olduğunu ileri sürmüşti.im. Bir sivili
itaatsiz yapan şey, Sokrates'in tutumunda kendisini gösteriyor. Sokrates diyor ki;
"Ben bir hukuk norrnunu/ onun bana emrettiği dawaruş modelini ciddiyetle, dikkatle
incelerim. Eğer adil ise, o davranrş modeline uyarun; adil değilse uyrnam/ buna itaat

etmem. Ama yargrçların benim hakkımda verecekleri hükme itaat ederim. Çiinkü
yargıçlarırı benim hakkımda hi.ikiirn vertne yetkileri, adaletlidir. Fakat buradan tersine

giderek, bana emredilen her davranrş normuna uymam gerektiği gibi bir sonuç da

çıkmaz bundan (...)." Sokrates'in söylediğinin çağdaş yorumu budur.

Thbil Sokrates'i bize hep yanlış öğrettiler, bu çerçevede baktığımızda, yasaya
itaatin -neredeyse körü köriıne itaatin-bir ömeği gibi gösterdiler. Hayır; Sokrates'in
fufumu, bilinçli çağdaş hukuk devleti yurttaşının eleştirel tufumudur. Hem siteye

itaatiyle, hem de kendisine emredilen davranrş normlarına eleştirel bakşıyla. Bu tabii
ki çok degişik bir tutumu içeriyor.

Ana hatlarıyla ve krsaca "bir yurttaşın sivil itaatsizliğinin koşullar1 bir STK'nın
sivilliğinin koşullarıdır" dedi$mize göre, sivil itaatsizliğın koşullarrnr da bilmemiz
|azım. Şu halde, sivil itaatsizlik, belirli şartlarda bir son çağn olarak sivil topluma ve
sivil toplumun taşılnosı olan siyasal örgütlenmeye, değişik dozda bir uyan mesajı

iletmektir. Ama iletişimi koparmak için değil, iktidarı değiştirmek için değil, siyasal
egemenlik modelini alt üst etmek için degil; tam tersine, ulaştınlamamış bir sesi

degişik bir tonda, değişik bir düzlemde, yeniden çıkarmak, yeniden yükseltmek an-

lamında bir mesajdır bu. Yani iletişimin değişik bit tarzıdır; bir iletim de$l, bir tebliğ
deği} bir dayatma değil. İletişimi kurmaya çalışmak, yani bir iletişimi canlandırmak
düşi.ıncesi vardır burada. Sivil itaatsız kişi veya grup, dikte edery kendi menfaatlerini
gerçekleştirmek için ikna etmek isteyen bir diktatör değildir; tam tersine, ikna etmek
isterken ikna edilmeye de açık isek, ancak iletişim kurabiliriz onurı]a. Öteki tiirlüsü
ileüm olur veya tebliğ etmiş olursunuz. İleten kimse ya peygamberlik ya diktatörlük
yapar; iletişimi isteyen kimse, ikna edilmeye açık olduğu için gerçekten demokra-
tiktir ve demokrasinin önemli bir yolu da, kimi zaman bu damarlar tıkandığında
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o ytiksek sesi çkaran Kassandra'drr; onun çğlrğr-ır, bu sefer sivil itaatsizlik olarak,
siyasal düzene ve sivil topluma duyurmamız gerekir.

Dolayısıyla, bir toplum kuruluşu ve onun üyeleri, gerektiğinde sivil itaatsizlik
eyleminde bulunmaya kendilerini hazrr hissediyorlarsa -ki her zamar. deSL ama
ruhen ve bilinç olarak buna hazır olmak gerekir-, bu duruşu sergiliyorlars4 işte be-

nim ölçüttimle o toplum kuruluşu, o inisiyatif, grup veya topluluk, bir sivil toplum
kuruluşu olmak niteliğini taşır.

Burada tabii farklı bazı tasnifler var; birincisi, sivil toplum kuruluşu olmak
ihtiyaonda bulunmayan çok iyi dernekleı val.ıflar vb. kuruluşlar olabilir; onlar
kendilerini böyle tanıtınak zorunda değiller. İklncisi, çıkar grupları şeklinde örgüt-
lenmiş bazı kuruluşlar olabilir, bunlar da kendilerini sivil toplum kuruluşu olarak
tanrtmak zorunda değiller. Herkes, kendi alanında, kendi işini yapabilir. Ama sivil
olmak istiyorsak, o zaman sivil olmann gereğini, y;ırıi Sokrates'in tutumuntç hem
kurumumuzun yapısallığırıda hem de üyelerimizin manevi duruşunda gösterebi[yor
olmak gerekir. Yani, bir çıkar grubu ya da bir meslek grubu tabii ki mensuplarınln

çıkarlannr savunacak, konumlanru iyileştirmeye çalışacak, bunun için de toplum
içerisinde kendi siyasal söylemini genişletecektir. Burada sivil topluma dönük bir
özgecilik yoktur; oysa sivil itaatsizlik eyleminin öziiırde, onun bilinç içeriğınde, hep
bir özgecilik vardır, kamusal saydıgrmız üsttin değerlerin ne pahasırıa olursa olsun
savunulması düşiincesi vardrr.

Dolayısıyla, bir meslek grubtınun, üyelerinin yararlannr savunan mesajıyla, yine
onun başka bir platformd4 başka bir bağlamda bu üstün kamusal değerleri savunur

şekilde giindeme girmesi, bir kişilikte değişik zamarüarda değişik ortamlarda ayrı
ayn rollerin ortaya çkması demek olur. Mesela bir sendika kendi işçilerinin haklanna
yönelik olarak, kendi toplu pazarlığırıı yapmak içiıı giriştiği çalışmaları::ı yanında
ülke ekonomisine yönelik başka ti.irlü mesajlar da verebilir. O kamusal alanda üsti.in
saydıSmız değerlerin gerçekleşmesi içirç sivil saydığrmrz ve sontrnda da böyle bir
eylemi gerektirecek tarzda, bir itaatsizlik bildirimini içeren tatzda mesaj verebilir ve
eylemde de bulunabilir. Yani, sivil toplum kuruluşlary bizatihi bir sivil itaatsizlik ru-
hunu taşıyacak şekilde örgütlenebilirler ya da belli toplumsal gruplar, za7r.arlzarr.ar.
bu sivil özelliği taşıyacak girişimlerde bulunabilirler. Ancak, her lobiciligi, her meslek
menfaati savurunasrru da bir sivil toplum kuruluştı modeli olarak almak zorunda
değiliz. Bu bağlamda kuruluşların bir sivil toplum bağlıhğndan söz edebilirız.Bir
kuruluş bu bağhlıgı gösterdiği yerde ve taşıyabildiği sürece bir STK olabilmektedir.
Bu bağhlıgı programlarrndan okuyabiliyor ve geçmişlerinde gözlemleyebiliyor isek
orılara STK diyebiliriz.

Bunları birbirinden ayırabilirsek birçok karışıklığr da ayıklamrş oluruz ve ger-

çekten sivil olana ve sivil olanın bir kamusal konucla son çare olarak başvurulacak



228 FELsEFE soylEşiı_rni

olan sivil itaatsizlik tufumuna biraz yer bırakmış oluruz. Çünkü sivil itaatsizlik,
aslında bir kadavra itaatini tamamen dışlayan ve gerçekte de siyasal düzene ve sivil
topluma bilinçli bir sivil itaati getiren duruş ve davranrş tarzıdır. Bu noktaya dikkatle
bakmak gerek; sivil itaatsizliğin hemen öbür yüzü, yüksek bir bilinç dizeyi taşıyan
sivil itaat durumudur. Çiinkü siyasal diizerüer, toplumsal barrş ve hakikaten başanlı
külti.irel bit dijzey, anlamlı bir sivil itaati gerektiriı sürekli bir kargaşayı değil. Ama
btını,ın bedelı, gerektiglnde o sivil itaatsizliği gösterebilme cesareti ve vicdani bilincin
içeriğidir; buna çok dikkat etmek gerekiyor.

VII. Son Sözler:

Sivil itaatsizlik i.izerine daha önce yazdıklanmın bir kolajından oluşan bu metrrin

bu konu üzerinde düşı,irımeye ve tarhşmaya yetecek derecede bir yeterlilik taşıdığr-
na inanryorum. Bunun her şeyin söylenmediği, ancak pek çok şeyin söylenmesine
kapılar araladığı bir sunuş olarak arüaşılması yerinde olacaktır.

Maltepe Üniversitesi'nin Felsefe Böltimü'niin bu konuya ilgi duyması beni mutlu
etti. Bugi.irıe değin toplumsa} siyasal muhaliflerden ilgi görenbu konu ve materyali,

bu kez burada bilimsel ve felsefi bir ilginin konustınu oluşturdu.

Sivil itaatsizlik, kanrmca ciddiye a]ınması gereken sosyal ve siyasal bir manivela-
dr. Tıkanma durumunda değişimi teröre, baskıya ve anarşiye saphrmadan olanaklı
kılabilecek bir eylem tarzıdır. Bu nedenle, ne olduğu ve ne olamayacağı konustında
aydırılanmak gerekiyor.

Sivil itaatsizlik vicdani bir duruş olduğu kadar, güçlü bir iletişim yöntemidir.
İletişim yöntemi olarak sivil itaatsizliğin başarıya ulaşabilmesl ona hAkim olan ti,im

tinse| psikolojik ve sosyal zeminin yeterince bilinmesini gerektiriyor. Kişisel arüamda

vicdani duruşun safiyeti, eylemin gerçekleşme si.irecinde bugtine degin sayabildiğmiz
yedi büyfü erdemin izlerini taşımakla kendini gösterecektir: Bunlar bilgelik, cesareÇ

ölçülülük adalet, inanç umut ve sevgidir.

Sivil itaatsizlik özverililik ve özgecilikte bir toplumsal siyasal futarhlık srnavıdır.
Tutarlılığın gerektiğinde sivil bir itaatsizliği talep edebileceğini ve tercihimize göre

uygar olmanın içinde ya da dışnda kalacagrmızı bilmeliyiz. Bunun dşırıdaki yaşamın
onur krrrcr olduğunu içimizde bir suı ile duyumsarız.
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