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Özet

Bir toplumun toplam refah seviyesini ençoklaştırabilmek için hem bir iktisatçının hem 
de insan hakları uzmanının bakış açılarını dikkate alan, disiplinler arası bir yaklaşıma 
ihtiyaç vardır. Bu iki disiplin arasındaki ilişki ve karşılıklı etkileşim, toplumsal refahın 
nasıl ençoklaştırılabileceğini ve sürdürülebilir kalkınmanın nasıl mümkün kılınabileceğini 
anlamak açısından büyük önem taşır. Bu bağlamda, refah seviyesini ençoklaştırmak 
hedefine ulaşmak bakımından iki önemli yapı taşı bulunmaktadır: İnsan hakları ve 
inovasyon. İfade özgürlüğü, toplumdaki diğer, insan haklarının desteklenmesini, aynı 
zamanda inovasyonun geliştirilmesini sağlayan en elverişli ve en etkili araç olarak karşımıza 
çıkar. Zira, fikirler yeni fikirleri geliştirecek, fikirler arasında sağlıklı ve üretken bir rekabet 
ortamı oluşacak, bu şekilde yenilikçi düşünceler, keşifler ve teknolojiler ortaya çıkacaktır.
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Abstract

In order to maximize the total welfare of a society, an interdisciplinary approach should 
be adopted by taking into account the perspectives of both an economist and a human rights 
specialist. The interface and interplay between these disciplines is the key to understanding 
how to maximize total welfare and unlocking sustainable development. In this context, we 
identify two main building blocks that are essential to achieving this task: human rights 
and innovation. Freedom of expression comes to the forefront as the most versatile and 
effective tool for promoting other human rights in society and fostering innovation at 
the same time, as ideas will breed new ideas and propagate the healthy and productive 
competition of ideas, leading to innovative thoughts, discoveries and technologies. 
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1. Giriş

İnsanların en yüksek amacının, dehşetten ve yoksulluktan kurtuldukları, ifade ve 
inanç özgürlüğüne sahip olacakları bir dünyanın kurulması olduğu kabul görmektedir. Bu 
doğrultuda, ekonomik kalkınma, insan hakları, özgürlükler, barış ve güvenlik konularında 
yapılan tartışmalar, uzun yıllardır pek çok kurumu (ve bunların yanı sıra birçok 
akademisyeni ve araştırmacıyı), bu amaca ulaşmak için çalışmaya yöneltmiştir. Filhakika, 
iki dünya savaşının yarattığı felaketler karşısında uluslar, “daha geniş bir özgürlük içinde 
daha iyi yaşama koşulları sağlamak ve sosyal bakımdan ilerlemeyi kolaylaştırmak” amacıyla 
“tüm halkların ekonomik ve sosyal bakımdan ilerlemesini kolaylaştırmak için uluslararası 
kurumlardan yararlanmaya” karar vermişlerdir (BM Antlaşması’nın Önsözü, 1945).

Son 25 yılda, insan yaşamının potansiyelinin tümüyle gerçekleştirilmesi yönünde 
dünyanın her yerinde çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. İnsanların ortalama yaşam 
süresi kayda değer ölçüde uzamış ve çok sayıda insan aşırı yoksulluktan kurtarılmıştır. 
Ancak, insanların tamamı yoksulluktan kaçamamış, ya da yaşam her açıdan daha iyi 
hale gelememiştir (İnsani Gelişme Raporu, 2016, s. 5). Yoksulluk, hastalıklar, yetersiz 
okullaşma, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve çevresel bozulma gibi kalkınmanın önündeki 
çok önemli engellerin kaldırılmasını amaçlayan ve daha sonra Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne dönüşen Binyıl Kalkınma Hedefleri gibi (Sachs, 2012, s. 2206) uluslararası 
girişimlere rağmen, devletlerin kalkınma seviyeleri birbirinden farklılık göstermekte ve 
muhtelif yoksunluklar dünyada hala devam etmektedir (İnsani Gelişme Raporu, 2016). Bu 
kapsamda burası ve orası arasındaki uçurumları kapatmaya yönelik en iyi uygulamaları 
tespit etmek, akademinin ve akademinin farklı disiplinlerinin daimi ve süregelen çabası 
olmuştur.

Neoklasik iktisatçılar yıllarca refahın ençoklaştırılmasına ağırlık vermişler ve 
piyasa güçlerinin ve görünmez elin toplumun tüm kademelerine serveti dağıtacağını 
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varsaymışlardır (Smith, 1776)1. Ancak, yapılan muhtelif çalışmalar durumun farklı 
olduğunu, gelir eşitsizliğinin daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkmasının şu andaki 
yaşam koşullarının yanı sıra ülkelerin geleceğe ilişkin beklentilerine de zarar vereceğini 
düşündürmektedir (Stiglitz, 2012). Öte yandan, insan hakları uzmanları, ancak çeşitli 
insan hakları sözleşmelerinde yüceltilen insan haklarının hayata geçirilmesi ve gereği 
gibi uygulanması2 durumunda bireylerin refaha kavuşabileceğini ileri sürmektedirler. 
Bu noktada iktisatçılar ve insan hakları uzmanları birbirlerini eleştirme eğiliminde olup; 
iktisatçılar, insan hakları uzmanlarını sınırlı kaynaklar kavramını göz ardı etmek ya da 
bilmemekle, gerçeklerle karşılaştıklarında da (yani kaynak kısıtlılığı ile seçeneklerin 
sınırlandığı durumlarda) iki seçenek arasında tercihte bulunamamakla eleştirir. Buna 
cevaben insan hakları uzmanları ise iktisatçıları, küresel modern ekonominin “geride 
bıraktıklarını” ve bedeli ne olursa olsun ekonomik büyüme sağlamayı hedefleyen ideolojinin 
olumsuz sonuçlarından etkilenenleri göz ardı etmekle suçlar (Dünya Bankası Raporu, 
2012). Bu doğrultuda, bu paradigmaların uzlaşması zor gözükebilir; zira biri ağırlıklı olarak 
matematiksel kavramlara dayanan ve faydanın ençoklaştırılmasıyla ilgilenen bir disiplin 
iken, diğeri devletler ve bireyler arasında olduğu kadar insanlar arasındaki etkileşimle 
de ilgilenen, insanlar arası bir disiplindir. Bununla beraber, insan hakları uzmanlarının 
dağılımda eşitlik kaygılarını dikkate alan daha kapsayıcı ekonomik politika tercihlerinin, 
tüm toplumda alternatif normların ve değer yargılarının yerleşmesinde çok önemli bir rol 
oynayacağı yadsınamayacaktır (Salomon ve Arnott, 2014, s.68). İnsan hakları hedeflerinin, 
refaha ilişkin karar verme sürecine dâhil edilmesi, dağılımda eşitliğe öncelik verilmesini 
sağlayabilir (Salomon ve Arnott, s.45) ve halkların “kendilerini özgürlüksüzlüklerden özgür 
kılma” (Chauffour, 2009, s. 7)3 kabiliyetlerini önemli ölçüde arttırabilir.

Bu bağlamda, “toplumsal refah” ifadesinin anlamının ve esasının, ağırlıklı olarak bakış 
açısına bağlı olduğunu öne sürüyoruz. Bir iktisatçının bakış açısından, toplumsal refah 
tüketim ve tedarik fazlalarının toplamı anlamına gelir. Ancak, bir insan hakları uzmanı 
açısından refah kavramı, ağırlıklı olarak, bir ulusun vatandaşlarının tümü için insan 
haklarını hayata geçirme ve uygulama kabiliyeti ve isteğini göz önüne almaktadır. Bununla 
beraber, her iki tanım da bireylerin içinde bulundukları yaşam koşullarının bir boyutunu 
ilgilendirdiğinden, modern dünyadaki kalkınma mücadeleleri, her ikisinin de birbiriyle 
yakından ilişkili olduğunu ve kolektif refahın temellerini birlikte tesis edip, güçlendirdiğini 
göstermektedir (Chauffour, 2009).

1 Adam Smith’in ortaya koyduğu ünlü “görünmez el” kavramına atıf yapılmaktadır.  
2 Negatif haklar şu şekilde tanımlanabilir: “Başkalarının ve hükümetin müdahalesinden özgür olma 

hakları; özellikle hükümetin siyasi münazara ve dini ibadet gibi alanlarda hak sahiplerinin faaliyetlerini 
sınırlandırmasının yasaklanması”. Pozitif haklar ise şu şekilde tanımlanabilir: “Hükümetten fayda elde 
etme hakları; hükümet sağlık ya da eğitim gibi sosyal haklar sunmak zorundadır.” (Posner, 2008, s.1765).

3 “Özgürlüksüzlük” terimi, gerçek özgürlüklerin bulunmayışını tanımlamak için ilk defa Amartya Sen 
tarafından Özgürlükle Kalkınma isimli eserinde kullanılmıştır. Sen’e göre “[k]alkınma, özgürlüğü 
ortadan kaldıran başlıca nedenlerin, zorbalığın, yoksulluğun, sistematik toplumsal yoksunlukla birlikte 
yetersiz iktisadi fırsatların, baskıcı devletlerin hoşgörüsüzlüğünün ya da aşırılıklarının yanı sıra 
kamusal hizmetlerdeki ihmalin ortadan kaldırılmasını gerektirir.” (Sen, 2004, s. 18).
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Bu makalede ulusların refah kaygılarını gidermek için izleyebilecekleri yeni bir yol 
ortaya koymayı amaçlıyoruz. Kalkınma, ekonomi ve insan hakları alanları arasındaki 
ilişkinin ve karşılıklı etkileşimin, toplumsal refahın ençoklaştırılmasında anahtar rolü 
oynadığını, zira bu disiplinler arası yaklaşımın, toplumsal refahın bir toplumun bireyleri 
arasındaki dağılımına ilişkin sorunları da dikkate aldığını iddia ediyoruz. Görüşümüze 
göre, rekabetçi ve yenilikçi bir toplum yaratılması açısından, ekonomik kalkınmanın 
güçlendirilmesi ve insan haklarının korunması birbirini destekler konumdadır ve 
sürdürülebilir kalkınma sağlayabilmek için insan hakları meseleleri, politika oluşturma 
sürecinin bir parçası haline getirilmelidir. Ayrıca, ifade özgürlüğünün, çeşitli insan hakları 
arasında, insanların imkânlarını tam anlamıyla kullanabilmelerine yardımcı olmada 
benzersiz bir rol üstlendiği; azami ölçüde sürdürülebilir büyüme sağlamak, eşit fırsatları 
yaygınlaştırmak ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin üzerine eğilmek açılarından anahtar 
rolü oynadığını da ileri sürüyoruz (Gürkaynak, 2015).

2. Toplumsal Refahı Ençoklaştırma Görevi: Yapı Taşları Nelerdir?

Bazı uluslar iktisadi açıdan zaman içinde diğerlerine göre çok daha fazla gelişme 
kaydetmişlerdir. Bu farklılıklar komşu ülkeler arasında, hatta kültürel ilişkileri ve 
benzerlikleri çok olan ülkeler arasında dahi ortaya çıkabilmektedir. Pek çok araştırmacı, 
ulusların kaderlerinin bu denli farklı olmasına yol açmış olabilecek nedenler ve etmenlere 
ilişkin olası açıklamalar ileri sürmüş, çeşitli tartışmalar yapmıştır.

Diamond (1999), insan toplumlarının kaderini, daha çok coğrafi belirlenimcilik bakış 
açısından açıklamaya çalışır. Bazı toplulukların, daha üstün kaynaklara erişebildikleri ve ayrıca 
bazı coğrafi avantajlara sahip oldukları için gelişmeye diğerlerinden daha fazla hazır olduğunu 
ileri sürer (Diamond, 1999). Öte yandan, Acemoğlu ve Robinson, insan toplumlarının, 
bireyler yeteneklerini ve becerilerini en iyi şekilde kullanabilecekleri ekonomik faaliyetlerde 
bulunmakta serbest olduklarında ve toplumun bireylere karşılarına çıkan fırsatları kovalama 
ve yapmak istedikleri seçimleri yapma gücü verdiğinde geliştiği düşüncesindedirler 
(Acemoğlu ve Robinson, 2013, s.88). Stiglitz (2012) ise eşitsizliğin az olduğu toplulukların 
hem gelir dağılımı hem de demokratik temsil bakımından iyi durumda olduğunu savunur. 
Farklı türden kurumlar ve kültürel özellikler ile toplumun toplam refahı arasında ilişkiler 
tespit eden başka araştırmacılar da bulunmaktadır4. Bunların arasında, Sen’in “özgürlükle 
kalkınma” kuramı, oldukça ikna edici bir bakış açısı sunarak diğerlerinin arasından sıyrılır: 
Sen (2004, s.17), kalkınmayı, “insanların yararlandığı gerçek özgürlükleri genişletme süreci” 
olarak kabul eder. Sen’in çalışmalarına göre yoksulluk, kıtlık, nüfus artışı, işsizlik ve toplumsal 
cinsiyet eşitsizliği gibi sorunları çözmeye çalışmak sadece insan haklarının güçlendirilmesi ve 
genişletilmesiyle mümkündür (ODI, 2001). Nitekim böylece insanın gelişmesi ve ekonomik 
güvenlik desteklenmiş olur, zira “özgürlükler sadece kalkınmanın asli amaçları değildir, aynı 
zamanda onun başlıca araçları arasında yer alır” (Sen, s.26).

4 Kültürün ve kurumların, etkileşimde bulunduğu, birbirini tamamlayıcı bir şekilde evrildiği ve 
birbirini karşılıklı etkilediği sonucuna varmışlardır (Alesina ve Giuliano, 2014, s. 898).
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Bu görüşlerin ışığında, günümüzün ekonomik ve siyasi düzeninde başarılı olabilmek 
için, bir topluluğun, o topluluktaki bireylerin temel insan haklarını koruyan kapsayıcı ve 
iyi işleyen kurumlara, inovasyonu besleyen ekonomik ve sosyal bir ekosistem ile iyi işleyen 
bir piyasa sistemine sahip olması gerektiği görüşünü benimsiyoruz. İnsan haklarının 
korunmasının ve inovasyona imkân tanıyan bir ortamın yaratılmasının, bir toplumun 
refah ve kalkınmasının önemli yapı taşları olduğu düşüncesindeyiz.

A. İnsan Hakları

İnsan hakları, ırkı, cinsiyeti, milliyeti ya da başka kişisel özellikleri ya da toplumsal 
statüsü ne olursa olsun, tüm insanların doğuştan sahip olduğu evrensel, devredilemez ve 
vazgeçilemez haklardır. Bu temel haklar, “insanoğlunun haysiyetine ve özgürlük, hoşgörü 
ve adalet için en içten dileğinin yerine getirilmesine” dayanır5. Bu haklar devredilemez 
ve vazgeçilemez haklardır; her birimiz, eşit insanlar olarak bu haklara sahibizdir ve ne 
yaparsak yapalım, ne kadar insanlık dışı davranmış olursak olalım ya da nasıl bir muamele 
görürsek görelim bu haklara sahip olmaya devam ederiz (Donnelly, 1999, s. 612). Bu 
haklara nasıl sahip olduğumuza hatta bu hakların nereden geldiğine dair felsefi soruların 
yanıtı yüzyıllardır tartışılmakta olsa da bu makalede, nispeten çekişmeli bu tartışmalar 
üzerinde durmayacağız. Daha ziyade, bu soruların mevcut tartışma bakımından gerektiği 
şekilde yanıtlanmış olduğu ön kabulü ile konuyu incelemeye başlayacağız. 

Uluslararası alanda tanınan ve korunan insan hakları, devletlerin büyük bir çoğunluğu 
tarafından usulüne uygun şekilde kabul edilen belgeler ve sözleşmelerin yanı sıra ulusal 
kanunlar ile öngörülen iç hukuk koruma mekanizmalarından gücünü alır. Bu kapsamda 
uluslararası teamül (yapılageliş) kuralı niteliği taşıdığı kabul edilen (Donnelly, 1999) İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi, bugün 165’ten fazla akit tarafı bulunan İkiz Sözleşmeler 
(yani Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme) ve 171 devletin mutabakatı ile kabul edilmiş 
1993 Viyana Bildirgesi ve Eylem Planı (1993 Viyana Sonuç Bildirgesi olarak anılacaktır), 
bir bütün olarak “insan hakları” kavramından ne anlaşılması gerektiği ve kapsamının 
ne olması gerektiği konularında güncel tartışmalara yön vermektedir. Bu uluslararası 
belgelerin tesis ettiği çerçeve doğrultusunda, tüm insanların temel hak ve özgürlüklerinin 
eşit ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde korunması gerektiği son derece açıktır.

Bu özgürlüklerin en iyi şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine (hatta 
kendilerinden bekleneni verip vermediklerine) dair tartışmalar devam etmektedir, zira 
insan hakları ihlallerinin etkili ve başarılı bir şekilde denetlendiğini ispatlamak hatta 
doğrulamak güçtür. İnsan hakları tartışmaları genellikle “hak temelli” yaklaşım üzerinde 

5 General Douglas MacArthur’un, Japonya’nın teslim oluşuyla II. Dünya Savaşının sona ermesinden 
sonra 2 Eylül 1945’teki konuşması: “En içten umudum, hatta tüm insanlığın umudu, bu vesileyle 
dünyanın geçmişte yaşadığımız kan ve vahşetten sıyrılarak, yaşanacak daha iyi bir yer haline gelmesi; 
insanlık onuruna ve insanlığın özgürlük, hoşgörü ve adalet için duyduğu en kuvvetli arzunun 
gerçekleşmesine adanmış bir dünyanın ortaya çıkmasıdır.” (BBC)
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dönmekte olup bu yaklaşım, politikacıların manevi ve ahlaki gerekçelerle kendi kaygılarını 
gündeme getirmelerinin haricinde, bir hareket ya da politikayı benimsemeye yönelik 
teşvik ya da seçenek sunmaz (Moeckli, Shah ve Sivakumaran, 2010, s. 87). Ancak, muhtelif 
insan hakları belgelerinde yer alan haklar ve özgürlükler, yalnızca manevi ya da ahlaki 
nedenlerle değil, ulusların ekonomisi ve refahı üzerindeki önemli etkilerinden dolayı da 
toplumlar açısından büyük değer taşımaktadır.

Bu konuyla ilişkili olarak, ekonomik kalkınma ile insan haklarını koruyan kurallar 
arasında doğrudan bir ilişki bulunduğunu tespit eden Acemoğlu, Johnson ve Robinson 
(2001), insan haklarının ekonomi üzerindeki etkilerini ayrıntılı olarak incelemişlerdir. 
Acemoğlu ve Robinson (2013) özellikle, bir toplumun ekonomik koşullarını düzeltebilecek 
uygun kurumlar üzerinde durmuşlardır. Bu tür kurumların “özel mülkiyeti, tarafsız bir 
hukuk sistemini ve insanların eşit şartlarda ticaret ve sözleşme yapmasını sağlayan kamu 
hizmetlerini güvence altına alması, aynı zamanda yeni işletmelerin kurulmasına ve 
insanların kendi mesleklerini seçmelerine müsaade etmesi” gerektiğini söylemektedirler. 
Sweis, Lennett ve Glaisyer (2013, s.554), basın ve ifade özgürlüğüne yönelik politikalara 
ilişkin sorunların medya ve haber içeriği üzerinde olumsuz bir etki yarattığı, bunun da 
nihayetinde ekonomik kalkınmaya zarar verdiği görüşündedirler. Yine aynı şekilde, Sen 
(2004, s.18) de, ekonomik kalkınma için özgürlüklerin genişletilmesinin ve yoksulluk, 
yetersiz ekonomik fırsatlar, sistemsel sosyal yoksunluk, kamu tesislerinin ihmali ve 
baskıcı devletlerin hoşgörüsüzlüğü ve aşırı faaliyeti gibi özgürlüksüzlük kaynaklarının 
ortadan kaldırılmasının gerekli olduğunu ileri sürer. Sen’in çalışmasına göre özgürlükler 
ile ekonomi arasında ciddi bir ampirik bağlantı mevcuttur: “Siyasi özgürlükler (ifade ve 
seçme özgürlüğü biçiminde) iktisadi güvenliği geliştirmeye yardımcı olur” (Sen, s.26). Daha 
da önemlisi, Sen (2004, s.31), siyasi ve medeni özgürlüklerin salt ekonomi üzerindeki 
etkilerinden dolayı gerekli görülmemesini; nitekim bu özgürlüklerin kendi başlarına da 
önemli ve değerli olduğunu ileri sürmektedir.

İşte bu nedenlerle, refah ekonomisine ilişkin neoklasik kuramın, insan hakları bakış açısı 
ile tamamlanması gerekir. Zira ana akım kalkınma iktisatçılarının, toplam sosyal faydayı 
ölçmek için kullandıkları kriter olan “Pareto verimliliğine” ulaşılması, bireyler açısından 
hakkaniyete uygun sonuçlara ulaşılmasını garanti etmez. Bunun nedeni, neoklasik refah 
iktisatçılarının sadece toplam sonuçları dikkate alarak, en etkin toplam sonuç üzerinde 
durmasıdır (Dünya Bankası Raporu, 2012). Ekonomik politikalara ilişkin karar verme 
sürecinde insan hakları meselelerinin dikkate alınması, etkinlik ve hakkaniyet arasındaki 
dengeyi gözeterek, refahın bireyler arasında adilane dağılmasını sağlayacaktır. Böyle bir 
yaklaşım kalkınma ekonomisi bakımından ileriye dönük olarak atılan bir adımdır, zira 
bir toplumun refahını salt büyümeyi ençoklaştırarak sağlamaya çalışmaktan ziyade, aynı 
anda hem ekonomik büyümeyi hem de hakkaniyeti tesis ederek ençoklaştırmak önem taşır 
(Dünya Bankası Raporu, 2012).

İnsan haklarını destekleyen, koruyan ve insan haklarının uygulanmasını sağlayan 
politikalar, bir toplumun ekonomik durumunu da düzeltebilir. Çeşitli istatistiksel 
çalışmalar, kurumsal değişkenlerin ekonomik kalkınma açısından enflasyon, kamu 
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harcamaları ve döviz kurları gibi makroekonomik faktörlerden daha önemli bir rol 
oynadığını göstermektedir (Acemoğlu, Johnson, Robinson ve Thaicharoen, 2003, s.49). 
Aynı şekilde, güncel araştırmalar, kurumların etkilerinin telafi edilmesi ya da ortadan 
kaldırılması durumunda Afrika ülkelerinde (ya da ekvatora daha yakın olanlarda) 
gelir seviyelerinin düşmeyeceğini işaret etmektedir (Acemoğlu, Johnson ve Robinson, 
2001). Bu kapsamda, insan haklarını korumaya yönelik tedbirlerin alınmasına ve hukuk 
kurumlarının iyileştirilmesine yönelik bilinçli politik tercihlerde bulunulması, toplumsal 
refahın ençoklaştırılmasında büyük role sahiptir. İktisadi açıdan bakıldığında, insan 
haklarının korunması, toplumsal refah ile refahın adilane bir şekilde dağıtılmasını temelden 
etkileyen kurumları iyileştirmek için yeni teşvikler ve fırsatlar sunar6. Filhakika, bu yeni 
teşvikler ve çözümler o kadar etkili olabilir ki, bu haklar sadece insan hakları yoluyla 
nüfusun güçlenmesini sağlayarak toplumun refahını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda 
sürdürülebilir büyümeye ulaşmak ve toplumsal refahı ençoklaştırmak açısından da önemli 
bir yapı taşı vazifesi görür. Dolayısıyla, insan hakları ekonomi politikası tercihlerinde ön 
planda tutulmalı; toplumsal refahın nasıl ençoklaştırılacağına dair tartışmalara tümüyle 
dâhil edilmelidir.

İnsan haklarının korunmasına yönelik kararlı ve güvenilir bir yaklaşım benimsenmesi, 
ekonomik büyümeye dayalı dağılım eşitsizliği sorunlarının üzerine gitmenin yanı sıra, 
piyasa oyuncularına adil yargılanma hakkı ve kamulaştırmadan korunma gibi bazı 
avantajlar sağlayacaktır. Dolayısıyla, kamu politikası yapıcıları ve kurumlar insan haklarını 
gerçekten savunarak ve uygulanmasını sağlayarak, piyasaların doğasından kaynaklanan 
riskleri azaltacak ve tüm piyasa oyuncuları için eşit şartlar oluşturacaklardır. Sosyal 
sermayesi çok az olan ya da hiç olmayan, kırılgan ve yozlaşmış toplumlarda faaliyet 
göstermenin zararlı etkileri ortadan kaldırıldığında, işletmelerin bu piyasalarda karşılaştığı 
risklerin ve sorunların da sayısı azalacaktır (Mooney, 2015). İş ortamında kurallar net 
olduğunda, piyasadaki kurallar tüm oyunculara aynı şekilde uygulanacağından, piyasa 
oyuncuları ellerinden gelen en iyi şekilde rekabet etmeye istekli olacaktırlar. Böylece piyasa 
oyuncuları rakiplerini geçmek ya da bertaraf etmek için yenilik yapmaya teşvik edilmiş 
olurlar (Garcia-Murillo, 2011, s. 267). Bu bağlamda, Garcia-Murillo (2011), özel sektörün, 
en çok adaletin ve öngörülebilirliğin bulunmadığı durumlarda yeni pazarlara girmeye 
ya da yatırımlar yapmakta zorlandıklarını savunur. Benzer bir şekilde, mevcut hukuk 
kurallarının yürütülmesinde başarısız olan, ne yapacağı tahmin edilemeyen düzenleyici 
kurumların, piyasaların üzerinde uzun vadeli ve ciddi olumsuz etkileri bulunduğuna da 
işaret etmektedir (Garcia-Murillo, 2011).

 Tüm bu meseleleri göz önüne alarak, insan haklarını korumaya yönelik tedbirlerin 
alınabilmesi için her şeyden önce insan haklarının gerçekten uygulanması ve hayata 
geçirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Ancak en azından 1993 Viyana Sonuç Bildirgesi’nden 
bu yana insan haklarının evrensel, bölünemez ve birbirine bağımlı olarak kabul edildiği 

6 Örneğin, ayrımcılığın kadınların ya da azınlıkların yeni girişimlerde bulunmasını ya da ekonomik 
faaliyetlere katılımını engelleyebileceği düşünüldüğünde, ayrımcılık bir toplumda ekonomik büyüme 
ve gelişme önünde bir engel teşkil edecektir (Genel olarak bkz. Dünya Bankası Raporu, 2012). 
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ve yaklaşık 40 farklı insan hakkı bulunduğu düşünüldüğünde, bu öneri, politika yapıcılar 
bakımından sıkıntılı gözükebilir (Salomon ve Arnott, 2014, s. 57). Zira bu hakların her 
birinin kendi ahlaki ağırlığı ve hukuki yükümlülüklerinin mevcut olduğu ve dolayısıyla 
bir hakka öncelik vererek diğerlerinin arka planda bırakılmasının sosyal ve siyasi bedelleri 
olabileceği, ancak bu haklarının tümünün uygulanması ve gereklerinin yürütülmesinin 
sınırlı kaynakları daha da zorlayabileceği argümanına da kulak vermek gerekir. Bu 
nedenle kalkınmakta olan ülkelerin, kurumlarını iyileştirmek için izleyecekleri doğru 
yolu seçmelerinin son derece zor olabileceğini kabul etmekteyiz. Bu bağlamda, Acemoğlu 
ve Robinson’un (2013) güçlü kurumlar ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiye dair 
çalışmasının, kalkınmakta olan ülkeler bakımından izleyecekleri yolu aydınlatan bir deniz 
feneri olduğu düşünülmektedir. Ancak her hâlükarda Acemoğlu ve Robinson’un (2013) 
verdikleri tavsiyeyi uygulamaya koymanın son derece karmaşık bir iş olduğu bu vesileyle 
vurgulanmalıdır. Zira her insanın birbirini karşılıklı olarak pekiştiren insan haklarının 
tamamına bir bütün olarak sahip olduğu önermesini kabul etmek, bazı haklara diğerlerine 
göre öncelik verilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacaktır (Soiffer ve Rowlands, 2018).

B. İnovasyon

İnovasyon, refahın ençoklaştırılmasında diğer önemli yapı taşıdır. İnovasyon genellikle 
farklı şeyler yapmak ya da bir şeyleri farklı yapmak olarak tanımlanır [Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilatı (“OECD”), 2016]. Schumpeter’e göre inovasyon yeni ürünler 
getirebilir, mevcut ürünleri iyileştirebilir, üretim verimliliğini arttırabilir, yeni hammadde 
kaynaklarını geliştirebilir, endüstriyel kuruluşları değiştirebilir ya da yeni pazarlar 
oluşturabilir (Schumpeter, 1934/2008). Bu çerçevede ekonomik kalkınmanın belli bir 
toplumun inovasyon tarafından değiştirilmesi, geliştirilmesi olarak da görülebilecektir 
(Garcia-Murillo, 2011, s.261). Toplumsal refahın ençoklaştırılması, bir toplumda 
ekonominin sürekli ve sebatkâr bir şekilde evrimleşmesini gerektirir ki bu da ancak 
süregelen inovasyonla yapılabilir. İnovasyon, hem verimlilikte katlanarak artış sağlayarak, 
hem de çığır açıcı yenilikler yaparak ekonomik koşulları temelden yeniden şekillendirir. Bu 
ilerlemeler sınırlı kaynakların verimli bir şekilde paylaştırılması, rekabetin iyileştirilmesi 
ve toplumun üyelerinin hayat kalitesinin artması ile sonuçlanır (OECD, 2015).

İnovasyon, bu amaçlara ulaşılmasına nasıl yardım eder? Öncelikle, inovasyonun 
sınırlı kaynakların belirlediği koşullarda kalkınmanın önündeki temel zorlukları aşarak 
toplumsal refahın ençoklaştırılmasına katkıda bulunduğunu belirtmek gerekir. OECD’nin 
yaptığı çalışmalar, inovasyonun yoksulluk, temiz suya erişememe, düzenli elektriğe 
erişememe, hastalıkları önleme ve iyileştirme ve diğer temel toplumsal sorunlarla başa 
çıkmaya çalışan ülkelere yardım edebileceğini göstermektedir (OECD, 2012; OECD, 2014, 
s. 117). İnovasyon, tüm bunların yanı sıra, başka türlü çözülemeyen sorunlara düşük 
bütçeli çözümler getirerek yoksulluğu azaltma çabalarına da katkıda bulunur.

Bu noktada, inovasyonun ekonomik büyümeyi harekete geçirmeye; bu sayede 
yoksulluk ve sağlık hizmetlerine erişim gibi ülkelerin karşılaştığı en temel sosyoekonomik 
zorlukların da çözümlenmesine yardımcı olduğu hususu da unutulmamalıdır (OECD, 



74

CİLT/VOLUME:	 2			
SAYI/ISSUE:	 5 G. Gürkaynak

2012). Örneğin, kalkınmakta olan ülkelerde, elektrik şebekesine bağlantısı olmadan 
yaşayan topluluklar için özel olarak geliştirilen dayanıklı ve uygun fiyatlı su arıtıcılar ya 
da elektrik fenerleri, toplumsal sorunlara getirilen yenilikçi çözümlerin başlıca örnekleri 
arasındadır. Bu gibi ürünler sayesinde, güvenilir içme suyuna ve temel sağlık hizmetlerine 
sürdürülebilir bir erişimi olmayan nüfusun en az yarı yarıya azaltılmasını amaçlayan 
Binyıl Kalkınma Hedefine, programlanandan beş yıl önce ulaşılmıştır (BM, 2015). 
Hindistan’ın 1960’lardaki Yeşil Devrimi de, inovasyonun yaşam koşullarını iyileştirme ve 
insanları yoksulluktan kurtarma etkisine çok iyi bir örnektir. OECD’ye (2012) göre, daha 
verimli sulama tekniklerinin, verimliliği yüksek tohumların ve gübrelerin kullanılmaya 
başlanmasıyla Hindistan’da tahıl üretiminde önemli bir artış kaydedilmiştir. Bu sayede 
mevcut gıda kaynaklarında büyük bir artış gerçekleşerek ülkedeki yoksulların istikrarlı 
gıda kaynaklarına erişmesi sağlanmıştır. Bu örneğin tarihin belirli bir noktasında 
gerçekleşen münferit bir olay olmadığı dikkate alınmalıdır, zira inovasyonun küresel gıda 
güvenliğinin sağlanmasında da çok önemli bir rol üstlendiği söylenebilecektir (OECD, 
2010, s.6). Tüm bu yenilikçi katkılar toplumların yaşam koşullarını iyileştirir ve daha 
önceden çözülmesi imkânsız gözüken önemli zor sorunların üstesinden gelerek toplumsal 
refahın ençoklaştırılmasına katkıda bulunur.

İkinci olarak, inovasyon sayesinde kaynakların tahsisinde de iyileşme sağlanır, zira 
yenilikçi teknolojilerin gelmesiyle üretim süreçleri daha verimli hale gelir. Bu bağlamda, 
inovasyonun en önemli özelliklerinden biri üretim süreçlerini optimize etmesidir 
(Urbancová, 2013, s.94). İnovasyon, işletmelerin örgütlenme, yapılanma ve yönetilme 
şeklini çarpıcı bir şekilde değiştirir (Bernanke, 2011). Bu sayede işletmeler zamanı, 
malzemeleri ve iş gücünü daha verimli bir şekilde kullanabilirler. Maliyetler azalır, 
rekabet artar ve şirketler pazarda daha yüksek marjlarla rekabet edebilirler. Bu açıdan, 
inovasyon, ekonomik büyüme ve kalkınmanın tek değilse de önemli bir itici gücünü 
teşkil eder. Bu görüşte olan Schumpeter, uzun süreli büyüme ve bolluk dönemlerinin 
inovasyonla sağlandığını ve sürdürüldüğünü ileri sürer (Freeman, 1986, s.2). Benzer 
şekilde Freeman da, teknik inovasyonun ekonomik kalkınmanın temelini oluşturduğu 
ve “büyüme” kavramının esasında inovasyonun yerini değiştirdiği kaynakların sektörler 
arasında yeniden tahsis edilmesi süreci olduğu düşüncesindedir (Freeman, 1986). 

Son yıllarda ABD ve Avrupa’da gözlemlenen finansal yenilikler (yani bilgi teknolojisi, 
yönetim teknikleri ve riske göre uyarlamadaki ilerlemeler) inovasyonun pazarda rekabeti 
nasıl arttırdığını gösteren iyi örneklerdir (Bos, Kolari ve van Lamoen, 2013). İnovasyon, 
bankaların sabit maliyetlerini ya da ürün maliyetlerini azaltmalarına, risk yönetimi ve 
kavrama kabiliyetlerini arttırmalarına ve müşterilerinin ihtiyaçlarına daha iyi uyan yeni 
ürünler ve yöntemler geliştirmelerine yardımcı olmuştur (Frame ve White, 2004, s. 116). 
Bu ilerlemeler bankacılık sektöründeki rekabet düzeyini manidar ölçüde arttırmış ve 
pazarda uygun fiyatlı kredilerin bulunurluğunu arttırmıştır. Bu örnekten de yola çıkarak, 
rekabet sürecinin bireylerin yaşam kalitesinde olumlu değişiklikler yapabilmesi için 
inovasyonun, bu sürecin düzenli bir parçası haline gelmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 



75

Refahın İfade Özgürlüğü Vasıtasıyla Ençoklaştırılması:                                                 
İnsan Hakları ve İnovasyon Arasındaki İlişki

Dolayısıyla, bir toplumdaki toplumsal refahın ençoklaştırılabilmesi için rekabeti 
arttıracak7 ve büyümeyi teşvik edecek (OECD, 2012, s.4) geniş bir inovasyon kapasitesi 
ortaya konabilecektir.

Üçüncü olarak, inovasyon yaratıcı yıkıma yol açar. Belli işlevleri ya da piyasaları 
geçersiz hale getirirken, aynı zamanda girişimcilerin keşfetmesi, araştırması ve 
geliştirmesi için yeni sınırlar çizer. Bir başka deyişle, inovasyon yeni fikirler, yeni 
girişimciler ve yeni işletme modelleri doğurur (OECD, 2011, s.9). Böylece, piyasadaki 
tüm oyuncuların ulaşması gereken, ulaşmamaları halinde de modası geçmiş kalma 
riskini alacakları bir “meta sınır” ortaya çıkar (Bos, Kolari ve van Lamoen, 2013, s.2). 
Bu meta sınır, piyasadaki oyuncuları ticari faaliyetlerinde daha verimli ve yenilikçi 
olmaya teşvik ederek toplumsal refahın ençoklaştırılmasına katkıda bulunur. Başka 
bir deyişle, inovasyon pazar oyuncularını diken üzerinde tutar ve Schumpeter’e göre 
yaratıcı yıkımın “mütemadi kuvvetli rüzgârları”, firmaları yeni ürünlere ve yöntemlere 
yatırım yapmaya yöneltir (Garcia-Murillo, 2011, s.267). Dolayısıyla, inovasyon piyasanın 
farklı bölümlerini yeni girenlere açar (OECD, 2012) ve yeni piyasaların kurulmasına 
ve yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunur (OECD, 2011). Cooter (2013, 
s.8), dikkatimizi inovasyon ve refahın ençoklaştırılması arasındaki bağlantıya çeker ve 
insan refahının ençoklaştırılmasının, kârlılığın ençoklaştırılması, dolayısıyla rekabet 
eden işletmeleri inovasyon yapmaya teşvik etmekle mümkün olduğu sonucuna varır. 
Piyasada açık rekabetin sağlanması ve rekabet karşıtı sınırlamaların ortadan kaldırılması, 
inovasyona yapılan yatırımları teşvik etmenin güvenilir bir yöntemidir (OECD, 2010). 
İşte o zaman yeni oluşan yenilikçi piyasalar kalkınma sorunlarını çözebilir, toplam 
büyümeyi arttırabilir ya da kaynakları, konvansiyonel piyasalardan daha verimli getiriler 
elde edecek şekilde kullanabilir ve bu sayede toplum fertlerinin faydalanabileceği daha 
fazla çıktının elde edilmesini sağlayabilirler.

7 Rekabet, toplumsal refahın ençoklaştırılması ve sürdürülmesinde temel etmendir. Rekabetçi 
bir piyasa sadece tüketicilerin ve tedarikçilerin buluştuğu, ticaret ve işlem yaptığı bir yerin 
ötesinde bir vazife üstlenir. Rekabet, topluma bir çeşit adillik kazandırır; zira rekabetçi bir 
pazarın katılımcıları ideal olarak o topluma yaptıkları katkıya eşit getiri elde ederler. Öte yandan, 
rekabetin sınırlandırılması, kötü bir sonuç elde edilmesine ve/veya getirilerin eşitsiz dağılımına 
neden olabilir. Rekabet aynı zamanda, inovasyonların toplumun geri kalanına yayılmasına ve 
dağıtılmasına da çok yardımcı olur. İnovasyonların anlamlı bir ölçeğe ulaşması ve piyasanın 
tamamına girmesi/piyasanın tamamını etkilemesi için genellikle yıllar gerekir. Bu nedenle, belli bir 
inovasyonun makroekonomi üzerindeki etkileri genellikle ilk keşfinden ya da geliştirilmesinden 
ancak yıllar sonra gözlenebilir. Rekabet, rakiplerinin arkasında kalmaktan korkan piyasa 
oyuncularını verimliliklerini arttırmak için yenilikçi çözümler bulmaya ve bu inovasyonların 
katma değerinden faydalanmaya zorlar. Sonuç olarak rekabet, kaynakların etkin şekilde tahsis 
edilmesini sağlayarak, tüketicilerin en iyi tercihleri yapabilmesine imkân tanıyarak, yozlaşmayı 
sınırlandırarak ve inovasyonla etkileşime girerek ve inovasyonu teşvik ederek toplumsal refahın 
ençoklaştırılmasında hayati bir rol üstlenir.



76

CİLT/VOLUME:	 2			
SAYI/ISSUE:	 5 G. Gürkaynak

3. Arşimet’in Kaldıracı: İnsan Haklarını ve İnovasyonu 
Yükseltmek için İfade Özgürlüğünden Faydalanmak

A. Bir Güçlendirme Hakkı Olarak İfade Özgürlüğü

İnsan hakları, “milliyeti, yaşadığı yer, cinsiyeti, milli ya da etnik kökeni, rengi, dini, 
dili ya da başka bir konumu ne olursa olsun tüm insanların doğuştan kazandığı haklardır” 
(OHCHR). Tüm insanlar herhangi bir sınırlama ya da ayrım olmaksızın birbirine bağlı ve 
bağımlı, bölünemez bu haklara sahiptir. Bu birbirine bağlı ve bağımlı, bölünemez haklar, “San 
Francisco Anından”(Annan, 2005)8 ortaya çıkmış çok sayıda uluslararası belge ve sözleşme 
ile tanınmakta ve korunmaktadır. Bu belgeler arasında en önemli ve uzun ömürlüleri İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ile 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme olup bu muazzam 
metinlerde, insanoğlunu hem dehşetten hem de yoksulluktan kurtarma idealinin peşinde 
geniş ve kapsayıcı kavramlar sıralanmıştır. Birlikte ele alındığında görülecektir ki, bu 
belgeler, “insanın insana kulluğunu yok et[mek]”9 ve tüm bireylere varoluş ve güvenlik 
haklarının tanımak için temel insan haklarını yüceltme çabası içindedirler. Bu belgeler, 
akit devletlerin “medeni ve siyasal haklarla birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel hakların da 
kullanılabildiği”10 bir dünya yaratma konusundaki iradesini açıkça göstermektedir.

Devletlerin bu doğrultudaki iştiyakları, 1968 Tahran Bildirgesi’nde ve 1993 Viyana 
Sonuç Bildirgesi’nde de vücut bulur. 1993 Viyana Sonuç Bildirgesi, insan haklarının 
bölünemez olduğunu doğrulamış ve devletlerin bu insan haklarının bölünemezliğini 
tanıma konusundaki istekliliğini duyurmuştur: “Tüm insan hakları evrenseldir, bölünemez 
ve birbirine bağlı ve bağımlıdır. Uluslararası toplum, insan haklarını tüm dünyada adil ve 
eşit bir şekilde, aynı esasa dayanarak ve aynı önemi vererek tanımalıdır” (Viyana Sonuç 
Bildirgesi, 1993). Bu belgelerin tümü, hakların bölünemezliğine ve birbirine bağımlı 
olmasına özellikle vurgu yapar ve insan hakları arasında bir hiyerarşi gözetme fikrini 
dışlar. Bu anlayış, tüm insan haklarının eşit şekilde önemli olduğunu ve aynı esaslara 
dayanarak uygulanması ve korunması gerektiğini gösterir. Kamu politikaları oluşturma 
açısından bakıldığında bu durum, belli bir hakkın hayata geçirilmesinin diğer hakların 
hayata geçirilmesine bağlı olduğunu söylemektedir.

8 Kofi Annan (BM eski Genel Sekreteri), 2005 yılında Foreign Affairs Dergisi’nde yayımlanan “In 
Larger Freedom: Decision Time at the UN” [Daha Geniş Özgürlükler: BM’de Karar Zamanı] başlıklı 
yazısında “San Fransisco Anı”nı şu şekilde tanımlar: “San Francisco Anı, 1945 yılında, 50 milyon 
insanın hayatına mal olan II. Dünya Savaşı sonrasında, antlaşmada dendiği gibi ‘gelecek kuşakları 
savaş felaketinden korumak’ için düzenlenen San Francisco konferansı anlamına gelir.” 

9 Davet, Türk şair, oyun yazarı, romancı, senarist, yönetmen ve anı yazarı Nazım Hikmet Ran’ın bir 
şiiridir.

10 “(…)korkudan ve yoksulluktan kurtulma özgürlüğü kişisel ve siyasal haklarla birlikte ekonomik, sosyal 
ve kültürel hakların da kullanılabildiği şartların yaratılması halinde hayata geçirilebilir.” (Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme, 1966) 
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Kalkınmış ülkelerde, insan haklarının bölünemez olduğu ve eşit bir şekilde uygulanması 
gerektiği karinesi, yerleşik bir ön kabuldür ve bu ön kabul bu toplumlarda etkin bir şekilde 
uygulanmaktadır. Tarihin bu döneminde, bu kalkınmış toplumlar daha önceden var olan 
bir demokrasi kültürünü yaşamaktadırlar ve bu kültür insan haklarının tanınmasında ve 
hayata geçirilmesinde genellikle faydalı olmuştur. Dolayısıyla, kültürel temayülün bir insan 
hakları ağı oluşturduğu düşünülebilir: Hayata geçirilen her insan hakkı, ağın bütünlüğüne 
destek verir ve insan haklarını koruma planının genel yapısını himaye eder. Ancak, insan 
haklarının etkili bir şekilde uygulanmasının biri normatif, diğeri ise ampirik (yani insan 
haklarının pratikte hayata geçirilmesine ilişkin) olmak üzere iki ayrı boyutu olduğu da kabul 
edilmelidir. Zira devletler, yapmak istediklerini ya da yapma eğiliminde olduklarını her 
zaman ampirik düzeyde/pratikte yapamayabilirler (Englehart, 2009, s.163). Bu bağlamda, 
belki de insan haklarını savunmak ve insan haklarını genişletmek için bilinçli bir kararlılığı 
yansıtan politikalar benimsenmesi daha da önem kazanmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere 
insan haklarının uygulanması ve sahih kurumların desteklenmesi ve muhafaza edilmesi, bir 
toplumda toplumsal refahın ençoklaştırılması açısından hayati önem taşır.

Bununla beraber, bu noktada da uygulama imkânı meselesi ortaya çıkmaktadır. 
Yaklaşık 40 farklı insan hakkının olduğu, Birleşmiş Milletler’in (BM) her insan hakkının 
tam manasıyla uygulanması için tüm insan haklarının eşit ve aynı anda iyileştirilmesini 
amaçlayan bildirgelerin bulunduğu düşünüldüğünde, politika yapıcılardan gerçekçi 
bir eylem planı beklenmesi kafa karıştırıcı (hatta belki de samimiyetsizdir). Elimizde 
bir kaldıraç ve sağlam bir destek noktası olsaydı, insan haklarını toplumda hak ettikleri 
yere taşımak çok daha kolay olmaz mıydı?11 Aslında bu kaldıraç mevcuttur; bu kaldıraç 
ifade özgürlüğü hakkıdır ve biz de, ifade özgürlüğü hakkının diğer insan haklarıyla 
derin ve sürekli bağlantısı olmasından ve dolayısıyla bir ekosistem oluşturabilme etkisi 
bulunmasından dolayı, bu özgürlüğün özellikle kullanışlı olacağı düşüncesindeyiz.

Öncelikle, ifade özgürlüğünün bilinçli hukuk politikası tercihleriyle desteklenmesinin 
ve genişletilmesinin, diğer insan haklarının desteklenmesi yönünde etkin ve etkili bir ilk 
adım olacağını ileri sürüyoruz. İfade özgürlüğü “İşte burada benim hakkım başlar.” deme 
hakkımızı korur. Bir toplumda, bireyler belli haklarını talep etme imkânından mahrum 
bırakılmışken, o toplumda bireysel hakların korunması tatbiki mümkün bir çaba ya da 
ulaşılabilir bir hedef değildir. Bir toplumda, insan haklarının genişletilmesi ve toplumsal 
refahın ençoklaştırılması yönündeki ilk adımın, o toplumdaki asgari seviyedeki temel 
hakların esasının; bir anlamda çekirdeğinin “belirlenip” “korunması” olduğu söylenebilir. 
Bu çekirdek, serbestçe konuşma ve bir kişinin hakkı olan diğer hakları talep etme 
hakkını içerir. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü’nün 
raporunda, ifade özgürlüğü, diğer hakları “mümkün kılan” bir hak olarak tanımlanmıştır 
(BM İnsan Hakları Konseyi, 2011). Bunun yanı sıra, ifade özgürlüğü, İnsan Hakları Avrupa 
Sözleşmesi’yle (İHAS) korunan diğer insan haklarının korunmasında temel ve vazgeçilmez 
bir role sahiptir (Macovei, 2004, s.6). Gerçekten de ifade özgürlüğü, haklarını savunmak ya 
da korumak isteyen bireyler için bir katalizör görevi görür ve ifade özgürlüğünün korunması, 

11 Arşimet’in şu sözleri söylediği düşünülür: “Bana bir destek noktası ve yeterli uzunlukta bir kaldıraç 
verin, dünyayı kaldırayım!”
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diğer hakların hayata geçirilmesini hızlandırıp, güçlendirebilir. İfade özgürlüğünün 
kuvvetlendirici gücü, diğer insan haklarının hayata geçirilmesi vasıtasıyla toplumsal 
refahı ençoklaştıracak tetikleyici bir mekanizma olarak kullanılabileceğini gösterir. İfade 
özgürlüğü “güçlendirici hak” olarak bile tanımlanabilir, zira bu hakkın muhtelif bileşenleri 
(daha açık bir ifadeyle bilme hakkı, konuşma hakkı ve başkaları tarafından dinlenilme 
hakkı), hem pratikte hem de karar alma süreçlerinde bilginin serbest dolaşımını, şeffaflığı, 
hesap verebilirlik, iyi yönetişimi ve sivillerin katılımını harekete geçirir.

Yargıç Cardoza’nın bir zamanlar dediği gibi, “[ifade özgürlüğü] neredeyse diğer her 
özgürlüğün vazgeçilmez bir şartıdır”12. İfade özgürlüğü, “kanunların eşit korumasını” garanti 
eder ve insanları cinsiyet, din, cinsel yönelim, ırk, etnik köken ve başka sebeplere dayanan 
her türden ayrımcılığa karşı korumaya yarar. Bu durum özellikle, bir toplumda, hakları 
sözde anayasa ve diğer yasal belgelerle güvence altına alınan ve korunan azınlık gruplarının 
üyeleri bakımından geçerlidir. İfade özgürlüğü, bu azınlıkların, haklarını savunmalarına 
ve bu haklar ihlal edildiğinde de hukuki koruma imkânına başvurmalarına imkân tanır. 
Örneğin, sağlam bir ifade özgürlüğü geleneği olan ülkelerde, bu ifade özgürlüğü, LGBT+ 
topluluğu için vazgeçilmez (kolaylaştırıcı) bir koşul vazifesi görmüştür, zira bu topluluğun 
üyelerinin, ifade özgürlüğü koruması altında seslerini duyurmaları mümkün olmasaydı 
diğer haklarını da elde etmelerinin söz konusu olmayacağı düşünülmektedir (Hammarberg, 
2011)13. Gerçekten de LGBT+ örneğinde ifade özgürlüğü, koruma altındaki azınlık 
gruba, halkın çoğunluğunu “rencide edici, şok edici ya da rahatsız edici” nitelikte olsa da 
düşüncelerini dile getirme konusunda yardım etmiştir14. Bu noktada ilk başlarda LGBT+ 
topluluğuna kimliklerini açıklama imkânı yasalarla getirilmemiş15, LGBT+ topluluğunun 

12 Palko - Connecticut, 302 U.S. 319, 327 (1937).
13 Dernek kurma özgürlüğüne ve toplanma özgürlüğüne ek olarak, ifade özgürlüğünün ayrımcılıkla 

savaşmada, iletişimi güçlendirmede, yeni diyalog kanallarını açmada ve sivil toplumun LGBT+ 
bireylerin haklarına ilişkin meseleleri anlamasını sağlamada önemli bir rol oynadığı açıktır. 1969 
yılının Haziran ayında, New York’ta “Stonewall İsyanları” ile başlayan onur yürüyüşleri ve benzeri 
kültürel etkinlikler ve diğer mecralar aracılığıyla LGBT+ insan hakları savunucuları, yaşadıkları 
ve gözlemledikleri ayrımcılık olaylarını kamuoyuna açıklama ve yaşadıkları sorunları dile getirme 
fırsatı bulmuştur. 

14 Bkz. Handyside v. Birleşik Krallık, 24, Eur. Ct. H.R., 18 (1976) (“[İHAS 10.maddesi] sadece uygun 
bulunan ya da zararsız olarak algılanan ya da kayıtsız kalınan “bilgiler” ya da “fikirler” açısından 
geçerli değildir, aynı zamanda Devleti ya da nüfusun herhangi bir bölümünü rencide eden, şoke eden 
ya da rahatsız eden bilgiler ya da fikirler açısından geçerlidir. Demokratik bir toplumun olmazsa 
olmazları olan çoğulculuk, hoşgörü ve açık fikirlilik bunu gerektirir.”).

15 Örneğin, 1950’lerde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), homoseksüel faaliyetlerin, 
ayrımcılığı yasaklayan İHAS 14. maddesi ve bağlantılı olarak özel hayat hakkını düzenleyen İHAS 8. 
maddesi kapsamında, suç olmaktan çıkarılması başvurularını reddetmiş, bu uygulamanın gerekçesi 
olarak da sağlığı ve kamu ahlakını korumayı göstermiştir. O dönemde toplumun geneli (İHAM 
hâkimleri dâhil) homoseksüelliği - bir sapkınlık hatta kimi zaman bir suç- olarak değerlendiriyordu 
(Grigolo,2003, s. 1029). Bu açıdan, o dönemde ayrımcılık karşıtı kanunların yürürlükte olmasına 
karşın, genel kabul gören görüşlerden ve halkın genelinin ayrımcı tutumlarından dolayı bu 
kanunların LGBT+ toplumuna doğrudan uygulanması mümkün olamamıştır. İfade özgürlüğünün, 
toplumda yer alan bu önyargılı tutumun ve algının yavaş yavaş değiştirilmesinde rol oynadığı 
düşüncesindeyiz.
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bireylerinin ifade özgürlüklerini kullanmaları kimliklerini sahiplenmelerinde önemli bir 
etken olmuştur. Nitekim ayrımcılık yasağı ve adil yargılanma ilkeleri LGBT+ bireyler için 
de yürürlükte olmasına karşın, adalet tanrıçası Justitia, LGBT+ bireylerle karşı karşıya 
geldiğinde gözündeki bağı çıkarıp atmıştır. Dolayısıyla, ifade özgürlüğü, LGBT+ bireylerin 
görüşlerini ifade edebilecekleri, kendi ayrımcılık öykülerini aktarabilecekleri, kimlikleri ve 
günlük yaşamları bakımından hayati önem taşıyan meseleler hakkında kamusal tartışmalara 
katılabilecekleri yeni bir yol ortaya koymuştur. Bireylerin kendilerini örgütlerde, kültürel 
etkinliklerde, kulüplerde, barlarda, gazetelerde, bültenlerde, televizyon şovlarında ve radyo 
programlarında ifade etmelerine olanak tanımıştır. Aynı şekilde, kamusal tartışmalara 
büyük katkıda bulunmuştur; ki bu katkılar sayesinde toplumun geri kalanında insan hakları 
farkındalığı artmış, mevcut sosyal normların ve kurumların iyileşmesi sağlanmıştır. LGBT+ 
toplumunun takip eden yıllarda eşcinsel evlilik, evlat edinme hakları ve orduda cinsel 
yönelimini açıklayarak hizmet etme hakkı gibi başka alanlardaki hakları için de mücadele 
etmesini sağlayanın ifade özgürlüğü olduğu kolayca söylenebilir.

İnsan hakları alanında dönüm noktası niteliğinde bir başarı olmasına karşın, LGBT+ 
toplumunun tanınırlık kazanması ve LGBT+ haklarının hayata geçirilmesi, ifade 
özgürlüğünün çarpıcı etkilerinin geniş hikayesinin sadece bir bölümüdür (Zick, 2016, 
s.14-15)16. Çünkü gerçekten de ifade özgürlüğü, insanlara belli meselelere dikkat çekme 
ve toplumsal adaletsizlikleri vurgulama fırsatı verir17. Sen’in de ifade ettiği üzere, kamuoyu 

16 Zick (2016), ifade özgürlüğünün yalnızca LGBT+ toplumu açısından değil, benzeri harici etmenlerden 
dolayı ayrımcılığa uğramış (ve uğramaya devam eden) insanlar açısından da dönüştürücü bir güce 
sahip olduğuna dikkat çeker. Örneğin, yoksulluğa karşı verilen mücadele, ifade özgürlüğünün bir 
katalizör olarak önemli bir rol üstlendiği başka bir alandır. Callamard (2006), bu önermeyi kabul 
eder ve ifade özgürlüğünün, yoksul kesimlerin sesini toplumun geri kalan kısmına duyurmasına ve 
kamuoyunda görünür olmasına imkân tanıdığını söyler. Farklı sosyal grupların, ifade özgürlüğünü 
kullanarak içinde bulundukları durumu toplumun geri kalanına aktarabildiklerini ve yoksulluğun 
azaltılması için daha iyi politikalar uygulanmasını talep edebildiğini açıklar. Callamard (2006) ayrıca 
ifade özgürlüğü ve bilgiye erişimi, sağlık hizmetleri hakları ve sürdürülebilir çevresel politika hakları 
ile ilişkilendirir. Marker, Mcnamara ve Wallace’ın (2002) raporunda, iletişimin ve enformasyon ve 
bilgi akışının güçlenmesinin yoksullukla mücadelede çok önemli olduğu ve iletişimin güçlenmesinin 
kalkınma açısından yararlı olduğu kabul edilmiştir.

 Burma ve Güneydoğu Asya uzmanı, gazeteci yazar Martin Smith sansür ve devam eden temel sağlık 
sorunları arasında ilişki kurar. Smith (1996) şu sonuca varır, ‘bu sorunların çözümlenebilmesi bakımından 
ifade ve görüş özgürlüğü hakkının yeniden oluşturulması, birleştirici bir etmen olacaktır. İfade özgürlüğü 
[…] yerel toplumların sağlık meselelerine katılım ve bilgi alma haklarının yegâne evrensel garantisidir.’

17 1960’larda Lyndon Johnson tarafından Yoksulluğa Karşı ilan edilen Savaş durumu özetleyen bir 
örnektir. Bu savaşta Johnson yönetimi, yurttaşlık haklarına ilişkin mevzuatı yoksullukla savaşma 
aracı olarak kullanmıştır (Laurent, 2015). Bu projenin başarısı hâlâ tartışılsa ve ihtilaflı bir konu 
olarak kalsa da yoksulluğun azaltılması üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ileri sürülebilir. Mazzuca 
(2010, s.22), Ortak Ekonomi Komitesinin, programda kaydedilen ilerlemeyi inceleyen raporuna 
atıfta bulunarak şunları söyler “Robert Greenstein’ın da ifade ettiği üzere, genel kanaat, programın 
yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmadığı ancak tam da bir başarısızlık olduğunun söylenemeyeceği 
yönündedir. Kanun koyucu, yaşlıların yoksulluğunu yarı yarıya indirerek başarılı olduğunu iddia 
etmektedir. Greenstein, 1970’lerde yoksulluk oranlarında görülen artışın nedeni olarak ekonominin 
zayıflığını göstermiştir. Yine de Greenstein ve onun gibi diğerleri, yoksulluk programları olmasaydı, 
yoksulluk oranlarının halen yüksek seviyelerde seyretmeye devam edeceği düşüncesindedir” 
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ve hükümetin eylemleri büyük ölçüde kamunun belli bir konuda uyguladığı baskının 
ölçüsüyle şekillenir (Sen, 1999). Sen (1999), oy vermenin, eleştirmenin ve protesto 
etmenin, kişinin haklarını savunmasında gerçek bir fark yaratabileceği düşüncesindedir. 
Gerçekten de ekonomik eşitsizliğin kötü etkilerine karşı adalet arayışı ancak ifade 
özgürlüğü vasıtasıyla mümkün olabilir. İster eşitsiz ekonomik büyümeden, isterse bazı 
özgürlüklerin esirgenmesinden kaynaklansın, toplumsal sorunlara göz yumamayacağına 
inanan ya da bunu fark edenlerden oluşan bazı kesimlerinin vicdanı ve ahlakı, toplumun 
diğer tüm kesimlerini harekete geçirebilir. Dolayısıyla, ifade özgürlüğü kuşaklar arasında 
gelir ve servetin eşitsiz dağılımının kurumsallaştırılmasına karşı mücadeleyi mümkün 
kılarken, aksi durumda mücadele etmek yalnızca hâkim sosyal temayüllerin ve tutumların 
buna olanak tanıdığı ya da bunu onayladığı durumlarda söz konusu olabilecektir. İşte bu 
nedenle çeşitli sivil toplum örgütleri, eşit ve adil bir sistem oluşturmak için hükümetleri, 
şirketleri ve uluslararası kurumları birlikte hareket etmeye çağırmakta ve yine bu yüzden 
hükümetlere çok büyük ekonomik eşitsizlikle başa çıkmak için bilgi edinme hakkını ve 
ifade özgürlüğünü güvence altına almalarını önermektedir. Söz konusu toplumun yapısına 
bağlı olarak, ifade özgürlüğünün her zaman ekonomik adillik ve gelir eşitliği bakımından 
sosyal adalete ulaşma arayışını başlatmaya yetmediği söylenebilir. Bir toplumun tarihsel 
evrimi, kültürel mirası ve yapısal özellikleri (koşullara bağlı diğer etmenlerle beraber) 
işe karışır ve o toplumun yaptığı seçimleri ve uyguladığı politikaları etkiler. Öte yandan, 
toplumsal refahı ençoklaştırmaya önem veren bir toplumda ifade özgürlüğü olmaksızın 
insan haklarını destekleme yönündeki çabaların cesaretlendirilmesi ya da ileriye 
götürülmesi mümkün olamayacaktır.

İfade özgürlüğü, bir azınlık grubunun, sayıca az üyelerine, çoğunluğun dikkatini ve 
kaynaklarını çekme, kendileri için önemli olan bazı insan hakları meselelerine ilişkin 
farkındalık yaratma fırsatı tanır. Bu farkındalık nihayetinde azınlık grubunun haklarının 
yasal anlamda tanınması ve korunması için politikacılara ve politika yapıcılara uygulanan 
siyasi bir baskıya dönüşebilir. Bu bağlamda ifade özgürlüğünün insanlara haklarını talep 
etme imkânı tanıdığı kabul edilmelidir. Tüm temel insan haklarının ve özgürlüklerinin eşit 
derecede önemli olduğu ve hepsinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi gerektiği karinesine 
halel getirmeksizin, ifade özgürlüğünün istisnai bir özgürlük olduğunu, yukarıda da 
açıklandığı gibi bir dizi önemli olayı başlatarak diğer insan hakları üzerinde genişletici bir 
etki yaratma kabiliyetine sahip olduğu düşüncesini savunmaktayız. İfade özgürlüğünün 
yarattığı ekosistem içerisinde (yani bu istisnai hakkın gelişmiş olduğu toplumlarda), bu 
özgürlük, insanlara haklarını talep etme ve hakları için mücadele etme imkânı tanıyarak 
ve insanları bu yönde güçlü kılarak, diğer temel insan haklarını harekete geçirir. Aynı 
zamanda ifade özgürlüğü, “kolaylaştırıcı” bir hak olmanın yanı sıra, ekonomik eşitsizlik 
ve ayrımcılık gibi derin kökleri olan toplumsal sorunlara ilişkin çözümlerin de hayati bir 
parçasını oluşturur. Dolayısıyla insan hakları arasında ifade özgürlüğüne öncelik verilmesi 
ve ifade özgürlüğünün kendi ekosistemini oluşturmasına imkân yaratılması, toplumsal 
refahın ençoklaştırılmasında önemli bir adım olacaktır.
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Özetle, ifade özgürlüğünün diğer insan haklarının gelişmesine imkân tanıyan ve genel 
refahı arttıran bir ortam yarattığı düşüncesindeyiz. İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi 
ve bu şekilde insan haklarının genişletilmesi ve genel refahın arttırılması nihayetinde bir 
demokrasi kültürünün yaratılması ile sonuçlanır ve uzun süreli refahın tesis edilmesine 
yardım eder. Aynı zamanda ifade özgürlüğü, serbest düşünceyi desteklediğinden ve 
fikirlerin serbestçe tartışılmasını sağladığından inovasyonun yeşereceği mükemmel 
zemini de hazırlar.

B. Fikirler Evreninin Genişletilmesi ve İnovasyonun Bulunması

Bilgi birikerek çoğalır. Bu nedenle, ifade özgürlüğünün, bilginin insanlar arasındaki 
alışverişini ve aktarımını koruması şarttır. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne göre ifade 
özgürlüğü; (i) kanaat özgürlüğü, (ii) bilgi ve kanaat açıklama özgürlüğü, (iii) bilgi ve 
kanaatlere ulaşma özgürlüğü ve (iv) bilgiye erişim özgürlüğünü içermektedir (Macovei, 
2004). Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Anayasası’nda yapılan Birinci 
Değişiklik “fikirlerin ve kanaatlerin serbest dolaşımını korur”18. Bunun yanı sıra İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 19. maddesi, “(…) sınırları mevzubahis olmaksızın 
malumat ve fikirleri (…) elde etme ve yayma özgürlüğünü” vurgulamakta olup bu madde, 
dinleyicilerin ve duyanların haklarının da ifade özgürlüğü ile sağlanan güvencenin 
kapsamında girdiğine işaret etmektedir (Cate, 1990, s.374).

Fikirler ve bilgiler, emtiadan ve varlıklardan çok farklı bir şekilde işler. Kullanıldıklarında 
yıpranmaz ve bilginin bir kişi tarafından kullanılmış olması, o bilginin başka bir kişiye 
sağlayacağı faydayı azaltmaz (Mackaay, 1990, s. 867). Aslında, inovasyonun özünde yatan 
kavram “fikir alışverişidir” zira fikirler karşılıklı etkileşime girerek, birbirleriyle birleşirler 
ya da yeni fikirler oluştururlar (Fitzgerald, 2011). İfade özgürlüğü, bu “fikir alışverişi” için 
gereken elverişleri koşulları tesis eder ve güvence altına alır. İfade özgürlüğünün oluşturduğu 
elverişli ortamda fikirler (kimi zaman çatışarak kimi zaman da birleşerek) yeni fikirleri 
besleyecek, böylece fikirlerin rekabetine imkân tanıyacaktır. Böyle bir ortam, her türden 
fikri destekleyecektir, zira yenilikçi düşünceyi fikirlerin serbest piyasasının oluşturduğu 
rekabet ortamında, “gerçek olarak” kabul edilen bir fikre meydan okunmasından daha iyi 
besleyen başka bir şey yoktur. ABD Yüksek Mahkemesi, aldığı kararlarla “fikirler piyasası” 
kavramına ilişkin bir anlayışı geliştirmiş ve yaygınlaştırmıştır. Buna göre bir rekabet 
ortamında fikirler, nihayetinde en iyi fikir ayakta kalana kadar birbiriyle çarpışır (Blocher, 
2008). Yargıç Oliver Wendell Holmes’un Abrams davasındaki meşhur muhalefet şerhi, 
genellikle “arzu edilen en iyiye, fikirlerin serbest alışverişi ile daha iyi ulaşılır, zaten en iyi 
gerçeklik testi de, düşüncenin kendisini piyasadaki rekabette kabul ettirebilme gücündedir”19 
düşüncesinin başlangıcı olarak kabul edilir. Birbirine rakip fikirlerin niteliğine ya da 
güvenilirliğine ilişkin kavramsal bir karışıklık olduğu durumlarda, ifade özgürlüğü 

18 “Birinci Değişikliğin özünde, kamuyu ilgilendiren meselelerde fikirlerin ve kanaatlerin serbest 
dolaşımının ne kadar önemli olduğunun tanınması yatmaktadır” (Hustler Magazine vs. Falwell 
davasından (485 U.S. 46, 50 (1988)) aktaran McDonald, 2004).

19 Oliver Wendell Holmes, Abrams – Birleşik Devletler (250 U.S. 630 [1919]).
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“gerçeğin” ençoklaştırılmasının (daha açık bir ifadeyle gerçeğin mümkün olduğunca 
ortaya çıkmasının) yegâne tutarlı yoludur. İfade özgürlüğü “nihayetinde gerçeğin galip 
geleceği, sınırlamalardan uzak bir fikirler piyasasını muhafaza etmeyi”20 amaçlar. Serbest bir 
fikirler piyasasının tesis ve muhafaza edilmesi, ekonomik kalkınma ve inovasyon açısından 
kıymetli bir mücevher gibidir, zira toplumsal refahın ençoklaştırılmasına anlamlı katkıda 
bulunur.

Fikirler evreninin genişletilmesi ve geliştirilmesi ya da bir başka deyişle, fikirlerin serbest 
piyasasının güçlendirilmesi, inovasyonun beslenmesi ve toplumsal refahın arttırılması 
yönünde önemli bir adımdır. Fikirler piyasası daha serbest ve daha açık hale geldikçe, doğal 
olarak yenilikçi fikirleri de içeren fikirler evreni de güçlenecek ve genişleyecektir21. Nitekim 
genişlemesi de çok doğaldır, zira serbest piyasanın ençoklaştırma temelli yaklaşımı fikirler 
piyasası için de geçerlidir. OECD (2012), “bilginin yayılımının” inovasyonun geliştirilmesine 
oynadığı önemli role atıfta bulunarak bu noktayı vurgular. Bireylerin ürettiği fikirler ve 
bilgi, inovasyonun özünü oluşturur (OECD, 2010, s.9). Bu hususta Küresel İnovasyon 
Endeksinin (2016) görüşü şöyledir: “[s]ağlıklı inovasyon sistemleri yaratan bir otomatizma 
ya da mekanik bir reçete yoktur”. Bir başka deyişle, inovasyonun gelişebilmesi açısından 
insan faktörü (bireylerin becerileri, yetenekleri, fikirleri, bilgisi ve kanaatleri) hayati önem 
taşır. Bireylerin ifade özgürlüğünün kısıtlanması, toplum içinde fikirlerin dolaşımını 
engeller22. İnovasyon, diğerlerinin bilgisi üzerine inşa edilen bir süreç olduğu için farklı 
fikirlerin birbirini etkilemesiyle ortaya çıkar; öyle ki, inovasyona, bir toplumun “kolektif 

20 Red Lion Broad. Co. v. FCC, 395 U.S. 367, 390 (1969). 
21 Microsoft’un açık kaynak kodlu yazılım dünyasına geçmesi, bu bakımdan önemli bir örnek kabul 

edilebilir. Açık kaynak kodlu yazılımda, kullanıcıların kaynak kodu dâhil etmek ve kullanmak için 
lisanslandığı ve bu şekilde yazılımın kodunu değiştirebildiği, kullanabildiği ya da geliştirebildiği bir 
açık geliştirme süreci söz konusudur. Açık kaynak kodlu yazılımın bu benzersiz ve ayırt edici özelliği, 
“özgürlük” kavramını destekler ve “paylaşma felsefesini” genişletir (Mahmod, Yusof ve Dahalin, 
2010, s. 1433). Katılımcılar arasındaki açık bir diyaloğa benzeyen açık kaynak kodu geliştirme süreci, 
son yıllarda yazılım geliştirme alanına hakim paradigma haline gelmiştir. Açık diyaloğa dayanan 
açık kaynak kodu ya da açık sistemler, mali açıdan da mantıklıdır; bu sistemler nihayetinde nispeten 
daha kapalı çalışma yöntemlerini piyasanın dışına iter. 

22 Bu noktada, yapay zekâ kullanmanın etkilerinden bahsetmek de faydalı olabilir. Raso, Hilligoss, 
Krishnamurthy, Bavitz ve Kim’in (2018) hazırladığı bir rapora göre, yapay zekâya dayanan karar 
verme algoritmalarının kullanımındaki artışın, ifade özgürlüğünü olumsuz etkilemesi muhtemeldir. 
Örneğin, finans sektöründe kredi puanlama için kişisel verilerin kullanılması, ifade ve düşünce 
özgürlüğü üzerinde olumsuz etki yaratabilir, zira kişisel verilerinin kendilerine kredi verip vermeme 
kararı alacak bankacılar ya da kredi verenlerce değerlendirileceğini bilen bireyler, “bazı görüşleri 
ifade etmekten ya da başkalarıyla ilişki kurmaktan çekinebilirler” ya da korkabilirler. Ayrıca, buna 
benzer başka bir endişe de, yapay zekâ temelli sistemler, bireylerin ilişkide olduğu dernekleri tespit 
edebileceğinden “kendilerini iş bulma ihtimallerine zarar verebilecek örgütlerden ayrı tutmak zorunda 
hissedebilecek” olmalarıdır. Bu açıdan, yapay zekâya dayanan karar alma sistemleri, ifade özgürlüğü 
ile desteklenen yenilikçi süreçlerin sonucu olsa da, bu sistemlerin ifade özgürlüğü üzerinde zararlı 
etkileri de bulunmaktadır. Dolayısıyla, yapay zekânın etkilerini anlamak için insan hakları temelli 
bir yaklaşım benimsenmesine duyulan ilgi giderek artmaktadır ve ifade özgürlüğünün muhafaza 
edilmesi ve ilerletilmesi açısından esas teşkil etmektedir.
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beyni” bile denilebilir. Bu bakış açısıyla, Pierce (2017), bilginin (araştırma ve faydalanma 
becerileriyle birleştiğinde) inovasyonu teşvik edeceğini ve bir kez piyasaya sunuldu mu, 
herkes tarafından kullanılabilecek “karşılıksız bir hediyeye” dönüşeceğini savunur23. Bu 
yeni fikirlerin “açıklığı”, inovasyonun meydana gelmesi için hayati önem taşır, çünkü 
inovasyon, bu gibi fikirlerin bir araya gelmesinden ortaya çıkar (Fagerberg, 2003, s.7). 
Tıpkı ünlü bir deyişteki gibi: “Ben sana bir elma versem, sen bana bir elma versen, bende bir 
elma, sende bir elma olur. Ben sana bir fikir versem, sen bana bir fikir versen, bende iki fikir, 
sende de iki fikir olur.” 24

İfade özgürlüğü, hukukun, toplumsal tartışmalara katılanların sayısını arttırarak, 
ekonominin üzerinde olumlu bir etki yaratmasını sağlar. İfade özgürlüğü ve inovasyon 
arasındaki ilişkinin somut bir örneği de 1930’larda Nazi Almanya’sından kaçan Alman 
Yahudi göçmenlerin yaşadıklarıdır. Nazi Almanya’sında yaşayan bilim adamları, sanatçılar, 
akademisyenler ve entelektüeller, hükümetin, ifade özgürlüğü de dâhil olmak üzere temel 
insan haklarına ve özgürlüklerine uyguladığı giderek artan merhametsiz baskılarından 
dolayı kendilerini tehdit altında hissederek, Nazi yönetiminden kaçmışlardır. Almanya’da 
nasyonal sosyalist rejimin 7 Nisan 1933 tarihinde Devlet Memurluğunun Yeniden Tesis 
Edilmesi Kanunu çıkarması üzerine Albert Einstein, Otto Loewi ve Max Bergmann gibi 
Nobel Ödülü sahipleri ve entelektüeller dahil 133.000’den fazla Alman Yahudisi ABD’ye 
göç etmiştir (Parker, 2014). Profesörler ve doktorlar, Almanya’da mesleklerini icra edemez, 
yenilikçi fikirlerin peşinden gitmek için becerilerini ve kabiliyetlerini kullanamaz hale 
gelmişlerdir. Daha da önemlisi, ifade özgürlüğü dâhil, en temel insan haklarından mahrum 
bırakılmışlardır. Peki, bu kitlesel göçün inovasyon üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? 
Moser, Voena ve Waldinger’in (2014, s.3222) yayımladıkları araştırma raporuna göre, 
1933 yılından sonra, Almanya’dan göç edenlerin en yaygın faaliyet gösterdikleri alanlarda 
ABD’nin patent sayısı %31 oranında artmıştır. Moser, Voena ve Waldinger (2014), şöyle 
der: “Alman Yahudi göçmenlerin ABD inovasyonu üzerinde büyük bir etkisi olmuştur. 
Yeni bir Amerikan bilim adamı kuşağını eğiterek araştırma kalitesinin artmasına yardımcı 
olmuşlar ve daha sonra öğrencileri de son derece üretken araştırmacılar haline gelmişlerdir”. 
Bu örnek, inovasyonun ve ekonomik/teknolojik ilerlemenin ifade özgürlüğüyle ve belli 
insan hakları güvencelerinin kazanılmasıyla ne kadar yakın bir ilişki içinde olduğunu çok 
açık bir şekilde göstermektedir. Bu bakımdan, inovasyonu besleyenin fikirlerin çeşitliliği 
olduğunun altını çizmeliyiz. Graham (2015), bir inovasyon kültürünün ortaya çıkması 
için gereken üç etmenin hayati önemine dikkat çeker: (i) Demokratik bir yönetim şekli, 
(ii) yolsuzluğun kontrol altında tutulması ve (iii) eleştiriye hoşgörü gösteren ve bağımsız 
düşünceye izin veren bir kültür. Graham (2015), Rusya örneğinden de anlaşılacağı üzere, 
teknolojinin ya da icadın tek başına yenilikçi bir toplum oluşturmaya yetmeyeceğini söyler. 

23 Pierce (2017) dünyada, dinamik verimliliklerin, özellikle inovasyon imkânının bulunduğu 
durumlarda, daha fazla dikkate alınması yönünde yapılan çağrılara atıf yapılmıştır: “(…)bilgi, 
herkesin yararına karşılıksız bir şekilde (“karşılıksız hediye” gibi) sunulduğunda doğal bir döngü 
oluşur; yeni bilgi, piyasadaki inovasyona dayanan alışverişler vasıtasıyla tekrar piyasa bilgisine çevrilir, 
bu piyasa bilgisi de durumsal bilgi ya da yeni bir bilgiye dönüştürülebilir.”

24 Bu deyiş, tanınmış yazar ve oyun yazarı George Bernard Shaw’a (1856-1950) atfedilmektedir.
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Graham (2015), bu açıdan Rus bilim adamlarının lazer teknolojisi, radyo dalgaları ve ilk 
yapay uydu gibi çok önemli teknolojik ilerlemelerin arkasındaki mucitler olduğuna işaret 
eder. Tüm bu icatlara karşın Rusya’nın yüksek teknoloji ekonomisine sahip olmadığını, 
çünkü yukarıda verilen üç etmenin yokluğunda bir inovasyon kültürünü sürdüremediği 
tespitinde bulunur (Graham, 2015). Bu örnekler incelendiğinde inovasyonun kesinlikle 
ifade özgürlüğüne ihtiyaç duyduğu görülmektedir (Strong, 2009). İfade özgürlüğünün 
olmadığı yerde Galileo Galilei, güneşin dünyanın etrafında döndüğünü kabul etmek, 
Sokrates ise baldıran zehri içmek durumunda kalır.

Fikirlerin serbest piyasası, kapsayıcılık ile beslenmektedir. İdeal olanı inovasyonu 
yerleştirmek, geliştirmek ve ilerletmek için tüm vatandaşların becerilerinin ve fikirlerinin 
kullanılmasıdır. Bir ülkenin tüm vatandaşlarının becerilerinden ve yeteneklerinden 
faydalanma fırsatını kaybetmesi, uzun döneme yayılan bir eksikliktir; aynı zamanda 
sansürlenmemiş ya da bastırılmamış olsalar bu bireylerin eğitebileceği ya da ilham 
verebileceği gelecek kuşakların da bu yenilikçi fikirlerden elde edebileceği potansiyel 
faydayı da ortadan kaldırmış olur. Bu meselenin bileşik faizi, diğer bir deyişle, kaçırılan 
fırsatların kartopu etkisi korkunçtur (Bernanke, 2011). Engizisyonu ve yenilikçi düşünceyi 
ne kadar uzun bir süre engellediğini düşünün. Nihayetinde matbaanın icadı, insanların 
bilgiye erişmesine ve fikirlerini yaymalarına imkân tanımış, böylelikle orta çağ kilisesinin 
dogmatik öğretilerine karşı çıkılabilmiştir. Bununla beraber, bu süreçte bir kaç yüzyıllık 
paha biçilemez ve yerine yenisi konamaz inovasyon zamanı da kaybedilmiştir. İfade 
özgürlüğüne yönelik yasaklayıcı müdahaleler, bir ulusun ekonomik büyümesine ve 
yenilikçilik potansiyeline kalıcı zararlar verir.

Sonuç olarak, inovasyon öncelikle ifade özgürlüğüne ihtiyaç duyar ve bu özgürlükle 
beslenir, bu şekilde bireylerin birbirlerinden farklı fikirleri rekabet ederek yeni ve daha iyi 
fikirler oluşturabilirler. ABD Yüksek Mahkemesinin tespit ettiği gibi; “Birinci Değişiklik 
[yani ifade özgürlüğü] kapsamında, yanlış fikir diye bir şey yoktur. Bir kanaat ne kadar 
menfur görünürse görünsün, bunu düzeltme görevi yargıçlara ve jüri üyelerine değil, rekabet 
edeceği diğer fikirlere düşer”25. Dolayısıyla, “fikirlerin rekabeti” yaratıcı ve yenilikçi bir 
toplumu oluşturmak ve sürdürmek için gereken en önemli unsurdur ve böyle bir topluma 
yalnızca fikirlerin serbest piyasası ile ulaşılabilir. Bu açıdan, ifade özgürlüğü ve inovasyon 
arasındaki karşılıklı ilişkiye dikkat etmek gerekir; zira ifade özgürlüğü inovasyonun 
meydana gelmesi için bir ön koşul olsa da, aynı zamanda inovasyon da bir toplumda 
ifade özgürlüğünün genişletilmesine katkıda bulunur. Örneğin, internetin icadı ve sosyal 
medyanın geniş kesimlere yayılması, bireylerin görüşlerini ilan edebilecekleri, iddiada 
bulunabilecekleri, fikirlerini tartışabilecekleri hatta kimi zaman bunları kimliklerini 
açıklamadan yapabilecekleri platformlar oluşturarak ve bu platformları geliştirerek, 
kendilerini daha açık bir şekilde ifade etmelerine imkân tanımıştır. Bu bakımdan, ifade 
özgürlüğü neticesinde ortaya çıkan inovasyonun, daha fazla ifade özgürlüğünü beslediği 
rahatlıkla söylenebilir. Böylece, inovasyon ve ifade özgürlüğü arasındaki bu ortak yaşamsal 
ilişki, bu iki kavramın birbirini sürdürdüğü, beslediği ve pekiştirdiği bir döngü yaratır.

25 Genel olarak bkz. Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 339–40 (1974). 
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4. Sonuç

Sonuç olarak, insan haklarının genişletilmesinin ve inovasyonun teşvik edilmesinin, 
son dönemde refahın ençoklaştırılmasına yönelik çabaların önemli yapı taşları olduğunu 
ileri sürdüğümüzden, disiplinler arası bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. 
Bu bakımdan, kabiliyetlerimizi hayata geçirmenin ve özgürlüksüzlükleri yaşamımızdan 
uzaklaştırmanın en etkili yolunun, sonu olmayan bir yolculuk olan sürdürülebilir kalkınma 
olduğunu düşünmekteyiz. Bu kalkınma, insanların kabiliyetleriyle ve hayatımız boyunca 
karşılaştığımız fırsatlarla birlikte ortaya çıkar ve Sen’in (2004, s.400) de ifade ettiği üzere, 
özgürlüklerin imkânlarıyla buluşmamızı sağlar. Bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınmaya 
ulaşmak, tek bir formüle indirgenebilecek basit bir mesele değildir; insani değerlerimizin 
ya da insan özgürlüklerinin katkısı olmaksızın değerlendirilmesi de mümkün değildir. 
Dolayısıyla, gelişme yolundaki zorlukların üstesinden gelmek, sürdürülebilir büyüme 
sağlamak ve refahı ençoklaştırma sorununu gereken şekilde ele almak için hem iktisatçıların 
hem de insan hakkı uzmanlarının bakış açısına büyük ihtiyaç vardır. Dolayısıyla insan 
haklarının genişletilmesinin ve inovasyonun teşvik edilmesinin, son dönemde refahın 
ençoklaştırılmasına yönelik çabaların önemli yapı taşları olmasından dolayı, disiplinler 
arası bir yaklaşım benimsenmesine ihtiyaç vardır.

Refahın ençoklaştırılmasında ilk adımı atmak (diğer bir deyişle insan haklarını tam 
manasıyla hayata geçirmek ve uygulamak) söz konusu olduğunda, politika yapıcılar 
zorlanmaktadır. Çünkü pratikte tüm insan haklarının aynı anda uygulanması ve 
gereklerinin yürütülmesi oldukça güçtür. Bu dikkate alındığında, ifade özgürlüğüne, 
aynı derecede önemli ve hayati diğer insan haklarına nazaran öncelik vermek topluma 
en çok faydayı sağlayacak ve toplumda en büyük etkiyi yaratacak yol olacaktır, zira ifade 
özgürlüğü diğer insan haklarını da destekler ve bunların sürdürülebilir şekilde ayakta 
kalmasını sağlar. İkinci yapı taşının hayata geçirilmesi de (daha açık bir ifadeyle inovatif 
bir toplumun yaratılması da) ifade özgürlüğünün gerçekleştirilmesine bağlıdır. Fikirler 
evreninin genişletilmesi ve geliştirilmesi, inovasyonun beslenmesinde ve toplumsal refahın 
ençoklaştırılmasında hayati bir adımdır. Fikirler piyasası özgürleştikçe, yenilikçi fikirleri 
de içeren toplam fikirler evreni de genişleyecek ve güçlenecektir.

İfade özgürlüğü, diğer insan haklarını genişletmek ve aynı zamanda inovasyonu 
beslemek için kullandığımız bir ‘kaldıraç’ olarak ortaya çıkmaktadır, zira fikirler yeni 
fikirleri besleyecek ve bölecek, böylece fikirlerin rekabetini arttıracaktır. Dolayısıyla, ifade 
özgürlüğü muhtelif bileşenleri (yani bilme hakkı, konuşma hakkı ve başkaları tarafından 
dinlenilme hakkı) vasıtasıyla hem pratikte, hem de karar alma süreçlerinde bilgilerin serbest 
dolaşımını, şeffaflığı, hesap verebilirliği, iyi yönetişimi ve sivillerin katılımını harekete 
geçirdiğinden dolayı, bu özgürlüğün “güçlendirici hak” olduğu düşüncesindeyiz. İfade 
özgürlüğünü desteklemeye ve genişletmeye yönelik bilinçli politik tercihler, diğer insan 
haklarının desteklenmesine, inovasyonun önünün açılmasına, sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanmasına ve ekonomik eşitsizliğe ve toplumsal refahın ençoklaştırılmasına ilişkin 
güncel tartışmaların çözümlenmesine yönelik değerli ve etkin ilk adım olacaktır.
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