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GIRIŞ

Maltepe Üniversitesi bilgiyi topluınla paylaşan bir üniversite olınanın sorunrlulu-

ğunu her bağlaında hayata geçirıyor; yaptığı çalışınırları gelenekselleştirİyor ya da ge-

lenekselleştireceği çalışııaları, etkinlikleri gündeınine alıyor.

Üniversiteıı"ıizin bu tür etkinliklerinden biri de Fclsefc Söyleşilcri. Söz konusu et-

kinliği 200 l yılı Nisan ayıııda kurucu vakfıır-ıız İstanbul Marn-ıara Eğitim Vakfıyla bir-

likte başlattık. Vakıf bize etkinliğin duyurulınası konusunda büyük destek verdi.

Mırltepe Üniversitesini yakından tanıyanların çok iyi bildiği gibi, Kurucun'ıuz Hü-

seyin Şımşek, tam bir felsef'esever. 09 Temmuz 2005 günü yapılan Mezuniyet Töreni

konuşınasındaki sözleri bu ileri görüşün soınut tantğı duruınunda. Biz; Maltepe Üniver-

sitesiırin f-elsef'ecileri, [Iüseyin Şiınşek'in bize duyduğu güveni, bize verdiği desteği her

zaman fark ettik.
Bir clizi olarak yayıınlamayı hep sürdüreceğimiz Felsefe Söyle şilerinin bu ikinci ki-

tabıı-ıın içeriği; 2003 ve 2004 yılında yaptığımız, "Etik" söyleşiieriyle "İnsan Hakları"

söyleşileri çerçevesinde sunulan metinleri içeriyor. Nermi Uygur'un Çok sık kullandığı

bir deyin-ıle, bu kitapta yer alaıı metin]er, söyleşilerİmizin "sıçraına tahtası"nı oluşturu-

yOr.

Fe lscfe Sö.ıleşilerine Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Razbonyalı, Genel Sekreterinriz

Av. Müficle Şcnol, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şükran Sabah çok büyük des-

tek vercliler; katkıda bulunclular. Elbette en büyük katkı; söyleştiğiııiz, bilgiyi paylaştı-

ğıınız arkadaşlarıınızdaı-ı, bizi hiçbir zanıan yalnız bıraklnayan dostlarıınızdan geldi.

oyle ki ycı-ıi bir öğretinr yılı başladığıncla, nisan-mayıs ayları gelse de Sr)_ı;lcŞilr'r YaPıl-
sıı diye sabırsızlanıyori]uk. Bu hilli da böyle. LIer cuınartesi saat 10:00 sularıı-ıda baŞla-

yan çalışıırıılıırıı-ı,ıız l3:00 civarırıda bittiğiııde, herkesin yüzünde bilgiyi PaylaŞnıanın,
yiz yLize _9eliııen katı gerçekleri bilgiyle çerçeveleıneniı-ı yarattığı güveır ve özgüven,

Söytcşilari sürclürıne koı,ıusunda bizc büyük bir güç verdi.

Bu ncıktacla şöyle bir saptanada bulunmak yerinde olacaktır salıtrım: Ulkeınİzİıı

seçkin filozotlırrı, biliın insaı-ılırrı olmasaydı, F'elsefe Slıyle şilari bu deııli SeS getirnlez-

di. Biz üı-ıiversite olarak onlara çok şey borçluyuz. FelscJ'e Söyle şilcriııiı'ı düzenleYicisi

oiarak oırlara başvurduğuınuzr.la, bize hep destek verdiler; hep yanımıztlır oldular. Ya-

pılaı,ı çalışır,ıalırra sağlarlıkları katkıdaır clolayı, ilkin "Etik" konusunclııki söyleŞidc suıitıŞ
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sırasıIıa göre, Prof. Dr. Şefik Görkey'e, Prof. Dr. Sevgi İyi 'ye, Prol-. Dr. I-Iarun Tepe'ye,
Prcıf. Dr. Doğan Özlen,ı'e, Yrd. Doç. Dr. Kaan II. Ökten'e, Prof. Dr. Mücella Uluğ'a;
"İırsan IIakları Söyleşileri"rıcleki sıraya göre de Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya, Prof. Dr.
İoan,ra Kuçuradi'ye, Doç. Dr. Zeynep Direk'e, Av. Güney l-Iaştemoğlu'ya, Prof. Dr. Si-
narı Özbek'e, Ögr. GOr. Ahu Tuırçel'e (M.A.), Prof. Dr. Abdullah Dinçkol'a teşekkür
ediyoruın. Onların katkıları olmasaydı, biz Felsefe Söyleşilerini gerçekleştiremezdik.

Si)yleşilerin üçüncüsü yapılırken kurumsal olarak henüz Felsef'e Bölüııü yoktu
üııiversitemizde Söyleşilcı,in dördüncüsünde bölüınüınüzün kuruluşunun onaylanması
konusunda Yükseköğretin-ı Kurulu'nun alacağı kararı bekliyorduk ve gerçekteıı de Sr)y-
1t,.silı,ı,in dördüncüsü biımck üzereyken. karar açıklandı: Maltcpe Üniversitesi Felselc
Bölüınü kuruldu. Maltcpe Üniversitesi Fe]sefe Bölümünün kurulmasına clestek veren
Üniversitemizin Mütevelli Heyetine, Rektörlüğümüze, Dekanlığımıza bir kez daha te-

şekkürler. Artık büyük bir dayanak noktamız vardı; iyice kurumsallaşmıştık. Metinleri-
ni gelecek yıl yayımlayacağımız Si)yleşilerin beşincisini işte böyle bir kurumsa] çatı al-
tında yaptık.

Söyleşilerimizi, Türkiye Felsefe Kuruınu, İstanbu] Liseleri Felsefe Kulüpleri Plat-
formu her zaman destekliyor. Kurumda ve Platformda etkin olarak çalışan meslektaşla-
rımız, her zaman yanıınızdalar. Türkiye Felsef'e Kurumunun Başkanı, hepimizin hoca-
sı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi her zaman biziın için yol açıcı oldu. Tartışmacı, eleştirici
tutumuyla öğretmen arkadaşlarımız; bir yandan en ilginç soruları soran, bir yandan da
fotoğraf makinesini elinden hiç düşürmeyenZeynep Altay, bize hep destek verdi. Her-
kese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu çalışmalarda bana en çok yardım edenleri de anmak istiyorum: o sırada fakül-
temizin sekreterleri olan Ayça Dizmen'le Ayşin Ülker'e ve şu sırada fakültemizde ça_
lışan sekreterlerimizden Emel Satıral'a katkılarından dolayı teşekkürler. Goncagül Yıl-
dız'a ve Nlaltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Ögr. COr. Kaan Özkan'a en içten teşek-
kürler. Psikoloji Bölümünün öğrencileri ve öğretim üyeleri her zaınaır tartışmalara ka-
tılarak Felsefe Söyleşilerine büyük destek verdiler. Kurum mensupları olarak biriikte iş
görmenin keyfini tattık. Ahu Tunçel, Felsefe Sö1,leşileriyle özdeşleşti; her zamaıı ya_
nımda oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sosyai Yayınlar Kitabevi Yö-
neticisi Zeynep Aytekin, bu türden çalışınaların "kitapsız" olamayacağı konusundaki
yaklaşımımızı kendisine iş edindi ve Söyleşileı-sırasında kitap sergisi açmamıza destek
verdi. Kendisine bir kez daha teşekkürlcr.

Bildiğiniz gibi Sğleşileı1 Dragos Yerleşkemizde düzenliyoruz. Bu yerleşkeınizin
o yıllardaki yöneticileri -başta Ali Kaptan olmak üzere- gereken fiziksel oftamı bize
özen]e hazırladılar. Afişleriııizi büyük bir titizlikle hazırlayan Serhat Akavcı'ya teşek-
kürler. Ayrıca, İnsan Flakları afişimiz Graphis'te yer aldı.

Yukarıda da beiiıttiğim glbi, Fclsefe Söyleşilariııin üçüncüsünün konusu "Etik"ti.
Bilindiği gibi, her yıl, fhrklı bir koııuya ayrılıyor ve konular birbirini sistematik olarak
izliyor. FelseJ'e Sö,vleşilcrinin iiki f-elsef'eııin teııel kavran-ı, soru ve sorunlarına ayrılmış-
tı; ikincisinin konusu eğitinı ve kültürdü; üçüncüsüı-ıün ise etikti. Çünkü etik, biz insarı-
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iarıır eyleı-ırleri üzcrinclc clüşünırıesi sonucunda ortaya çıkıyordu ve biz; eyleınlerimiz,

cleğerlcriıniz, eyleınleriınizle değcrlerimiz arasıııdaki ilişki üzerine düŞünıneliYclik; tür-

deşleriıı-ıizi bu konular üzerinde düşünııeye davet etııeliyclik. Işte bu aıılııYıŞla "etik"

üzerinde çalışmaya başlaclık.

05 Nisan_3 1 Mayıs 2003 günlerinde yapılan çalışına, aynl zamanda o sırada hazır_

lanmakta olduğumuz "21. Dünya Felsefe Kongresi"nin öncesinde de yer alına bırkımın_

dan önem taşıyordu ve Türkiye Felset-e Kuruınurıun "2003'e Doğru" programt kapsa_

mındayclı. Gerçekten cle ülkemiz dürıya çapıncla bir felsefe etkinliğine evsahiPliği YaPı-

yorciu. Tüın katılımcılarınıız bunun farkındayclı. 05 Nisan 2003 günü Prof, Dr, Betiii

ÇotuksÖken "Etik Neclir?" başhklı bir çalışına sundu. Bu çalışmada, tartışmaya açılmırk

üzere, Çotuksöken insanın eyleyen varlık olduğu üzerinde durdu. Sö1,1cşı sırasında ey-

lem, niyet, eylemiır alnacl, cleğerlerle, eylemde bulunmaya aslında yine bir eylem ola_

rak eşlik ec]en dil/söylem boyutu üzerinde durulcju; felsefi antropolojiye dayalı bir oıı-.

toloji ile etik arasındaki ilişkiier tartışınaya açıldı; etiğe ilişkin tanım denemelerine yer

verildi.
12 Nısan 2OO3 günü yine Prof. Dr. Betül Çotuksöken, söyleşiye teınel olmak üze-

re yaptığı "Felsef-e Tarihincle Etik" başlıklı sunuşunda, etiğin dışdünyasln1: eylemler, iır-

sanlar arastndaki ilişkiler; düşünme dünyasını: niyet, değer kavraırıları; dildünyasını yer

yer saptaylcı, çoğu zaman ise normatif, çözümleyici bir dilin oluşturduğu savlndan yo-

la çıkarak, felsef-e tarihinde etiğe ilişkin yaklaşımları, etikteki temel görüşleri özgün me-

tinler eşliğinde sergiledi.
l9 Nisan 2OO3'te Prof. Dr. Şefik Görkey, "Günümüzde Tıp Etiği'nin Gelişimi"

başlıklı konuşmasında deontoloji, tıp etiği ve tıp etiğinİn ilkelerİ konusunda Somut ör-

neklere dayalı ayrıntıh bilgiler verdi; gelecek yıllarda, tıp etiğine iliŞkin Sorunların dü-

şünenlerin günciemincle daha çok yer aiacağına dikkati çekti,
26 Nisan 2003 günü, "İoanna Kuçuradi'nin Felsefi Söyleıniırde Değer Problemİ ve

Etik" başlıklı sunuşuncla Prof. Dr. Sevgi İyi, "değerlendirme fenomeni", "değerlendir-

me tarziarı", "etik cleğerler" bağlamında Kuçuradi etiğiırin ana dayanaklarını ortaya

koydu ve tartışmaya açtı. Gerçekten de değerlendirme insan dünyasının en temel ey_

lemlerinclen biri ve aynı zaınaı-ıdır en soruniu, tartlşmaiı konularından biridir. KuÇura-

di,nin belirttiği gibi ve Prof. Dr. Sevgi İyi'nin de altını çizdiği gibi, değerlendirme in-

sanın bir varoluş koşuludur.
03 Mayıs 2003 günü Fclscfe Söyte şilerinde Prof. Dr. Harun Tepe koıruştu, "Mes_

lek Etikleri: Temelleri ve Sorunları" başlıklı koıruşmasında Prof. Dr, I{arun Tepe, gii-

nümüz di_iı-ıyasındaki tekırolojik gelişmelerin yol açtığı sorunlar çerÇevesindeki etlk so-

rulara, özellikle insanın değerinin korunı-ııasının ne denli öneınli olduğuna dikkati Çek-

ti ve yiıre günüıı-ıüzde sayısı her geçeıı gün aı-tan neslek etiklerinİn temel sorunlarına

değindi, Ay1ca, ınesieklere ilişkin ahlak kodlarıyla etik arasıııdaki farkları gösterdi.

prof. Dr. Doğan Özlen-ı, 10 Mayıs 2003 tarihinde yaptığı "Ahlakta. Flukukta ve Si-

yasette ozgürlük Kavraını Üzerine" başlıklı konuşıı-ıasında özgürlük kavramını ten-ıel

t-elset'e clisiplinieriyle teoloji bakııı,ıınclan; arclından ahlak, hukuk ve siyaset aÇısından, İl-
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kin betimleyici bir tanımla, sonra da eleştirel bir tutum içinde "bir liberalizm eleştirisi"
başlığı altında ele alarak, "siyasal liberalizm"le "ekonomik liberaiizm"in bağdaşmadı-
ğını göstermeye çalıştı.

17 Mayıs 2003 günü Yrd. Doç. Dr. Kaan H. Ökten, "Cünümüzde Siyasetbilim-Etik
İliştisi" başhklı çalışmasında, siyasetbilimiyle siyaset arasındaki ayrlma dikkati çekti.
SiYasetbilimin etik iike, norm ve erdemleri inceleyen dalının "normatif siyaset kuraııı"
olarak adlandırılmasının gereği üzeriııde duran Kaan I{. Ökten'e göre norn-ıatif siyaset
kuramının bir başka konusu da siyasal etiktir ve siyasal etik bir yancian siyasetbiliı-ııin.
öte yandan da etiğin alanına giren konularla yakından ilgilidir.

Prof. Dr. Mücella Utuğ 2zl Mayıs 2003'te yaptığı "Psikoloji ve Etik" başlıklı su-
nuŞta, lıem etiğin farklı tanımları üzerinde durdu hem de bir ıııeslek etiği olarak konu-
Yıı ele aldı. Klinik Psikoloji ve alt alanlarındaki etik boyutla, Endüstri ve Ör_güt Psiko-
lojisi alanındaki etik boyutu ayrıntılıırıyla gözler öı-ıüne sercli; ayrıca, "Biliınsel Araş_
tırma Etiği" konusunda da bil_ci verdi.

Felsefe Söyleşiieri 3l Mayıs 2003 günü soı-ıa erdi. Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in
YaPtığl SunuŞun başlığı "Dünya Sorun]arı Karşısıııda Etik"ti. Son _eüı,ıüıı tartışmaların-
da ilkin dünya sorununun ne olduğu üzerinde duruldu ve sorun]arııı ilkin çözüınlenıne_
sinde, ardından da olası çözüın yollarının üretilınesinde etik bağlaının ne denli öneınli
olduğu ayrıntılarıyla ele alındı.

Yine her zaman olduğu gibi, bu çalışmamızda da ınetinlerin ardından "Seçınc Kay_
nakÇa"Ya da yer verdik. Yaklaşık 65 kişinin katıldığı ve "etik" izleğine (: teırıasına) ıry-
rı|aıı FelseJ'e Sö1,-leşileriııin üçüncüsü de her zaman olduğu gibi son derece veriınli _eeç-
ti.

Fcl.tcfı'Scı1'/cşi 1r,ı,inin dördüncüsünün ana izleği "İnsan Hakları"ydı. insan Haklurı
konusunda Maltepe Üniversitesi olarak çok farklı bağlamlarcla çalışn-ıalar yapn,ıakta,

Projeler yürütmekteyiz. Bilgiyi üst düzeyde üreten, aktaran ve paylaşan bir kurum c,ı]a_

rak, her şeyin, t a n ı n i] ıı, k o r u n a n, g e l i ş t i r i ] e n "insan hakiarı"yla başla-
dığının bilincindeyiz. İşte bu anlayışla ve özellikle c]e "etik"le olan bağı çerçevesinde
konuYu Felsefe Söylcşilcriııin _Eüı,ıdeıııine taşıdık; 200z1 yılı çalışnralarırıı insaır hal<la_
rına ayırdık.

03 Nisan 2001-29 Mayıs 2004 tarihleri arasında yiııe cumartesi günleri Dra_cos'ta-
ki yerleŞkemizde gerçekleştirdiğiniz söyleşilerimizcle 03 Nisan 200zl eünü, iıısaıı hak-
ları dcndiğınde akla iik gelen ad]ırrdan biri olan Prof. Dr. İbrahiın Kaboğlu'yu konuk et-
tik. İnsan hakları konusu her zan-ıan disiplinlerarası bir çalışmayı gerektiriyor. Bunun da
bilinciııde olduğumuz için insan haklırrıyla hukuk arıısındaki bağı ele alı,ııaınız gerekti-
ğinden, bu noktadan, bu açıdan konuyu tartışınaya açınak, söyleşi oılamına taşınıak, bi-
zim için çok önemliydi. Prof. Dr. ibrıhim Kaboğlu konuya, hukuk, özellikle de "öz-
gürlükler hukuku" açısındarı yaklaştı. Böyle bir yaklaşım. sırasıyla "insan hakları",
"hak ve özgürlük", "insan onuru" kavraınlarının eie alınnasıııı gerektiriyordu. Konuş-
ınaclnltz bu konulara iiişkin bilgilerini 2002 yılında 6. baskısı yapılınış o|an Ö:giirlı'ik-
ler Hukukıı (İııge Kitabevi, Ankara, 2002) başlıklı kitabından derleyebileceğiınizi be-
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lirtti ve adı geçen kitabın "Giriş" bölüınünden derlecliğiıniz birkaç paragrafi, yazarıı-ıın

izniyle, Falsat'e Sö,ıteşilari: ttI-IV'e aktardık. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya vercliği iziıı
icin ayrıca teşekkür cdiyoruz.

Türkiye'de insan hakları konusunu önemli bir gündeııı n-ıaddesi olarak algılaınayı

sağlayanlardan biri de Prot. Dr. İoanna Kuçuradi'dir. Konuya ilişkin çaiışmalarını hem

ulusal hem cle uluslararası boyutia ortaya koyan, tartlşnıaya açan Prof. Dr. İoanna Ku-

çuradi, Felsefe Söyleşileriniı,ı dördüncüsünün 10 Nisan 2004 tarihinde konuğu oldu;
"Eıik ilkeler ve Hukukun Temel İlkejeri Olaruk İnsan I]akları" başlıklı bir konuşınu

yaptı. Başlıktan da anlaşıldığı gibi, asıl vurgulanınası gereken, iıısan haklarının huku-

kun da teınel ilkeleri olduğu ıdi. Gerçekten de "insan hakları hukuk değildi; hukukun

türetileceği öı-ıcüllerdi." İnsan haklarının etik bağlaını dikkate a]ınacak olursa, etığin hu-

kuku öncelediği; hukukun temelinde yer aldığı ya da alması gerektiğİ sonucuna kolay-

ca varılır; çoğun gözden kaçan da budur.
17 Nisan 20O4'teki oturumun konuşmacısı, FclsaJ-e Sr)1,/cşılerinin koordinatörü

Prof. Dr. Betül Çotuksöken'c]i. İnsan haklırını tanımayı, koruııayı ve gelİştİrmeyİ, her

fırsatta haklara ilişkin yörıeliminde teınel ekseıı olarak belirleyen Prof. Dr. Betül Çotuk-
söken, bu üç eylemirı önündeki en büyük eı,ıgellerden biri olarak "ayırımcılığı" görmek-

tedir. "İnsan Haklarının Koruırınırsının Önündeki Eıı_eel: Ayırııncılık" baŞlıklı konuŞ-

masında, ayırııncılığın orıtolojik ve episteınolo.jik boyutlarına yer vererek ayırımcılığın
"özcü ontoloji"nin ışığında filizlendiğini gösterıneye çalıştı.

Özcü ontolojiye dayalı olarak ortaya çıkan. cinsiyetlerarası ya da cinslerarası eşit-

lik günümüzde belki de üzeriırde en çok durulıııası gereken sorunlardan biridir. Doç. Dr.

Zeynep Direk, 24 Nisan 2004 tarihli oturuında sunduğu "Ciıısiyetli Hakların Felsefi Te-

nıelleri" başlıklı konuşmasıncia konuyu ayrıırtılı bir biçimde ele aldı. Konuşmasındıı te-

kil olanı, farklılıkları, bireysel olanı ijnceieyen, soınut ve tarihsel olandan hareket eden

Doç. Dr. Zeyııep Direk, cinsiyet fıırklılığına vurgu yapan konuşmasıyla veriınli tartış-

maların gerçekleşmesini sağladı.
Haklar koırusuı-ıcla çalışanların bir bölümü elbette kuruınsal olırı-ıı aşıp uygulamada

da yer alınaktadırlar. Özellikle hıklırı hiçe sayılan, özgürlükleri, içiııde buluııduklı-rrı

yaşama koşullarının olumsuzluklarındıın dolayı elleriı,ıclcır alıı,ıan ve çocukluğunu. cle-

vamında cia insanlığıı-ıı yaşan,ıaktaır alıkonulan. yasılarla ihtilala düşen geı-ıÇlerle doğ-

rudan ilgilenen Av. Güııey Haştemoğlu,01 Mayıs 2004 güniü otururııdıı "Çocuk tlak-

ları Nedir'? Nasıl Korunur?" konusunu işledi. Çocuklara Yeı-ıiclen Özgürlük Vakt'ınıı-ı

kurucusu ve başkanı olan Av. Güney Haşteınoğlu, vakıf çalışınaiarıııdan devşirdiği zen-

giı-ı deneyiıılerle oian]ara ve olınası/yapılınası gerekeıılere hukuk, "sivil topluııı", "sivil

toplum kuruiuşları" ve devlct bağlaııında_ işarcı etti.

08 Mayıs 2004 günü yapıları çalışmanııı baş|ığı "Bir İnsan Flakkı Sorunu Olarıık

Irkçılık"tı. Prof. Dr. Sinan Özbek, konuyu tarihsel bağlaını dır dikkate alarak suırdu.

"Yeni Irkçılık" kavranıı üzerinde duran Prof. Dr. Siııan Özbek. Iıkç,ılık (Bulut Yayınla-

rı, İstanbui,2004) adlı yapıtından birkaç paragrafı yayın-ılaınaınızaizin verdi; kenclisi-

ne teşekkür ediyoruz.
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Ögr. Cor. Ahu Tunçel 15 Mayıs 2OO4 günü yaptığı konuşmasında insan hak]arı ko-
nusuna yurttaş hakları bağlamında yaklaştı. "İnsan ve Yurttaş Hakları" başhklı sunuşta
konuyu "eşitlik" ve "özgürlük"le de ilişkilendirerek çeşitli paradokslara, günlük politi-
kalar uğruna hakların ihlal edilmesinin görmezden gelinmesine dikkati çekti.

22Mayıs 2004 günü Prof. Dr. Abdullah Dinçkol"İnsan Hakları ve Küreselleşme"
başlıklı bir çalışma sundu. Bilindiği gibi küreselleşııe günüınüzün cn etkili konuların-
dan biri ve olgusai bir duruına işaret ediyor. Küreselleşıne konusunda heın tarihsel hem

de güncel belirlemelere yer veren Prof. Dr. Abdullah Dinçkol, küreselleşmeyle birlikte
insan hakları kavraınıııın siyasal alana daha belirgin bir biçimde girdiğini somut örnek-
ieriyle gözler önüne serdi ve oturumun son derece veriınli tartışmalarla geçınesini sağ-
ladı.

"İnsan Hakları" sorunlarına özgülenen Felscfe Söyleşileri:lV'ün son hatiasınıı-ı ko-
nuşmaclsı yiııe Prof. Dr. Betül Çotuksöken'di. Konuşınacı. "İn*an Hakları Koııusuı,ıdır
En Önemli Boyut: Eğitim" başlıklı sunuşunda insan hırklarııra ilişkiıı olarak verilecek
eğitimin "boş sözler" toplan,ıı olınaktan kurtulmasınıır _eercği üzerinde durdu.

Felsefe Söylcşileri sürüyor. 2005 yılında 5.'si yapılclı. Konu "Siyaset Felsefesi"ydi.
2006 yılında yapılacak olaııın konusu da "FIukuk Felsef'csi". Bilgi toplunıu olma yolun-
daki çabalara üniversitelerin katkısı artarak sürıneli. Maltepe Üniversitesi ve kurucu
vakfımız olan İstanbul Marmara Eğitim Vakfi bu bilinçli çahşnıaları sürdürüyor.

Çalışmalarımızı bir "paydaşiar topluluğu" olarak sürdürüyoruz ve her yılın iki gü-
zel bahar ayını bizimle birlikte geçiren dostlarımıza, Felsefe Söy/eşileri 'nin değerli iz-
leyicilerinc çok şey borçluyuz; oı-ılara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağolsunlar, varol-
suniar, biz, oniarla birlikte varız.

Prof. Dr. Betül Çcıtııksöken
M arnı arrı E ğ it i m K ö\,ii

20 Ocak 2006
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FELSEFE, SOYLEŞILERI IV:
ixsaN HAKLARI



INSAN HAKLARI VE
YURTTAŞ HAKLARI

Arıu TuıvçEı-*

İnsan ve yurttaş haklarının güncelliği her ne kadar tartışına götürmez bir öneın arz
ediyor cılsa da; yakından bakıldığında bu iki kavramın kendi aralarında bir paradoksu
barındırdıkları dikkatli gözlerdeıı kaçmayacaktır. Bu paradoks "insan hakları" ve "yurt-

taş hakları"nın varhk temellerini iki farklı kavramdan ahyor olmalarından kaynaklanır.
Bu kııvraınlar sıkiıkla dar bir çerçevede -hukuki çerçevede, bir araya getirdiğimiz "öz-

gürlük" vc "eşitlik"tir.
Hukuk açısından bakıldığında bir insanın hakkı, diğer insanın hakkının başladığı

yerde son bulacaktır. Buna heın özgüriüğün, hem de eşitliğin teminat altına alıırması
olarak bakabiliriz. Ancak daha ayrıntılı bir çözümleme bu iki kavramın birbirini dışla-
dığını da ortaya koyacaktır. Nitekim insanoğlunun yüzyıllardır süren siyasi kavgasının
teınelinde de bu iki kavraını uzlaştırma çabası yatmaktadır. Böylece deınokrasinin de

temel eksenindeki soruya ulaşmış oluyoruz: "Demokrasiyi belirleyen ilke özgürlük mü-
dür yoksa eşitlik mi'/" Bu soru yalnız günüınüzdeki siyasal yaklaşımlar arasında ağırlı-

ğını hissettiren liberal deınokrasi için değil, aynı zamandır sosyalist düşünce için de te-

ııel nitelikteki bir sorudur.
Bu iki kavram arasındaki temel çelişki şudur: İnsanları özgür bıraktığınızda doğal

olarak f'arklı yetenekler, farkh firsatlar, fark]ı küitürel deneyimler, farklı ahlaki standaıl-
lar eninde sonunda eşiısizliğe yol açacaktır. Öte yandan ister siyasal. isler sosyal alan-
da olsun, eşitlik ilkesi ise, özgürlükleri sınırlayıcı niteliklidir. Çünkü eşitliğin gerçekleş-
mesi "devlet müdahalesi"ni gerektirir. Devlet müdahalesi ile söz konusu oian kaynak-
ların üleştirilmesini yeniden tanımlamak ve düzenlemektir. "Özgürlük (ise) esas itiba-
riyle bireyseldir. Kamusal özgürlük dediğimiz bireysel özgürlüklerin kamusal güvence-

* Ögr. Gor. Ahu Tunçel, Maltepe Üniversitesi.
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leridir"l. Bu durumda özgürlük arttftça devlet müdahalesi, eşitlik arttıkça da özgürlük
pratikleri sınırlanmak durumundadır. Nitekim demokrasi kuramcılarr arasında da işe
özgürlükten başlayanlar ve eşitlikten başlayanlar olmak üzere bir fark gözetilebitir.
Bunlardan ilki liberal demokrasi düşünürleri tarafından savunulurken; ikincisi, sosyal
uyum, genel irade ve refaha vurgu yaparak topluluğun devamhhğını kendilerine temel
alan demokrasi kuramcılarlnın savunusudur.

Eşitlik daha ziyade ekonomik ve toplumsal düzeyde iken, özgürlük hukuksal ve si-
yasal düzeydeki olgulardır. Bunlardan birincisi Aristoteles çizgisinden gelerek Rousse-
au'da açık ifade bulan izleği oluştururken, ikincisi ise Locke ve özellikle liberal düşün-
ce geleneği çizgisi ile bağlantılandırılan izlektir. "Toplum Sözleşmesi" fikrinin en
önemli isimleri arasında yer alan bu iki düşünürden Rousseau sözleşmenin temeline
"eşitlik" kavrayışını koyar ve tek tek bireylerden ayrı bir varolan anlamında "genel ira-
de" kavramı ile Fransız İhtilaline giden süreçte etkili bir kuramsal miras bırakır. Locke
çizgisini ise özellikle "bireysel haklar"ın savunusu ile özetleyebiliriz. Mümkün olan en
geniş özgürlük alanına kavuşmak üzere devletin sınırlandırılması düşüncesi yine Loc-
ke'a aittir. Bu ayrım doğrudan doğruya insan hakları ve yurttaşlık arasındaki paradok-
su gösterir.

İnsan haklarınıır (1. kuşak haklar) bireyi negatif özgürlükler çerçevesinde ele alışı
ile yurttaşın kolektiflik dolayımıyla edindiği pozitif özgürlüklerin bir karşıtlık oluştur-
duğu da söylenebilir. "İnsan hakları" evrensel, devredilemez, bütün, dolayısıyla da po-
tansiyel haklan; "yurttaş hakları" ise pozitif, kurumsallaşınış, kısıtlayıcı ama edimsel
hakları gösterir. Bu iki hak türü de tek boyutlu düşünüldüğünde sorunludur. Örneğin;
insan hakları günümüzde inanç özgürlüğü, varolma hakkı, bireysel güvenlik ya da ken-
di kaderini tayin hakkı gibi geniş bir tayfı kapsayan haklar toplamıdır. Ancak insan hak-
lannın birinci, ikinci, üçüncü kuşak haklar olarak sürekli değişim ve gelişiminden de
anlayabileceğimiz gibi sabit insan haklanndan bahsetmenin olanağı yoktur; bu nedenle
"insan haklan" deyişi, kavramın içeriğinin doldurulması anlamında yeterli bilgiyi sağ-
layamamaktadır. İnsan hakları bugün siyasal kürenin yeni alanlara (örneğin ekolojiye)
açılmasıyla birlikte, kollektif düşünme ve hareket etme anlamlarındaki yeni yurttaş hak-
ları söyleminden uzak düşmektedir. İnsanı salt birey olma bağlamında değerlendirmek
açıkça bir miti gösterir2.

Öte yandan da l789'un devrimci denklemi olan insan ve yurttaş özdeşliği de ge-

çerliliğini yitirmiştir. Çünkü insanı her alanda yurttaş ile özdeşleştirmek, her alanın si-
yasal olduğunu savunmak, totalitarizm tehlikesine kapıları sonuna kadar açmaktır. Kı-
sacası insanı salt bir yurttaş olarak ele almak, her şeyin siyasal olduğundan hareketle,
bir üst kimlikle herkesin hemfikir olmasını isteyen katı bir görüşe yol açacaktır. Dola-
yısıyla aralarında bir özdeşlik bağı kurmaksızın insan yurttaş olmalı, yurttaş da insan.

l Etienne Balibar, Dominique Schnapper, Dominique Borne, Jacques Bouineau, Etienne Copeaux, Jean Leca
(1998). Dersimiz Yurııaşlık. İstınbul: Kesiı YayıncıIık, s.82.

2 Philip Pettit (l993). The Ctımmıın Mind. An Essay rın Psychology, Society and Poliıir:s, Oxford: Oxford Univer-
sity Press, s. l l2.
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İlt Uatışta hiç de birbirini dışlayıcı görünmeyen insan ve yurttaş hakları arasında-

ki bu uzaklığın nedenleri sorgulanabilir. İlk olarak akla gelen cevap yukarıda da açıkla-

maya çahştığ ımız izere şöyle özetlenebilir: İnsan haklan doğal hukuk üzerinden savu-

nulabilir. Dikkat edilirse burada fetih ya da elde etme değil, savunma öne çıkmaktadır.
Bu da bize insan haklarının doğalhğı konusunda bir fikir verebilir. Ancak yurttaş hak-

larına baktığımızda, bu hakların ulus-devlet üzerinden tesis edildiği görülecektir. Yani
bu haklar doğal değil, siyasi iradenin ürünü olarak vardır (Her ne kadar insan hakları

kavramının modern dönemin bir ürünü olarak belirmesine karşılık, yurttaş haklarından

çok daha eski dönemlerden bu yana bahsetmenin olanağı olsa da...). Bu durumda insan

ve yurttaş denklemini savunmak da güçtür.

Kavramsal düzeydeki bu analizin tarihsel pbrspektif içerisinde izini sürdüğümüzde

de "eşitlik ve özgürlük" arasındaki bu uzaklığa tanıklık etmek güç olmayacaktır. Yurt-
taşlık kavramının (site yurttaşlığı) doğum yeri olan Antik Yunan dünyasına baktığımız-
da, yurttaşlığın özgür olma ile özdeşleştirildiğini görüyoruz. Antik Yunan'da yurttaş,

mülk sahibi olan erkekler için geçerli bir statü olarak tanımlanlr. Köleler, kadınlar, ço-
cuklar ve metaikoslar bu tanımlamanın dışında yer alırlar. Yurttaş olmak zorunluluk ge-

rektiren işlerden azade olmuş biçimde, siyaset ile ilgilenebilme özgürlüğüdür. Hane sa-

hibi olmak, özgürlüğün garantisidir. Burada açıkça görülüyor ki, kaba anlamda eşitlik
yoktur. Eşit olanlar sadece yurttaşlardır. Dolayısıyla Antik Yunan dünyasında eşitlikten

ancak özgürlüğün bir sonucu, bir özniteliği olarak bahsedebiliriz.
Bir adım sonrasına baktığımızda Ortaçağ için her iki kavramın da yok olduğunu

görüyoruz. Bu iki kavramı birleştirme çabasının ilk ve en önemli adımı 1789 Fransız İh-

tilali sonucu ortaya konulan "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"dir. Etienne Balibar
bu tarihi belgenin getirdiği en önemli devrimci yeniliğin, geçmiş düşüncelerden ve ide-

olojilerden bağımsız olarak "eşit egemenlik" kavramını ortaya koyması olduğunu söy-

ler. "Eşit egemenlik"ten kasıt, her ne kadar terimlerde bir karşıthk biçiminde ortaya çı-
kıyor olsa da, siyasal ve toplumsal düzenin aşkın değil, içkin olarak ortaya çıktığını be-

timlemek bakımından fonksiyoneldir. Yani siyasi irade, halkın kendi kendisini yansıt-

masıdır. Dikkat edilirse bu belge bir "sözleşme" değildir. Bildirge daha çok görev ve

haklan açıklayıcı nitelikteki yöneten-yönetilen kutuplaşmasrnın, yani klasik doğal hu-

kuk teorilerinin terk edildiğini gösterir. Bildirge, toplumun yukarısına, siyasal düzleme,

bu düzlemin dışından bir güvence getirir. Bu gizli temel, dış güvence "insanrn doğası"
ya da başka bir ifade ile "insanın doğal hakları"run kendisidir. Böylece insan haklarının

siyasal haklarla özdeş kılınabilmesine olanak sağlanmıştır. Yani bireysel ve kollektif
haklar insanı siyasal toplumun üyesiyle özdeşleştirir. Nitekim "insan hakları" talepleri-

nin niteliği de siyasaldır. Çünkü anayasa ile korunan haklar söz konusu olduğunda, bu

hakkın kullarumını meşru kılmak amacıyla "insan hakları"na başvurulmaz. "İnsan hak-

larl"na başvuru ancak bu hakların anayasal düzeyde karşılığı bulunmadığı takdirde ter-

cih edilen bir yoldur3. Bir başka deyişle kişi yurttaş olarak sahip olmadığı haklar ora-

3 İnsan Hakları (20O0). Oktay Uygun, "İnsan Hakları Kuramı", İstanbu|: YKY, s.l5
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nında insan hak]arı kavramını kullanır. İnsan hakları taleplerinin baskın özelliği devle-
te karşı ileri sürülmesi, devletin sınırlandırılması ya da devlet politikalarının değiştiril-
mesi yönündedir. O halde "insan hakiarı" talebi doğal hakların pozitif hukuka geçiril-
me ve böylece "yurttaş hakkı" olarak bu haktan faydalanabilme talebi olarak da görü-
lebilir. Buradan hareketle insan hakları taleplerinin siyasal nitelikli talepler olduğunu
söyleııekte de bir sakınca yoktur.

Yaygın olarak doğal hakların özellikleri şöyle sıralanabilir: Doğal hak]ar, insanla-
rın doğuştan sahip olduğu vazgeçilemez, devredilemez nitelikteki haklarıdır. Doğal
hıı]<]ar, devlet ve toplum öncesinde de vıuolan hakları gösterir. Dolayısıyla bu haklar
toplumsal ya da siyasal düzenlemeırin eseri değildirier. Doğal haklar mutlaktır ve ev-
renseldir. Bu nedenle hangi gerekçe ile olursa olsun kullanı]maları zamana ve mekAna
buğ lı olarak enı.ıelleneınez.

Peki, bu hak]ar nelerdir, nasıl be]irlenınişlerdir? l8.yy.Aydınlanmasının da tipik
özelliği olarak doğal hakların sınır]arının belirleyicisi akıl olarak düşünülınektedir. Bu
neclenle l789 "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi", kendi karşıtlarının birliği peşincien
koşarak, insaıı ve yuıltaş hakları arasında bir ayrıma gitmez, yani doğal haklaria pozitif
lıaklar arasında bir ayrını amacı taşımamaktadır. Bildirgenin ana hedefi de budur. Bil-
dirgenin 2. ınırddesi "Her siyasal toplumuır atnacı, insanın doğal ve zamanaşımt ile kay-
bedilmeyen haklarını korumaktır. Bu haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya
karşı direnn,ıeclir" deınektedir. Dolayısıyla işte burada sayılan koşullar hem insanın in-
san olarak doğal haklerıdır; hem de topluınsal kuruluşu ofiaya çıkaran şeylerdir. Dikkat
eclilirse Bildirgenin bu maddesi toplumsal kuruluşun bir öğesi olarak eşitlikten değil,
"baskıya direnişten" söz etmektedir. Baskıya direniş kuruınsallaştırılmamakta, ancak
iizgürlüğün bir savunusu ve güvencesi olarak ortaya konınaktırdır. Görünürde bir eşit-
likten söz etınek ise ınümkün değildir. Ama Bildirgenin 1. maddesi "İnsanlar, haklar
yöniinclen özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar. Sosyai 1irk]ılıklar ancak oftak yıırara da-
yanabılir" ve 6. nratlCesi "Yasa, geı,ıel iradenin ifadesidir. Tüm yurttaşların, bizzat ya da
teınsilcileri aracılığı ile yasanın yapılmasına katılına hakları vardır. Yasa ister koruyu-
cu, ister cezalanclırıcı olsun herkes için aynıdır. Tüm yuntaşlar yasa önünde eşit olduk-
larıııdaı-ı, yeteneklerine göre her türlü kaınu görevi, rütbe ve ınevkiine eşit olarak kabul
eclilirler, bu konuda yuıltaşlar arasıncla erdem ve yeteneklerinden başka bir ayırım _eö-
zcill:mez" ifadeleri, bir yandan eşitiiğin yokluğunu telafi eder, bir yandan da lüm öteki

şeylerin bağlayıcı ilkesi olarak "eşitlik" düşüncesini koyar. Böylece Bildirgeııin anlamı
ters yüz edilir, eşitlik toplumsal oluşumun temeli olarak belirlenirken, aynı zamanda bir
hak oiarıü da ortaya konur. Bildirge'nin insanı, devletin üyesi olan "yurttaş"a karşılık
"özel birey" değil, kesin olarak yurttaştır. Bu bizi Bildirge'de bu iki farklı kavramın na-
sıl bir arada kulianılabildiği sorusunu sormaya yöneltir. Az evvel sözünü ettiğimiz üze-
re Balibar bu soruya kendi yarattığı bir kavram ile "eşit-özgürlük" adını vermektedir.
Bu kavramın açılımı her iki kavramın da bir diğerinin ölçüsü olduğunun gösterilmesi-
dir, yoksa Platoncu anlırmda tek bir ideaya sahip olmaları anlamıı-ıda değil. Bu özdeşli-
ğin olanağı 1789 İhtiüaüi'nin iç dinamiklerinde de göze çarpmaktadır. İhtilalbir yanıyla
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mutlakıyetçiliğe, diğer yanıyla da ayınmcılıklara karşı girişilen bir mücadeledir. Yani
hem eşitlik, hem özgürlük istemlerinin izlerini taşır. Bu biçimiyle de yurttaşlık ve insan

haklarını aynı anda savunmayı başarmıştır. Oysa genel olarak ideolojilere bakıldığında
İhtilalin getirilerinin tek yanlı okumalarıyla karşılaşmaktayız. Dolayısıyla eşitliğin ya

da özgürlüğün referans alınmış olmasına göre ideolojik tutumlar değişkenlik göster-

mekte, ya "insan hakları"nın ve özgürlüğün savunulması uğruna eşitsizlikler örtbas

edilmekte, ya da "eşitlik" savunusuyla totaliter yönetimlere doğru kayış baş göstermek-

tedir. Şu halde yapmamız gereken şey eşitliğin ve özgürlüğün hangi noktalarda birbiri
ile özdeş sayılabileceğinin sınırlarını saptamaktır. Bu noktada sanki insan hakları koşul-

lar vasıtasıyla uygulanıyor ya da insan hakları sınırlandırılıyor gibi görünebilir. Ancak
yine 1789 Bildirgesi örneğinden hareketle "insan hakları"nın tanınmasınln anlamının
"evrensel bir hakkın siyasal alana sürülmesi" olmadığı da görülecektir. Eğer böyle ol-

saydı; hak talepleri daha geç dönemde olgunlaşan kadınlar, çocuklar, köleler, sömürge-

ler ya da ücretli çalışanlar için de aynı hakların tanınması söz konusu olurdu. Burada

söz konusu olan daha çok insan hak]arı siyasetini var kılma çabasıdr. Yoksa tanımlı bir
insan haklarından bahsetmiyoruz. Yani belirsiz bir alanda, daha sonra gelecek olan hak

taleplerinin önünü açan bir insan hakları siyaseti söz konusudur. Dolayısıyla ezilenler

haklarını yine kendileri savunacaklardır. Bu da insan haklarının "etik" yanını ortaya ko-

yar. Bu taleplerin ardındaki eşitlik istemi farkların eşitlenmesi ya da etkisizleştirilmesi
değil, özgürlüklerin çeşitlenmesi anlamındadır. Çünkü konunun başında da söylediği-

miz izere, özgürlük gibi eşitlik de ancak hukuki alanda sözcük anlamını bulur. Hukuk
alanı dışında eşitlikten söz etmek farkları görmezden gelmek olur ki, bu da hem toplu-

mu güdükleştiren, hegemonyacı bir siyasal perspektifi, hem de bir normal belirlemek

suretiyle özcü ontolojinin kapılarını açacaktır.
"İnsan Hakları" söyleminin oluşmaya başladığı l7. yy.dan bu yana eşitlik ye öz,

gürlük taleplerinin giderek çeşitlendiği görülmektedir. Bu aynı zamanda insanın etik

olanaklarının da zenginliğini göstermektedir. Günümüzde "İnsan Hakları"nı temel lis-
teleme yöntemi olarak kabul gören biçim, bu hakları "birinci kuşak", "ikinci kuşak" ve

"üçüncü kuşak" olarak sınıflandırılmasıdır. Görüldüğü gibi artık insan haklarının yurt-

taş hakları ile birebir eşitlenme çabaları yoktur. Bu yukarıda da belirttiğim gibi dönem-

sel koşulların etkisi ile de (bu noktada özellikle küreselleşmenin hakların çeşitlenmesi
konusunda etkileri görmezden gelinemez) değişmektedir. Gerçekten de bahsi geçen bi-

rinci, ikinci ve üçüncü kuşak haklar, tarihsel bir perspektifte insanın devletle mücade-

lesinin aldığı yeni biçimleri yansıtmaktadır.
Birinci kuşak haklar 17. yy.ın bir ürünü olup, Fransız ve Amerikan mirasının bı-

raktığı hakların 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesince içerilmesidir. (Burada artık bir
Sözleşmenin varlığından söz ediliyor oluşu, Sözleşmenin evrensel boyunaki kabulün-

den kaynaklanır. Fransız ve Amerikan Devrimlerine damgasınr vuran olgu ulusal bir
mücadele iken, burada uluslararası toplumun aktörleri olarak devletlerarası bir Sözleş-

me vardır.) Birinci kuşak haklar "Klasik Haklar" olarak da adlandınlır. Bu haklar bir
anlamda Fransız Devrimi sırasında ilan edilen "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"nin
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kökenlerinden soyulmuş halde kabulüdür. Yukarıda değindiğimiz glbi "İnsan ve Yurt_
taş Hakları Bildirgesi"nde esas olarak kabul edilen haklar "özgürlük, mülkiyet, güven-
lik ve baskıya karşı direnme" haklarıdır. "Doğal Haklar Kuramı"nın öncü ismi John
Locke doğal hakları "hayat, özgürlük ve mülkiyet" olarak sınıflamaktadır. Amerikan
Bağımsızlık Bildirgesi'nin yazarlarından Thomas Jefferson bu haklara bir de "mutlulu-

ğu arama" hakkını eklemiştir. l7. ve l8. yy.larda çeşitli devletlerin anayasal güvence
altına aldığı bu haklan şöyle sıralayabiliriz:

- Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı,

- Kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği,

- Düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü,

- İnanç ve ibadet özgürlüğü,

- Konut dokunulmazlığı,

- Mülkiyet hakkı,

- Eşit egemenlik,

- Dernek kurma hakkı,

- Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı,

- Çalışma özgürlüğü,

- Dilekçe hakkı,

- Seçme ve seçilme hakkı,

- Kamu hizmetine girme hakkı,

- Tarafsız bir yargıç önünde yargılanma hakkı.
Görüldüğü gibi birinci kuşak haklar daha çok negatif özgürlüklerin güvence altına

alınmasr taleplerini yansıtmaktadır. Yani devletin karışamayacağı bir özel alanın tesisi-
dir. Nitekim hem "İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi"nin, hem John Locke'un, hem de
Jefforson'un sınıfladığı haklar eşitlik değil, özgürlük taleplerini doğal hak olarak gör-
mektedir. Dolayısıyla birinci kuşak haklar yurttaşlık haklarını değil, doğal hakları gü-
vencelerken, devleti sınırlandırmayı hedefler. Klasik haklan kullanma bakımından ki-
şinin temel gereksinimi özgür olabilmektir. Devlete düşen görev ise çoğu zaman kişi-
nin bu haklan kullanmasına karışmamak, pasif bir tutum takınmaktır. Burada eşitlik
klasik liberal tutum gereğince firsat eşitliği olarak belirir.

Yine tarihseI çizgi takip edilecek olursa, ikinci kuşak haklar, 19.y.y.dan başlaya-
rak, insan hakları söyleminin konusu o|ur. Zira sanayileşmenin güçlü çarkları arasında
sıkışan insanlar, özgürlüğün yaşaın standartlarını iyileştirme yönünde tek başına yeter-
li olmadığı kanaatine varmış ve bu şartların iyileştirilmesi, eşitliği tesis edilmesi ama-
cıyla devletten hizmet istenıenin de bir hak olduğuna dair düşünceler geliştirmişlerdir.
Bu nedenle bu haklar daha çok "s<ısyal haklar" olarak anılırlar. İkinci kuşak haklar dev-
lete hizııet sunma yükümlülüğü yükleyen, dolayısıyla da devlet müdahalesini gerekti-
ren haklardır ve pozitif özgürlüğün kullanılmasına ilişkindir. En temel sosyal haklar
şunlardır:

- Çalışma hakkı,

- Sendika kurma hakkı,
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- Grev ve toplu sözleşme hakkı,

- İşyeri yönetimine katılma hakkı,

- Dinlenme hakkı,

- Sosyal güvenlik hakkr,

- Parasız öğrenim ve eğitim görme hakkı,

- Kültürel yaşama katılabilme hakkr,

- Sağhk hakkı,

- Beslenme hakkı,

- Konut hakkı,
_ Anne, çocuk, sakat, yaşlı gibi korunmaya muhtaç olanların korunmasına ilişkin

haklar.
Klasik hak_ların aksine sosyal haklar, bir devletin yurttaşı olmayı gereklİ kılan, do-

layısıyla eşitliği tesis etmek amacıyla devlet müdahalesini gerekli kılan haklardır. Bu-
nun sonucu olarak sosyal hakların doğal değil, bir devlet üyesi olma sonucu edinilebi-
lir ve bu bağlamda yurttaş olmayı gerekli kıldığı da açıktır. Burada devletin görevi ki-

şinin haklannı kullanmasına kanşmamak değil, bu hakları kullanması için gerekli yapı-

yı tesis etmektir.
Sosyal hak]arın kullanımı teoride bazı sorunlara yol açmaktadır.Zira"insan hakla-

rı"nı devlet müdahalesinden arınma olarak betimleyen bazı düşünürler, sosyal hakların

bu ilkeyi zedelediğini öne sürmektedir. Özellikle liberaller "sosyal haklar"ın "klasik
hakları" tahrip ettiğini ve "sosyal haklar"ın evrensel nitelikte haklar olmadığını vurgu-

lamaktadırlar. Çünkü onlara göre devlet, eşitlik müdahalesini gerçekleştirdiğinde, bir
başkasının haklarını sınrrlamak durumunda kalır. Bu durumda liberal kanadın, yurttaŞ-

ların can ve mülkiyetini korumanın ötesinde bir göreve sahip olmayan "gece bekçisi"
devlet anlayışı zedelenmektedir. Yine bu düşünürlerin savunusu pozitif nitelikteki hak-

ların evrensel olmayacağı iddiasını taşımaktadf. Birinci kuşak haklar tüm devletlerin

derhal uygulayabileceği haklardır. Oysa sosyal haklar devlete büyük bir mali külfet

yüklemekte, bu ise hakların evrensel düzeyde uygulanabilir olma ihtimalini düşürmek-

te, hatta hiç bırakmamaktadır. Uygulanabilirlikleri ekonomik koşullara bağlı olan bu

haklann evrensel düzeyde uygulanmalarını beklemek bu düşünürlerin gözünde ütopya-

cılık olacaktır.
Sosyal haklann varlığına ilişkin bu tartışmaların diğer bir kanadı ise; bu haklann en

az klasik haklar kadar gerekli olduğundan dem vururlar. Devlet müdahalesinden tamamen

arınmış bir ekonomik alan, ekonomik eşitsizliktere, dolayısıyla da kaynaklardan faydalan-

ma konusunda eşitsizliğe yol açacaktır. Bu dengesizliğin giderilmesi için devletin oluınlu

müdüalelerde bulunması gerekir. Devlet bunu yaparken, mülk edinme özgürlüğüııü kı-
sıtlamak yerine, mülksüzlere eşit yaşam şansı sağlamaktadır. Bu nedenle sosyal hakların

varhğının klasik haklan etkilediği öne sürülemez. Ayrıca tüm haklann negatif ya da po-

zitif nitelikleri vardır. Hakkın negatif ya da pozitif olarak belirmesi, o hakka duyulan ih-

tiyaçlara bağlıdır. Neo-liberalizmin önemli isimleri arasında yer alan Hayek'in eleştirile-

rinde kullandığı ömeğin izinden gidecek olursak, "Eskimolar için ücretli periyodik izin

l51



hakkı" Çok da gerekli olmayabilir. Ancak vüşi kapitalizmin insan onuruna karşı bir sö_
mürüYü kullandığı yerlerde bu hak en az yemek içmek kadar önemli hale gelecektir. Dev-
letin konumunun negatif olması gerekliliğine ilişkin eleştirileri ise Jack Donelly şu örnek-
lerle Yanıtlamaktadır: "Örneğin beslenme hakkı Kansas'taki buğday tarlalannın çokluğu
göz önüne alındığında negatif haktr, ama Doğu Los Angeles'ta pozitif olmak zorunda-
dır". Benzer bir mantığı kullanarak işkenceye karşı korunma hakkının yerleşik demokra_
silere sahiP ülkelerde büyük ölçüde negatif hak, buna karşın demokrasisi yeterli ölçüde
gelişmemiş ülkelerde ise pozitif hak olduğunu söyleyebiliriz.

ÇokÇa tarttŞmalara yol açan ikinci kuşak haklar, günümüzde genel olarak ayrıca-
lıklara karŞı verilen bir eşitlik mücadelesi biçiminde yorumlanmahdır. Bu noktada bel-
ki de asıl vurgulanması gereken, devletin pozitif niteliğinin kullanımında, sivil toplu-
mun devleti Habermas'ın da dediği gibi açıklık ve aleniyet istemleriyle denetleyecek
güce erişmiş olması gerekliliğidira.

Üçüncü kuşak haklar ise 20. yy.ın ürünü olup daha çok "dayanışma hakları'' ola-
rak adlandırılmaktadırlar. Bu hakların da insan hakkı olup olmadığı tartışmalıdır. Bilim-
sel ve teknolojik gelişimlerin hızla dünyayı yeniden biçimlendirdiği günümüzde çevre
kirliğinin, savaŞ tehditlerinin, ülkeler ve bölgeler arası gelişme farklarının yarattığı so-
runları gidermek amaçlı olarak tesis edilen bu hakları şöyle sıralayabiliriz:

- Çevre hakkı,

- İnsanlığın ortak mal varlığına saygı,

- Gelişme hakkı ve

- Banş hakkı.
ÜÇüncü kuŞak haklar ilk iki kuşak haklardan çok daha farklı bir nitelik göstermek-

tedir. GerÇekleŞebilmeleri ne yalnızca kişilere, ne de yalnızca devlete bağlıdır. Bunlar
düa Çok ortak yaŞamın ulusal, ulusaltı ve ulusüstü aktörlerinin oııak çabalarıyla müm-
kün olabilen haklardır. Örneğin çevre hakkının yalnız bireyler ve uluslar için geçerli ol-
duğu düŞünülemez. Nitekim hatırlanacak olursa, Çernobil felaketinin olumsuz sonuçlar
yalnız Rusya'yı değil, büyük ötçüde çevre ülkeleri ve ülkemizi de etkilemişti.

ŞöYle bir ayrımlama sanrrım yanlış olmayacaktır. Birinci kuşak haklar özellikle
burjuvazi ve aristokrasinin, ikinci kuşak haklar ise işçi sınıflarının ürünü olarak doğ-
muŞtur. Bunun Sonucu birinci kuşak haklar liberal demokrasilerin özgürlük uygulama-
ları, ikinci kuŞak haklar ise sosyalist ve sosyal refah devleti düzenlemeleriyle ideoloji-
lerini Çizen ülkelerin, eşitlik hedefli yönetim mekanizmaları tarafindan sahiplenilmiştir.
ÜÇüncü kuŞak haklar ise sınıf ya da ideoloji farkı gözetmeksizin gerçek anlamıyla da-
YanlŞmaYı gerektirmektedir. Bu biçimiyle de hem birinci, hem de ikinci kuşak haklar
için vazgeçilemez niteliktedirler.

Öte Yandan İhsan Hakları'nın bu geniş dağıhmına ve evrensel düzeyde tanınmasına
rağmen, dünYanın gelişmiş ya da gelişmemiş hemen her bölgesinde bu hakların günlük
politikalar uğruna ihlal edildiğini görülmektedir. Üçbin yılı aşkın geçmişine rağmen, in-

4 bkz. Jürgen Habermas, KamusallığınYapısal Dönüşümü,çev. T. Bora, M. Sencer, istanbuü: iletişim Yıyınevi.
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sanoğlunun hala "evrensel bir hak kategorisi" geliştirememiş olduğuna ilişkin bir sapta-

ma iddialı olmakla beraber, bilinen de bir gerçektir. Bugün "İnsan ve Yurttaş Haklan

Bildirgesi" ile birlikte, insan haklannln temelini oluşturan bir diğer belgeyi, "Amerikan

Bağımsızlık Bildirgesi"ni yayınlayan ABD'nin, Irak ve Afganistan'ı işgalleri sırasında

görüldü ki, insan haklan dünyamız için halen bir ütopya olmanın ötesinde geçememek-

tedir. Bu işgaller bir çifte standardı da gözler önüne sermesi bakımından ibret vericidir.

ABD kendi yurttaşlan için özgürlük ve insan haklarından bir değer olarak söz ederken,

kendi yurttaşı olmayanlar için insan haklarınl ihlal etmekte bir sakınca görmemektedir.

Üstelik bu duruma tüm dünya seyirci kalmaktadır. Demek ki, günümüz şartlan içerisin-

de insan haklarının tüm kanun, yasa ve anlaşmaların üzerinde "evrensel" düZeyde tanın-

ması pratikte söz konusu değildir. Gündelik politikalar ve çıkar ilişkileri bu haklann uy-

gulanmasını zedelemektedir. İktidarlar, kendi ulusal düzenlerinde yönetim erklerini meş-

rulaştırmak amacıyla insan haklan söylemine başvururken; diğer insanlar için aynı hak-

lan gözetmemektedirler. Benzer bir örnek de İsrail yönetimi için de gösterilebilir. Yıllar-
dır Filistinlilerin haklannın yok sayıldığı ve tüm dünyanın da buna seyirci kaldığı bili-
nen bir gerçektir. İsrail hükümetinin Tel-Aviv'de uyguladığı haklar sistemi, Gazze'de

uyguladığı/uygulamadığı haklardan açıkça farklıdır.
Sonuç olarak insan hakları günümüz için hala bir ütopya olarak görünmektedir. Bu

şartlar altında insan haklarının öncelikli olarak yurttaş hakkı olarak tanınması amacıyla

pozitif hukuka hızla aktarılması önem arz etmektedir. Zira yukarıda verdiğimiz örnek-

lere dayanarak da söyleyebiliriz ki; insan haklarının evrensel olarak korunması insanlı-

ğın gelmiş olduğu bugünkü seviyeden çok uzaktadr. Bu hakların yurttaş hakkı olarak

tanınmasının yolu ise sivil toplumun istek ve taleplerinin güçlü ifadesi ile mümkündür.
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