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yapılması gereken bir iş, aklınıza göre büyük felaketlere yol açabilir. İkincisi ise, bu tip bir müdahaleye 

hevesli bir büyük güç de zaten ufukta görünmemektedir.  

 

Özetle, Darfur’daki bu trajik sorun, sayısız insan ve birçok kurumun yıllardır süren samimi çabalarına 

rağmen, tüm ağırlığıyla devam etmektedir. Çözüm arayanların önündeki en büyük engellerden biri, 

devlet adamları ve iş adamlarının çıkar hesaplarıdır; bir diğeri ise, dünya kamuoyunun bu tip 

meseleler karşısındaki genel vurdumduymazlığı ve kanıksamışlığıdır.  

 

Başa Dön 

 

 

EVRENSEL ADALET: EL-BEŞİR Mİ UCM Mİ DERKEN HEBA OLAN BİR DEĞER DAHA... 

   

       Yrd. Doç. Dr. Erdem Denk   
A.Ü.S.B.F. Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı 

 

 

Bırakın kitleleri, bir insanın bile öldürülmesini kabul edilemez bulanlar ve devletlerinkiler dahil tüm 

öldürme biçim ve saiklerine karşı olanlar açısından persona non grata ilan edilmesi gerekenler 

bellidir. Hele bir de konumlarını ve yetkilerini toplu öldürme, kıyım vb. habis eylemleri mümkün 

kılıcı/kolaylaştırıcı/teşvik edici/görmezden gelici şekillerde kullanan bir resmi görevliyse söz konusu 

olan, durumun afişe edilmesi, ilgilinin kınanması, toplumsal hayattan dışlanması ve kovuşturulması 

tartışmasız insanî görevlerdir. Bu tür eylemlere karışanlara, adı bu tür eylemlerle anılanlara ya da 

hakkında bu türden ciddi iddialar olanlara kırmızı halılı hüsnükabul göstermekse, olsa olsa aymazlık 

karinesi olabilir. Zira, malum, bu gibi durumlarda en azından buğzetmek gerekir! 

 

Türkiye’de iktidarıyla ana(akım) muhalefetiyle Sudan Devlet Başkanı El-Beşir konusunda takınılan 

hoşgörü (yoksa “hoş görme” mi demeli!) tavrına tepki gösterilmesinde garipsenecek bir durum 

yoktur. Hele bir de “Davos Ruhu”na aykırı çıkışın ruhuna aykırı davranılmaması çağrısının yerindeliği 

hatırlandığında. El-Beşir hakkında ciddi iddialar vardır ve -hakkını yememek lazım- muhtemelen bu 

iddialarda dile getirilen ihmalî ya da icraî suçların önemli bir kısmının hakkını ziyadesiyle vermiştir! 

Toplu kınamaya muhatap olmasını ve standardizasyon sorunu yaşamayan hukukçular tarafından 

yargılanmasını talep etmekten daha doğal bir şey de olamaz. Hem kurbanların ve yakınlarının hem de 

bu olayları bir kere duymuş bulunanların vicdanları huzur (ya da teselli) bulsun diye… 

 

Öte yandan, El-Beşir tartışmalarının tekrar gündeme gelmesine vesile olduğu Uluslararası Ceza 

Mahkemesi (UCM) ile bu kurumun merkezine oturduğu bireysel cezai sorumluluk ve evrensel yargı 

yetkisi gibi kavramların ne anlam ifade -böyle anlarda zor ve hatta “riskli” olsa da- ayrıntılı incelemeye 

ve tartışmaya muhtaçtır. Zira söz konusu olan güncel El-Beşir tartışmasını kapsamakla birlikte onu  
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ziyadesiyle aşan bir sorundur. Aşağıda açılmaya çalışılacağı gibi, mevcut tartışmayı “uluslararası 

toplum”un El-Beşir ve benzerlerini yargılama girişimi olarak kodlamak ve tartışmayı böylece 

sınırlamak, teorik ve olgusal olarak doğru olmamakla kalmayacak, pratikte de ciddi risklere ve hatta 

hatalara yol açabilecektir. 

 

Uluslararası Ceza Mahkemesi 

 

“Öyle suçlar vardır ki, kim tarafından nerede işlenirse işlensin mutlaka ve mutlaka cezalandırılmalıdır.” 

Teorik olarak kabaca bu ilkeye/amaca/hedefe referansla açıklanan evrensel cezai yargı yetkisi, 

özellikle de yerleşik ulusal ve uluslararası hukuk yaklaşımlarının kutsadığı egemenlik kavramını ve 

bunun türevi olan ulusal çıkar anlayışını göz ardı etmemizi gerektirdiği hatırlandığında, adalet 

duygusunun yerleşmesi ve daha insanî bir dünyanın yaratılması açısından taşıdığı yaşamsal önemi kim 

hafife alabilir ya da küçümseyebilir ki? Tersinden sağlamasını yapalım: Söz konusu suçların sadece ve 

sadece işleyenin siyasi/hukuksal pozisyonu gereği kovuşturmadan muaf tutulmasını veya 

tutulabileceğini hangi vicdan veya hukuk anlayışı savunabilir ki? 

 

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), tam da bu “saygıdeğer” kaygıları temsil etmek iddiasıyla kurulan 

uluslararası bir kurum (Temmuz 2002). Uluslararası, çünkü çok yakın bir geçmişte evrensel yargı 

yetkisi Belçika tarafından da ilan edilmiş, fakat Kongo Dışişleri Bakanı’nı yargılamak üzere işlerlik 

kazandırılan yasa özellikle Ariel Şaron aleyhine dava açmak için de kullanılınca, Belçikalılar da evrensel 

yargı yetkisinin bir devlet eliyle kullanılmasının pek de iyi sonuçlar getirmeyebileceğini düşünenler 

arasına katılmıştı!1 Sorun uluslararası olduğuna göre çözüm de uluslararası olmalıydı. 

Olgunlaştırılmakta olan UCM, üstelik, kendisini yaratan tarihsel sürecin kilometre taşları olarak 

zikredilen Nürenberg, Tokyo ve hatta Eski Yugoslavya, Sierra Leone, Kamboçya vs. gibi “galiplerin 

adaleti”ni temsil eden bir mahkeme de olmayacaktı.2 Tam tersine, devletlerin keyfi uygulamalarına 

yani “egemenlerin adaleti”ne bırakılmayacak kadar önemli durumlarda uluslararası -daha doğrusu 

devletler üstü- bir kurum olarak devreye girme iddiası vardı.  

 

 

                                                           
1
 Nitekim, Kongo Dışişleri Bakanı Abdulaye Yerodia Ndombasi aleyhine Belçika evrensel yargı yasasına 

dayanılarak açılan dava diplomatik dokunulmazlıklar dahil klasik uluslararası hukuk anlayışını temsil eden 
UAD’ye taşınmış ve karar da doğal olarak devlet yetkililerinin görev başında işlediği iddia edilen suçlardan 
yargılanamayacağı şeklinde olmuştur. Belçika ise, en azından böyle bir yasa çıkararak yani iradi bir şekilde karşı 
çıktığı klasik uluslararası hukuk anlayışının bu itirazı üzerine hemen ilgili yasanın kapsamını sadece Belçikalılar 
tarafından ve Belçika’da işlenen suçları kapsayacak şekilde değiştirme yoluna gitmeyi tercih etmiştir! Böylece, 
Şaron, Bush, Chaney ve (Şaron başvurusu üzerine) Arafat aleyhine yapılan başvuruları kabul edip etmeme 
kararını UAD’nin bu kararı sonrasına bırakan Belçika yargısı, büyük bir uluslararası badire atlatmıştır! Öte 
yandan, devam etmekte olan davaların bu değişikliğin kapsamı dışında bırakılmasıyla da Ruanda soykırımı ve 
Senegal eski başkanı Hisene yargılamaları “sorunsuz” ilerletilebilmiştir. 
 
2
 Yakın geçmişte tartışılan bir başka örnek bağlamında evrensel yargı tartışmaları için bkz. Erdem Denk, 

“Pinochet ve(silesiyle) evrensel yargı” Birikim, Sayı 213 (Ocak 2007), s. 22-25. 
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Ve fakat, UCM, kuruluş sürecinden görev tanımına, işleyiş mekanizmalarından uluslararası sistem 

içerisinde konumlandırıldığı yere kadar öyle yapısal ve pratik sorunlarla malûldür ki, aşmayı vaat ettiği 

“egemenlik” ve “egemenlerin adaleti” anlayışı terk edilmekten ziyade başka bir şekilde -bu sefer 

uluslararası ölçekte olacak şekilde- yeniden üretmiştir. 

 

Şöyle ki, UCM en başta yetki tanımlamasını “tamamlayıcılık ilkesi” çerçevesinde yapıyor (md. 17). 

Yani, sadece yargılama iradesine (isteksizlik/unwillingness) veya kapasitesine (yetersizlik/inability) 

sahip olmayan devletlerin yargı yetkisini ikame edecek şekilde devreye gireceğini ilan ediyor. Teori ve 

uygulamadaki “oryantalist” çağrışımları açık olan bu tutum, Almanya’nın UCM’nin yürürlüğe 

girmesinden hemen önce yaptığı ve aynı yöntemi izlemesini ABD vb. devletlere şiddetle tavsiye ettiği 

gibi, uluslararası sistemin egemenlerinin “yargılama irade ve kapasitesini kanıtlayan” ulusal yasalar 

yapmalarıyla UCM’nin “kapsama alanı”nın dışına çıkmalarına olanak sağlıyor. 

 

Üstelik, yine aynı maddede (17/1/d) yer alan ve pekala “teknik” bir gereklilik olarak görülebilecek 

olan “ancak ‘yeterli ağırlık’ta olan suçları kovuşturma/yargılama” şartı da, uygulama öyle gösteriyor 

ki, uluslararası sistemin egemenleri için gerekli acil çıkışı sağlayacak şekilde yorumlanmaya ziyadesiyle 

elverişli. Nitekim, Tony Blair aleyhine Irak işgali nedeniyle yapılan başvuruları -büyük ölçüde 

Britanya’dan aldığı bilgiler ışığında- değerlendirdiğini söyleyen UCM Başsavcısı Ocampo, bir “hukuk 

şaheseri” niteliğindeki 14 sayfalık mütalaasında, “işlendiği iddia edilen suçların ‘yeterli ağırlıkta’ 

olmadıkları”nı ilan etmiş ve Blair’in yargılanmasına gerek olmadığına hükmetmiştir.3 Ocampo’nun bu 

gerekçesi ziyadesiyle dikkat çekicidir; zira örneğin El-Beşir hakkındaki tutuklama müzekkeresine esas 

olan talepte ve sonrasında yapılan kamuoyu açıklamasında “soykırım”ın iddianamede şimdilik 

olmaması “delil yetersizliği” gibi “usulü” bir gerekçeyle açıklanmış, yani “soykırım” suçlaması bir 

anlamda ertelenmiş, ya da en azından bu ihtimal tümden devre dışı bırakılmamıştır. Blair olayında 

doğrudan UCM’nin yetkisinin sınırlarını çizen “yeterli ağırlıkta olmama” kavramına başvurulmasıysa, 

“tüm boyutlarıyla incelenen iddialar”ın “esastan” UCM yetki sahasının dışına çıkartılması ve ortada 

UCM’nin devreye girmesini hiçbir şekilde ve hatta hiçbir zaman gerektirmeyen bir durum olduğu 

hükmünün verilmesi anlamına gelmektedir. 

 

Üçüncüsü, UCM Statüsü’ne eklenen bir hüküm ile aralarında herhangi bir organik bağ 

bulunmamasına rağmen BM Güvenlik Konseyi’nin mahkemenin işleyişine doğrudan müdahale etme 

yetkisi kurumsallaştırılmıştır. Ve Güvenlik Konseyi, yani 5 vetolu devlet, yani günümüz uluslararası 

sisteminin egemenleri, hem UCM önünde herhangi bir konuda dava açma (madde 13) hem de açılmış 

herhangi bir davayı 12 aylık dönemlerle askıya aldırma yetkileriyle donatılmıştır (madde 16). El-Beşir 

tartışması çerçevesinde Çin, Rusya ve Türkiye gibi devletlerin devreye girmesine imkân tanıyabileceği 

için (evrensel adalet anlayışından hareket edenler tarafından haklı olarak) eleştirilen bu 

düzenlemenin uluslararası sistemdeki egemenlik ilişkilerinin bir sonucu olarak metne girdiği de 

açıktır. Nitekim, hem uluslararası sistemin egemenlerini metne katılmaya ancak böyle ikna 

edebileceklerini düşünen uluslararası insan hakları kuruluşları hem de her ihtimale karşı böylesi 

evladiyelik bir imkanın iyi olacağını düşünen egemenlerin iradesi böyle bir “orta yol” bulabilmiştir.  

                                                           
3
 Öte yandan, Irak’ta işlenen suçlar nedeniyle üç Britanya askerinin Britanya Uluslararası Ceza Mahkemesi 

Yasası (2001) gereği yargılanması ve içlerinden bir onbaşının bir yıl hapis cezasına çarptırılarak ordudan atılması, 
bu ülke açısından hem “isteksizlik” hem de “yetersizlik” engellerinin aşılmasını da sağlamıştır. 
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Sonuç ise, ya iç savaşlarda kaybedenler (“galiplerin adaleti”) ya da uluslararası sistemin egemenleri 

(ve mevcut uluslararası konjonktür gereği bu ayrıcalığı daha ayrıcalıklı kullanan ABD) tarafından 

düşman görülen, gözden çıkarılan, “beceriksiz” bulunan, işbirliği yapmayan ya da yapıp kaybeden 

rejimler, gruplar ve liderler aleyhine UCM nezdinde davalar açılması (“egemenlerin adaleti”) 

olmuştur. 

 

Adaletin söz konusu suçları işlediği yönünde ciddi işaret olan herkese karşı hemen, hilafsız ve 

kayırmasız bir şekilde açılacak davalarla sağlanmasının önüne set kuran egemenlerin adaleti engeli 

atlanırken bu kez de uluslararası egemenlerin adaletine takılma anlamına gelen bu tür yapısal 

sakatlıklar, UCM’nin tek sorunu da değildir aslında. Zira, ABD,4 Rusya, Çin, İsrail, Türkiye gibi 

uluslararası sistemde söz sahibi (egemen) olan ya da olmaya çalışan devletlerin taraf olmaması da 

UCM’nin evrensel adaleti sağlama iddiasının zayıf noktalarından bir diğerini teşkil etmektedir. Pek 

tabii ki bu eksiklik doğrudan UCM’ye izafe edilemez. Hele bir de Statü’de taraflara çekince koyma yani 

seçici taraf olma imkânı tanınmadığı (madde 120) düşünüldüğünde. 

 

Ancak, bizzat UCM Statüsü’nün kendisinin (madde 120) taraf devletlere geçici bir süre için de olsa 

“savaş suçları” konusundaki düzenlemelerden (madde 8) “açıklayıcı bildiri” (interpretative 

declaration) yoluyla muaf kalma imkânı tanıması, uluslararası sistemin egemenlerinden Fransa dâhil 

ciddi sayıda devlet tarafından hemen kullanılmıştır. Özellikle Fransa’nın açıklamaları hem UCM’nin 

amaçları hem de evrensel adalet anlayışı açısından ziyadesiyle dikkat çekicidir: Nükleer silahların 

kullanımı, terörizmle mücadele, insanî müdahale ve tali zararlar (collateral damage) UCM yetki 

alanına girmez! Ayrıca, Fransız vatandaşları tarafından ve/veya Fransa ülkesinde işlenen suçlar UCM 

yetkisinde değildir; ve de askeri hedefler ve çevresel zararlar kavramları esnek yorumlanmalıdır!5 

 

Dahası, UCM’ye taraf olmayan devlet vatandaşlarının taraf devletler üzerinden (ülkesellik gereği) 

UCM’nin kapsama alanına girmeleri ihtimalini bertaraf edecek ikili antlaşmalar yolunun yine bizzat 

UCM Statüsü tarafından öngörülmesi de yapısal sorunlardan birisidir. Öyle ki, artık “madde 98 

antlaşmaları” diye bilinen bu tür uygulamalarla, örneğin, ABD 100 kadar taraf devletle anlaşarak  

 

                                                           
4
 Clinton’ın görevinin son günlerinde ve Senato’dan hiçbir zaman onaylamamasını isteyerek imzaladığı UCM 

Roma Statüsü’ndeki bu imza Bush tarafından geri çekilmiş ve İsrail’in de benzer bir uygulamaya gitmesiyle 
uluslararası hukuk literatürüne “unsign” terimi kazandırılmıştır! 
 
5
 Fransa’nın bu tutumuna ülke içinden gelen neredeyse tek anlamlı tepkinin, bulunan bu yolun UCM yetkisinden 

kaçmak isteyen devletler tarafından kullanılabileceği yönünde olması da özellikle not edilmeli! 
Çekince koymayı yasaklayan UCM Roma Statüsü’nün yekisini dolaylı olarak devre dışı bırakma çabası olarak 
görülebilecek bu uygulamayı ilgili her bir devlet açısından ayrıntılı bir şekilde ele alan bir rapor için bkz. Amnesty 

International, “International Criminal Court: Declarations amounting to prohibited reservations to the Rome 
Statute” <www.amnesty.org/es/library/asset/IOR40/032/2005/en/dom-IOR400322005en.html > (erişim tarihi 
16 Mart 2009). 
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kendisini onlar üzerinden doğabilecek UCM yetkisinden tümüyle muaf tutabilmiştir.6 Böylece, ABD 

vatandaşlarının taraf bir devlet ülkesinde işlediği iddia edilen suçlardan yargılanma ihtimali de 

bertaraf edilebilmiştir. 

 

UCM, kısacası, hem statüsündeki düzenlemeler hem de bizzat bu Statü’nün imkan tanıdığı yorumlu 

uygulamalar üzerinden genel olarak “çifte standart” olarak nitelendirilen seçici/pragmatist adalet 

anlayışını ulusal düzeyden uluslararası düzeye taşımıştır. Belki de bu yüzden söz konusu olanı, bir çifte 

standart sorunu değil, bizzat standardın kendisi olarak nitelemek daha yerinde olacaktır. Gerekçe 

olarak referans verilen adaletin gerçekleşmesinin önündeki “egemenleri adaleti” engeli belki kısmen 

ortadan kaldırılmıştır; ama “uluslararası egemenlerin adaleti” haline dön(üştürül)mek kaydıyla!  

 

Kısacası, UCM’nin evrensel adalet peşinde koşan bir kurum olarak kutsanmasının pek yerinde 

olmayacağını söylemek gerekir. Zira söz konusu olan, ulusal düzeylerdeki egemenlerin adaletini aşma 

iddiasına rağmen bu sefer de uluslararası düzeyde egemenlerin adaletini gerçekleştirmeye hizmet 

eden ve giderek “beyaz vicdanları rahatlatma/temizleme” işlevi görmeye başlayan bir kurumdur. Bir 

yanda işbirliği yaptıklarının yargılanmasını engellemeye çalışanlar, bir yanda da kendisiyle işbirliği 

yapmayan veya artık gözden çıkardığı kişilerin yargılanmasına yeşil ışık yakarken dost ve 

müttefiklerine ve tabii ki en çok da kendilerine anlayış gösterenler. Sonuç ise -açılan ve açılmayan 

davalarla- ortaya adeta “beyaz adamın vicdanını aklama” kurumu işlevi gören/göreceği aşikar 

olan/görmeye başlayan bir kurumun çıkması olmuştur (Uluslararası egemenlik ilişkisine açık yapı 

devam ettiği sürece, aklanacak vicdanın renginin pekala değişebileceği de açıktır!). 

 

Ya ‘buna da şükür’ demenin ahlakî sorumluluğu? 

 

Tam da bu noktada, başlarda düşülen “UCM’ye her türlü eleştirel yaklaşımın kaçınılmaz olarak karşı 

karşıya olacağı riskler vardır” mealindeki not daha da anlam kazanıyor. Zira özellikle El-Beşir dâhil 

UCM’nin envanterine aldığı tüm davalarda adı geçenlerin -hele bir de mağdurlar açısından 

bakıldığında- yargılanmaları söz konusu olduğunda, “nüanslara odaklanan (çokbilmiş) akademik 

şerhler” tümüyle anlamsız görülebilir. Yapısal sorunlar belki başka zamanlarda ve şartlar altında 

dillendirilmeli/dillendirilebilir ama aciliyet taşıyan olay bazından önemli olan “adalet”tir, denebilir. 

 

Peki, “adalet” anlayışının toplumsal/hukuksal işlevi de tam da bu noktayla ilgili değil midir aslında? 

Adalet arayışının ilkesel hedefi, suçlunun cezalandırılması mıdır, yoksa bu tür suçların işlenmediği bir 

ortam yaratmak mıdır? Tabii ki her ikisi de denebilir ama ikinci hedef doğal olarak birincisini 

kapsarken tersinin pek mümkün olmadığı da açıktır! Zira tek tek (bazı) suçluların yargılanması olay  

 

 

                                                           
6
 Ayrıca, Ağustos 2001’de çıkarılan Askeri Personeli Koruma Yasası’yla (American Servicemembers Protection 

Act) UCM’ye taraf olup da ABD’yle işbirliği yapmayan devletlere askeri yardım yapmak yasaklanmış (ki, ABD 
kurumlarının UCM’yle işbirliği yapması da yasaklanmıştır) ve Aralık 2004’te yapılan bir değişiklikle (Nethercutt 
Değişiklik Yasası) de kimi ekonomik yardımların askıya alınması öngörülmüştür. Öte yandan, 2005’te UCM’ye 
taraf olma niyetini açıklayan Irak Geçici Yönetimi, hem de madde 98 antlaşması imkanına rağmen, iki hafta 
sonra kararını geri çekmiştir! 
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bazında “adalet” sağlayabilir belki ama aynı sistemin benzer her olayda aynı duyarlılık ve standartta 

uygulanmaması ne “adalet”i sağlayabilir ne de adalete soyunan kurumlara güveni.7 Ki, adalet 

gerçekleştirmeye soyunan kurumların belki de tek hakiki test anı, böylesi zamanlardır aslında. 

 

Kaldı ki, bazı suçları değil sadece (o bazı suçları işleyenlerden) bazılarını yargılamaya soyunan bir 

sistemin herkes için verdiği mesaj, her ne pahasına olursa olsun bazı suçları işleyenlerden olmama 

mıdır, yoksa bazı suçları işlese de bazılarından olmama yani yargı sürecini başlatacakların 

yargılanabilecek bazıları olarak gördüklerinden olmama (yanlış ata oynamama!) durumu mudur? 

Peki, bazı suçları işlememe ve o bazı suçları işleyen herkesi yargılama gibi doğrudan hukuk, adalet, 

vicdan ve toplumsallık gibi çağrışımları olan bir anlayışın, bu suçları ancak bazıları tarafından 

işlendiğinde yargılama gibi doğrudan siyasi keyfiyete göre değişen pragmatist bir anlayışa kurban 

edilmesi ne kadar adildir? “Buna da şükür”/“hiç yoktan iyidir” tavrı, en azından sahip çıkılan ilkesel 

temelleri açsından düşünüldüğünde, fazla pragmatik değil midir? En azından genel adalet sorununu 

en iyi ihtimalle kaçınılmaz olarak görmezden gelmesi nedeniyle... Ya da talep edilen adaleti 

pragmatik/siyasi amaçları için kullananları ifşa etmek de felsefi/ilkesel dayanakları itibariyle bizzat bu 

adalet talebinin ayrılmaz bir parçası değil midir? Ahlaki sorumluluk talep etmekle biter mi, yoksa bir 

talebin karşılanma şeklinin talep saikleriyle ve talebe dayanak olan toplumsal tasavvur ve tahayyülle 

uygun olması ısrarla aranmalı mıdır? 

 

Peki, itiraz edilmesi gereken pragmatist politikalar ve uygulamalar mıdır, yoksa pragmatizmlerin 

yönleri mi? Amaç, pragmatistler dâhil her türlü aracı mubah kılmaya yeter mi? Örneğin Afrika’ya 

açılan Çin ve Türkiye’nin tamamen duygusal nedenlerle El Beşir’in yanında saf tutarak gösterdiği 

adalet anlayışının, kendilerine sırt çevirip Çin’e yanaşan El Beşir’in yargılanmasını yine tamamen 

duygusal nedenlerle isteyen ABD ve İngiltere’nin adalet anlayışıyla özünde ne farkı vardır? Sudan’la 

ilişkilerini iyi tutma adına bu yoldan yararlanacakları yönünde ciddi söylenti olan Çin, Rusya, Türkiye 

vb. devletlerin adalet anlayışından uzak ve pragmatist tavırları her durumda şiddetle eleştirilmeli ve 

esefle kınanmalıdır. Ama Sudan’ı sırf mevcut ilişkilerini kopartarak Çin’e yakınlaştığı için kara listeye 

alan ve şimdi de insanî kaygılarla dava sürecini destekliyor izlenimi yaratan ABD, İngiltere, Fransa vb. 

devletlerin pragmatizmleri de mutlaka aynı bağlamda zikredilmek ve aynı şiddetle eleştirilmek, 

kınanmak kaydıyla. Hem belki daha da şiddetli bir şekilde; evrensel değerleri çıkarlarına payanda 

yaparak yıprattıkları ve içini boşalttıkları için. 

 

Seçici, standardı olmayan, pragmatist ve “siyasi” adalet anlayışının kendisi “adalet”in tam anlamıyla 

ve bütün veçheleriyle gerçekleştirilmesinin önündeki engellerden birisi değil midir? Seçici tavrın 

yargılatmama yönünde tezahür ettiği durumlar sorun edilirken yargılatma yönlü seçici tutumların -

görmezden gelme bir yana- kayıtsız şartsız desteklenmesi, üstüne üstlük tüm sürecin de evrensel 

adalet anlayışının uygulanması olarak kutsanması, mevcut egemenlik ilişkilerini yeniden üretmek 

anlamına gelmeyecek midir? Peki, evrensel adalet arayışının olmazsa olmaz sorumluluklarından birisi 

de egemenlerin adaleti anlayışının tüm görünüm ve formlarıyla deşifre edilmesi değil midir? 

 

                                                           
7
 Türkiye’de adaletin varlığı konusunda hangisi daha ikna edicidir? En adi şekilde işlenmişinden bir (seri) cinayet 

davasının tüm usul kurallarına riayet edilerek yargılanması mı, Hrant Dink davasının hakkıyla sonuçlandırılması 
mı? 
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Araçsallaş(tırıl)an/Araçsallaş(tırıl)mış kurumları seçici olarak devreye sokan pragmatist politikalar, 

hele bir de başka türlü pragmatizmlere karşı çıkmak adına yola çıktıkları/ön plana çıkartıldıkları 

hatırlandığında, pragmatizmi -siyaset hayatından silmek bir kenara- daha da yüceltmez mi? Dahası, 

sahip çıkıldığı iddia edilen insanî ilkeler de pragmatikleşmez, yani lekelenmez ve hatta tüketilmez mi? 

 

Tıpkı UCM’nin tam da iddia ettiğinin tersine evrensel adalet arayışını lekeler bir vaziyette tezahür 

ederek evrensel adalet isteğini adım adım tükettiği gibi… 

 

 

 

Başa Dön 
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