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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

l0



FELSEFE, SOYLEŞILERI III:
ETİK



AHLAKTA, HUKUKTA VE SIYASETTE,
özcünı,üx KAVRAMI üsrüxn

DoĞaN Özı-ııı*

Giriş

Konuşmamı üç bölüm halinde sunmayı planladım: l. Önce, "özgürlük" kavramı-

nın ontoloji, metafizik, teoloji ve tek tanrılı dinlerdeki gelişimine ilişkin birkaç not su-

nacağım. 2, Daha sonra konuşmamın ana gövdesini oluşturacak şekilde, bu kavramın
ahlakta, hukukta ve siyasetteki tarihsel ve güncel görünümüne değineceğim. 3. Son ola-

rak, bir liberaljzm eleştirisi doğrultusunda, günümüzde bu kavramın konum ve işlevini
birkaç yönden değerlendirTneye çahşacağım.

I. Felsefe Tarilıincle Ozgürlük Kavramınııı Gclişimi Üsıüna Birkuç, Ncıt

- 
"Özgürlük"ün Sözlük Karşılıkları:

Freedom, liberty, libeıte, Freiheit; elefteria/özgürlük-anache/zorunluluk karşıtlığı,
autarkhia (otarşi), autokrateia (otok_rasi), autonomia (otonomİ), autopragia (otopra_ei),

libertas: köle oimayan, kendi isteğiyle hareket eden; liber: üst sınıf insanı olması dola-
yısıyla özgür olan kişi (Roma), sua sponae-dış etki olmaksızıı-ı kendinden hareket eden.-

1iber-servus-köle- karşıtlığı.

a) Ozgürlüğün Metefizikscl/Ontoltıjik Anlamı:
Özgürlük, bir şeyin kendisi dışındaki bir şey veya etkiyle belirlenmemiş olına ha-

lidir. Evrende her şey belirleıımişse (determiııizm, ııedensellik, mekırnizm) her şey zo-

runluluk altında bulunuyor clemektir. Zoruırluluk, buna göre, bir şeyın öyle olması, ken-

diliğinden başka türiü olman,ıadır. Evrende zorunluluk tam, cksiksiz halde varsa, iizgür-

ı Prrıl'. Dı,. Do!ıın İ)zlcm. Mrıglı Üııiı cr:iıesi.
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lük yok demektir. Tam bir zorunlu]uk yoksa, bu özgürliiğe evrende bir alan kalıyor an-
lamına gelir.

b) Özgürlüğün TeolojiVDinsel Anlamı:
Evrenin kendisi dışında bir şey veya etkiyle belirlenmemiş, buna karşılık her şeyi

kendinden hareketle belirleyen tek bir yaratıctsı olduğuna inananlar için, bu yaratıcı ya-
ni Tanrı, özgürdür. O her şeyi belirleyen, fakat kendisi belirlenmeıniş olandır ve özgür-
lüğü de buradan kaynaklanır. İki Tcolojik Bakış: 1. Tanrı öz_eürdür; fakat yarattığı her

Şey (insaır dahi1), bclirlenıniş olduklarından, özgür değildir. 2. Tanrı evreni kendi akıl
ve iradesine göre yaratmıştır ve bu akıl ve iradeden insana da bir pay ayırınıştır. İnsan.
tanrısal akıl ve iradesine göre yaratmıştır ve bu akıl ve iradeden insana da bir pay ayır-
mıştır. İnsan, tanrısal akıl ve iradeden pay alclığı oraııda özgürdür (irade-i cüz'iye. tikel
irade, hürriyet-i cüz'iye, tikel özgürlük). Buna göre her şey olınasa da, bazı şeyler insa-
ııın elindedir ve özgürlük, işte bu elindelik'ten ibarettir.

c) Modern Doğa Bilimlerinin Mekanizmi Karşısında Özgürlük Kavramı:
Yeniçağla birlikte ortaya çıkan modern doğa bilimlerinin dcığa kavrayışı, belirle-

niınci (detenninist) ve mekanisttir. Buna göre doğada hcr şey doğa yasalarının taın bir
belirlenimi altındadır. Doğada katı bir nrekanizm hüküm sürmektedir. (Galilei, New-
ton). İnsan da bu tam belirlenimin ve mekanizmin hükmettiği doğanın bir parçası cıla_

rak, özgür olamaz. İnsanın isterse başka türlü eyleyebileceği (irade, seçim) düşünüle-
ınez. Doğal olguları ayrıcalıksız beiirleyen ve aynı nedenlerin hep aynı sonuçiarı doğur-
duğunu ifade eden nedensellik yasası, insanın doğal ve ahlaksal her türlü eyleminin be-
lirlenmiş olduğunu öğretir. İnsanın psişik tepkileri _eibi ahlaksal niyet, tasarım ve aınaç-
ları da belirlenmiştir. Psikoloji ve özellikle psikanaliz, insanın hangi doğal ahlaksal be-
lirlenimler altında yaşadığının bir bilgisini ortaya koymaya çalışırlar.

2. Ahlak, Hııkıık ı,e Si),aset FclscJ-aleriniıı Ortak Koı,ranıı Olarak O_gıiı liik

a) Ahlak Öğretilerinde Özgürlük Kavramı
Ontolojide, metafizikte ve teolojidc özgürlüğe yer aylrmayan anlayışlar kadar yer

ayıran anlayışlar da olduğu bellidir. Yeniçağın doğa biliınlerinin katı belirleniınci ve
ınekanist tutumlarının 20. y,jzyıl başlarından günümüze doğru iyice yumuşadığı, hatti
fizikte, özellikle atomaltı fiziğinde "belirlenimsizlik"in (FIeisenberg) bir olgusal durum
olarırk kabul edildiği görülüyor. Ne var ki, doğada tam belirlenim ve mekanizmin olına-
dığını kabul etmek, doğada kısmi kalsa da özgür bir alan bulunduğu anlamına da gel-
mez. Her belirlenimsiziik dı.ıruııu özgürlük durumu olmayabilir. Çünkü her belirlenim-
sizlik etkiden ve nedenden bağımsızlık an]amına gelmeyebilir. Bu yüzden belirlenim-
sizlik durumu bize, olsa olsa ve sadece, cloğanın tırm belirlenimli olnıadığını söyleıne
hakkı verir; fakat tekrarlann,ıalıdır ki, bu durum doğada özgür bir alan veya şey olduğu-
nu söyleme olıınağı sağlaınırz. Aynı durum bize özgürlük kavramını daha çok iı-ısanın
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yapıp etmeleriyle, eyleınleriyle ilgili bir kavram olarak kullanmanın daha uygun olaca-

ğını gösterir. Bununla birlikte, özgürlüğü, daha çok, ahlak hukuk ve siyaset alanlarına
ait bir konu olarak eie almak, onun metafizik, ontolojik, teolojik anlamlarını dışta bırak-
mamızı da haklı kılamaz. Gerçi özgürlüğü ontolojik, metafiziksel, teolojik zeınine taşı-
mırdan ele almak, özellikle Yeniçağ ve Aydınlanma'dan bu yana bir genel eğilim olsa
da felsefe tarihine mal olmuş ahlak, hukuk ve siyaset öğretilerinin büyük kısmı, özgür-
lüğü belirli bir ontolojik, metafiziksel, teolojik zeminden hareketle ele almışlardır.

Aşağıda bazı ahlak öğretilerinde özgürlük kavramı üstünde dururken şunu görme
ve gösterme fırsatı bulabileceğiz: Özgürlüğü görünüşte reddeden öğretiler bile, özellik-
le insan söz konusu olduğunda, aynı özgüriüğü bir başka kapıdan öğretileri içine alma-
dan edemeınektedir. Bu nedenle, özgürlüğün tüm ahlak öğretileri içinde yer alan bir
kavram olduğunu söylemek abartma olnıaz ve bu öğretilerdeki ortak belirlemelere da-
yanarak, ahlaksal özgürlüğü şu yönleriyle tanımlamak hattd o]anaklıdır:

a) Kişinin kendi kendisini belirlemesi, denetiemesi, yönlendirmesi ve düzenleme-
si hali.

b) Bireyin kendisini dış baskı, etki ya da zorlamalardan bağımsız olarak, kendi ar-

zu edilir ideallerine, motiflerine ve isteklerine göre yönlendirmesi.
c) Kişinin, başkalarının buyruk ve istek]erine göre değil, kendi isteklerine göre

davranabilme gücü.
d) Ahlaksal öznenin, kendi tercihlerine, akia dayalı kararlarına, iradesinin buyruk-

larına göre eyleyebilmesi durumu.
e) Varolan alternatif eylem tarzları arasında, insanın seçim yapabilme ve yapılan

seçimin gereğini yerine getirebilme gücü.
t) Kişinin, dış koşulları, psişik ve biyolojik yapısının belirlenimini aşmayı, aşabil-

meyi başararak; kendi ideallerine, isteklerine ve hedeflerine uygun davranabilmesi ha-

li.

Birbirine benzer bu tanımlarda belirtilen ortıık yönlere göre, genel bir özgürlük ta-

nımı şöyle yapılabilir: Özgürlük. dış koşul ve nedenlere bağlı olınaksızın, kişinin ken-
di istek, irade, akıl, seçim ve tercihleri doğrultusunda eyleyebilmesi halidir.

Bu çerçeve içinde, kişinin veya ahlaksal öznenin, ya ahlaksal karar anında ya da
geriye bakıp düşündüğünde, kararının özgürce verilmiş bir karar olduğunu, aynı koşul-
lar söz konusu olduğunda, pekala başka türlü davranııbilmesiırin mümkün olduğunu
gönnesiıre, hissetmesine bağh olan öznel duyguya özgürlük duygusu adı verilir. Kişi-
nin, zorlaınanın, baskının sonucu olmayan seçimlerde bulunduğu zaman yaşadığı duy-
gu olırrak özgürlük duygusu, aynı koşullar söz konusu olduğunda, başka türlü davraıra-
bilınesinin ınümkün olduğunu bilmenin yarattığı özgürlük sevincini, önümde her zaman
alternatif eylem tarziarının mevcut olduğunu, geleceğin, benim dışımda, benden bağım-
sız olarak beiirlenemeyeceğini bilmenin yol açtığı duygudur.
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ı - D e t e rmi ni st ( B e lir le ni mc i ) Ah lak O ğre ti l e rinde O z gürliik Kaı,ranıı :

Stoa felsef'esinde insanııı doğaya uygun yaşayarak mutlu ve özgür olacağı öğreti-
lir. Roma dönemi Stoacılarının kullandıkları sec,undum natıüram vivere deyimi, "doğa-
ya göre yaşamak" anlamına gelir ki, bununla kastedilen, insanın kendiıri, duygu ve tut-
kularını kontrol ederek ve aşırl duygulanımlann yarattığı mutsuzluklardan kaçınarak
yaşaması gerektiğidir. Kısacası, özgürlük, doğal zorunluiuklara uymaktan geçer.

Spinoza (|632-|611) Yeniçağda belirieniınci etiğin en önemli temsilcisi olarak,
özgürlüğü zorunlulukların bilincinde olmak olarak tanımlar ve ah]aksal eylemleri bu
zorunluluk bilinci doğrultusunda gerçekleştirmek gerektiğini ifade eder ki, özgüriük in-
sanların eylemlerini kendi doğalarının zorunluluğu altında yerine getirmelerinden baş-
ka bir şey değildir. Özgürlük, insanın doğa ve toplumla ilişkisinde yaşadığı bilgilen-
ıne/bilinçlenıne süreci içinde gerçekleşir.

l9.yüzyılda A. Schopenhauer (1788-1860), tek tek bireylerin iradelerinin tamamen
belirlenıniş olduğunu, özgürlüğün ancak kendisi başka hiçbir şey tarafından beiirltnme-
ıniş bir "kendinde irade" (Wille an sich) içinde bulunabileceği, iı-ısanın bu an]aında bir
keı-ıdinde iradesi olmadığından, her ne iradeye ve özgürlüğe sahip olduğuııu sansa da,
onun esasen ahlaksal özgürlüğe sahip olamayacağını ileri sürer.

A. Comte da, doğa bilimci mekanizmin etkisi altında, ahlaksai eylemlerin doğa bi-
limlerinin buldukları yasalara göre gerçekleştirilmesi gerektiğini, insanın ahlaksal öz-
gürlüğe bu yasalara uygun davranma ölçüsünde sahip olabileceğini ekler.

Marx'a göre zoruniuluk doğanın ve toplumun nesnel yasalarının, diyalektik yasa-
ların beiirleniminden başka bir şey değildir; özgürlük ise, insanın doğa ve toplumla iliş-
kilerinden elde eniği bilgilenme/bilinçlenme süreci içinde, bir zorunluluk bilinci ve bu
bilince uygun eylemde bulunma hali olarak ortaya ç*ar.

Belirlenimci ahlak öğretilerinin iki temel tezi şunlardır: l. Özgürlüğü kendinden ha-
reketle eyiemde bulunmıık, bir dış ncdene bağh olmırksızın davranınak olarak tanımlayan
tüm görüşler yanılgı içiııdedirler. 2. Ahlak felsefesiı-ıin görevi, ahlaksal eylem ve ahlaksa]
yaşamımlzı belirleyen temel giidüleri, eğiliınleri, nedenleri açığa çıkarınıık ve insanlara
ahlaksal eylemlerini bunlara uy_eun şekilde gcrçekleştinıeleriı,ıi öğütleııektir.

Daha önce dc beliılır-ıeye çalışıldıüı cibi. belirleı,ıiınci ahlak öğretilerinde dc özgür-
lüğe, zorunlulukların bilincinde i,ılınak ve burılara g()re daı,ranınak olarak tanıınlanı-ı,ıak
suretiyle bir yer ayrıldığı bcllidir.

ıı-Hu:c,ılYorarcılPragnıtıti.ıt Alılak O,ğrcıi!r,riıı,la Ö_giiriiik Kd|,t,Oı,ııt;

Bu ahiak öğretilcri ahlak f'enonıenleriııi cloğabilinrsel, eıı,ıpirik (biyolo.jik. sosytıltılik.
psikolojik) bağıntılara dayalı bir zcı-ııiı,ı üzerinde ele alıı-ıaları dolayısıylır ıyı-ıı zlitııiıı|ıl.r
doğıılcı ahlak öğrelileri olarak cla aııılırlar ve t-ıu yüzclen kısıı-ıeıı belirlcniıı-ıci ahlak öııı-e ri-
lerine yakııı dururlar. Buııların eıı eskisi Aristippos'uıı tenısil etıiği hazcılıktır. Ycıııçaiiiıı
yıırarct ahlak öğretileri ([leıılhııın, Mill) ınutluluğu yararcla bu]an ecoist öğretiler olıııakla
birlikte, "varar"ı tcıpluırısal yarar olarak aı-ılayaıı Hutcheson ve Butler'ın elincle cgc,ıist-[ıi-

rcyci yönleri tiirpülennıis öğretiler lraline gclirler. But]er'de kendiııi-sevıııe ve başkaları-
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nın iyiliğiııi isteme (benevolence) eğilimleri, insanda cloğuştan var sayılırlar. Öylt' ki. in-

sanın ahlaksal yaşamı bazı doğal eğiiimleri doğrultusunda şekillenir.
Sonuçta yararcılık, yaygın olarak benimsenıniş ahlak normlarıı-ıa uynayl ÖğÜtlc-

mekle, muhafazakir bir görünüıne sahiptir. Bu ahlak öğretileriııde özgürlük ise, bireYiıı

kendine yararlı olanı başkalarına zarar verıneden yapması olıırak tanın'ılanır kİ, bu tanı-

ının liberal siyaset öğretisinin özgürlük anlayışı taraflndan da paylaŞıldığı, hatt1 bu si-

yaset öğretisinin büyük öiçüde yararcı ahlak öğretisinin bİr uzanttsı olduğu üzerirıde ile-

ride durulacaktır.

,,r-Örüeu Ahlakıntla (Kant) Özgürliik Krıı,rcınıı ;

Kant'a göre hazcılyararcı ahlak, bireyci, hatti egoist bir ahlaktır; üstelik tümelle-

şemez, çünkü haz ve yarar göreceli şeylerdir. Oysa ahlaksal yaşam için tıpkı doğa bi_

limlerinde olduğu gibi, yasa tümelliğinde ilkeler olmalıdır. Yaııi doğa yasastnın tümel-

liğine sahip bir ahlak yasamtz oiınalıdır. Ne var ki böyle bir yasa hayvansal yönün'ıüz-

clen yani içgüdülerimizden, eğilimleriınizden çıkarılamaz. Tüınel bir ahlak için gerekli

bir tümel yasa, içgüdüye karşıt bir şey olarak ancak akıl'dan çıkarılabilir. İıısan, ıklı sıı ,

yesinde, fenomenler dünyasının üstüne yükselir ve tümel bir ahlak yasaslnln ve bu Ya-

sanın buyurduğu şeyin, yani "kategorik imperatii'in sesini işitir. Bu sesin gereğini Yc-

rine getirmek, "iyiyi istemek" gerekir ki; bu da "irade"yi şart koşar. Ahlak yasası bize

mutluluğa yönelmeyi (olan) değil, "ödev"imizi (olması gereken) yerine getirmemizi bu-

yurur. Ödevi yerine getirınek ise, özgürlüktür. Dolayısıyla özgürlük, dilediğini YaPmak
(keyfilik) değil, ahlak yasasının gereğini yerine getirmek, "kategorik imperatif'e uy-

maktır. Bu ahlak yasası heteronom (kendisi dışındaki bir nedene, etkiye bağlı/bağımlı,

yasası kendisi dışında konulmuş olan) insanın değil, otonom (kendi koyduğu yasaya gö-

re eyleyen) insanın yasasıdır. Ahlak yasası, insanın kendi kendine koyduğu bir Yasadır;

o insanın otonomisinden kaynaklanır. Kendi dışındaki yasaya tİbi olmak (heteronorni)

zorunluluk yani özgüriüksüzlük ifade eder. Özgürlük, Tanrı gibi, nedeni kendinde ol-

maktır. Kısacası, insaı-ıın kendi yasasına uymasl özgürlük, onu gerÇekleŞtirmesi ise

"ödev"dir ve insan bu ödevi yerine getirmekten "sorumlu"dur. Sorumluluk, bu neden-

le, özgürlüğün öbür yüzü _ıibidir. İnsanın kendini gerçekleştirmesi yani özgür olması,

oı,ıu Ben, "kişi", "hunıan" kılar. Sorumluluktan ve ödev bilincinden yoksun kimse, tjz-

gür olaııaz. Ahlak yasası, bireysel olduğu kadar toplumsaldır. "Öyle eyle ki, eYleıı'ıiniıı

dayandığı ilke, başkalarının da kendi akıl ve iradeleriyle oııaylııdığı bir ilke cılabilsin.
"(Özgürlükle gelen ı-ıccleırsel l ik. )

Kaııt'la biriikte birel,ci ahlıık aniayışlarıııdaıı topluınsal ve topluıncu ahlırk aıılayıs-

larııia cioğru yaygıı-ılaşı,ıı bir yiiı-ıcliıı-ı varrlır. Örııeğin I{egel. iizgürliiğü. tarihsel olıirıık

ve tcılılı.ın,ıclır gcrçekleştirilebilir bir şey sayar. Belirleniı,ııci bir ahlak aıılayıŞına örtıık

olırrıık salıip olan Marx, claha ijnçe de beliııildiği iizere, özgiirlüğün. doğanıı-ı ve toPlu-

ıııun nesncl yıısıılarıııın ztıruı-ılu bil_eisine sahip iıısanıır aynı doğa vc topluınla iliŞkisi sı-

rıısıııtla yaşaclığı bilinçlennıc süreciııde ve topluınsai eşitsizliklerin giderilmesiyle sağ-

lanabiieceğiııi belirtir.
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b) Hukuk Öğretilerinde Özgürlük Kavramı
Hukuku, a) amaÇsal/norTnatif b) işlevsel, olmak üzere iki yönden tanımlamak ge-

lenek olmuŞtur. Amaçsa|normatif yönüyle hukuk, toplumsal düzenin sağlanması ama-
cıYla bireYlerin birbirleriyle ve devletle olan ilikilerini düzenleyen bir normlar bütünü
olarak karŞımıza çftar. Bu yönüyle hukuk ahlakla birçok ortaklık içerir. Bir kez hukuk
da ahlak da bir normlar topluluğuna dayanırlar. İkinci olarak ikisi de herkesin istediği-
ni YaPtığı yerde ortaya çıkacak olan kaosu önlemek gibi bir işleve sahiptirler. İkisi ara-
sındaki temel aYrım da şöyle belirtilebilir: Ahlak kuralları kişilerin ve grupların ortak
YaŞaYıŞlarında benimsenmiş ve örf, adet, teAmül, gelenek, görenek yoluyla dolduğu ka-
dar, bunlara göre sınırlı kalsa da, bireysel irade, seçim ve tercih yoluyla da kurumlaş-
mıŞ olan kurallardır. Bu kurallara aykırı davranışlar ancak ayıplama ve gruptan dışlan-
ma gibi tePkilere yol açabilir. Buna karşılık hukuk kurallan kişilerin birbirleriyle ve
devletle olan iliŞkilerini "genel olarak düzenlerler" ve bu kurallara ve bu kurallara ay-
kırı davranıŞlar, devletin yapttrımına ve zor kullanımına yol açar. Hukukun olduğu yer-
de devlet vardlr. Hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran en önemli yön, hukuk ku-
rallarının devlet gücüyle sağlanmış bir yaptırımının bulunmasıdır. Özellik]e normatif
YanıYla hukuk (ve hukuk felsefesi) evrensel olduğuna inanılan temel kural ve normlara
daYalı olarak "eŞitlik", "özgürlük" ve özellikle "adalet" ve "hak" kavramlarının tanım-
ları doğrultusunda çalışır. İşte bu yönüyle hukuk, ahlak ve siyaset alanları çok kez iç içe
geçerler.

Modern hukuk öğretilerinde özgürlük iki temel tutumdan hareketle şöyle tanımla-
nlr. a) BireY, devletin bireylerin birbirleri ve devlet karşısındaki haklarını yasalarla gü-
vence altına aldığı ortamda hukuksal özgürlüğe sahiptir (liberal hukuk devleti). b) Bi-
reYlerin kiŞisel hakları, onların ortaklaşa süip oldukları haklardan, toplumsal banşı teh-
dit edecek, toplumun ortak çıkarlarını bazı bireylerin çıkarları lehine daraltacak şekil-
de, fazla olamaz (sosyal hukuk devleti).

Liberal hukuk devletinde bireye öncelik verilir ve bireysel özgürlükler üzerinde du-
rulur ki, bunlar şöylece sıralanabilir. l. tinsel/düşünsel özgürlükler: fikir ve vicdan öz-
gürlüğü, din veYa f'elsef-e seçme özgürlüğü, 2. maddi/bedensel özgürlükler: kişisel gü-
venlik, Yer değiştirme ve göç etme, hdne dokunulmazlığı, 3. ekonomik özgürlükler:
mülkiyet hakkı, ticaret özgürlüğü.

SosYal hukuk devletinde ise topluma öncelik verilir ve "toplumsal özgürlükler"den
söz edilir ve bunlar arasında özellikle şunlara vurgu yapıhr. Liberal hukuk devleti anla-
YıŞı altında sayılan özgürlüklerden olan ekonomik özgürlükler, toplumsal yaşamda eşiı_
sizliklere yol açtıklarından, bu eşitsizliklere çözüm getirmek için işçi hareketleri, örgüı
lenme (sendikalar, dernekler) ve grev hareketleri aracılığıyla "kamusal özgürlükler"
sağlanmalıdır. Burada, devletten ve topluluklardan yoksullara kaynak aktarımından, ba_
zı ekonomik özgürlükleri kısıtlamaya, devlet eliyle ekonomik uygulamalar yapmaya
kadar, sosyal eşitliği sağlamaya yönelik önlemler almak esastır.
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c) Modern Siyaset Oğretilerinde Ozgürlük Kavramı :

"Modern siyaset öğretileri" terimiyle kastedilen öğretiler ıçerisinde son iki yüz yıl-
dır Batı siyasal düşüncesıni en fazla meşgul etmiş olan iki öğretinin, "liberalizm" ve
"sosyalizm" oldukları bilinir. Burada bu iki öğretinin özgürlük anlayışlarına, o da anım-
satmak aınacıyla, birkaç cümleyle yer vermekle yetinilecek, fakat bildirinin son bölü-
münde özellikle liberalizmin özgürlük anlayışı üstünde daha geniş şekilde ve eleştirel
olarak durulacaktır.

ı- Liberaliznıtle Özgürlük Kavramı ;

Modern hukuk öğretilerinde karşımıza çıkan iki özgürlük anlayışı, modern Batı ta-

rihine yönünü veren iki siyaset anlayışı ve ideolojinin birer ürünüdürler. Bu iki anlayış
ve ideoloji de, bilindiği gibi, liberalizm ve sosyalizmdir. Asiında konumuz olan "özgür-
iük" açısından bakıldığında, liberalizm ve sosyalizmini Yeniçağa özellikle Fransız Dev-
rimi'den beri damgasını basmış olan iki temel kavram, "özgürlük" ve "eşitlik" kavram-
larından birine tanıdıkları öncelik bakımından birbirinden ayrıldıkJarı bilinir. Yine bili-
nir ki, liberalizm bireyler arasındaki beceri ve yetenek farklılarını "doğal" bulduğundan,
becerikli ve yetenekli olanların toplum içinde daha üst yerlerde bulunmalarına karşı çı-
kılamayacağını, hattd toplumsal gelişmenin mümkün olduğu kadar beceri ve yetenekle-
rin teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesine bağlı olduğu, bu nedenle bu beceri ve yetenek-

lerin "özgürce" ortaya konuiabilmesi gerektiğini savunur. Tam buna dayalı olarak libe-
raiizınde "özgürlük" kavramı "eşitlik" kavramının hep önünde yer almıştır ve "eşitlik"
yalnızca hukusal eşitlik ve fırsat eşitliği ile sınırlandırılmıştır.

ıı- Sosyalizmde Ozgiirlük Kayranıı:
Oysa bilindiği gibi sosyalizm, formel kalan hukuksal eşitliğin ekonomik ve sosyal

eşitsizlikleri gideremeyeceği, fırsat eşitliğinin ise daima becerikli ve yetenekli o]anların
lehine sonuçlanmakla bizzat ekonomik ve sosyal eşitsizliklere kaynaklık ettiği iddiasıy-
la, "eşitlik" kavramını "özgürlük" kavran,ıının önüne koyınakla karakterize olur. Sosya-
lizmde eşitlik, insan]arın birbiriyle aynı konum ve değerde olınaları halidir. İlke olarak
eşitlik, insanların birbiriyle eşdeğer olduklarını, bunclan dolayı insanlar arasında ayrıın
gözetilmemesi gerektiğini dile getirir. İı-ısanlar ekononıik, hukuksal ve siyasal yönden
eşit olınııhdırlar. Sosyalizın, insanların n-ıaddi retahtan kendi ihtiyaçlarına göre pay al-
malarını, yoksulluğun, doğal nedenler dışında, esasen eşitsizlikçi ve sınıllı toplumsal
yapıdan kaynaklandığını ileri sürerek, ekononıik eşitsizliğin, diğer eşitsizliklerin gide-
rilmesinde ilk olarak giderilmesi gereken eşitsizlık olduğunu savunur. Hukuksal eşitlik,
insanların yasalar önünde aynı konum ve değerde olmalarını öngörür. Siyasal eşitlik ise,

insanların yöneticilerini kendi özgür iradeleri ile seçn,ıeleri ve yine aynı yolla onlan gö-
revlerinden almalarını, herkesin eşit ölçüde yönetme hakkına sahip olduğunu ifade eder
ve özgürlük, ekonomik, hukuksal ve siyasal eşitliklerin sağianmış oldukları ortamda
gerçekleşebilir. Kısacsı özgürlük, ortaklaşa sahip olunanlarn en üst düzeyde buiunması
haiidir.
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d) Sonuç Yerine : Liberalist ()zgürlük Anlayışının Bir Eleştirisi
Buraya kadar betinrleyici ve taıııınlayıcı bir tutumia ve elden geldiğince tarafsız bir

şekilde, "özgürlük" hırkkında bir kısını zaten bilinen belirlemeler yapmaya çalıştım.
Son olarak, bu belirleııelere clayaı,ıarak, liberalist özgüriük anlayışının kendi açımdan
bir eleştirisini sunınaya çalışacağım.

Liberaiizınin iki yüzü vardır ve bu iki yüz birbiriyie bağdaşmaz. Bu yülerden birisi,
kısınen yararcı ahlak öğretilerinden izler de taşlyan "siyasal liberalizm" teriminde ifade-
siııi bulurken, diğeri "ekonomik liberalizm" olarak anılır. Siyasal liberalizmle birlikte
düşünülnıesi gerektiği ileri sürülen "hukuksal liberalizm"in ise, iıısan hakları ve demok-
rasi tenrelinde "hukuksal eşitlik" fıkrine dayandığı belirtiiir. Siyasal liberalizm, her ne
kadar hukuksal liberalizme dayaııır görünse de, uygulamada o, liberalizmin öbür yüzü
olan ekc,ınonik liberalizm zemininde yükselir. Ekonomik liberalizın, insanların beden ve
yetenek yöıründen eşit olmadıklarını, insanlar arasında zekd ve beceri farklılıklan oldu-

ğunu, yetenekli ve beceriklilerin bu yetenek ve beceriierini özgürce sergilemeleri, ser-
bestçe mülk ve kapital sahibi olup yatırlm yapmaları gerektiğini, toplumlıırın da esasen

buniarın "özgür girişimcilik"leri sayesinde gerçekleşebildiklerini öğretir. Liberalizmin
hukuksııl planda kalan ve fakat reelleşeıneyen, sözde eşitlikçi ve ekonomik planda kalan,
t-ılkat reel olan eşitsizlikçi yüzleri ırrasındaki gerilim, aslında asla giderilemez, yumuşatı-
lamaz türden bir gerilimdir. Ekonomide sınıfları, aşırı gelir dengesizliğini, bir sosyal sı-
nıfın diğer sosyal sınıf karşısıııda üstüırlüğünü insanlar arsındaki eşitliğin doğal sonucu
o]arak gören natürırlist tavırlı bu fiili liberalizm, hukuk alanında "hukuksal liberalizm"
doğrultusunda bir fbrmel eşitliği gözetmeye (hiç olmazsa görünüşte) ne kadar gayret
ederse etsin, kendisinin sebep olduğu ekonomik ve sosyal eşitsizliklerden kaynaklanan
toplumsal sorunlırın ve huzursuzlukların üstesinden gelememiştir, gelemez. O böyle bir
gayreti, ancak, bu sorurı ve huzursuzluk]arın kendi egemenliğini tehdit etmesi karşısında
ve sınırlı bir şekilcle göstermiş, ekonomik ve sosyal iyileştirmelere bu tehdidin büyüklü-

ğü oranında kerhen başvumuştur. Tarih bize, bu tehdidin azalması oranında liberlazmin
pervizsızlaştığını. hatti özellikle ekoııoııride (kapitalist ekonomi) vahşileştiğini öğreti-
yor. Zı|ien tarihsel olırrak bııkıldığıııcla, ]ibcral dev]et, üstüne ne kadar "evrensel insan
haklaırı" türünden cilllar çekilnıiş oltırsa olsıın, uygulamacla, bujuvazinin ekonomik ko-
nunıuııu güçlendirıırck. nıülkiyeti güvence altıııa alıp onu süreklileştirınek gibi bir işlev
yüklenıniştir. Bu nedeniç hukuksal lilıcrılizııı. teoride eşitlik fikrine clayırıısa da, uygula-
ıı-ıada ekiıı-ıoıı-ıik liberaliznıin iirünü olan eşitsizlikçi kapitalist sosyo-ekoıronıik düzenin
bir örtüsii, bir cilıısı olııraktaıı kurtulaınaz. Çiiııkıi huktıksal liberalizıı,ıin. ekonoınik libe-
ralizn,ıiı,ı "dzcl ınilkiyet" ve "özel girişinıcı]ik" kavraıırları iizerincle iıışa cdilmiş cılaıı
eşitsizlikçi yiıpıstIıı cleğiştirecek [-ıir giicü ytıkıur. Dcılıyısıyla tıııııı-ı eşitlikçiliği, uygula-
ırıırcla, saclcce yıısalar öııünde bir forıı,ıtıl eşıllik sağlııı-ıııktıı-ı i)leye geçcıı,ıez ve o bile pek
işleıncz. LIukuksal eşillik ekoııoır-ıik ve si,ısyıl cşitliklc tıııı-ıaıı-ılıırııııaclığı yani bir sosyal
hukuk clevleli an,ıac ediırilır-ıetiiği sürece; ]iberal hukuk clevleti, kurulu kapitaiist düzene
hizı-ı-ıet etnıeyc clevaılı eder. Ayrıca bugüııe kadı"rr liberal hukuk devletiııin bir sosyal hu-
kuk clev lel iııc döı-ıüşmeıı,ıiş olcluğıı cia be li rt ilı-ı-ıelicl i r.
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Günümüzde "globalleşme" sloganı altında Batı kapitalizminin en güçlü temsilcisi

olan bir devletin kendisini hukuksal ve tabii daha önemlisi, ekonomik anlamda dünYa-

ya tek seçenek olarak kabul ettirme girişimine tanık oluyoruz. (Son Irak operasyonu bu

girişimin bir parçasıdır.) Bu nedenle nötralite ve olgusallık izlenimi bırakan "globalleŞ-

me" terimini, onun bir öznesinin bulunduğunu, bu öznenin Batı kapitalizmi (ve özle

olarak ABD) olduğunu hatırlayarak, "globalleşme" olarak anlamak ve kullanmak gere-

kir. Ben Batı kapitalizminin kendi varlığını idame ve dünyaya hükmetme amacıyla her

şeyi yapabileceğine, kendi içindeki çekişmeler yüzünden dünyayı ve kendisine bağlm-

lı kıldığı ülkeleri, süreç içerisinde sömürgeleştirmeye yöneldiğini düşünüyorum. Bu du-

rumda bizim ülkemiz gibi ülkelerin ve bu ülkelerin insanların ahlaksal, hukuksal ve

özellikle siyasal olarak "özgür" kalamayacakları açıktır. Kalan özgürlüğümüze sahiP

çıkmanın ve daha da genişletmenin zamanı gelip geçmektedir.
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