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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



EKSEN KAVRAMLAR-

isnaHi\a Ö. KasoĞru**

"Özgürlük, eşitlik ve onuru, özgürlükler hukukuırun kurucu kavram ve öğeleridir.

I{er biri ayrı ayrı tanım]anabilir; ancak, aralarındaki İlİşki bağlamında İncelenmez ise

eksen olma özellikleri ortaya konamaz."

A) Özgürlük

1. TOPI-UM VE HUKUK- Düşünceler tarihinin, felsefenin ve toplumbilimin ön-

cle gelen konusu olarak özgürlük soyut bir kavramdır. Ne var ki özgürlük fikirler evre-

ninde kalamaz, beşeri ilişkiieri "sulaınak" için hukuk alanına "inmek" zorundadır. Hu-

kuk, özgürlüğü tanır, korunmaya değer bulur; onun kullanım tarzlarını belirler. Özgür-

lük düşüncesinin hukuk kuralına dönüşüınü nazik ve karmaşık sorunları beraberinde ge-

tirir. Hukuk, belirlenmiş bir toplumsal ilişkiler biçimini ifade eder. Bu nedenle hukuk-

la temsil edilen ve açıklanan bireylerin eşitliği, evrenselliği, bağımsızhğı ve özgürlüğü,

foımel bir özelliğe sahiptir.l Bu özelliğiyle hukuk, özgürlüğün biçimini sağlar. Biçim
bir temele cie sahip, çünkü düzenlenmiş ilişkilerin özünti dl|e getirir. Bu bakış açısıyla
biçim, bireylerin özgürlük derecesidir. Kısacası hukuk, toplumu belli bir özgürlük anla-

yışına göre inşa eder. Sosyal ve normatif bir disiplin olarak hukuk, toplumda insan dav-

ranışlarını düzenler; bireyin özgürlükleri kullanış çerçevesini belirler.

Özgürlük, bireyin toplum içerisinde sahip olduğu bağımsızlık alanıdır. Kişisel ve

özei olan bu kesim, bireyin inisiyatif, hatta mahreıniyet mekanıdır. Bu alan, toplumsal

ve kamusal arasındaki ayrıının sınırıdır. "Özgürlük, devletin durduğu yerde baŞlar"sa2

+ ibrahiın Kaboğlu, Özgürliikler Itukuku, imge Kitabevi, Ankara,2002, ss. l3-19, 20-?.1,25-26.
+^ Pru[. Dr. İbrahim Ö. Kıboiüu. Marınara Üniverrite:i.
I Bkz. ve krş. V. N. Nersessiants, "Le Droit comıne math6n-ıatique de la libert6" Dr ııil P rııspec,ığ', l992- l , s. 350.

2 B. Pacteau, Ctıurs de Liberıls Publiques, l99|-1992, (Aınicales Corporative de Droit, Universitd Bordeaux l),

s. 305.
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da, "başkasın a zarar verTneyen her şeyi }apabilme"3 şeklindeki tanım, aynı zamanda bi-
reyler arasında yatay ilişkilerin anlatımıdır.

Özgürlüğün "erk" olma özelliği, "bağımsızlık" olmasından daha azdır. Ancak öz-
gürlük, "bireysel" bağımsızlft olmaktan çok insanların "karşılıklı" bağımlılığıdır.a Pay-
laşılmış özgürlük, zorunlu olarak "kısmi" bir özgürlüktür. Özne olarak "Ben"im özgür-
lüğüm, başkasının haklarını sınırlar; yine özne olarak "Başkası"nın özgürlüğü, benim-
kilere kayıtlar çizer.

2. İNSAN HAKLARI 1İH;- İnsan hakları, "hukukça bahşedilen özgürlükler"s mi-
dir, yoksa özgürlükler mi "İnsan hakları felsefesinin hukuksal anlatımı"6dır? Ya da
"mutlak değerler (doğal hukuk) olarak düşünülen hukuki ölçütleri, ne özgürlükler ne de
pozitif hukuk olarak kabul edilen İnsan hakları yansıtır"7 görüşü mü geçerlidir? Başka
bir anlatımla, insan haklannın statüsü değerler alanında mı yer alu?

Bakış açısına göre, her görüşün belli bir ölçüde gerçeği yansıttığı öne sürülebilir.
Gerek insan hakları, gerek özgürlükler, yürürlükteki hukukun sınırlarını taşan özellik-
lere sahiptir. Bunun yanında, değerler statüsü verilse de insan haklarının özgü1 içeriği-
nin belirlenmesinde hukuki pozitivist ölçüt göz ardı edilemez.

Aslında, beşeri öznenin özerkliğinin, kendine özgü kuralları kendi kendine sapta-

yabilme yeteneğinin doğrulanması, insan hakları hümanizm tasarısının, hukuki-siyasal
düzende başka bir bağlama oturtulmasrnı gerçeklemiyor mu?8 İnsan hakları, hukukça

çerçevelenmiş veya güvencelenmiş beşeri ayrıcalıklardır. İnsan haklannı tanımak, hu-
kuku özgürlüğün hizmetine sokmaktr. Gerçekten hak ve özgürlük arasında sıkı bir iliş-
ki bulunur. Hatta, insan hakları ve özgürlükler büyük ölçüde örtüşürler. Kitabın başlığı
bunun daha genel anlatımı değil mi?: Özgürlükler Hukuku (İnsan Haklarının Hukuksal
Yapısı).

3. HAK VE ÖZGÜRLÜK- Özgllrlük bir hak'tır; fakat bütün haklar özgürlük değil-
dir. Özgürlük, herkese tanınmlş bir insan hakkıdır. Hukukça yasaklanmamış olan, yasal
ve serbesttir. Özgür olmak, başkasına karşı öne sürülebilen hak]ara sahip olmaktır.
"Hak", biçimi sağlar; bununla özgürlük ifade edilir, dışa vurulur; onun varlığı anlaşıhr.
Hak, daha çok özgürlüğün usuli güvencesi ve gerçekleşme araçl olarak nitelenebiiir.g Öz-
gürlük, fiili bir durumu da ifade eder. Kişi, şu ya da bu biçimde karar verme ve davran-
ma, iradesi doğrultusunda yapma ya da yapmama yetkisine sahip olduğu zaman "öz-

3 l789 Fransız İnsan ve Yurtıaş Haklan Bildirgesi (Ddclaration Française des Droits de l'homme et du citoyen),
Mad. 4.

4 Pacteau, Cours de Liherıls Publiques, s.8-10.
5 G. Soulier, Nos droiısJ'ar:e ü l'Eıat, Ed. du Seuil (Politique), 198l, s.27.
6 J. Morange, Droıts de l'lıomme et liblrıes publiqıe.i, PUF (Droit fondamental), l989, s. l5.
7 E. Haba, "Droits de l'homme, libert6s individuelles et rationnalit6 juridique" (Quelques remarques

m6thodologiques), in La Loi, Archiyes de Phikısophie du Droit, Sirey l980, s. 333.
8 F. Luchaire, "Droits de l'Homme", Dicıionnaire ı,onsıituıionnel, (sous la direc. O. Duhamel-Y. Meny), PUF,

|992, s.334-
9 Krş. Pacteau, Cours de libarıls publiques, s. 4-5.
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gür"dür. Bununla birlikte haklar normatif alanda yer alır.l0 Hak'ta, doğru addolunan dav-

ranış meşruiyet ölçütüne vurulduğundan, özgürlük ve haklar aynı düzlemde bulunmazlar.

Özgürlük, tekil olarak kullanımında saf bir fikir (ide) olmaktan başka bir şey değil-

dir. Hukuk alanında birey ancak "özgürlükler"in öznesi olabilir. "Özgürlükler", bireYin

sahip olduğu olanaklar, kendisine tanlnan "yetki", "bağımsızlık" ve "iktidar"dır. Bi-
rey'e, bireysel güç ve ayrıcalıklar veren özgürlük, haktan çok bir "erk", üzerinde kim-

senin yetkiye sahip olmadığı bir bağımsızlıktır. Başkasına bağh olmama, serbestlik bi-

çiminde de ifade edilebilir.
Özgürlük, bütün hakların ortak kökenidir; haklar ise, özgürlükleri sağlamak için ki-

şiye hukukça tanlnan meşru yetkilerdir.ll Hakkın mahkeme önünde öne sürülebilme

özelliği bulunmaktadır. Ömeğin, seyahat özgürlüğünün kullanılması ilgilinin iradesine

bağlıdır. Hak ise, ancak bunun uygulamaya konması durumunda -pasaport isteğinin

reddi gibi_ bir dış engelin ortaya çıkmasında gündeme gelebilir. Burada öznel hak, öz-

gürlük önündeki engelin aşılmasında kendini gerekirse zorla kabul ettiren erktir. Daha

çok uygulama aşamasında gündeme gelen hak, özgürlükler üzerinde etkiler yaratır, gü-

vencelenmesine katkıda bulunur, hatta sınırlayıcı ögeleri de kapsar.l2 Her özgürlük ih-

lalinde hak doğar. Hak arama özgürlüğü, işte bu durumda, yine özgürlüğe yönelen sal-

dırı ya da sınrrlamayı kaldrma aracı olma işlevini görür.

Özgürlüklerin "aracı" şeklinde gündeme gelen "hak" kavramı, daha geniş ya da

özerk bir anlam da yüklenebilir. Bu ilişki çerçevesinde özgürlük "yapabilmek" ve karar

vermek ise, hak "istemek"tir; bireyin sahip olduğu yeti (meleke), yetki, bağımsızhk ve

iktidar olarak özgürlük, -öznesi etken, muhatabı ise edilgen olduğundan- devlet ve top-

lum müdüalesini dışlar. Hakta özgürlüğün tersine, "alacaklı" birey, istemde bulunan-

dlr. Bu aynm çerçevesinde, "çalışma ve sözleşme hürriyeti" (1982 Any., Mad. 48), bir

iktisadi özgürlük; "çalışma hakkı ve ödevi" (Mad. 49) ise, bir sosyal haktır. Devlet ve

iktidarla ilişki bağlamında, özgürlükler (özerklik haklan) açısından en az devlet özelli-

ği, bir hizmet veya olumlu edim sağlamayı amaçlayan "sosyal haklar"da refah, koruyu-

cu veya en çok devlet konumunu ahr. Bu anlayış, birbirinden kopuk bireylerden oluŞan

(atomize) toplumda karşıhklı bağımlıhk ve dayanışma ekseninde, iktidar kavramının
"derinleştirilmesi"ni ifade eder.l3 "Alacak" hakları, asgari beşeri "gereksinimler"in

clevlet ve toplum tarafindan "karşılanması"nı gerekli kıldığından, iktidar kavramının

derinleştirilmesi, bir yandan "sosyal devlet"te. öte yandan "İnsan hakları ideolojisinin

işletilmesi"nde anlatımını bulur. Gerçekten, sosyal güvenlik hakkı ve sağhk hakkı gibi
"isteme hakları"nın karşılanması, kişiyi özgürlüklerinden yararlandırmanın temel ge-

rekleri olarak düşünülürse, "haklar" da özgürlükterin bir varyasyonu (çeşidi, değişimi)

olarak değerlendirilebilirler. Bununla birlikte "mahpus", devlet tarafından özgürlüğün-

10 Haba, "Droits de l'homme...", s.328,342.
l l Hak-özgürlük ilişkisi konusunda, hakkın özgürlükten daha geniş bir alanı kapladığı yönündeki görüş yanında,

her iki kavramın özdeşliğini savunan anlayışa da işaret edilebilir. Görüşler ve tarttşma üzerine bkz. I. O.

Kaboğlu, Kolekıif Özgürlükler, DÜHF yay., Diyarbakır l989, s. 15-17.

12 Haba. "Droits de Homme...", s. 329.

l3 Krş. Pacteau, age, s.4-5.
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den alıkonulmuş kişi ise de, o bir hak öznesidir; hatta haklan, iktidann güvencesi altın-
da olan kişidir.

4. HUKUKSAL EŞİTLİK- İnsan hakları sorunsalı (problematiği) eşitçi ve iiberal
ideolojiye dayandığından, "eşitlik", özgürlükler hukukunun "eksen" kavramlarından bi-
ridir. Hukuksal eşitlik, salt anlamda eşitliği ifade etmez. Ancak, hukuksal güvenliğin
tek kaynağı14 olarak eşitiik, sadece kabul edilebilir ve hoşgörülebilir bir "farklılaş-
ma"ya olanak tanıyabilir; yasadışı ve kabui edilemez bir "ayrımcılık", hukuksal eşitli-

ğin dışında kalır. Hukuk, evrensel bir ölçü ve bireylerin özgürlüğünün eşit derecesini
kurar. Bu evrensej ve eşit ölçüyü uygularken hukuk, bireyiiı özgürlüğünüinsanlar ara-
sındaki ilişkrlerde değerlendirir, onun "ölçüsü"nü ayarlar ve düzenler. Kısaca, "özgür-
lüğün matematiği olarak hukuk",15 eşitliği ifade eder.

Eşitliksiz özgürlük, keyfiliktir. "Özgürlük herkes tarafindan ulaşılabilir değilse öz-
gürtük yoktur".l6 Beşeri ilişkilerde öz_gürlük ve hakkın tarihsel gelişimi, hukuken (bi-

çimsel olarak) serbest bireyler sıfatıyla insanların eşitliği alanında ilerleme o]arak ken-
dini gösterir. 17 Hukuki eşitlik, öznelerin eşitliğini, serbest bireyler olarak insanların
eşitliğini betimler. Hukuk, bireylerin tam bir eşitlik içinde işlem görmelerini gerekli kı-
lar. Hukuk önünde sadece özgür insanlar eşit olabilirler ve bu eşitlik, herkes için eşit bir
normdan hareketle onlara hukuk özneleri oluak tanındığını ifade eder.l8 Şu halde eşit-
lik, özgürlüğün gelişimini değerlendirme aracı olduğu denli onu ilerletme i]kesidir.
Keyfiliği dışlayan ve ayrımlıua elden geldiğince az izin verilen bir toplumda birey ve
grupların özgürlüğü daha iyi korunur, hukuksal güvenlikleri de daha kolay sağlanır.l9

(...)

6. EŞİT ÖZCÜnl-Ür llÜl- Hul<utsal eşitlik, "orantılılık" kavraınıyla gelişir. Bu,
özdeş durumlarda aynı çözümün öngörülmesi, fhrklı durumlara ise farklı işlemlerin uy-
gulanması demektir. Öznelerin özdeşliği ve hakların karşılıklı oluşu bağlamında eşitlik,
bir özgürlük türü değil, ancak onun güvencesi ve gerçekJeşn-ıe koşulu olırrak temel ve ge-
nel bir ilkedir.20 "Paylaşılınış özgürlük", zorunlu olıırırk kısmi bir özgürlük ise de, eşit-
lik ilkesinde anlam kazanmaktadır. Hukuk, özgürlüklere sınırlar çizerek, herkesin eşit ve
sürekli bir kullanım ofiam ve olanağını hazırlar. Eşitlik, özgürlüğü özne olarıık bireysel
kullanımında sınırlasa da, toplumsal yaşamda özgürlük, eşitlik ile anlam kazanır. Bu ba-
kımdan eşitiik ve özgürlük birbiriyle çelişmez, tersine birbirinden ayrılmazdır.2l Eşitsiz-

l4 Krş. Delp6r6e, Droit Constitutionnel. F. Larcier S. A. Bruxelles, l987, s. l94.
l5 Nersessiants"'Le Droit comme ınath6matique de la libert6", s. 305.
l6 Cl. A. Colliard, Liberıls publiqucs.6e 6d., Dalioz l982, s. 215.
l7 Nersessiants. "Le Drııit comme...'^. s. 306.
l8 Nersessianıs. s. 307.
l9 Delp6r6e, DroiI crınsıiıuıitııei, s. 2üj.
20 Eşitlik ilkesi gerçekte çok sayıda uygulamayı kapsamına alır: Yasa önünde eşitlik, adalet önünde eşitlik, kamu

görevlerine girişte eşitlik, kamu yüktimlülükleri karşısında eşitlik, kadın ve erkek arasında eşitlik, oy eşitliği...
2l Krş. M. Kapan\, Kaınu Iliirrivt,ılt,ri,5. baskı, RÜHF yay., Ankııra, l976, s. 12; Kiss, L'ögale tlignitö, s, 1|.
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lik ortamın<la, ancak "bazılarının özgürlüğü"nden söz edilebilir. Özgürlüksüz eşitlikten
söz açılabilirse de, eşitlik varsa ancak özgürlük anlam kazanabilir. Bundan salt eşitlik an-

laşılmamah; zira mutlak eşitlik özgürlüğü boğar.2Z "Paylaşılmış özgürlük", toplumsai
dengesizliklerin en aza indirildiği göreceli bir eşitlik oı,tamında gerçeklik kazanabiiir.
Böylece, toplumsal ve iktisadi alanda eşitlik, "fırsat ve olanak eşitliği" kavramına dönü-

şür. Hukuki eşitliği anlamlandıran da budur.

"İktisııcti, Sos_r,aı ve Kiiltiirel Haklor Uluslarorası Pokti' ,23 laraf cjevletlcri. Pakt'ta

yer alan bütün ekonomik. sosyal ve kültürel haklardan yararlanmada erkek ve kaclının sa-

hip olciuğu eşit hakkı sağlama yükümlülüğü altına sokuyor (Mad. 3). Bu belgede ycr alan

bütün haklardan yararlanma bakımından aynı hukuki durum yasa örıündc cşitliği, Devlct-

lerin eşitliği sağlamak için özel ijnlenılcr alması, fırsat eşitliğini ifade eCer.

Eşitliği güvence altına almak, bir hak]<ın bütün salıiplerinin ondan yararlanacak ko-
nunda olması içın müdahale etmektir. Hukuk eşitliği, öz_qür kişiierin eşitliğidir, özgür-
lükte eşitliktir, özgürlüğün evrensel ölçeğidir. Hukukun özünü, dilini ve araçlarını be-

iirleyen bu eşitliktir. Dolayısıylıı "eşit özgürlük", insan haklarının hem sınırı hem de gü-

vencesidir.
Gerçek ya da ınaddi eşitlik, hukuk düzeninden ve fiili eşitsizliklerden kayııaklanan

olası eşitsizlikieri düzeltmek amacıyla kamu gücünün müdahalesini gerekli kılar.2a Fi-
iti eşitsizlikleri azaltarak gerçek eşitliği sağlama yönündeki nrüdahale, bir tür toplumsal
dayanışma ilkesine dayanır.

(...)

9. İNSAN ONURU- Eksen olarak nitelediğimiz "özgürlük, eşitlik vç insan onuru",
Ozgürlükler Hukuku'nun iskeletini kurar. Bu hukuk dalının genel ilkeleri, belirtilen
kavramlar tenrel alınarak oluşturulur. Böyle bir çabanın önemi, her hukuk sisteminin,
"özgürlük iikesi"ne göre biçimleniyor olmasından ileri gelir. Bu bakımdan özgürlükler
hukuku, yürürlükteki hukuk düzeninin mihenk taşı ya da "birleştirme çizgisi"ni oluştu-
rur.

Özgürlük ve eşitlik denklemi, insan onuru iie kurulabilir. İnsan onuiu, özgürlüğün
temeli ve eşitliğin ölçütüdür. Böyle bir denklem, kavramlara ilişkin mutlak ve göreceli
alanlarırı belirlenmesine de katkıda bulunur. Şöyle ki; hak ve özgürlüklerin ortak teme-

li. insan onurudur ve bu kırvram mutlak eşitlik ilkesinden yararlanır. Buna karşılık, ya-
sa önünde eşitlikte görecelılik payı vardır; firsat ve olarıak eşitliği ise, sağlanması ve uy-
gulanması daha zor bir alandır.

22 Bıınır karşılık, "eşit onur" ya da onursal eşitliğin salt anlamda eşitliği ifade ettiği öne sürlilebilir. İşçi ve paıron.
yöneten ve yönetilen, öğretici ve öğrenci arasında "şeref ve haysiyet eşitliği" yönünden herhangi bir ayrım yap-
mak giiçtür.

23 Pakt için bkz. aşa. prgf. 107.

24 E. Oliva, Droiı consııituıirııınel Liberıls, Ed. Sirey, Paris l998, s.2'78-279.
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Özgürlük açısındaıı da, clokunulınaz alanlarla farklılaştırıcı öğeler ayrımı yapılabi-
lir. Kişinin yaşam hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulmanrası,
kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlarını açıklamaya zorlanamaması gibi insan
haklarının sert çekirdeği olarak nitelenen güvenceler, her yerde, her zaınan ve herkes
için geçerlidir. Bir bakıma mutlak olan hak ve özgürlüklerde dokunulmaz alanlara kar-

şın; ilgili hakkın konusuna, öznesine ve kullanım mekaırına göre değişen farklılaşmalar
kaçınılmazdır, hatta gereklidir.

Eşitlik ve özgürlük denklemi, her iki kavramda, mutlak ve ortak alaıılarla göreceli
ve fhrklılaşma öğelerinin belirginleştirilmesiyle kurulabiiir. Bu yapılabildiği ölçüde,
ıoplum üyelerinın eşitsizliklerden rahatsız olması, özgüriük ihialleri karşısında duyarlı-
lık göstermesi de beklenir. Eşitsizliklerden rahatsızlık duymayaı,ı, özgürlük ihlalleri kar-

şısında duyarsız kalan bir toplumda, hukuki düzenlenmeler yapılmış oisır da, ne eşitlik
sağlanabilir ne de özgürlük. İnsaıı onuru kavramının içselleştirilınesi, eşit ve öz_eürlük-

çü toplum üyelerini yaratmanın itici gücünü oluşturur.
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