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1932’de Dresden’de doğan Baum, 1961’de Köln’de avukat olarak çalışmaya başladı. 1962-1972 yıllarında Alman İşverenler Birliği Federal
Örgütlenmesi yönetiminde yer aldı.
1954’ten beri Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi olan Baum, Federal Genç
Demokratlar ile Liberal Gençlik Örgütü’nün başkanlığını yaptı, Köln’de
yerel siyasette görev aldı. 30 yılı aşkın süre boyunca FDP yönetimi de
dahil farklı görevlerde çalıştı, dokuz yılı FDP Eyalet başkan yardımcılığı
olmak üzere Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Örgütlenmesi’nde FDP başkan
yardımcılığını yürüttü.
Gerhart Baum uzun yıllar (1972-1994) Federal Almanya Parlamentosu
üyesiydi. Helmut Schmidt’in başbakan olduğu sosyal demokrat-liberal
hükümette (1978-1982) İçişleri Bakanı oldu. Bu dönemde RAF’la mücadele dahil, özgürlük ile güvenlik arasındaki gerilimli ilişki üzerinde
çalıştı. Eylül 1982’de sosyal demokrat-liberal koalisyon sona erince diğer FDP’li bakanlarla birlikte istifa etti. Helmut Kohl hükümetinde kendisine sunulan Adalet Bakanlığı teklifini reddetti. Bu tarihten itibaren
milletvekili olarak yurttaşlık hakları, çevre ve kültür politikalarıyla ilgilenmeye başladı.
1992’den başlayarak, önce BM İnsan Hakları Komisyonu Alman Delegasyonu Başkanı olarak Cenevre’de, ardından BM İnsan Hakları Özel
Temsilcisi olarak Sudan’da çalıştı. Avukat kimliğiyle trafik kazası mağ-
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durlarının temsilcisi olarak Doğu Avrupa hükümetlerine danışmanlık
yaptı ve zorunlu işçi olarak çalışan Rus vatandaşların Federal Almanya’ya karşı açtığı davada onları savundu. Bugün halen Uluslararası Af
Örgütü ve İnsan Hakları Gözlemevi’ndeki görevini sürdürmektedir.
Gerhart Baum ayrıca Federal Anayasa Mahkemesi’ne intikal eden
anayasayla ilgili bir dizi davaya da katıldı. 2004 yılında, organize suçla mücadeleyle ilgili yasanın (telekulak) en önemli bölümlerinin insan
onurunun ihlali olarak sınıflandırılmasını ve anayasaya aykırı olduğunun
kabulünü sağladı. Baum daha sonra, özel bilgisayarların çevrimiçi denetlenmesini mümkün kılan Kuzey Ren Vestfalya yasasına karşı dava
açarak bu davayı kazandı. Federal Anayasa Mahkemesi’nin 2008 tarihli
bir kararıyla, bu tür müdahalelere yalnızca özel koşullarda izin verilmesini sağladı.
Gerhart Baum’un özel ilgi alanlarından biri de kültür. Devlet radyo ve
televizyon kurumunun kültür yayıncılığı işlevini yerine getirmesi ve
“Yeni Müzik” için çalışmalar yapan Baum, halen Stuttgart’ta “Yüzyılların
Müziği” projesinin yönetim kurulu üyeliğini, çeşitli kültür kurumlarında
ve Kuzey Ren Vestfalya Kültür Konseyi’nde başkanlık görevlerini sürdürüyor.
Gerhart Baum, yurttaşlık ve insan haklarının yanı sıra ilgilendiği pek çok
konudaki sayısız yayına aktif olarak katkıda da bulundu.
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O halde esaretin cazibesine direnebilmek için ihtiyacımız olanlar:
Yalnız kalsak bile yolumuzdan sapmama becerisi; çelişkileriyle, çatışmalarıyla insanların dünyasında yaşama
arzusu; teslim olmayan gözlemcinin
disiplini; bir bilgi ve eylem aracı olarak akla olan tutkulu bağlılık.
Ralf Dahrendorf (1929-2009)

ÖNSÖZ

B

u kitabın Friedrich Naumann Vakfı İstanbul
şubesinin girişimiyle Türkçeye de çevrilmiş olması
beni çok mutlu etti. Kitap benim özgürlük mesajımı, yurttaş ve insan hakları bağlamındaki özgürlük mesajımı içeriyor. Güvenlik ile özgürlük arasındaki gerilim
onlarca yıl boyunca siyasal gündemimin ilk maddesini
oluşturdu. İnsan hakları mücadelemin peşinde yıllarca
dünyayı gezdim. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları
Komisyonu’nda ülkemi temsil ettim ve Sudan’da BM insan
hakları gözlemcisiydim. Bu kitap öncelikle Alman halkına
hitaben yazılmıştır.
Savunduğum temel görüşler, otoriter ya da demokratik
yapılarından bağımsız olarak bütün toplumlar için geçerli.
Otoriter toplumlarda yaşayan insanların diğerlerine oranla özgürlük ihlallerine daha fazla maruz kalmaları doğal
elbette. Ama demokratik toplumlarda da düşündürücü gelişmeler yaşanmıyor değil. Ancak bu ülkelerde açık bir eleştirel tartışma yürütmek mümkün ve bunun sonucu genellikle, siyasette ve toplumda verilen kararların düzeltilmesi
oluyor.
Gerhart Baum | Temel Hakları Korumak
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Kitabımın Rusçaya, Ukraynacaya ve Azerbaycan
Türkçesine çevrilmesinin amacı, bu dillerin konuşulduğu
ülkelerde faaliyet gösteren Naumann vakıflarının demokrasiyi desteklemeye yönelik programlarında materyal olarak kullanılmasıydı. Özellikle demokrasinin giderek savunmaya muhtaç hale geldiği Rusya’daki partnerlerimiz bütün
ülkede düzenledikleri etkinliklerde kitabı tanıttılar ve sivil
toplum temsilcileriyle içeriğini tartıştılar.
Okurlarımın içinde yaşadıkları toplumda faaliyetlerde
bulunurken, benim deneyimlerinden faydalanabileceklerini düşünüyorum.
Nedir kitapta ele alınan konular? Kitabın çıkış noktası, benim ülkemin anayasası. Son yüzyılda yaşanan Nazi
barbarlığının ardından otoriter devletin sonunu temsil
eden bir anayasa bu. Özleri çoğunluk oyuyla dahi değiştirilemeyen asal haklar, yurttaşın temel haklarıdır. Bu hakların çıkış noktası, 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nde “insanlık onuru”nu tarif eden ahlaki
ilkedir. İnsanlık onuru dokunulmazdır, devlet erkinin görevi, ona saygı duymak ve onu korumaktır. Temek haklar
–yeni olan bu– bağlayıcılığı olmayan niyet beyanlarından
ibaret değildir. Temel haklar ihlal edildiğinde dava açılabilir. Her yurttaş toplumda devlet ve diğer kurumlara karşı
temel haklarını savunabilir. Temel haklar doğrudan kullanılan ve bağlayıcılığı olan haklardır.
Bu kitapta temel hakların Almanya’da da günbegün
hangi tartışmalara, itirazlara yol açtığını, bireyin, ifade ve
basın özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, özgür sanat ve elbette serbest seçimler aracılığıyla bu itirazlara nasıl karşı
durulabileceğini ele aldım. Öte yandan yasalara uyulmasını
sağlayan, öncelikle mahkemelerdir, ilk sırada da her yurt-
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taşın bireysel başvuru yapabildiği Anayasa Mahkemesi yer
alır. Anayasa Mahkemesi anayasaya birebir uyulmasından sorumludur. Bireyin birebir mağdur olduğu toplantı
yasakları vb. gibi önlemleri iptal etmek bu mahkemenin
görevidir.
Demokrasinin tehdit altında olduğu Almanya’da bizler
temel hakların ancak her gün kullanılması halinde canlı
kaldıklarını deneyimledik. Terör ve kriminalite ya da siyasi
aşırılıklar asla temel hakların ortadan kalkmasına neden
olmamalı. Ciddi bir tehdit anında sınırlandırılmaları elbette mümkün ancak sadece geçici bir süreliğine ve çok katı
kurallara bağlı olarak. Ciddi bir sorun olmadan özgürlüklerden vazgeçerek özgürlüğü savunamayız. Hele insan ve
yurttaşlık haklarının siyasi görüşler baz alınarak hükümetler tarafından sınırlandırılması kesinlikle mümkün değildir. Yürürlükteki uluslararası hukuk bunu engeller.
Kitapta özgürlükler için yeni bir tehdit anlamına gelen
internet dünyasına da eğiliyorum. Büyük veri bankalarının
ve güvenlik güçlerinin yoğun bir şekilde kişisel veri toplaması ve bunları sorumsuzca kullanması, daha şimdiden
özel hayatın ciddi anlamda kısıtlanması ve insanlık onuruna saldırı anlamına geliyor. Toplumlar manipüle ediliyor.
İnternet bir nefret makinesine ve baskı aracına dönüştü.
İnternetin hayatımızın her alanında yarattığı bütün olumlu etkilere rağmen madalyonun arka yüzünde bunlar var.
Bunun dizginlenmesi gerekiyor. Verilerin kullanılması konusunda ciddi bir küresel ahlak gerekli.
Bu kitapta bir insan hakları aktivisti olarak dünyanın
her yerinde çok sayıda vakada kazandığım deneyimleri
de bulacaksınız. Edindiğim deneyimler bana şunu söylüyor: Özgür bir hayat sürme şansına sahip olan bizler,
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siyasi baskı ve zulüm görenlerin yanında yer almalıyız.
Hissettiklerini hissetmeli, onlarla bağlantıya geçmeli, onları cesaretlendirmeli, güçlendirmeli, mümkün olan her
durumda onlara yardım etmeliyiz.
Bu hedefe ulaşmak zor değil. Yılgınlığa kapılmamamız
lazım. İnsan hakları düşüncesi son yıllarda uluslararası hukukta da ağırlık kazandı. Başarılan ya da engellenen pek
çok şey var. Ama yetmez! Dünyanın düzeni altüst oldu.
Otoriter düşünce yaygınlaşıyor. Trump sonrası dönem için
de geçerli bunlar.
Küreselleşme ve dijitalleşme, beraberinde ilerlemenin
yanı sıra yeni toplumsal sorunlar da getiriyor. İklim krizi,
sığınmacı hareketleri, kontrolden çıkan finans piyasaları
ve bütün bunların siyaseten kontrol edilememesi yeni bir
tehdit. Özgürlüklerin engellenmesine yönelik her türlü harekete karşı durmalı, yeni dünya düzeninde güçlünün hukukunun değil hukukun gücünün geçerli olması için çaba
göstermeliyiz.
Siyasi kariyerimin her aşamasında, yerelde de federal
düzlemde de, kültürün özgürlüğü de benim için çok önemli bir konuydu, hâlâ da öyle. Sanat, demokrasinin olmazsa
olmazıdır. Demokrasinin sanata ihtiyacı vardır, sanat da
ancak özgür bir toplumda canlanır ve gelişir.
Türkiye’nin içinde bulunduğu şartların ayrıntılarına
girmeyeceğim. Rusya’da görüştüğüm insanların kendi ülkelerini, dışardan gelen biri olarak benden daha iyi tanıdıklarını gördüm. Düşünce alışverişimiz bunun üzerinden
yürüdü. Türkiye için de böyle olmalı.
Türkiye’ye ilgim demokratik gelişmeleri izlemekle sınırlı değil, bu gelişmelerin takipçisi ve destekçisiyim. Askeri
hükümet döneminde Demirel’i ve Ecevit’i ziyaret etmiş-
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tim. Daha sonraki yıllarda farklı şehirlerde, farklı bağlamlarda tartışmalara katıldım.
Bu görüşmelerde Türkiye’nin sahip olduğu geniş siyasi
deneyimi ve geleneği daha iyi anladım. Ülkelerimiz arasında iyi ilişkiler bir gelenek haline gelmiş. Bir dönem AB’ye
giriş müzakereleriyle umutlandık. Bunu tekrar canlandırmak mümkün mü? Sonuçta Almanya’da yaşayan ve çalışan
üç milyonu aşkın Türkiye kökenli insan da ülkelerimizi birleştiriyor. Onlar toplumumuzun bir parçası. Onlar iki ülke
arasında köprü vazifesi görüyor.
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ANAYASANIN 60. YILI
Bir Serenat Yerine…

... bir kitap. Ama Federal Anayasa’nın 60. yılı için yazılan
bir dizi coşkulu kitaptan biri değil. Sadece majörlerle yetinmeyip minörleri önemseyen bir kitap. Temel hakları savunan bir kitap elbette. Ve temel hakları teminat altına alan
özgürlüklerin önünde bir saygı duruşu. Ama bir taraftan
da geçtiğimiz onlarca yıl boyunca anayasanın maruz kaldığı tehlikelerin ve kısıtlamaların bir analizi.
Uluslararası terörizm bilhassa 11 Eylül saldırılarının ardından birçok Batı ülkesinde olduğu gibi Almanya’da da iç
siyasette abartılı bir güvenlik mekanizmasının oluşmasına
yol açtı. Günbegün yurttaşların temel haklarının içi boşaltılıyor. Bu hakların yavaş yavaş erozyona uğradığı bir sürecin hem tanıkları hem mağdurlarıyız. Geçtiğimiz altmış yıl
boyunca, en zor zamanlarda bile, en iyi Alman demokrasilerinin üzerinde yükseldiği temel haklar bunlar. Çünkü sahip olduklarımız, yurttaşın özgürlüklerini ve hukuk devleti
düzenimizi koruyacak güce sahip. Tek yapmamız gereken,
onlara zaman zaman can suyu vermek.
Gerhart Baum | Temel Hakları Korumak
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Bu kitap bir hukukçunun, ama daha da önemlisi, anayasanın gücünü ve coşkusunu yıllardır içinde taşıyan bir
siyasetçinin bakış açısından yazıldı. Bu kitap, yurttaş ve
insan hakları alanındaki çalışmalarımın bir ürünü. Federal
Almanya’da yıllarca siyasete yön verenlerin arasında yer aldım. Kızıl Ordu Fraksiyonu’nun (RAF) damgasını vurduğu
1970’li yılların zorlu ortamında ben de temek bir hak olan
özgürlük ile iç güvenlik talebi arasındaki gerilimli ilişkiyi
birebir yaşadım ve bu gerilime tahammül etmek zorunda
kaldım. Yaşam ve demokrasi deneyimlerim beni derinden
etkiledi; bugün halen siyasi sorumlulara eleştirel bakışımı
belirleyen dürtülerim o günlerden kalmadır. O günlerde
amacım, yurttaşları temel hakları konusunda aydınlatmaktı, bugün de öyle. Demokrasi kâğıt üzerinde kalmamalı, hayata geçirilmelidir. Sayısız etkinlikte yaptığım şeyi bu
kitapta da tekrarlayarak toplumsal bir tartışma başlatmak
istiyorum. Bu kitabın bilimsel bir hukuk kitabı olma iddiası yok, bu yüzden dipnot kullanmadım, kaynaklara metnin
içinde yer vermekle yetindim.

TEŞEKKÜR

Benimle sürekli fikri tartışmalara girerek siyasi hedeflerimi
destekleyen, başta yıllardır aynı davaya baş koyduğumuz
Burkhard Hirsch ve Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
olmak üzere herkese teşekkür ederim. Anayasaya yaptığımız önemli itirazlarda ciddi başarılar kazanmamız, kamuoyunu ve bu konulara artık daha çok eğilen partimizi etkilememiz ancak birlikte mümkündü. Gemiye son dönemde
binen yeğenim Peter Schantz liberal bir siyasetçi olarak
müthiş hukuk bilgisiyle yanımızda yer aldı.
Genç avukat dostum ve ortağım Julius Reiter de önemli meseleleri sürekli tartıştığım biriydi. Baum Reiter &
Kollegen hukuk bürosunun çalışanlarından Christine
Lölling geceler boyunca ses kayıtlarımı deşifre etti ve okunabilir bir şekle getirdi.
Karım Renate LiesmannBaum beni sürekli cesaretlendirmeseydi ve eleştirileriyle yanımda yer almasaydı, bu kitap projesi hayata geçmezdi.
Kitabın kurgusunu birlikte oluşturduğum Sabine
König’e özel bir teşekkür borçluyum. Sayısız tartışmamız
Gerhart Baum | Temel Hakları Korumak
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sırasında eleştirel soruları ve önerileriyle beni düşünmeye zorlayan Sabine König kitaptaki iki söyleşiyi de yapan
kişidir. König, sınırlı malzemeyi anlaşılır bir dile çevirdi,
eklemeler yaptı. Onunla uzun saatler boyunca yaptığımız
düzeltiler sayesinde okura sunduğumuz bu metin ortaya
çıktı.
Kiepenhauer & Witsch Yayınevi yönetimine çalışmanın
her aşamasında sabırla yanımda durdukları ve sonunda kitabı yayınladıkları için teşekkür ediyorum. Titiz editörlük
çalışması için Stephanie Kratz’a da çok özel bir teşekkür
borçluyum.

1
BENIM KASTETTIĞIM ÖZGÜRLÜK
Başarılı Ama Tehlikede
Bir Demokrasinin Koşulları Üzerine

Almanya’nın, henüz İkinci Dünya Savaşı’nın enkazı altında kıtlık ve sefaletin damgasını vurduğu günlük hayatın yaralarını
sarmaya çalışarak hayatta kalma mücadelesi verdiği sıralarda,
Herrenchiemsee Gölü’ndeki Erkekler Adası’nda, tamamı devlet
memuru olan ve on bir Batı Avrupa ülkesi başbakanının elçisi
33 erkek anayasayı görüşmek için bir araya gelmişti. Bu insanlar
1948 yılının 10-23 Ağustos tarihleri arasında hummalı bir çalışma yürüterek Parlamento Konseyi için “Anayasanın Temelleri”ni
hazırladılar. Sonraki sekiz yıl boyunca da üzerinde çalıştıkları
anayasayı, aralarında dört kadının da bulunduğu 63 parlamenter 8 Mayıs 1949’da 53 evet oyuna karşılık 12 hayır oyuyla kabul
etti. Bundan sadece birkaç gün sonra, 23 Mayıs 1949’da, anayasa
Bonn’da törenle açıklandı, imzalandı ve ertesi gün yürürlüğe girdi. Yeni bir Alman demokrasisinin yolunu, özgürlüğe giden yolu
açan bir anayasaydı bu.

Gerhart Baum | Temel Hakları Korumak
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1. Bölüm

Enkaz ve Yas Arasında: Demokrasiyi Öğrenmek

Anayasanın birinci maddesi, oluşturulduğu dönemin kısırlığını anımsatıyor adeta; ama bir yandan da son derece sarih ve net: “İnsan onuruna dokunulamaz. Tüm devlet otoritesi, onu gözetmek ve korumakla yükümlüdür.” Temel
haklar dava edilebilir haklardır ve kişiye sadece devlet
karşısında savunma hakkını sağlamakla kalmayıp toplumun tamamı için nesnel bir değerler sistemi oluşturur.
Mayıs 2019’da kutlanan anayasanın 60. yılında dile
getirilenler, sadece elde edilen başarı karşısında duyulan
gururdan ibaretti aslında. Haklı da bir gururdu bu. Ama
cumhurbaşkanının konuşması da dahil olmak üzere, anayasa için tehlike arz eden unsurlar göz ardı edildi. Bu durum çok üzücü. Anayasa Mahkemesi’nin yasa koyucunun
anayasa ihlallerini düzeltmek zorunda kaldığının sürekli
dile getirilmiş olması bile bunun için yeterli. İnsan onuru
ilkesini zayıflatmaya yönelik bariz çabalar neden dillendirilmedi peki?
Anayasayı kaleme alan parlamenterlerin çoğunluğu
Nasyonal Sosyalizm’in siyasi muhalifleriydi. Bu insanlar
dokunaklı ve duygulu sözlere yeltenmeden, yaşadıkları acı
deneyimlerden çıkarımlar yaptılar. Bu barbarlığa bilinçli
olarak sırt çevrilmesi, anayasa tarihinde ilk kez ahlaki bir
yol gösterici olarak insan onurunun koşulsuz korunmasının yolunu açtı.
İşte anayasamızın gerçek kuruluş miti bu. Anayasamız,
diğer ülkelerin anayasalarından çok farklı biçimde gücünü
bu mitten alıyor. Yeni anayasal düzen 1949’u takip eden ilk
yıllarda insanlar tarafından umursanmazken, bugün kabul
görüyor. Anketler farklı öngörülerde bulunsa da günümüzde ciddi bir şüphe ve kuşkudan söz edilmesi mümkün değil.
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Anayasanın, altmış yıl önce kabul edilmesinin ardından,
öncelikle kimin için yapıldıysa onlara ulaşması gerekiyordu. Alman halkı o yıllarda siyaset yorgunuydu. Nasyonal
Sosyalizm’in özgürlükleri kısıtlamasını fazlasıyla içselleştirmiş, savaş sonrası gündelik yaşamın yükünün ve koşullarının güdümüne girmişti. Savaşın geride bıraktığı enkazı
kaldırmak, Hitler rejiminin ve onun vahşetinin yarattığı
suskunluğu ve utancı sakınarak aşmak, bunun yanı sıra
her gün yiyecek ekmek bulmak gerekiyordu. Zihinler ve yürekler, yaşama şansından mahrum bırakılanların yasıyla,
yitip giden babaların ve oğulların geri dönmesi umuduyla,
kurtulmayı bir kez daha başaranların sessiz melankolisiyle
doluydu. Ne şekilde olursa olsun, yeni bir dönemin planları
yapılıyordu belki de.
Gazeteci Heribert Prantl bu günleri anlatırken,
“Demokrasi” diyecekti, Alman halkının “şüpheyle yaklaştığı, galip güçlerin ithal ürünüdür.” Aynı anda yürürlüğe giren anayasa “Britanyalıların, Fransızların ve Amerikalıların
dayattığı anlamsız bir ceza” olarak anlaşıldı. Almanlar özgürleştirmemişti kendilerini, özgürleştirilmişlerdi; başkaları tarafından özgürleştirilmek kadar edilgen başka bir
şey yoktu. Öncelikle öğrenmeleri gereken bir demokraside
siyasi sorumluluk üstlenerek özgür ve etkin bir hayat sürmekti. Bu yaşamın kendi istekleri doğrultusunda olması da
öyle.
Doktor Faust’un İnadına Demokrasiyi Kurmak

Yaşanan bütün travmalara ve ülkedeki enkaza rağmen savaş sonrası Almanya’sında pek çok insan bu mücadeleye
girdi. Aydınlanma’nın ve düşünür Locke’un özgürlükçü ilkelerine, Kant’ın, Rousseau’nun ve Voltaire’in düşüncelerine ve yazılarına dayanan yeni bir anayasa fikri bu insanları
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heyecanlandırmıştı. Yurttaşın devletin çıkarlarına değil,
devletin yurttaşın refahına hizmet ettiği yeni bir devlet imgesi hepsini canlandırmıştı. “Devlet otoritesi insan onurunu gözetmek ve korumakla yükümlüdür.” Geçerli yasa buydu ve bu yasa ışığıyla anayasanın tamamını aydınlatıyordu.
Nasyonal Sosyalizm diktatörlüğüne anayasanın cevabı sadece bu cümleden ibaret değildi, hâlâ da değil.
Yaşananlarla hesaplaşmaktan duyulan korku çok büyüktü;
çoğu insan uygun sözcükleri bulamıyordu bu korkuyu ifade
etmek için. Oysa artık anayasayla, sonradan da olsa sembolik bir karşı savunma, kolektif bir “Bir daha asla!”, ama
aynı zamanda yeni bir başlangıca duyulan inanç tesis edilmişti. Bu metnin üzerine bir toplum inşa edilebilirdi artık.
Bu metinden, yaşanan felaketin bir daha tekrar etmeyeceğine dair bir umut üretilebilirdi, üretebilirdik.
Neyse ki siyaseten aktif olmak isteyen ve zaten öyle
olan bir dizi insan vardı. Genç demokrasinin ve özgürlüğün inşasına katkıda bulunmak için benim gibi erken yaşta
siyasete girenler bir taraftan bu değişim ruhunun ateşiyle yanıyor, diğer taraftan hâlâ şüpheler ve bilinmezliklerle boğuşuyorlardı. 1945 yılına kadar yaşanan ve varlığını
halen sürdüren, inanması hâlâ güç bu olaylardan yola çıkarak, demokrasinin, hatta salt onu yeniden canlandırma
ve kalıcı bir istikrar sağlama iradesinin, demokrasinin garantisi olduğu çıkarımı yapılabilir miydi? Nereye doğru evrilirdi bu gelişme? Direnci, devamlılığı ve bütünlüğü kim
sağlayacaktı? Tıpkı daha sonraki kuşaklar gibi, biz de o zaman öncelikle bu yeni ve değerli temel hakları özümsemek
zorundaydık.
Thomas Mann 1947’de ustalık eseri Doktor Faustus’ta,
deha iradesi ile ruhu yitirme arasındaki o lanetli yükse-
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len yaratıcılık dürtüsü ile sonsuz lanet arasındaki yakınlığı gözler önüne serer ısrarla. Mann, yetenekli müzisyen
Adrian Leverkühn’ün sırf bir sanatçı romanından ibaret
olmayan hikâyesinde, Nasyonal Sosyalizm’in ve onun şeytanla yaptığı işbirliğinin kültürel ve düşünsel kökenlerini
tartışır ve Doktor Faustus örneğinde özellikle genç kuşaklara Almanların iki yüzünü de gösterir: Yüksek kültür ile
onun abartılarak yozlaşmasına neden olan bir düşünce ya
da ideoloji, radikalizme ve hoşgörüsüzlüğe meyleden bir
içsellik.
Thomas Mann’ın eserini okuduğumda 20 yaşıma yeni
girmiş, liseyi yeni bitirmiştim. Yangın yerine dönen memleketim Dresden’in yarattığı sarsıntı, kaçış ve çöküş hayatıma damgasını vurmuştu o yıllarda. Okulda da toplum
içinde de sürekli eski Nazilerle karşılaşıyordum. Bu arada
kendimi aynı anda iyimserlik ile şüphelerin, siyasi uyanış
ile bunu engelleyenlerin, bizzat şekillendireceğim bir özgürlük beklentisi ile yeni güvenlik ihtiyacının arasında gidip gelirken buluyordum.
Mann’ın romanı, en yüksek zihinselliğin bilinç kaybı arzusuyla nasıl bir arada bulunabildiğini gösteriyor. Mann,
Federal Almanya’nın sonraki tarihinde sürekli yer alacak
bir şeye işaret ediyordu: Özgürlük sorumluluğu zaman zaman güvenliği de – ve buna bağlı olarak özgür olmamanın
cazibesini de içinde taşır. Yani sanki biri, karşıtının vazgeçilmezi, zorunlu bir muhalifi gibi. Sanki özgürlük karşıtlığı, özgürlüğün teminat altına alınmasının denemesi gibi,
çünkü birinci ikincinin değerini ortaya koyuyor. Ama bir
yandan da özgürlüğün riskleri güvenli bir hayat isteğinin
teminatı sanki.
Doktor Faustus okumanın kafa karışıklığıyla 1953 yı-
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lında Thomas Mann’a bir mektup yazarak, “gerçek zihinsel doruğuna ulaşmış bir Almanya’ya geri dönüp dönemeyeceğimize dair” endişelerimi dile getirmiştim. Mann’ın
cevaben yazdığı mektup cesaret vericiydi. Şüphelerimi
gidermenin bir yolu da, demokrasinin kurulmasına bir siyasi parti aracılığıyla katkı sağlama kararımdı. Bu sayede
demokrasiye olan inancım pekişti, şüphelerim her zaman
bir ayna gibi yapıcı bir katkı sağladı.
Düşünür Karl R. Popper “Yeniden canavarlaşabiliriz”
sözleriyle ciddi bir uyarıda bulunmuştu. “Şayet insan olarak kalmak istiyorsak, bunun tek bir yolu var, o da açık
toplum. Bilinmeyene, kesin olmayana, güvenli olmayana
doğru ilerlemeli ve elimizden geldiğince sadece güvenlik
değil özgürlük için de bize verilmiş olan aklımızı kullanarak, planlar yapmalıyız.”
Eleştirel akılcılığın temsilcisi Karl Popper’dan alıntılanan bu cümlede büyük ölçüde onun geliştirdiği bir düşünce
geleneğinin temel unsurlarının tamamı saklıdır: Hata yapmanın ve başarısızlığın her zaman mümkün olduğu gerçeğine mantıklı, akılcı bir yaklaşım; bir de insanın inandıklarını ve ilişkilerini sürekli kontrol ettiği ve bazen daha iyi
seçeneklerle değiştirdiği gerçeği. Bu yüzdendir ki güvenlik
Popper için asla durağan ve garantilenmiş bir şey değil, her
zaman göreli ve değişken bir durum, kafa yorulan ve tartışılan kendinden menkul bir değerdir.
Kısaca güvenlik, siyaseti ve toplumu şekillendirme ödevidir. Oysa mutlak bir veri olarak sahneye çıkan bir güvenlik anlayışının içinde –güvensizliği ilkece normal durum
olarak kabul eden– Popper’a göre çok riskli, totaliter bir
nüve gizlidir. Burada gördüğümüz temel şey, akılla çıkarsanmış bir liberalliktir.
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Özgürlük ve Yarattığı Şüpheler

Genç Federal Almanya Cumhuriyeti’nin toplumsal-siyasi gelişimine bakacak olursak, özgürlük kararı ile bunun
başarılacağına dair şüphe arasındaki, umut ile korku arasındaki sembiyotik birlikteliği görürüz. Geriye dönüp bakıldığında demokrasinin bütün tehlikelere rağmen başarılı
olduğu, başarıyla demokrasiye ulaşıldığı ortada. Ancak bu
sonlanmış değil, kâh az kâh çok kırılgan bir süreç ve sürekli
yeniden mücadele edilmesi ve savunulması gerekiyor.
Alman Hür Demokrat Partisi (FDP), 1971 yılına ait çığır açan ilkeler programı Freiburg Tezleri’yle, 18. yüzyılın
sonunda kendini tutarlı bir biçimde demokratik devrimlerin yani Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin ve Fransız
Devrimi anayasasının taşıyıcısı ve vârisi olarak gören tek
Alman parti programını ortaya koyuyor. Tezlerin kaleme
alınmasına öncülük eden Werner Maihofer vizyonunu,
“Kant geri dönüyor” ifadesiyle betimler. FDP devletin sınırlarını, düzenlemelerini ve müdahalelerini sürekli yeniden tayin etme iddiasında bir parti.
Freiburg Tezleri’nin amacı, biçimsel değil, toplumsal
arka planı olan, capcanlı bir özgürlüktür. “Özgürlük”, “eşitlik” ve “kardeşlik”, liberal değerler düzeninin saygın bir
yerden ödünç aldığı temel ilkelerdir. Her üç ilke de birbirine bağlıdır, hiçbiri diğeri olmadan düşünülemez ama buna
rağmen “kuşku durumunda” en öncelikli ilke özgürlük
olmak zorundadır. Freiburg Tezleri öncü liberal düşünür
Friedrich Naumann’ın çifte ilkesini temel alır: 1. Devletin
her şeyi yapma yetkisi yoktur. 2. Hepimiz devletiz.
FDP’nin bünyesindeki biz reformcu liberaller, siyasetin
her alanında demokrasi adına modernleşmeyi tetikleyen
68 Hareketi’nin parçasıydık. Evet doğru, kimi talepler sert
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siyasi hamlelerle, aşırılıklarla, abartılarak dile getiriliyordu; misyoner bir öfke ve ütopyalara, hoşgörüsüzlüğe belli
bir eğilim vardı. Bütün bunlara rağmen 68 kuşağı çok güçlüydü: Özgürlük hakkı için mücadele edilmesi ve bu hakkın
savunulması gerektiğini söyleyen çok güçlü bir sezgiye sahipti. Olağanüstü hal yasasının reddine de yol açan demokratik reflekslerdi bunlar.
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri bakanlığı ve Alman
Parlamentosu başkan yardımcılığı yapan dostum Burkhard
Hirsch kısa bir süre önce çok doğru bir tespitle, “Olağanüstü
hal yasaları parlamento için bir talihsizlikti, muhafazakâr
ve kendine pek güvenmeyen bir hükümetin, temel haklar
ve özgürlükleri kısıtlayarak elde edeceğini umduğu sözde
bir güvenlikti” demişti. Die Zeit gazetesindeki yazısında
şöyle devam ediyordu Hirsch, “Bu tartışmada övgüyü hak
eden, kararlı bir şekilde direnen parlamento dışındaki sivil
toplum, parlamentodaki muhalefet, birkaç sağlam sosyal
demokrat parlamenter” ve –bunu özellikle vurgulamak
isterim– Federal Meclis’te Walter Scheels’in ikna edici konuşmasıyla yasaları reddeden FDP’li milletvekilleridir.
Geriye dönüp baktığımızda, 1960’ların sonlarında
ayaklanan kuşağın taşkınlıkları ve aşırılıkları, otoriter yetiştirilen babalar kuşağının mezar sessizliğine oranla insana daha sempatik geliyor.
Terör ve Tehdit Algısı

Toplum uzun süre terörü bir tehdit olarak algılamadı. Ama
en geç 11 Eylül 2001’de sadece Almanya’da değil Batı dünyasının tamamında da güvenlik algısı büyük ölçüde değişti.
Arap terör örgütü El Kaide’nin New York’ta Dünya Ticaret
Örgütü binasına yaptığı saldırılar bir günde 3.000 kişiyi
ölüme götürdü ve modern, çağdaş dünyanın dokunulmaz-

Benim Kastettiğim Özgürlük

lık duygusunu temellerinden sarstı. Güvenli bir yaşam algısının terör saldırılarıyla zedelendiği oranda daha fazla,
daha yeni bir güvenlik ihtiyacı olağanüstü bir şekilde arttı.
Almanya yirmi önce terörle tanışmış, uzun süre bununla yaşamıştı. Bu dönemin en trajik zirvesi 1997 yılıydı. 2001’in aksine binlerce insanın ölmesi değildi sorun;
siyasetçilerin, ekonomiden sorumlu üst düzey insanların,
devlet temsilcilerinin ve onların çalışanlarının hedef seçildiği cinayetlerdi bunlar. Yine çok büyük bir sarsıntı ve
sonucunda yine dehşet, korku ve çaresizlik.
Kızıl Ordu Fraksiyonu’nun (RAF) suikastlarının sonuçlarını tahmin etmek imkânsız olduğu için insanlar
şok geçirmişti, ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Federal
Almanya’nın terör tarihine “Alman Sonbaharı” olarak geçen birkaç ay içinde başsavcı Siegfried Buback ve yanındakiler, Dresdner Bank Genel Müdürü Jürgen Ponto ve
nihayet işveren sendikası başkanı Hanns Martin Schleyer,
onun şoförü ve üç güvenlik görevlisi suikastların kurbanı
olmuştu. Lufthansa’ya ait “Landshut” uçağının kaçırılması, sonra sansasyonel biçimde kurtarılması, RAF’ın tutuklu üyelerinin Stuttgart’ta Stammheim Hapishanesi’nde
intihar etmeleri sürekli tehdit duygusunu pekiştirmişti.
Hükümetin egemen ve bağımsız değil, şantajlara açık olduğu bir devlette vatandaş kendini nasıl güvende hissedebilirdi ki? Daha fazla güvenlik, daha fazla devlet zaruri
olmuştu, en azından büyük bir çoğunluğun beklentisi ve
ihtiyacı bu yöndeydi. O günlerde toplum devletin sözde güvenlik garantisi uğruna vatandaş olarak özgürlüklerinden
vazgeçmeye hazırdı.
Devletin yeni bir tehdit karşısında harekete geçmesi tartışılmaz gerçi, ancak anayasa ihlal edilmese de biraz fazla
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İNSAN ONURU ILE
TERÖR MEKANIZMALARI ARASINDA
Devletin Yetkileri

Anayasa Mahkemesi Başkanı Hans-Jürgen Papier şöyle diyor:
“Bu yüzden devlet, koruma görevini yerine getirirken, kendini anayasayla uyumlu araçlarla sınırlandırmak zorundadır.
Devletin, onurunu korumak için mutlak saygı görmek isteyen bireyin bu talebine müdahalesi kesinlikle yasaktır [...] O halde –koruma görevini yerine getirmek istese de– anayasanın, anayasayı
kısıtlayan yasa koyucu için öngördüğü iki kısıtlama vardır: Biri –
dar anlamıyla– insan onurunun teminat altına alınmasıyla ilgilidir ve mutlaktır; diğeri temel orantılılık ilkesidir; yoruma açıktır
ve bu yüzden görelidir. Anayasanın 1. maddesi olan, ‘İnsan onuruna dokunulamaz’ ilkesi bir kısıtlama öngörmez. İnsan onuru
yoruma açık değildir ve ortadan kalkması düşünülemez.”

Gerhart Baum | Temel Hakları Korumak
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Bundan Ötesi Yok: İnsan Onuru

İnsan onurunun teminat altına alınması kısıtlanamaz,
anayasa değişikliğiyle bile kısıtlanması mümkün değildir.
Demokratik gerçekliğimizden çok uzak ve teoride istisnai
bir diğer durum da toplumun ve özgürlükçü hukuk düzeninin tasfiyesine yönelik saldırılardır. Bazı hususlar ancak
toplumun tamamı tehdit altındaysa düşünülebilir. Ama –
burada ele aldığımız– durumda bir terör tehdidinden kesinlikle söz edilemez.
İnsan onuru düşüncesinin tarihi kökenleri çok derinlerde, Antikçağ felsefesinde, Hıristiyanlık’ta ama öncelikle Aydınlanma’da yer alıyor. Weimar Cumhuriyeti
Anayasası’nda, bugünkü anayasa ve İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nde yer alan insan onuruna bağlılık vurgusunun
yapılmamış olması çok tuhaf. Bu iki belgede sözü edilen bağlılık, 20. yüzyılın ilk yarısında insanlığın vicdanını derinden yaralayan kıyıcı barbarlığa bir tepkidir. Demokrasimiz,
hukuk tanımayan bu devlet türüne sırtını döndüğü için
yeniden doğdu. Bu devletle bugün hâlâ hesaplaşma içinde
olduğumuz içindir ki demokratik bir kimlik oluşturabildik.
Savaştan sonra kurulan refah devleti modelinin de insanların yeni demokratik sisteme alışmasında –çok önemli olmasa da– bir rolü muhakkak olmuştur.
İnsan hakları devredilemez. İnsan bu haklardan feragat
ederse, kendi sorumluluklarının öznesi olma hakkından
da vazgeçmiş olur. Kant bu yüzden, ”insanın istese de vazgeçemeyeceği haklardan” söz eder. O halde insan onuru,
güvenlik uğruna vazgeçilecek bir pazarlık nesnesi değildir.
Burada Federal Anayasa’ya söz verelim. Anayasa birçok
yerde insanı devlet otoritesinin nesnesi yapmanın insan
onuruyla bağdaşmayacağını vurguluyor. O halde anayasa
gereği, bir suçluya, onun anayasayla korunan toplumsal
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değerini ve saygı görme hakkını ihlal ederek ve böylece onu
suçla mücadelenin ve ceza infazının nesnesine dönüştürecek şekilde muamele edilemez. İnsan onuru bir insanın
önlem amaçlı kovuşturmaya uğramasıyla yara almaz ama
uygulanan önlemler muhatabın bir özne olma niteliklerini
temelden sorgularsa yara alır. Kamu otoritesinin icraatları,
her insanın doğal olarak sahip olduğu bir değere saygıdan
yoksunsa olur bu. Bu tür önlemlerin alınması, ceza hukukunun etkin bir şekilde gerçeği ortaya çıkarma çabası uğruna bile düşünülmemelidir.
İnsan Onurunu Zayıflatacak Endişe Yaratan Çabalar

Anayasa Mahkemesi’nin bu açık tespiti, insan onurunun
korunmasının şekli ve ölçüsü konusunda değişiklik yapmaktan yana olan az sayıda bilim insanı tarafından eleştiriliyor. Onlara göre insan onurunun korunması, içinde
bulunulan duruma ve somut koşullara bağlı. Başka bir
deyişle, bu bilim insanları duruma göre değişiklik yapabilmenin kapısını aralıyorlar. Bu görüşün savunucuları, Köln Üniversitesi’nde devletler hukuku dersi veren
Otto Depenheuer’nin bir kitabının da adı olan “Hukuk
Devletinin Özgüveni” için çalışıyor. Depenheuer, “düşman
bir tehlikeyi etkin bir şekilde önleme hakkı”nı savunuyor.
Depenheuer’nin repertuvarında ev dinleme, videoyla izleme, geniş arama operasyonları, bilgisayarla gözetleme,
koruyucu güvenlik önlemleri, potansiyel tehlikeli insanları
gözaltına alma ve “hukuk devleti ilkelerine göre evcilleştirilmiş” işkence var.
Depenheuer’nin teorilerinden biri de şu: “Anayasa
ciddi terör vakalarına uygun bir donanıma sahip değil.”
Depenheuer, bu ciddi vakalara çoktan şahit olduğumuzu
da söylüyor: “Zamanla ve mekânla sınırlı olmayan bir terör
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Rainer Funk bu sorunun yanıtını da Erich Fromm’da
bulmuş. Fromm, Soğuk Savaş’ın zirvesine ulaştığı, Küba
Krizi’nin başladığı 1962’de yazdığı bir mektupta, “Savaş
tehlikesi karşında çoğunluğun edilgen ve kayıtsız kalmasının nedeni, hayatı sevmemeleridir” diyor. Fromm o dönemde “Kayıtsızlık, insanın içinin canlı olmamasının, kendi dürtüleriyle yaşamayı cazip bulmamasının sonucu” diye
düşünüyor. Ona göre “Her zaman güvensiz, öngörülemez
ve bilinmez olan canlıdansa, cansız, somut ve öngörülebilir güvenliği daha cazip buluyor insan.”
Sonuç itibariyle güvenlik, belirsizlikler içermesine rağmen daha rahat ve konforlu bir hayat alternatifi. Güvenlik
uğruna özgürlüğünden feragat edenler kötü bir alışveriş
yapmış demektir. Zira belirsizlik tek başına bir tehdit oluşturmadığı gibi, yeni fırsatların ve seçeneklerin önünü de
açıyor. Bu nedenle insanın ne yapacağını özgürce seçebilmesinin ön koşulu, tam da bu yapacaklarının sonuçlarını
tam olarak kestirememesidir. Erich Kästner’le bitirecek
olursak: “Hayat zaten her zaman hayati bir tehlike arz
etmiştir.”

3
KARLSRUHE TASHIHLERI
Federal Anayasa’nın Rolü

Geçtiğimiz yıllarda birçok yeni yasanın anayasa için bir tehdit
oluşturduğunu düşünen Gerhart Baum sayısız itiraz dilekçesi
verdi. Çabaları boşa gitmedi: Alman yargısı, Gerhart Baum’un ve
müttefikleri eski Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Burkhard
Hirsch, eski Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
ve avukat Peter Schantz’ın neredeyse her itirazını haklı buldu:
• Karlsruhe Federal Anayasa Mahkemesi yargıçları 2014 yılında
Burkhard Hirsch’in öncülük ettiği bir itiraz başvurusu üzerine
“büyük telekulak operasyonu”nu yani organize suçla mücadele yasasını anayasaya aykırı ilan etti.
• İki yıl sonra korsanların eline geçen bir yolcu uçağını düşürmeye imkân sağlayan Hava Güvenlik Yasası, öncelikle masum insanlar öldürüleceği için iptal edildi.
• Anayasa Mahkemesi Mart 2008’de, 2007 çıkışlı iletişim yasasına karşı Gerhart Baum’un önderliğinde yapılan itirazı geçici
bir düzenlemeyle kısmen kabul etti.
• Mahkeme, Şubat 2008’de Kuzey Ren Vestfalya’nın anayasaGerhart Baum | Temel Hakları Korumak
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yı koruma yasasında öngördüğü şekilde gizli bir çevrimiçi
aramayı anayasaya aykırı ilan etti. Yargıçlar bu kararlarıyla, yeni bir “Enformasyon Tekniği Sistemlerinin Gizliliği ve
Güvenirliği Temel Hakları” ortaya koymuş oldular. Özel hayatın ayrılmaz bir parçası ve buna bağlı olarak meraklı devletin nezdinde tabu olan sabit sürücüler için bir tür güvenlik
duvarıydı bu. Yeni temel hak, artık özel hayattaki veri işlemleri için de geçerli.
• Gerhart Baum 2009’da davacı avukat, doktor ve gazetecilerle, onu temsil eden yeğeni ve itirazı kaleme alan avukat
Peter Schantz ve Burkhard Hirsch’le birlikte Federal Kriminal
Dairesi (BKA) Yasası’na itiraz etti. Federal Meclis’in 2008
Kasım’ında tartışmalı bir değişiklik yaptığı yasa, 1 Ocak
2009’da yürürlüğe girmişti. Bu yasa “çevrimiçi kararı”nı yeterince dikkate almıyordu ve bunun ötesinde anayasaya aykırı
başka bölümler de içeriyordu.

Sizi eleştirenler burada, Karlsruhe’de, birkaç çekişmeci hukukçunun gövde gösterisi yaptığını söyleyebilir. Sizi
Almanya’daki en yüksek mahkemenin de yardımıyla anayasanın korunması için mücadele etmeye iten nedir?
Almanya’da iç siyaset en son 11 Eylül 2001’den bu yana
temel bir soruyla karşı karşıya: Hukuk düzenimiz terörizmle baş edebilecek düzeyde mi? Başka bir şekilde diyecek
olursak –ki benim açımdan itici güç de buydu öncelikle–,
Federal hükümetin gerekli görüp aldığı önlemler, ahlaki bir
ilke olarak anayasal düzenimizin temelini oluşturan insan
onurunu korumaya devam edecek mi?
İç siyasette on yıllardır özgürlük haklarımız pahasına yürütülen sürekli bir seferberlik içindeyiz. Kızıl Ordu

Karlsruhe Tashihleri

Fraksiyonu’yla (RAF) başladı bu ve 1990’lı yıllarda organize suçla mücadele önlemleriyle devam etti. Özellikle New
York’taki saldırıların ardından siyaset, ama herkesten önce
İçişleri Bakanı Schäuble abartılı terör senaryolarıyla büyük
bir güvensizlik ve korku yaratıyor.
Terörizm korkusu, terörizmin kendisinden daha kötü
sonuçlar doğurabilir. Buna bağlı olarak, anlamlı önerilerin yanı sıra, terörizmle mücadeleyi olağanüstü koşullarda
yürütülen bir savaş gibi gören yeni bir “güvenlik mimarisi”nin ölçüsüzlüklerini de yaşıyoruz maalesef. Var olan polis ve ceza muhakemeleri yasasından tutun da ülke içinde
ordunun “yedek polis” olarak devreye girmesine kadar sınırlar zorlanıyor. Polisiye güvenlik mantığı giderek zemin
kazanıyor.
Bu gelişme, özgürlük haklarını, üstelik hiçbir aciliyet
yokken kısıtladığı için bu adımı atmak zorunda hissettim
kendimi.
Hiç ortada olmayan tehditler özel koruma önlemleri
alınmasını gerektirdi denebilir.
Evet, doğru. Devletin yeni tehditlere hazırlanmasına bir
itirazım yok. Ama: Hukuk devleti otoritesini, teröristlere
de suçlu gibi davranarak ortaya koyuyor. Oysa Almanya’da
hukuku ihlal edenler de insan onurunun ve buna bağlı olarak anayasanın koruması altındadır.
Federal Anayasa Mahkemesi’nin görevi anayasanın temel esaslarını korumaktır. Anayasa Mahkemesi Federal
Almanya’nın kuruluşundan bu yana demokrasimizin gelişmesinde önemli bir yer tutar. Bu mahkeme anayasanın sesi
olmuştur.
Öte yandan Federal Yüksek Mahkeme’nin rolünün de
altını çizmek lazım. Bu mahkeme İçişleri bakanını da baş-
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nın ardından teslim olur. Dışardan destek gelme şansı yok.
Kuşatma altında olduğunun ilan edilmesi ve içerde kalanların durumunun hissedilir şekilde iyileşmesi şansı bugüne değin Almanya’nın, vatandaşın egemenliğine takıldı.
Almanların 60 yıl sonra anayasaya sevgisi halen büyük gerçi, ama zor durumda onun ve koruyucusunun yardımına
koşacak kadar büyük değil anlaşılan. Hem yasa hem yasa
koruyucusu en azından biraz daha fazla anlayış bekleyebilmeli vatandaştan.

4
GAMMAZLANAN VATANDAŞ
Veri Tartışması

Uzun yıllar Amerikan ve Alman nükleer sanayiinde görev yapan
Klaus Traube, 1975/76’da Anayasayı Koruma Dairesi’nin yürüttüğü bir telekulak operasyonunun mağduru oldu. Traube’nin
Kızıl Ordu Fraksiyonu’yla ilişkisi olduğu suçlamalarının asılsız olduğu anlaşıldı. Sonraki yıllarda nükleer enerjinin barışçıl
amaçlarla da kullanılmasına muhalefet eden Traube, saygın bir
çevre araştırmacısı oldu. 2004’te yaptığı bir söyleşide telekulak
vakası, onu takip eden hükümet krizi ve vakanın medyada bulduğu ciddi yankı hakkında şunları söyleyecekti: “Bugün o zamanki gibi feryat edilir mi? Birinin evi dinlense sansasyon olur
mu? Korkarım bunlar normal oldu günümüzde. Ama kırgın değilim. Ülkemiz iyiye doğru evrildi. [...] Bugün belli ölçüde rahat
bir yaşam sürüyoruz burada.”

Eski nükleer sanayi yöneticisi Klaus Traube’nin bu
söyleşide tanımladığı “rahat yaşam tarzı”, hem kullanım
ve araştırma olanakları hem vatandaşın değerlendirmesi
Gerhart Baum | Temel Hakları Korumak
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açısından modern bilgi teknolojilerine yaklaşımda bir tür
“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” felsefesi olabilir.
Günümüzde bir sürü şey sineye çekiliyor ve bu “rahat yaşam”, çok küçük olmakla beraber belirleyici ve onulmaz bir
şeyi daha kapsıyor: Temel haklara yönelik bir tehlike karşısında yine tehlikeli bir umursamazlık ve ruhsuzluk.
İlerleyen sayfalarda tartışılacak bütün önlemlerin hedefi, suçla mücadeledir. Çoğu vatandaş bu önlemlerin kendisini ilgilendirmediğini düşünüyor. Bu düşünceye karşıt iki
argüman var: Birincisi, suçsuz da olsa herkesin, mesela gözetim altında olan bir evde kalarak şüpheli şahıs olabileceği. İkincisi, hukuku ihlal eden birinin de hukuk düzeninin
koruması altında olması gerektiği. Hukuk düzeninin yara
alması toplumun tamamını etkiler. Günümüzde bunun
kanıtlarından biri de büyük şirketlerde çalışanlarla ilgili
ihbarlarda bulunulabilmesi ve bunun devletin geniş çaplı
operasyonlardaki tutumuyla düşünce yapımızı değiştirmiş
olmasından kaynaklanması. Oysa tek bir kişiden şüphelenilmesi, sayısız suçsuz ve şüphe altında olmayan insanın
rasgele gözlem altına alınmasının gerekçesi olmamalı.
Geçmişe Bakış: “Büyük Telekulak Operasyonu”

Federal Anayasa Mahkemesi yargıçları, özellikle 2004’ten
bu yana federal ve eyalet yasama meclisleri tarafından
alınan bir dizi sert önlemi büyük ölçüde anayasaya aykırı
buldu. Bu kararların temel düşüncesi, normların yeterince kesin ve açık olmaması, orantılılık ilkesine uyulmaması,
özel hayatın temellerinin korunmaması ve genelde insan
onuru ve yaşamının korunması temel haklarının ihlaliydi.
Burkhard Hirsch’in öncülüğünde itiraz ettiğimiz 2004
tarihli “Büyük telekulak operasyonu” kararının bu bağlamda
çok özel bir anlamı var. FDP’nin kendini salt ekonomi parti-

Gammazlanan Vatandaş

si olmakla sınırlaması 1990’lı yılların ilk yarısına damgasını
vurmuştu. Medeni hakları savunma siyasetimiz parti içinde
rahatsızlık yaratmıştı. Bu politika FDP için çok önemli olmamalıydı. Parti üyelerinin çoğunluğu bütüncül bir liberalizmin
vazgeçilmez bir bileşeni olan bu meseleyi umursamıyordu.
Bu ortamda “Büyük telekulak operasyonu”nu destekleyen tartışma, parti içerisinde bir güç gösterisine
dönüştü; özellikle de FDP’li cesur Adalet Bakanı Sabine
Leutheusser-Schnarrenberger’a karşı. Üyelerin kararına
bırakılan konu, beklendiği gibi bizim yenilgimizle bitti.
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger bu kararın sorumluluğunu alamayacağını söyleyerek istifa etti. İstifa kararının haklı bir gerekçeye dayandığı ve meşruiyeti Anayasa
Mahkemesi’nin 2004 yılındaki kararıyla kanıtlandı.
Karlsruhe’de en önemli noktalarda haklı olduğumuz kesinleşince, FDP yönetimi sessizliğe büründü. Ama parti
2005’ten itibaren bir soruşturma aracı olarak “Büyük telekulakoperasyonu”nun feshedilmesi için tutarlı bir mücadele yürüttü. 2004’te siyaseten kaybedenler arasında, CDU
ve CSU’nun yanı sıra SPD ve anayasanın değiştirilmesi için
çalışan SPD’li parlamenter Otto Schily de vardı.
FDP’de, partinin gelecekteki siyasi çizgisi, parti sisteminin içinde alacağı yer tartışılıyordu. Parti yönetimindeki
Hans-Dietrich Genscher, Otto Graf Lambsdorff, Günter
Rexroth ve Klaus Kinkel gibi önemli isimler bu tartışmada
bizim yanımızda yer aldı. FDP’li üyelerin kararının (katılımın yüzde 43 olduğu oylamada üyelerin yaklaşık yüzde 60’ı
telekulak operasyonu lehine oy kullandı) açıklandığı gün
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger istifa etti. Peşinden
Burkhard Hirsch grubun iç politika sözcülüğü görevini bıraktı. O dönemde ben Federal Almanya Parlamentosu’nun
üyesi değildim.

87

102

4. Bölüm

deral yapı ile eyaletler arasındaki farklılaştırılabilir görev
dağılımı, özgürlüğü güvence altına alan bir işleve sahip:
Her isteyen resmi kurum, canının istediği şekilde sözde
zanlılara müdahale edemez. Yasa, bunu yapmak yerine bilgi ağları ve merkezileştirme yoluyla elde edileceği düşünülen verimliliğe odaklanmış durumda ama bunun mağduru,
özgürlüklerin korunması olmuş.
Avukat Peter Schantz çevrimiçi aramada da yaptığı
gibi itirazı hazırladı, Burkhard Hirsch ve ben danışmanlık yaparak ona katkıda bulunduk. İtiraz edenler, benim
ve ofisimin yanı sıra meslek odalarının temsilcileri, gazeteciler adına Dr. Michael Naumann (Die Zeit gazetesi) ve
Christoph Maria Fröhder (Araştırma Networkü), avukatlar adına Berlin Baro Başkanı avukat Ulrich Schellenberg,
Federal Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jörg-Dietrich Hoppe ve
psikiyatrlar adına Jürgen Hardt’tı.
Michael Naumann 2009 Nisan ayı sonunda Die Zeit gazetesinde, “Bu anayasaya aykırılık itirazı asla –Wolfgang
Schäuble’nin başka bir vesileyle söylediği gibi– kamuoyunda zaman zaman gördüğümüz bir heyecan fırtınası değil,
insan onurunun dokunulmaz özünü yani özgür bir özel yaşamı abartılı bir müdahaleden korumaktır” diyordu.

5
“GIZLEYECEK BIR ŞEYIM YOK”
Özel Hayatı İfşa

Eski İçişleri bakanının günlük hayatından bir örnek: 2009 tarihli
ajandada, Essen’da saygın konukların katılacağı bir filmin öngösterimi yer alıyor. Gerhart Baum ve eşi katılacaklarını yazılı
olarak bildirmişler. Birkaç gün sonra geceyi düzenleyen ajans
bakana telefon ediyor ve eşi Bayan Baum’un doğum yerinin de
forma yazılmasını istiyor. Siyasetçi şaşkınlık içinde, “Karımın doğum yerinin bir film galasıyla ne ilgisi var?” diye sorunca aldığı
yanıt şu oluyor: Cumhurbaşkanı da eşiyle birlikte galaya katılacağını bildirdiği için, etkinlikten önce “her ihtimale karşı” bütün
katılımcıların kimlik bilgilerinin toplanması gerekiyor.

Sizin günlük hayatınıza ait bu küçük olay şu soruyu sormamı gerektiriyor: Özel hayat nedir, nerede başlar?
Özel hayat kavramı, 1983 tarihli nüfus sayımı sırasında yaşanan tartışmalarla toplumun hafızasına nakşoldu.
İlkbaharda devlet memurları ve idari görevliler kapı kapı
Gerhart Baum | Temel Hakları Korumak
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6
BIG BOSS SENI İZLIYOR
Personel İçin Veri Güvenliği

Gerçek olgular sanal bir ekonomi-polisiye filmi için toparlanmış
malzeme gibi. Yakın dönem Alman şirketler tarihinin şimdiye
kadarki en büyük gözetleme skandallarının verileri bunlar:
Alman Telekom AŞ 2006 yılında yaklaşık 136 bin çalışanının banka bağlantılarını tedarikçilerinkiyle karşılaştırdı. 2005 ve 2006’da
(teftiş kurulu üyeleri, çalışan temsilcileri ve gazetecilerin de yer
aldığı) 60 kişinin telefon bağlantılarını gizlice denetledi.
Almanya Demiryolu şirketi 2005 yılında 190 bini aşan çalışanının
ana verilerini tedarikçilerinkiyle karşılaştırdı. 2002-2003’te 173 bin
çalışanı hakkında araştırma yapmıştı.
Market zinciri Lidl 2006/2007’de 500’ü aşan şubesinde çalışanlarını kamerayla izledi. 2008 sonuna kadar çalışanlarının sağlık
durumu hakkında gizli listeler tuttu.
Mayıs 2009’da, Deutsche Bank holding güvenlik biriminin
2006’dan itibaren yöneticilerini, ailelerini ve şirket dışından eleştirenleri araştırmak için dedektif tuttu.
Bu veri skandalları buzdağının sadece görünen kısmı. Gerhart
Gerhart Baum | Temel Hakları Korumak
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7
DEVLET “KENDINI” VE
ANAYASAYI KAYBEDERSE
Ordunun Ülke İçindeki Rolü

“İçerden ve dışardan gerçekleşen çözülme karşısında [...] ulusal
işbölümünü yeniden düşünmek zorundayız. Bu durum polis ile
ordu arasındaki sorumluluk paylaşımı için de geçerli. [...] Kimi
tehlikelere karşı sadece polisiye, kimilerine karşı askeri araçlarla
mücadele edilir. Artık çeşitli tehlikelerin sınırları ülke sınırlarına
paralel ilerlemiyor. Gelişmeler, polisin elindeki imkânlarla ülke
içindeki belirli tehditlerle baş edemeyeceğini gösterdi. Dünya
Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırı kitlesel ölüm hedefiyle sivil
halka saldırı senaryolarından sadece biri. Yasa koyucunun klasik savunma vakalarının dışında asla hesaba katmadığı benzer
durumlara, yürürlükte olan anayasa hukukuyla karşı çıkmak
mümkün değil. Klasik savunma kavramı, uluslararası terörün
günümüzdeki tehditlerine uygun değil.”
(Federal İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble’nin 30 Mayıs
2008’de Tutzing’de, “Özgürlük ve Güvenlik” kongresinde yaptığı
konuşmadan)

Gerhart Baum | Temel Hakları Korumak
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Muhafazakâr çizgideki Frankfurter Allgemeine Zeitung
(FAZ) yasadan sorumlu olan Sosyal Demokrat-Yeşiller koalisyonunu eleştiriyor. Bu hükümet, yasa konusunda muhalefetteki CDU/CSU’nun desteğini almış, sadece FDP yasayı
reddetmişti. FAZ gazetesi şöyle diyor: “Bu kadar yanlış bir
yasayı tasarlayan bir hükümetin ve böyle bir yasayı geçiren
parlamento çoğunluğunun, en yüksek mahkemenin onları
yerden yere vuran kararı karşısında dayanması mümkün
değil. Buna rağmen yasaya son şeklini veren cumhurbaşkanı bile sadece hukuki itirazlarını tek tek dile getirdiği ve
Federal Anayasa Mahkemesi’nin incelemesini istediği için
bu işten zarar görmeden sıyrılabilecek.”
Bir hukuk devletinin, ancak kendi temel değerlerinden
geçici olarak vazgeçerek bir terör tehdidiyle baş edebileceğini söyleyen muhalifler, hukuk devleti ilkelerinin lağvedilmesini haklı kıldığını düşündükleri bir olağanüstü halden söz ediyor. Neyse ki Federal Anayasa Mahkemesi böyle
düşünmüyor.
Federal hükümetin güvenlik yasalarını genişletmeyi düşünmesi bir şeyi çok açıkça ortaya koyuyor: Amerikalı düşünür ve edebiyatçı Richard Rorty, 2004 yılında Potsdam
Einstein Forumu’nda düzenlenen “Terör, Uluslararası
Hukuk ve Demokrasinin Sınırları” konulu kongrede, teröristlerin “cehennem kusan makineleriyle ve dehşet veren
saldırılarıyla yarattıkları şey, ölüm ve acı olmayacak” diyor
ve devam ediyor: “Terörün en önemli sonucu, etkisi Batılı
hükümetlerin teröre karşı aldığı önlemler olacak.” Rorty
devamında endişelerini şöyle dile getiriyor: “Terörle mücadele, terörizmin kendisinden daha büyük bir potansiyel
tehlikedir.”

8
“ALMANYA’YI DÜŞÜNDÜĞÜMDE
UYKULARIM KAÇIYOR ...”
Sanatta ve Basında Özgürlük

Alman sansürcüler ............................................................................................
....................................... .............................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................ ahmaklar ..................
.......................... ..........................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................
(Heinrich Heine, Seyahat Anıları,
2. Bölüm: Düşünceler, Büyük Kitap, 12. Bölüm)
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İç güvenliği, uzun bir süre olduğu gibi, bugün de özgürlükle rekabet eden kendinden menkul bir hukuki değer
olarak değil de, özgürlüklerin önkoşulu olarak görmeliyiz.
Bunu bir anlamda aslında ilerici görüşleriyle tanıdığımız
Heinrich Heine’nin şu endişesini bir kez olsun çürütmek
için de yapmalıyız: “Devlet, bir şeyden mahrum etmeden
başka bir şey vermez.”

9
EN KÖTÜ DÜŞMANIN İNSAN ONURU
Devlet Mecbur Kalırsa
İşkence Yapabilir mi?

“Film çok masumane başlıyor. Siyah bir fonda neredeyse bir
dakika boyunca yakın çekimde su damlacıkları ve fıskiyeler görüyoruz. Damlacıklar havai fişekler gibi patlıyor. Reklam filminin estetiği için gerekli bir ıslaklık. Yeni bir maden suyu ya da
votka markasının spotu olabilir. Ama sonra kamera uzaklaşıyor: Lastik eldivenli bir el bir adamın başını yatağa bastırıyor.
Sürahiden adamın ağzına ve burnuna su akıyor, adam direniyor,
soluksuz kalıyor, çaresizce nefes almaya çalışıyor. Kamera, can
çekişen biri gibi titreyen, bağlı ellerine zum yapıyor adamın. Su
kayağı işkencesi. Uluslararası Af Örgütü Britanya Şefi Kate Allen
bugünkü Independent gazetesinde, bir buçuk dakikalık bu filmin
önümüzdeki aydan itibaren 50 sinemada gösterileceğini açıklıyor:‘Bu film tam da CIA’nın gizli kalmasını istediği şeyi, boğulmak üzere olan bir adamın korkunç görüntüsünü gösteriyor.’”
(Kaynak: Uluslararası Af Örgütü’nün işkence karşıtı kampanyası: Spiegel Online; 23 Nisan 2008)
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9. Bölüm

Bir şeyi amasız fakatsız kabul etmek zorundayız:
Uluslararası hukukun yasakladığı her şey, savaştan sonra
bu hukukun geliştirilmesine ciddi katkıları olan Almanya’da
da yasaktır.

10
KAÇAKLARA ÖZGÜRLÜK
Tüm Dünyada İnsan Hakları

1980’li yıllarda bir zaman. Prag. FDP parlamenterleri Gerhart
Baum ve Burkhard Hirsch Hradcany’de, Hükümet Sarayı’nın
hemen karşısındaki Başpiskoposluk Sarayı’nda konuklar.
Başpiskoposla insan hakları, daha doğrusu Çekoslovakya’da günlük hayattaki baskı mekanizmaları konuşulacak. Başpiskopos
önce, yüksek sesle hafif müzik çalan bir transistörlü radyoya
işaret ediyor ve çok açık bir el hareketi yapıyor: “Dinliyorlar bizi.”
– Başpiskopos vedalaşırken konuklarına sarayın dış merdivenlerine kadar eşlik ediyor. İnsanın içini sıkıştıran bir tablo. Gerhart
Baum daha sonra o anı hatırladığında, “Karşıda, görülecek ve
duyulacak mesafede hükümet binası” diyor, “yani devlet. Hemen
önünde bekçiler, muhbirler”. Dönemin otoriter rejimlerinin olduğu ülkelere gidilince hissedilen o iç sıkıntısı kaplıyor Baum’u:
“Biz eve dönüyoruz, serbestçe hareket ettiğimiz, düşüncelerimizi
söyleyebildiğimiz özgürlüğe. Ve bunları yapamayan insanları
geride bırakıyoruz.”
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İLGINIZI ÇEKEBILECEK DIĞER KITAPLARIMIZ

Akılcı Yaşam Kılavuzu
Albert Ellis ve Robert A. Harper
Çeviren: Semra Kunt-Akbaş
3. Baskı, Temmuz 2021, 13x19 cm, 389 sayfa

Öğrenilmiş İyimserlik: Zihninizi ve
Yaşamınızı Nasıl Değiştirirsiniz
Martin E. P. Seligman
Çeviren: Semra Kunt-Akbaş
4. Baskı, Ocak 2021, 13x19 cm, 490 sayfa

Günümüzde TA:
Transaksiyonel Analiz’e Yeni Bir Giriş
Ian Stewart ve Vann Joines
Çevirenler: Prof. Dr. Füsun Akkoyun, Doç.
Dr. Serap Tekinsav-Sütcü, Doç. Dr. Olca
Sürgevil-Dalkılıç, Nilgün Sağlam-Uras

Kendinizi Daha İyi Hissedin, Daha İyi
Olun, Daha İyi Kalın
Albert Ellis
Çeviren: Semra Kunt-Akbaş

4. Baskı, Mart 2021, 15x23 cm, 500 sayfa

Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler
için Transaksiyonel Analiz:
Öz-Saygı Geliştirmede Güçlü Teknikler

Nasıl Mutlu Olursunuz

Alvyn Freed ve Margaret Freed
Çeviren: Doç. Dr. Olca Sürgevil-Dalkılıç

Albert Ellis
Çeviren: Semra Kunt-Akbaş

2. Baskı, Kasım 2020, 16x24 cm, 140 sayfa,

Gerçek Mutluluk:
Kalıcı Doyuma Ulaşma Potansiyelini
Gerçekleştirmek İçin Yeni Olumlu
Psikolojinin Kullanılması
Martin E. P. Seligman
Çeviren: Semra Kunt-Akbaş
4. Baskı, ;Temmuz 2021, 13x19 cm, 454 sayfa

Bitmeyen Arayış:
Entelektüel Bir Otobiyografi
Karl R. Popper
Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Acar
3. Baskı, Haziran 2020, 13x19 cm, 357 sayfa

Bu Yüzyılın Dersi:
Özgürlük ve Demokratik Devlet Üzerine
İki Konuşmayla Birlikte
Karl R. Popper
Çeviren: Ceyhan Aksoy

Tercih Özgürlüğü: Kişisel Bir İzah
Milton Friedman ve Rose Friedman
Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Acar
1. Baskı, Mart 2021, 13x19 cm, 506 sayfa,

5. Baskı, Haziran 2020, 13x19 cm, 140 sayfa

Tarihselciliğin Sefaleti

Özgürlüğün Anayasası

Karl R. Popper
Çeviren: Prof. Dr. Sabri Orman

Friedrich August von Hayek
Çeviren: Yusuf Ziya Çelikkaya

7. Baskı, Temmuz 2021, 13x19 cm, 190 sayfa

1. Baskı, Haziran 2013, 14,5x19,5 cm, 783 sayfa

Çin Nasıl Kapitalist Oldu?
Ronald Coase, Ning Wang
Çeviren: Doç. Dr. İlkay Yılmaz

Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi
Joseph A. Schumpeter

1. Baskı, Eylül 2015, 13x19 cm, 460 sayfa

Kapitalizm ve Özgürlük
Milton Friedman
Çevirenler: Doğan Erberk ve Nilgün
Himmetoğlu
6. Baskı, Mart 2021, 13x19 cm, 749 sayfa

Paranın Satın Alamayacağı Şeyler:
Piyasaların Ahlâkî Sınırları
Michael J. Sandel
Çeviren: Mehmet Kocaoğlu
1. Baskı, Ocak 2016, 13x19 cm, 299 sayfa

Bir Ömür Düşünmek:
Ahmet Arslan’la Nehir Söyleşi

İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme

Söyleşi: Devrim Özkan ve Buğra Kalkan

John Locke
Çeviren: Vehbi Hacıkadiroğlu

4. Baskı, Haziran 2020, 15x23 cm, 428 sayfa

10. Baskı, Haziran 2020, 13x19 cm, 542 sayfa

Felsefeye Giriş
Ahmet Arslan
31. Baskı, Temmuz 2021, 15x23 cm, 365 sayfa

Yönetim Üzerine İkinci İnceleme:
Sivil Yönetimin Gerçek Kökeni Boyutu ve
Amacı Üzerine Bir Deneme
John Locke
Çeviren: Doç. Dr. Fahri Bakırcı
6. Baskı, Mart 2021, 13x19 cm, 249 sayfa

Felsefeye Giriş
Justus Buchler ve John Herman Randall, Jr.
Çeviren: Prof. Dr. Ahmet Arslan
4. Baskı, Ağustos 2018, 13x19 cm, 455 sayfa

Politika Bilimine Giriş
Münci Kapani
59. Baskı, Kasım 2020, 13x19 cm, 253 sayfa

İslâm, Demokrasi ve Türkiye

İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları

Ahmet Arslan

Münci Kapani

3. Baskı, Mayıs 2015, 15x23 cm, 405 sayfa

4. Baskı, Mayıs 2015, 13,5x19,5 cm, 197 sayfa

Evrensel İnsan Hakları: Kuram ve
Uygulamada (3. edisyon)
Jack Donnelly

Yeni Türkiye Cumhuriyeti:
Müslüman Dünyada
Kilit Bir Aktör Olarak Türkiye
Graham E. Fuller
Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Acar
14. Baskı, Temmuz 2021, 13x19 cm, 347 sayfa

Siyaset Psikolojisine Giriş (3. edisyon)
Martha L. Cottam, Elena Mastors, Thomas
Preston ve Beth Dietz
Çeviren: Mesut Şenol
2. Baskı, Temmuz 2021, 16x24 cm, 634 sayfa

Siyasî Düşünce Tarihi:
Filozoflar ve Fikirleri (5. edisyon)
Donald G. Tannenbaum
Çeviren: Doç. Dr. Özgüç Orhan
12. Baskı, Eylül 2019, 16x24 cm, 394 sayfa

Türkiye ve Arap Baharı:
Orta Doğu’da Liderlik
Graham E. Fuller
Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Acar
4. Baskı, Mayıs 2019, 15x23 cm, 480 sayfa

Türk Dış Politikası:
1774’ten Günümüze (3. edisyon)
William Hale
Çeviren: Prof. Dr. Nasuh Uslu

Güç ve Tercih: Siyaset Bilimine Giriş

Uluslararası İlişkiler (10. edisyon)

(4. edisyon)
Phillips W. Shively
Çeviren: Prof. Dr. Haluk Özdemir

Joshua S. Goldstein ve Jon C. Pevehouse
Çeviren: Prof. Dr. Haluk Özdemir
2. Baskı, Ağustos 2017, 19x23 cm, 660 sayfa

Uluslararası Örgütler:
İlkeler ve Meseleler (7. edisyon)
A. LeRoy Bennett ve James K. Oliver
Çeviren: Prof. Dr. Nasuh Uslu
2. Baskı, Temmuz 2021, 15x23 cm, 609 sayfa

Yumuşak Güç:
Dünya Siyasetinde Başarının Araçları
Joseph S. Nye, Jr.
Çeviren: Rayhan İnan-Aydın
3. Baskı, Haziran 2020, 13x19 cm, 231 sayfa

AB-Türkiye İlişkilerinin 50 Yılı:
Bir Sisifos Hikayesi
Armağan Emre Çakır (ed.)
Çevi,ren: Ekin Ekici
1. Baskı, Mart 2016, 13x19 cm, 350 sayfa

Görünmez Kalp: Bir İktisadiyat Romanı
Russell D. Roberts
Çeviren: Prof. Dr. Mustafa Acar
8. Baskı, Ağustos 2018, 13x19 cm, 300 sayfa

