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oNSoZ

İnsaır Hakları Metkcziınizin bu ilk yayını, İıısan Haklaıı lJvrensel t]ildirgcsinin

iliı,iınıır 60. yıldinıümii vesilesiylc. 6-7 Kasım 20()lt günlcrinde Mçrkczıııizec

düZenlençn uluslafarası konfaransa sunulan bildirilcrdcn oluşulrır.

l]u konfaransıü ana amacı. gcçcn on yılda ııısan lraklarıyla ilgili bclli başlı

gelişınclcı in bir envantcrirüi yaparak, üncvcut duruma biı. ayna tutmak, onun nasıl

ortaya çlktığını açıkJamayı dencınck vc "hcpiırıiz için onur lc adalel"j sağlarr]ıda

ilcrlcme kaydelrııc çabalarıııızdaki acil ihıiyaçlırt taülışmaktı,

Kiıab] baskıya verirken, kont'ırans sırasında yaptıkları konrışmanln mctnini

bize gönderclikleri için bildjri yazarlarına ve kitabın baskıya hazırlanışıntiı bana

yaıdımları için Bergcn Coşkııı ilc Mustafa Koç'a leşekkür)eıiıni sunarım.

İstanbul, Tcmınuz 20l0 ioanna Kuçuracli



1,oREwORI)

Thc prcsent voluıne consist§ ()1'papers proscntcd during thc intcmational

confircncç organizcd by lhe Centrc of lIuınan Rights of MaJıcpc Universiıy. on

November 6-7, 2008, in ordcr to cclcbrate the 601h annivcrsary ofthe proclam.rtion

ofthc Universal Dtclaration oflluman Rights.
'I'hc maın aiın of thc conf'cIence was k) make an invcntory oi the majn

dcvolopments rclalcd 1() human rights during the past ten years. to hold a mirrtır

to thc prcsenl situalion and try to explaiı) how it came about, and to discuss urgent

nccds in our cfftıns to make progrçs§ in salbguarding "dignity anıl justice lbr all

of us",

l wish to expleşs my thanl(s to the authors tıf thcsc papers for making thcm

available, as wcll my thanks to Bcrgcn Coşkun antl Mustafa Koç for assistinu me

in making ready for print this tirst publicalion ofour (]cntr!.

lstanbul, JuJy 20l() loanna Krıçuradi
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İnsqn Haklan ve Hukukt Diskur: Kültiirellik
T artış maları Ç erç e v e s in d e E tik D ay anağı H ukukt

Diskura Yerleştirmede Rawls' un Reflektif
Dengelemesi Bir Cevap Sağlayabilir mi?

Gülriz Uygur

llukuki diskur ücorileri çerçeVesjnde, ctik dayanağa yer vermek gcıekliliğini
insan hakJarı bığlaın]nda ortaya koyİıak münıkündür. Bu gerekIilik birkaç şckilde
ortaya konabilirse de, bu yazıda kültiirellik taılüşnıaları çerçevesinde ortaya kon-
ııraya çallşılacakıır. Hareket erli]en lerDe] öncül, sadece tek tek bifcyle.e değil,
bjrlikteliğe de vurgu yapan bir nrıdel çerçcvcsinde insan]arın gerçekten birbııine
dokrınduğtı bir hııkııkun söz konusu olması gerekJiliğidiı. Bunrııı için dc ıırsan
hakları bilgisiyle ilgili etik dayanağı hukuki bakıştir yer vcriimesi gereklidir. An-
cık huna nası] yeı verileceğini tıc]iılcnıek kültüre]lik tartışrıalan çcrçevesinde
öncıı]idir. fJu noktadı, biİ h.üklı gösterme yoIu olarak John Rawls'un "rel]ckıil'
dengeleııe" (rcl]e(tiye equilihriuıı) kavrirırıı, Iırkl1 görüşlere yer Ve.en vc birçok
dcğcrlendirıneyi nıüınkün kılın doğası nedeniyle uygun görünebilir. Ancak hunun
nısıl olabileccğini oİlaya koyabilmek için, (jncclikle kültürellik taıtışmalarıyla il
gılı J,ıı,hlı,mın uzcrınde durmık gcrckiı

"Hukukt diskur insanlann gerçekten birbiina dokunıluğu bir sistemle
mümkündiir-"

lIukukrın brı yıırııiın bclirlennıesiylc ilgili olarak. hukrıkı.ın iyi bir şcy olduiu



ijncürıcsinden y()la çtkıp, bir krırum ıılarak huktıkun yaşamlarınrızı nısıl daha iyi
kılabileceği üzerinde durnrak gcrckrnektedir. Brı anlamda huktık, sadece başka

li]rtn]n zarar vermcsiıdcn biZi ko.uyirn vc ijngajrülebilirliği sığlaytP, rastlanlısal

llğın lchlikesini bcrtaİaf eden belirlj bir anlaYlş olma yanında bışka bir yönüyle

de sdz konusuduü,. BLı yijnüylc ilgili sorulması gcrcken sonı. hukrıkun insanlirrın
gcJişinıinc vc iyiliğine ne kadar katkıda buluncluğırdur. Ilsaseıl hukukun bu );inü}-
le ilgili sonılan soru yışamlı ilgilidir:. Bu da. bir şekiJde bığlılıkJan vcya bağlan

yansıtan vc başkalarını]] korkusuna dayanınayan hir bakrş aç|sünın hukukun tcme-

line yerleşıirilnıcsini gercklirmektedir- Bu gerekliliğin cJe. hukııkun cpisıcmolojik
temelleri olan insan hakları bilgisiyle ınümkün o]duğu ve sadccc ulusal hukuk ba

klmından değil, ııluslararası hukuk baklmından cla gcçerii olduğu ilcri sürülebi]ir.

Bu noktaıla hukuki cliskrırda jırsan haklannln orıak tcmel olmiısI 5ö2 konırsudur.

"Kültürellik larlışmalan insan haklarının ortak temel olmaıına engel de-

ğildir."

Günümü;/ dünyastnda kiihürelIik tarltşına|arı çerçcvesinde insan haklarının
ortiük lemel olarak dcğcrlcnclirilnıcsi kıınusuncla tartışınalar sürmeklcdir. Bu sorun.

on yıl önce İnsan Hakları Evrensel [Jildirgesiııin 50. yıl kutlamalan vesilesiyJe

yapılan konfcransıa da dile getiıiJdiği gibi, külliirc]lik bağJıın,ıında i]eri sürülen

g(irii§lerdc i'rneğin cvrensel pa.tiküler veyı yerel arısındaki çaılşınayla ilgili ı(i
rü|Ierde ve küitüre] rölativizmin iddialarında dı kırşınrıza çıkıı.ükıadır. Bııradaki

temelproblcm. kültürcl ra'lativizmin tehlikelerinc <liişmedcn vc g]obal barbJri/nıe
insan haklannı karıştııırıadan nasıl hareket edeceğiıııizle ilgilidir. Diğer bir iladcy
le, In()dernliğin en 6neınli özelliği çoğulculı.ıkluı, vc çıığulculuğun da insansiıl bir
iincrni vardtr. Aırcak bu öncıni, insanca yaşaına ktışullarıyla birlikte düşünnıek ve

inıanın anlamlı yaşımasını zolla§l]ran vc hatta olanakstz kılan yaşam biçimlerini
gözönünde ıutar.rk dcğcrlcndirmek gerekmektedirr.

"Hukuki diskurda insan lıaklannııı orlak lernel olmas\.İarklılık lalepleri-
nin ortala ç.kmasınu engel oluşlurmaz."

Çok kiiltürIii ıoplumlardaki htıkuki diskurlıl ilgili olarak. bu diskurun nasll

tılacığı vc 1ıırklı grupların farklılıklannı ortayı çıkarnalanntn nasıl ]],ıümkün ola

cağı sıırunu vardır. Esascn insiın haklarüna ilişkin ]993 Viyana Kırngrcsinin ıır-

dından, insan haklarııın kültürle.i ışan geçerliliği üZcrindc üaıt!şma bışlanııştır.
İnsan haklarını ilişkin kültürler arasındaki diyaloğun aineınli k()nularından birisi,

bu haklırın orltiya çlknğl yer olan Batl kül(ürİ dışında hcrhangi bir geçerliliğinin

bulunup bulunnıadığıyla ilgiliydi, Bu tart]şmıda rizellikle birey hakları düşün-

cesinrlcki bireycilik eleştirilnıektediı1. Ruradaki ıemcl clcştiri. insan haklarının
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htıkukilcştirilnıesiyle kişilerin kcndilerini tsatıdirkiler gibi gtırecekleriyle yııni

attınrist, iizerk. kendi çtkannı düşünçn, toplunıa veyıı başkalannı ınaliyeli ıı: olur-

sa ıılsun kendi haklaıı üzerinde durın kişiler gibi görecekleriyle- ilgilidir. Ancak

bu düşüncedeki prtıbleınin, Balı kültürünc all'ediJen. kcndi çıkırını düşİnen birey

veya kendine yeter bireycilik idealleri ilc insan hıkları düşiiııcesinin bireye ver

diği önemin karıştırılınası olduğu belirtilebilir. Başka biı deyişle. haklıırla ilişkili
bireyciliğiı ikr ytnı, yıni bilçok Baıı loplunlurlun hukuki kültüılerini etkilcyeı
bircycilik kültürü bircysel haklarılan ayın edilnelidir. Bireyscl haklaı kavrımı.
t]atl küllüründeki çcşitli lbrnılarda varolan bireycilik idcalinden ayıı olarak ele

alıırabilirl. Bireysel haklar ka!ranıının onu çcvıeleyen kültüfden ayırt c(lilmesi

duruınunda da, bircycilik kiiltürü ilc insan hıkları kavraınının ka-rıştırllnıısıyla

ilgili prtıhlcmlerin giderilmesi ünümkün oIabilir.

Diğer yandan ktilııirellik tartışüİalırl çerçcvesinde insan hirklarının herlıangi

bir küttüre özgü sayılmaksızın hakll gosterildiğini de belirtmek gerekmekıedir.

Kültürlerin insan hık]arına i]işkin gijrüşlcri veya bağlantl kurulıcak noktalan ()Ia-

bilir. Ancak evrensel argünranlirsy()nun bu kü]türlerc ijlgü çıkarlan bir yana bırak

ması gcrekir. Aynca, otfried Hajll'e'nin de belirıtiği gibi. I]attnln insan haklanyla
gu.urlıınmasünın da yer§iz olduğu, zira birçok insan hakları ihlal]erinin Batidı ya-

pıklığı da ileri sürülebiliıl.

Sıın olarak ayclıırlanmanın soyul kavramIarı çerçcvesinde insan haklarıniı yü

nelik eleşıirileri de karşılaınak gerekir, Esa§en bu tiir soyul kavraınlirrın tek tek

etik du[urnların tarihsel vc bağlal),]sal olarak ele altnmaslyla taınaınlanmısü gerek-

tiği kabul edilmekıcdir. Tarih içerisinde ins;ının etik yaşanrtntn büyük başıuıları.

adalet gibi insan ıılanıkları vc bu olanakların ge]işmcsiyle ilgili düşüncelerc yol

açmıştır. Bu tür soytıü kavramlann ijzellikle yerel pratikJerin kaİ,ve aclmasl7 oldu-

ğu yc[lerde t'aydalı olduğunu belinınck geıekır'/,

20_]

Bu noktada biİeycilik kültürünün haklar sisteminin ortirya çıkınaslnln zorun-

]u bir sonucu olııradığının vulgulanııası gcrçkir. Ancak yinc de bireyscl htrklar

kavraınına iıiraz edilebilir veya brı hakların bircycilik kültürünü dnceden vaIsay-

ıtığı bclinilebilir. Bu iddiaya 1ıırklı bir şckilde, hak tcııellendirilıncsiyle, t,rncğin

Haberınas'ın hakları süJelcralası teİnelleııdirmesiyle karşl çıkı|abilir, Haberİİıa§'ı,

birbirinden küıpuk tek tek bircyler değil. eşit !e öZgür vatandaşIaf ()lalak hirbirini

karşılıklı haklar ve (idcvler çerçevcsinde tanlyan süjclcr sail konusudul. Bılradı
da bireysel lraklaı yer ıtlnasını rığmen. hıü sahiplcri birbiriyle işbirliği içinde

olan, karşılıklı tanlmaya yct veren hukUki loplulnun üycleridiİl,



I]u noktada adalct, kişilik gibi soyutlaınalarla ahlaki argiiıİanlar ortaya ko
narak^ ycrcl pratiklc.in hukuk nonnu olarak konulrnasına karşı çıkılınası geıck
rnekledir. Diğer yandan bu tür itdalct vc kişilik gibi §oyutlanillaİa başvurİrak.

bizim isteğimiz ve teü,cihimiz dışıırdaki standirıtlara bışvurıniik dcrneklir, Mart-
ha Nussbaum'un belirttiği gihi, isteyeliın veyı istemeycliın. bizi bağlayan daha

ijneinli bi. şcy ı,ar, demck istiyoruz. Burada kendi ıercihiınizi veya başka|arının
ıercihini gtizardı ettncmiz sirz konusudur. Bunlarl giizafdı ctmckle de bu tercih]c-

rin eksik bilgiye rlayandığının veyı üzerinde diışürldüğümüzde hizim için en ili
olanlı. olanaklarımızlı ilgisi olmadığının orlayı konnıasl aırıaçlanmaktıdırL",

Bu anlamda srıyul değerlere başvurınak, be]irli bi. kiiltürtin noımIarından ve

değer yıırgılarından bağıınslz tılan vc insınlar için dcğerli olıluğu ileri süriilcı etik
slandartlarrn olahileccği anlirmına gelınektcdir. Ayrıca adalet. eşitlik gibi ınyuı
kavramlır. insanın dı!ında tafilrse] ()lmayan stand.ı.tlar değildir. Adaleüsizliğin ya-

şandlğı bir toplünıda, elbctte ki adalete başvurmak () toplu,nda olinayan bir değcrc
ha,svumraklır. Bu anlamda soyt]t kavramlar insaı,ı deneyiıni dışındı değerlendirile-
bilir. Ancak insan onurunu koı.tımak bakımından ıolü üzerindc durmak gcrekir]].

Örneğin kadınlann hak sahibi vırlık olarak g(iriilDesi. hizim tııplumuınuzda i,ıl-

mayan bir şeydir- Hıklar aracılığıyla kadının kencli varlığınt orlaya koyabilmesi
için yerelin dışına çıkıltp soyut olana birşvurulınası gerektiği bclirtilebilir. Ayrıca
toplumda adaletsizlik yiJzünden basklya uğrayan grupların da adaleı la]ep ettikleri
görülii.. Bu anlaoıda adalet büliin makul insanlar için değerli olan bir şcydir|:.

"Soyut değerlere başvurmak bağlamsal duıumu gözard. etmek değildir."

Soyul değerlerc başvun]rken. bunları bağlaıısal dunıınla ilişkiiendirmck ge,

relijr- I]u noktada kiıbul edilecck haklı gösıernıc biçiırinin ajnetİıi vardlr. Hukuki
diskurda eıik dayınak temclinde harekct cdilmesi gercken dUruırrlar haklı ncden-

lerle itişkiJidir, tlaklı nedenler oIarak bazl şeylerin daha kiitii, bazı şeylerin dıha iyi
()Iduğunu giisteren dcğcrlendirici argünıanlar:ı salribiz, t]u haklı nedenler ıjzcllikle
alrlaki ı!ııruş alırrıyı gercktiren acil dılruııılııı.lı ,iııeınlidir. ÖrncPın \u,shaum'un
üzcrinde durduğu Hintli bir kadının çcıcuklarına bakmak içln çalışnrak zonında
ıılduğu. ancak ait cılduğu k)pluluğun kathnların çalışma§ını yısakiadığı iimcğin
dcn harekct ediIdiğindc, t()plııluğuı yısaklaması ncdcıiyle çcıcukların ve kadının
bu durumda ijlcbjleceği. ancak kadının çalışınasının ınümkün olnt dığı sonücuna
vanlabilir']. Bu lür (lurumlarda adalet ve insalr]n en temel gereksininli lalcbi ile
i)nyargı ve dogrnatiznre dayall talep çalışnrakta(L]r, Nussbaum'un da brlirııiği şe-
kilde bu tür durunılarda hukuki diskurda oybilliğinin olmaüDası ahlaki argüm3n

için engel teşkil etmernclidirIJ.
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Bu n()ktada hak]ı nedenlerin, karıırın objektifliği bakımından önem taşıdığ1
trıtaya konınalıdır. Öte yandan iıbjektifl iğin anlamının postmtıdcmizmle geçerlili

ğini yiti.diği belirtilir. Ancak bu, objektiflikten ne anladığımıZa bağlıdır. ob.jektif
stibjektifin karşııü ()larak kabul edilir. objektif yıırgı, insaıların veya yarglçlann
onu nasül düşündüğünden tarrıamlyla bağlmsız o]arak belirtilemez. ob.]ektiflik
sübjeküifliğin karşıtl o]arak, yani reflektif olmayan, sübjektif inınçla-r Vc tercih]c,
rin zıttı olarak belinilir. Objektif karaı belirli testleri refleksiyonla geçecektir''.

Bu noktada Rawls'un reflektii dengeleııresi gibi bir hıkh göstcrme biçinıi
kabul ettilebilir, Rel]ektif denge leme birkaç noktı bakımındaıı elvcrişli olabılır, illt
oIarak özellikle çoğulcu toplunlarda farklıl!klan gözönüne alınay1 mümkün kı]an
durrımun bilgisinc götüiir ve jkinci olarak da li.uk]ı görüşlcİin gözijnüne alın
masınl mümkün kIlan yap]sıyla. hukuki n]üZakereyi monologdan ziyadc diyaloğa
dayalı olarak genişlelmeyi mümkün kılabilir.

Rawls'un reflcktif dengeleınesi bir haklı gösıerme biçimi olmal<la birlikıc,
diğer haklı gıisterme [ıiçimlerindcn çok (ark]üdrr. Genel olarak haklı göstcnne (jı./J-

üilicalion), epjste.ooltıjik bir kavraıır olarak, belirli bir davranüş veya talchin doğru
veva hakli olup o]mımasıyla ilgili ncdenler vemreyi gelektirir. Bu anlanıda haklı
gaisterme hir yaıgınln objektiliiğiyle itgili olup, algümanlasyona ilişkin bir met<ıı

gerektirınekıedir. l}öylccc rasyoırel insanlarln ulaşabileceği sonuçlar aynı olacak-
tırL6. Bıı anlaırrdaki htıkh göstermeye kültürel rölxtivistler karşı çıkmakta, objekti1'
biı karann veya sonucuür olaınayacağınt iddia etmektedirlef. Rawls ise ahlaki yar
gıIarın objekıifliği üzerinde durmakıadır. Ancak Rıwls'un haklı gösterme anlayüşı
soyut ahlaki ilkelerden çrkanma dayalı olan lnanltki tü.etirndcn f'ıırklı olup, birçok
değerlendinnenin dengelenmesine dayanmaktadır|7. Bu noktııyı açıkLımak için
Raw]s'un rel'iektii dengelemesi üzerinde durmık gerekmektedir.

Ralws'un rellektif dengelemesinin temel unsurlan bulunıriaktadır. [Junlardan
ilki ailaki yargldır. Reflektif dengelemede ijncelikle sırf a}ılııki yargı dcğil, gözden
geçirilnıiş yaıgı söz konuSudur. Gözden 8eçiıilmiş yargı ve sezgi birbirindcn fark]!

dır, iyi ve kötü, adalet]i ve adaletsiz, doğ.U ve yanlışla ilgili inançlıır.mız ve durışla-
nmız söz konusudur. llu inançlıır. eleştircl ve teıııik bir yana sahip değildir, çoğıın
lukla sezgisel bir teırrcle sahip olup eğitiın, deneyim veya sosyalleşnıenin sonucu
o]uşmaktadırlar. Bunlar sezgi olarak adlauıdınlmakta ve hukuki vc ııhlııki sezgilerin
eleştirel değerlendirneden öncc geldiği düşiinülmcktedir. Bu tür sezgileri genellikle
diğer insanlıula paylaşlnz, sezgiler. bütünün tutiırlı olduğuna veyir bir insanln en

iyi çıkaılannı temsil ettiğine ilişkin kanüllar olaral g(jsterileırıez. Sezgileıden bazısı
iinyarglya, ya ış i (]l yüıütmcyc veya hilmcmeye dayiılıdır. Biİ kişi öfke Veya yor-
gunluk ya da tenrbelliğinden bu sezgilerlc hareke1 eder|3. Gözdeı geçirilmiş yargılıu
ise sezgiler üZerinde düşünülrnesiyle eldc edilen yargllardır.
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Yargılanı giizden gcçirilmcsi. ıdalet duygusunun kııllanılabilmesi içiıı uy

gun şartlar iıltında yapılır]'. Bu. yargıda bulunacak kişinin doğru kararlara uLaşma

isteğine ve yeteneğine sahip olmasünı ve yargıların keyli ıılınayan biı kritere g,irc

belirlenmesini gerektirif]l'. Gözden geçirilmiş ahlaki yargılar, düşünıncksizin iıni-
rleı ulaşılan yargılar dcğildir; ınüZakcrcylc vc yargı içiıı uygun şartlar alııntlı. dik
katJi dcğcrlcndirmcylc ()luştunılaır yarg]lardır:|. Buradı sijz konusu olan yargılar,

adalctsiz olanla i]gili yargılardır, Ömeğin "kijlelik adaletsizdir" şcklindeki bir yar-

gı. bu tür bir yargıdır. Gözden geçirilıniş yargılardan ilkelcre gidilir. Omeğin "ırk
aynmcıltğı adaletsi7dir" gibi giizden geçirilmiş yargılardan ahlaki ilkelere ulaşılır.
Gözden geçirilmiş yargtlar ilc ilkelef arasında gidip gclincrck tlcngeyc ulaşılııası
durumunda dar anlanldaki reflektif dcngclcmcdcn siiz cdilir. Gcniş anlaıııılaki ret'-

lcktif dengclcme ise ıhlıki anlayışa da yeİ vcnnektcdir]],

[lkeler ile yargıların en iyi uyumunun söz konusu olduğu dır ınlamdakiıel'
lektif dcngelemedcn lark]ı ıılarak geniş an]aında ıellektiI dengcleme, bir ki,sinin

sahip olduğu a. giizden gcçi.ilmi§ yarglları, b. ilkclcri, c. ilgili 1co.ilcri tutırll hir

şckildc bir araya gctirmcdir.]] (icniş anlıımcla rcflcktif <lcngelcirrc bütün ilgili dc_

ğ(]rlcndilnlclerin giizirniintj alınmastnl gerektirir. Ahlaki yargtlaftn iizerinde §iirPk

li bir şekilde clcştirel ıılarak düşilnmeyi. onla,rı gijzdeD gcçirmeyi, uyarlanrayı ve

değiştirıneyi mümkün kllar,

Rawls. /'rliıicr1 tıöı,ralisnı başlıklı eserindc, gcniş anlanırla rellektif deırge

lemeyi gözden gcçirilmiş ahlaki inançlara uyan bir ahlaki anlayışt haklı gaisleıııek

için kullanmi*tadır. Rawls uygun şart]ar alıtndaki ahlaki kapasitemizc güvenmek-

ıe. alrlaki yargılaıımıZın tümüyle keyli olaırrayacağını belirtıİekle. ancak yargtla

nn ohjcktit ahlaki ilkcIcr cşliğindc olnıası gcrcktiğini cklcmcklcdir, Diğcr yandan

bütün 3(jzdeüı geçirilıniş inançlar sabit. degilmcz tlc!ilılir. İnıınçlırıınız eleştirel

olarak dcğerlendirilip. değiştirilir. Burada da Rawls'rın belifttiği şekilde ahlik fil-
sefesinin Sokratik o]ması siiz konusu olmıktı ve gijı(len geçiri]mi,s yargılafın dü-

zeııleyici ilkcicr haline gelmelcri için dcğişrneleri gcıckliği ileri sü.ülmekledirr'.

Riiwls'un r(jllektif dengelcmesinde, ahlaki inançların alılaki ınlayışı uyup

uymaıııları. ondan tiiretilip türetilmemelerine bağlıdır. Bu anlımdaki rel]ektil

deng.eleme bütün irhlaki ıeorilere yer vcrmemekle. bazılaını dışlaınaktadır, Örnc-

ğin gclcnckscl ahlaki aıılayışlara ycı vcrilirken (KanIçılık. fayclacılık gibi). ahJaki

şi-iphecilik. nihiliZnr. ıhIakiliğc ilişkin kapasilclerimiZden şüphe duyın diğğt Pii
rü!slere veya nıetafizik ıılarak ahlaki ilkelcri haklı giistcren gijriişlere ycr vtlrilnııl

mektcdirr5.
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mesi §d7 konusudur. Ömeğin _ıözden geçirilıııiş yargılaı en sııyut ahlaki ilkcler
ışığında inccicnmekıedir. Diğer yandan bu tür haldl göstcrınc Sokraıik olduğu
içi0. eleştirel şekilde ada]e( duygunruz iize.inde durmaüırlzı ve ahIaki yargılırııruzı
yansıtan vc düzenleyen ilkcleri hulmamızı dır olanaklı kılmaktadı116.

"Hukuki diskurda geniş anlamda reJlektif dengeleme, haklı giislerme b|i-
mi olmaya uyguııılur."

Hukuki tliskurda geniş anlarnda refleklil' dcngelemelliı] üç unsuruna. }ijni
gijzden geçiriimiş yargılara. ilkelere ve ıhlaki anlayışa yer vermek nrümkündür.
Öncelikle diskura kirlılanların yargılannın gözden geçirilıniş yaıgı olduğu bclir-
tilir. Bu yargıların da diskun_ın rasy()nellik koşullarına göre ilkeler düzeyine yük
scltilebileceği (iirneğin gencllcştirilebileceği) veya ilkeler ışığında eleştirel rılarak
değerlcndirilebilcceği belinilebiljr. Raw]s'un reflekti1 dengclcmesi vasıtaslyla
başkaları tarıfindın verilen bilgi ve ırgünr.nlafı gözönüıe irlaral< ulaşılacak so
nuçların daha başiuılı bir şekilde hakiı gösterileceği ileri siirülebi]ir, Bu an]amda
diskur leorilerinde reliektif dengclcınenin ijnenlli rol oynayacağı. diskura katllan-
lırün birlikıe dcğerlcndirme yapmalannı ve yargılan eleştirel şekilde incelemeleri-
ni müınkün kllacağü bclirtilebilif ,

Ayrıça hukuki diskurda gözdcn geçirilmiş yargıları ve ilkeleri biraradı de-

ğorlendirmeyi mümkün kılan]n bir ahlaki anlaylş olabileceğinden h.treket]e, bıl
ntn diskurda tutırlılığı ve bütünliiğü sağladığı söylenebilir. Bu nokıada göZden
gcçirilen yargıların ah]ak ve hukuk teorisiyle bağlanlısındın sijz edilebilir.']'eori
dcğerler hakkındaki gaizdt:n geçirilnıiş yirrgtlirrı açıklamaya ve sistcınleştirmc-
yc çalışır. Terıriye yer vermenin ilk nedeni. teorinin raddi dcğerleri açlklaınası,
ikinci ıılarak Soyut değcrleri sonıul durum]afa bağ]ayan köprü olan ikincjl ilkeleri
içelmesi. üçüncü olarak nıaddi dcğerleri açıklayın ilkeleri içerıncsi ve dijrdiincii
olarak da hukuki vc ahlaki probleınleri çözebilıııcsidir27. Benzer şekilde diskurda
yer verilecek ahlaki anlayışıı ııaddi değeıleri ıçıklayıp, stıyuı dcğerleri somul
durulnJ bağlaıırıda gerekli ilkcleri içerdiği bclirıilebilir. Anciık bu noktnda diskur
teo.i]criırde ahl ki bir anlayışa yer vernreniır ıniiınkün olup (ılmadığı sorulabilir,

F]sasen hukuki diskur teorileli prosedüılere dayan.İ]aktadlr- Ahlaki anlayışa

}(r r.rmck |.c hu lrosctlüll(ri m.ıJdi ınlıın.l.ı.InırlJnJlİmak (l(,ünCkıil. ÖünCgin
[laberrnas'ın iletişimsel pratikle ilgi]i ilkeleri prosediirel ilkeler iılarak adlaırdı-
n]nıaklacllr,]3 Bu anlanıda diskur leoriIerinin özclJiği, hukuki ırgümantasyon ve
sosyal adalet konu]arına pragnratik, prosedürel yaklaşımla yaklaşrııaliirıdıı, Ancak
bunlann madd'i yaklaşınrdan taı]ıamıyla iıyırı edilip edilemcyeceği problemlidir.
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Diskur tcorisiııde mcşru sonuçlara ulaşııııık için iz|enıresi gcrckcn pıose

diirler söz kıınusu ıı]ılrakla, tirıtlŞır]ava katıla]llarıür. Rawls'un teorisindcki gibi bir

ahlaki cluruşunun rılması gerekmemektedir. Taıtışrrıiıya katılan herkcsc daha iyi

argümirn için eşit ınualncle ve sayg, gitstcri!mesi gerekmcktcdil- Ancak herk()sin

tartışmaya kaıı]ma hakkı olduğunu. aincedcn nladdi, norlnatil've),a prosediircl o|

mayan argüman lemelindc özgıirlük. insan onuru gibi kavranılara dayanmıksızın

var§aynak ınümkün değildir. lişiı kaıılına gibi lılepler hoşgörü, kişiscl bütünlük,

güvenceye alınmış özel yirşam gibi ııaddi adalct ilkelerine dayırndığı içjn. mı(ldi

ıdiılct ve prosctiürel adalet anlayışiıın haklı göstermc sürecindc birliktc ycr ıln-ıa

lıdlr- I]u aıılamda diskur teorisiDde cpistemoloiik düzeyclc bir probleın vardır]T,

Bu pıoblemi gidcrnıek için diskrır tcorisinin belirii bir yaklaşıma dayalı bir bakışı

önccdcn varsaymas1 gerektiği belirtilebilir.

Bununla ilgiJi olarak diskur teoıisinjrr giinümüzdeki aincmIi savunıücüla

rınrlan Roben Alexy'nin görüşterindcn hareket cdilchilir, Alexy'ye göre hukuki

diskurda insan haklarına ayk]n bir karara varılamaz. Bunun ncdenini ise Alcxy^

yukarıda beLirtilen şekilde diskur teorisinin insan haklannü önccden varsaydığı

dii§ünccsjne gijrc. yani diskuru olanaklı kılanın insalr hak]arı olduğunu helirtefpk

açıkJımakıadır.

Alexy'ye gijre de diskur tcorisi. praıik rasyonelliğin proscdürel tcorisidir, I)is

kur teorisinc giirc, bir pratik veya normatif iincrme rasyonel prııtik diskurun suıu-
crıysa doğnıdur. Diskuı,un rasyonclliğinin şarllaıı. genel pratik diskurun liımılar,

ilkelcr ve kura]tar 1istemi vasltısıyla sağlanır. Bu sislc,n çelişki içermcyen, açık,

giivcnilir cmpirik iincülle.i gerektircn kuralları ve dengeleme. gencllcştirme gibi

ilkelcri içerir. Diskura katılırra ve soru sorma lıakkı hcrkcse verilcrek. rliskurda

eiiılik ve iilgürlüğii garanti cden krıralların ycı alnıası sağlanır'l', Bu nokta(iı (lis-

kur reorisi sadcce pıosedürel lılmaktan uzıklaşmakta. belirli n(),matil gerekleri

tılep ctmektedir. Bu da diskur kurallanıın ölgiı.lük Ve eşitlik dcğcrlcriyle ilgisi
vasılasıyla kunltnraktadır. Alcxy'yc gajre bu noktada insan haklirrının haklı çıka-
rı lııırsı için tenrel sağlınünaktadır,

Alexy, insan hıklarının ahlakl, evrensol. len,üel, s()ytıt haklır olup, diğcr

noııntarclan önceliğe sahip olduğunu belirtmekterlir. insan hırklarının geçerliliği

de haklı gosterilmclcrinc bağlı tılup. haklı gösterilınclcri de cliskur teorisindc söz

konusudur. Zira tartışma, soru sonııa, iddiada bu]unını iizgürlrik ve cşilliği iince-

den Varsaymakla. öZgür ve cşit olnrak da insan haklırının gerckleriy]e miimkiin

olırraktıd]rr . Böylece insan hakları ıliskursi[ıı]arak zorunlu olarak değcrlendirilir,

Bu da insan haklırının <iiskuısif ıı]arak reddedilırresinin imkiinsız olduğunu açığı

çıkarır. Alexy'ye g(ire diğcr yırgılar. tliskursil olırak zorunlu ve diskursif olırık
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imklnsız olana rıygun olarak oltıştunılrnalı. yani diskur scrnucunda ulaşıIan karar

lar diskııruır kurallarını ihlal edici nitelikte olmamalüdır, Orncğin biı,yargünün dis-

kursii olarıık olanaklı olıırası, diskurun bir ilkesi ıeya kuralını ihlıl clmeksizin. bu

yaıgının haklı göstcımesi duruınunda söz konusudur]]. Bu durumda insan hakları

hem zorunlu tıJdıığu için, hem dc insan haklarını ihlal cdici bir sonuca ulaşınak

iınklinsız ıılcluğu için, bıı haklıntl diskura sınlrlındırma gcıirdiği sonucuna ulaşı-

Iabiiir.

ltukııki diskuı vc insan hıklan ilişkisi bir başkı şekilde dıha kuİulabi-

lir. Alexy, hukuki ı]iskuru pralik diskurun ijzcl bir türü olırak ıanımlanrıkıadır,
Alexy'de hukuki diskuru dıel yıpan ise, hukukun beliriediği sın]rlamalıra piırc

yapı lır,ıasıdırJ].

tIukuki diskurun pratik diskurdan larklıiık göstenııesinin bışlıca nedeni.

hukuki diskurun kendine iizgü sınürlamaları cılmasıdır. ÖmeğiD demokralik bir dev-

letiı anıyasısında bu tür sınırlan]alan görmek mülnküürdür- Bir anayasa sadcce dev

let organIannl düzenlememekte. leünel hakIar bütürıünü de içennektedir. Bu hıkler
bütünü de Pratik diskurun norınaıif gerek]e.ini ortaya çlkıırmaktadır. Diskur tıj()n\i

hukuk vc ıülakilik aıasında ilişkiyi bu şekilde kunnakla, b6ylece de anayasill haklar

haınrısal alanda yer almaktadır, Alexy aıtayasadaki haklann kurallııı olırak clı-ğil.

ilkelcr olarak düzenlendiğini belincrck de hukuk vc iülakilik ara§ında ilişki kuııl-
nlasınr sığlaİlaktadıIr].

Alexy'nin teorislnde hukukun ideal ve gerçek brıyulu btılunmaktadır, Huku

kun gcrçek boyülu kuralların sosyal kaynağl ve etkililiklc iigiliykcn, ideai boyutu

değeılerle ilgilidir. Alexy'nin belintiği şckikle iırsan hakiarı ıhlaki haklar nl;lrık

hukukun ideal bııyutunı dahildir. in§an haklarının ıınayasal haklara dönüşünlu ise,

ideal b()yut ile gerçek boyutrı birbiıine hağlanıa çabasıyla ilgilidirl5. l)()layısıyla

Alexy'nin hukuki diskurunda anayasal biı gerekIilik ıılıırak insın hakları yer aldı-

ğı, yani insan hakları hukukırn bclirleycni olarak stiz ktınusu olduğu için. hııkuki

diskurda insan hakIarınln dayanıliıcırk etik dayanak olduğı sonucunı varülabilir.

Bu durumr]a Rawls'un tenninolojisiyle hırreket edilefek diskurda yer verile-

çek ahlaki aırlıyışın insan haklarıyla ilgili olduğu helirtiIebilir. Ancak Rawls'un
geıriş anlamda reflektif dcngetcrnesi birdcn fazla ahIaki anlaytşı nümkün ktImak-

1adır. Hukuki diskurda da birden fazla ahlaki anlayışa yer vernrcnin mümkıin ol

duğu bclittilebilir. ()ıc yandan Ilawls'un ıellekıif dengelemesindc ycr vermediği

ahlaki anlayışlar vardır. Orneğin Rawls, vatanduşlann ahlaki kapasitelerini kırllan

maya engcl tılaı,ı. ııırkul ıılmayan rtoktrinlere yeı, vcrmenrekledir. Hukuki diskılr-

da da ortak teınel insan haklan olduğu için, bu hakl;ın ıchlikeyc sokan veya açıkça
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ihli] cdici nitelikteki ya dı insanln değeriııi oıtadan kaldlrlcı niteliktcki gö.üşlcre
!e aşın kültürcl İijlativilme yer v(rrilemeyeceği belirlilebilir.

"Kiillürellik hağlamında hırluıkl dlıkarfuı orlak lenıel olafak insan lıaklı-
nnı orlırla koymok için, geniş anlanıda reflekli|' dengeleme bir haklı göslerme
hilimi olırak yer alabilir."

Makırlenin başlangıcındıı belirtildiği üzere. özellikle farklılıklar ve lanınma
ıalcplcrinin oılaya çlktrğr çağıırızda. çoğulculuğu giizönüne alarak hukuki rlis-
kurda bir onak temele dayirırılması ve bunıınla ilgili bakış açısının hııkııki diskura
kirtılanlarda yeI alıniısı gerekliliğindcn harcke( edildiğindo, bunun Rawls'un çeni;
ınlamda reflektif dengelcmcsiylc olıbileceği sonucunı varılabilir. Geniş anlam

da rellekıif dcngclcnıc etik bir dayanak olarık iırsın hakları bilgisin<len harckcl
clnlcyi 8crckli kıldığından, hukııki diskura katılanlar, yine hukukun beliılcnmiş
IikJeri çerçevesindc gijzden geçi.ilnıiş yargılar ile ilkelcı irrısıırda gidip gclerck

dengeyc ulışabilecek: bu şckilde ulaşülan karar da insan hak]anna dayalı bir bakış

çcrçevcsinde haklr giistcrilebilcccktir. Katı ahlaki ilkelere ve geleneksel yırgılara
bağlılık yerine. geniş anIaındaki reflektif dengeleme somut duruınlarıı giizoü]ünc

ıl]nmasını sağlayarak ve bu durunrLara iIkeJerin uygulanma_sını sınayarak, ilkclcri
veya yarglları değiştirıncyi. uygu]amayı veya uygulamamayı sağlayan bir fonksi-
yon gilsıerehiIiı'6,

2|o

Her tek durıüİlLl veya sonlut durunılann 1arklılıklarıııı göliinüne irlmayl \Jl
ladığı için geniş ınlamda retlektif dengelemenin kültürel fa.klılıklann ihmal edil
ınesi eleştirisiyte karşılaşma§ı söı konusu olnıaınakladır. Aksinc relleklil'dcngclc-
ıne. gelenekleı,i ve mevcut pratikleri taııımaktıdır. Ancak oılın olduğu gibi kabul

etmenlckle, aksiırc onlar üZerinde clc§tircl bir ickildc düşün(jbilrİeyi sağlamak

tadlrl', Baiylece soyut dcğcrleri durumun iizelliklerine girrc ve içinde bulunulan

koşulların bilgisi çcrçcvesinde uygulamantn müınkün olduğu belirlilebilir. I)iğer
yandan reflektif dengeleme sarlcce gözclen geçirilmiş yargıl{rın objcktil'ilkcIcr
eşliğinde incelenmesini dcğil, gözden gcçirilmiş yargılardan da ilkelerc ıılaşınayı
hede1'lediğindcn, ilkelerin ııluşnrasl bakınıından da katılanlarrı] kcndi pcrspektif-

lerini yansıtmalafını miiırrkiin kıIn]akıadır. Soıruç olarak genits anlarnda rellekıi1'

dcngclcme. bir hık]l giistenne hiçimi olarak. iırsan hakları temelinden hareketle

hukuki diskuru müınkün kılmakta ve hukuki tiiskura etik dayanağı nasıl yerleşti-
rebil«:eğiıniz sorrısuna altematil bir cevap sağlayabilmeküedir.
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