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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-

1



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



ETİK irrEı,ER VE HUKUKUN
TEMEı, irrnl,Bni OLARAK

ixsex HAKLARI

ioaNNe Kuçunaoi*

Yirminci Yüzyılın en önemli başarısı, insan hakları llkrini iinplAna getirmesidir.

İkinci Diinya Savaşından sonra önplana çıkmaya başlayan insan hakları, yüzyılın son-

lanna doğru moda haline gelıniş, moda olunca da kavramın içi boşalmaya başlamıştır.

Bunun sonucu olarakinsanhakları s ay ı l an l arı n saylslndabirenflasyon, uiusla-

rarası kuruluşlarca kabul edilen insan hakları belgelerinde de gitgide artan bir kavram

kargaşası gözleniyor. İnsan haklarından bunca söz edilmesine rağmen, insan hakları ih-

lAlleri birçok ülkede ve uluslırrarası ilişkilerde pervastzcıı devam ediyor; yapılan hukuk-

sal düzenlemeler de insan haklarıyla bağlantılanarak yapılmıyor, yani insan hakları için
yaratacakları sonuçlar hesaba katılmıyor.

Neden? Benim görebildiğim kadarıyla, bunların en temel nedeni, insan haklarının

ne olcluğuna ilişkin bilgi eksikliğidir. İnsan]ar, insan haklarının ne olduğunu b i l s e l e
r, çoğunun bunları korumak için elinden geleni yapnıak isteycceğini ve kendini gerekli

bilgiyle donatmaya çahşacağını düşünüyoruın.
Rirçoğunuz hatırlayacaktır: iki-üç yıl once, kira aılışlıırıı,ıda bir düzenleııe yapıl-

ınış ve birçok televizyon kanalında kiraların aılışına gctirileıı sıı,ıırlama tııılışılmıştı: ki-

misi bıı düzeııleııcırin Anayasaya aykırı c,ılcluğunu, kiıı,ıisi cle tılıı-ıadığıırı savuııuyordu:

aına insııı-ı l-ıaklarıyla bağlantı kurana -pck vurgulanıaclaı-ı beğlaııtı kurarı bir tek hukuk-

çutllul clışılıdu ,rlısılıınaclıın, Örncğin şiiylc bakılııbilirdi hıı kııtttıye: insan]ırın hıırınıı_

ğı cılınası, bir evde oturması temel bir hııktır. Kİra artışlarına çİzilt-ıı sinır-l'ıni bİr eko-

ııoıı,ıik lııkka çizilen sınır- yurttaşların bırrını-ı-ııı hakkının kı'ırııı-'ııı'ııısi için. clo1ııy'ısıyla

bazı ytırttışlıırıı-ı bu koııucla başka bazı yıırttaşlara karşı koruııııııı:ıı ii:iiı v;ıl-ı1]1,-' bir ciii-

l'ı.,ı ı )l lıı,ı ııı.ı Kııltır.,,li. I liı(ellepe ('nirer*ıltsı.

99



zt:ıülçnıedir. [Ju nedenle, tartışılnııısı s(iz koıitısu olan, kira artışlırrına bir kısıtlama ge-
tirınenin k e n cl i s i değii, kiraları yükseltıııe tıraıııclır. Ayrıca. açık bir insıin hakla-
ıi ve özg(irlükler kavranııyla konuya bakıldığında, burıun .-kimilerinin öııe sürdiiğü gi-
bi- bir lıak kısıllan-ıası olmadığı ve nedeır olmadığı, hcle helc bir teınel özgürliik kısıt-
laırıası hiç mi hiç olmadığı görülebilir. Arna böyle bir tarıışma olmaclı, ya da <ıiduysa
beır rııı;ı rastlaınaıiın,ı.

liu örncği, iıısan haklarından bunca söz edilmesine rağmen. iıısan haklari ile soınut
ola1,1ır aıırsında nasıi bağiaııtı kurulamadığını beliılmek için verdim. Bu da, insan lıak-
iaııı-ııır nc oiduğunun pek bıiinmediğini düşündürüyor.

Şiındi sizlere , "insan hakiarı nedir?" sorusuna bilgiyle tenıelendirilebilir bir cevap
sunmaya çalışa.:;r rım.

Bu, ilk bııkışta çok yalın sortı, insan haklarına ilişkin teorik çalışmalar için olduğiı
kadar, insan haklarınııı uygulaııınası için de sorrı!ınası gereken en temel sorudur; çüırkü
bunun cevabı, iı,ısan haklarını diğer haklardan ayırdedebılme ö l ç ti t ü n ii oluşturu-
yor.

İnsan hakları, her şeyclen öııce bir fikir, bir ctüşüncerlir - insanların tarihe getirdik-
leri, çok tarklı değere sahip çeşitli düşüncelerden biri. Şu düşünce: insirnlar. i n s a n ol-
dukları i ç i n -tavuk ya da fil olmadıkları için-, yani bazı özellikleri ve doğal olanak-
ları olan insan türünün üyeleıi olclukları için -yediğimiz ekmeği yapnış, her an kulian-
dığırnız elektiriğin çeşitli kullaırııı-ıiıııırıı bulmuş, bazılarımızın okuduğu Küç,iik Prcnsi
yazmlş. hakkaniyet düşüncesiı-ıi gctirıniş, ombutsnıdü1 kuruınunu kı.ııınıış lıir türüıı üye-
leri oldukları için- özel bir muaııcle görmeleri gerektiği diişünccsi. Kişiler birbirine iiy-
le bir şekilde muanıele etmeli ki, insanın bu doğal olanaklıuııiı gerçekicştire b i l s i n l
e r, cliye düşünülüyor. Çünkü gerçeklikte insanların çoğu birbiriı,ıe bbyle nıuamele ct-
ıniyor, ya da başka insanların bu olanakları gerçckleştircbilmeieri için gcrekli olan ko-

şulların oluşmasını bilerek ya da bilıncyerek engeiliyor.
Eı'rensel İıısaıı Hokları I}ilılirgesiııiıı 1. mac.ldesirıtlc 'Bıitüıı ir,saıılar lıaklar vc

oııur/dcğer bakıınındaıı eşit doğariaı,. Akıl ve vicdanlıı ciiıııatılmış[ardır vc birbirleı,ine
kıı.rdeşçc da v ran m a l ı cl ı r l a r"ricnilirken, dilc getiriln,ıere n iy e t ie n ile n
b u olsa gerek. Bu ınaddc. yııııı.lmıl,gçşllın. ı.ıluslararası iıısaır hakları belgelerinin teıne-
linde buiunan insaıı hııkiarı ııı,ıl.ıyısıııı cliie getiren tek ıırac-icieclir.

İırsaıılar, başka iıısaııiıır tıırafındııı belirli bir şekilcle -"karcleşçe"- muamele gör_
rneli. (I{iç şüphe y<ık ki iiatıij ve Kabil karcleşler gibi değil.) Aırıa nasıl'] Tek tek iıisan
hak|;ıı,ı bu ı.ıuaınclel,i saptaıııVıı cııiışıyıır.

Röylece ııısan [ıak]aıı: iıısııııııı bazı rioğal olanaklarının -değerini bildiğimiz bazı ola-
naklıırııı- gerçekltışeiıiliiiiğıııiıı koşullarına ılişkin taiepler gctiren ilkeler oiarak karşımı-
za çıkıycır. İnsan hak]arı1,la dile gelirilınek istenen, en temelde şudur: arıcak bu kcışullar
varsa, kişiler nonnırl tıiarak 1ve islisnalar her zaman olabilir), insaı-ıııı clahıı önce sözünü
ettiğiın doğal olanakiarını ve bu arada etik olanaklırrını gerçekleştireiı i l i r ] e r.

'.
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İşte, herhangi bir hakkı i n s a n hakkı yapan özellik de btı tür ınuırnıeleyc iiişkıır
bir talep getirınesidir.

*

Tırşıyıcıları bakımından insan hakları kişi haklarıdır. Şiıncii bu önerilen kavraın vc-

ya ölçütle kişi haklarına baktığımızdır, _cöriirüz ki, h e r kişil le iIgilerinde birbirinc bağ-

lı olmaklırve birbütün olıışturmaklabirlikte, t a l e p le r olıırakbazı önemli farklar
gösterirler: bu talepierden bir kısını insanın dcığal olanaklarıyla doğrudan doruya ilgili-
dir; başkabirkısını bu olanııklarıngeliştirilmesi ıçin _q e n e l «ı lıırak gerekli tinko-

şullarla ilgilidir; başka bir kısrnı ise bazı de ğ iş k e ıı koşullıırlıı ilgilidir. Bunun

içiıı ben, 'iıısan hakiarı' teriınini, ancak ilk iki tür talepler içiır kullann-ıak ve insan hak-

ları kavran-ııı,ıa, kişinin güvenliliğine ilişkin talepleri ve/ve_ya "temel özgürlükleri" ile

insaırııı cioğııl olanaklarını korumanıIı ge n e l o i arak öı,ıkoşullıırınırilişkin talep-

leri (beslenn-ıe, sağlık, eğitim. çalışma v.b. hakları) kapsan-ıanın uygun olduğunu düşü-

ı-ıüyoruıı.
İük tılrden talepler, cioğruclan doğruya iıısırııın olanaklarınırı gerçekleştirilebilıne-

siyle ilgilidir. İnsarıa özgü etkinlikleri gerçekleştirirkeır kişilere dokunıılınaması ta]ebi-

ııi dilegetirirler.Birdevlettarafından verilemeyecek, aııcııkkişilerdekişiler-
ce s a y g i g ö re b i i e c e k (veyıı ihlil eclilebilecek) hakları korunratalebinde bu-

lunurlar. (Devlet görevlileri de kişilerdir.)
Böylece bu hıklara saygı, etik bir soruır cılarıık karşımıza çıkmaktadır. Bu haklar ko-

ntısuı]da devletin rolü, ihlAllerini önlemek. ihlnl edildikleri zaınan da dengeyi yeııiden

kurınaktır; ya da devletteıı bu beklenir. Bu hakların korunnrası. ancak onları i h l a l

etıne giriş im leri olduğu zarnan sözkrırıusuolabildiğinden; devletin buhakla-
rı koruınası, bu haklan yasaların güvencesi altına alması, yaı-ıi bu hakların ihlAlini yasa-

larla ijnleıı-ıeye çalışması, ihlil etme girişimleri olduğu veya ihiAl edildiği zırııan Ca çe-

şitli orgaıılarıyla araya girmesi demek olur. (Bunları söylerken, devlet organlarınııı cla bu

haklırı ihlll ettiği, bunu yapmakia da o devletin temellerini sarstığı durum]arı, kuşkusuz-

unutuyor değılim.) Geieneksel adlarıyia kişi özgürlüğü ve güvenliği gibi hakları ve ge-

rektirdikleri (:hiçkiınse esir ya da köle durumunda tuıulmayacaktır; hiçkimseye işkence

ya dıı acın-ıasız, insanlıkclışı, aşağılayıcı ı-ııuamele yapılmayacak, bu tür ccza verilmcyc-

cektir; hiçkiıı-ıse keyfi olarak tııtuklanmayacaktır) ile düşünce, kanaat, itııdc özgülükleri
bu tür haklardır; herkesten insanın değerine dokunı-ı-ıaına isteıninde bı"ıluırurlar.

"Temel özgürlükler" denen özgiirlük]er. bu kişi haklıırının yasal güveııceleridir; bir
kişi iıısan olıırak cılanaklarıırı gerçekleştiren etkinliklerde bulunurken, o kişiye hiçbir
nerleıile "hiçkiınse"niı-ı dokunınamasını güvence altına alırlar. Yasal geçerliliği oian bir
belgede yer almaları, herkesteır istenebilıneleriı-ıi güvence altına alır, aına bununla btı

haklara saygı gösterilmesi sağlanınış olmaz.

Buhak]ar, bütün i ısanlartıt eşit olduğu haklarınbirkısmınıoluş-
tururlar. Korunduğu yerde, ilgili öz_eürlükler v a r tl ı r: kişiler yaşıyorlar bu ijzgürlük-

leri; korunınadıkları yerde ise, güvensizlik -ya da anarşi ve tercjr-- egeııendir. Ve dev-
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let organları tarafınclaı,ı ihlil edildikleri yerde, orada baskı vardır, demektir. Televizyon-
da bir defa bile haberleri izlemek, dünyada olaır biten konusunda bir fikir edinmek için
yeter: herkes bütüı,ı insanların onur ve cleğer bakımından eşit olduğunu resıIen ilin edi-
yorsa da, dünyamızııı döıt bucağında, neredeyse her yerde, güı,ensizlik ve baskı ege-
n,ıendir.

-*

Bütüninsanlarıneşitolduğu, herkişinin insan olarak s ah ip o ld u ğ u, yani ta-
nınmalan sözkonusu olmayan, ancak gerektirdiklerinin yerine getirilmesi sözkonusu
olan bir grup temel hak]ar daha vardır. Bunlar, her kişiye insan olarak olanaklarını ge-
liştireb i 1m es i n i sağlayan önkoşullarailişkintaleplerdir. Sağlık hakkı, eğitim hak-
kı bu tür haklardandır. Bu haklarla ilgili karşılaşılan güçlük şudur: bu hakların sağlan-
ması, başka bir tür haklara bağlıdır; ancak dolaylı olarak, devletin kişilere t a n ı d ı ğ
ı haklar -sosyal, ekonomik ve siyasal haklar- ve her zamal değilse de, çoğu zaman
siyasal kararlarla kurulan kamu kuruluşları aracıhğıyla k<ırunabilirler.

İlt grup insan haklarının tersine, bu hakların korunması kişilere d o ğ r u d an
d o ğ r u y a bağlı değil, bir ülkede yapılan düzenlemelere ve alınan siyasal kararlara
bağlıdır. Ama şu ya da bu kararı almanın da kişilere bağlı olduğu unutulmamalı. Bu
haklar, her ülkenin koşullarına göre sınırları farklı genişliklerde çizilmesi sözkonusu
olanve yasalarla t an ı n an başkahaklararacılığıylakorunabilirlerancak. Bu hak-
lara çizilen sınırların, korunmasına aracılık ettikler hakları koruyup koruyamaması, bu
sınırların birülkedeki bütün y u rt t a ş ların eşitliği ve o ülkedeki koşullardatemel
haklar için yaratabilecekleri önceden görülebilir sonuçlar hesaba katılarak çizl|ip çiz||-
mediklerine bağlıdır. Bunlar, b ü t ü n i n s anl ar ı n eşitolduğu temelhaklardeğil,
birülkedeki bütün yurttaşların eşit olduğu haklardır.

*

Böylece kişi açısından bakıldığında etkin ve edilgiır anlamda etik m u a ın e l e
i l ke l e r i yada normları olan insan haklarına devlet açısından bakıldığında, insan
haklarının, bu muaııeleyi mümkün kılan koşullan dile getiren normlar olduğu görülü-
yor. Başka bir deyişle, devlet açısından bakıldığında insan hakları, toplumsal ilişkilerin
düzenlenmesinde dayanılacak normlardır - yani çeşitli düzeylerde hukukun oluşturul-
masındıy'türetilmesinde hareket edilecek temel öncüller ve kamu işlerinin yönetimiıri
belirleyecek normlar. Pozitif hukuk bunlara göre türetildiğinde ve kamu işleri bunlara
göre yönetildiğinde, kişiier, herbiri yapabileceği ölçüde, insanın (insan türünün) daha
önce sözünü ettiğim doğal olanaklarını gerçekleştireb i l i r l e r.

İşte insan haklıırı, toplumsal düzenlemeler için, hukuk ve siyaset için e t i k ilke-
ler getirme girişiınidir.

Vurgulamak istediğim bir nokta da şudur: bugün yaygün bir şekilde kabul edildiği
gibi insan hakları hukuk d eğ i l d i r; hukukun türetileceği öncüllerdirsadece-farklı
gerçeklikkoşullarında adalet i g erç ekle ştirecek h ukuku n öncülle-
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ri. Bu da şu demektir: yasalar açık kavranılmış insan hakları normlarına daYanarak oluŞ-

turulursa, yani insan haklarının talep ettiği muamele güvence altına alınırsa, kişiler in-

san türüne özgü bazı olanakları gerçekleştirebilirler.

Uluslararası insan hakları belgeleri de, yasalar ya da anayasalar değildir. Devletle-

rin s ö z e d i m l e r i dir. Böyle birbelgeyi imzalayan birdevlet, diğerdevletlere,

ama herşeydeır önce kendi yurttaşlarına bir söz vermiş oluyor: çağın ve ülkeniı-ı gerÇek-

lik koşullarında yapılacak toplumsai düzeırlemelerin başka norınlara veya düŞüncelere

göre (ya daçıkarlara göre) değil, o e v r e n s e l n o rm l ar a-insan olan herkes

için nruaınele talepleri getiren bu normlara- g ö r e yapılacağı ve kaınunun onlara gö_

re yönetileceği sözü.
Ne var ki çeşitli uluslararası iı-ısan haklıuı belgelerini yukarıda sözünü ettiğiın öl-

çütü ve norınlara ilişkin bazı teorik farkları gözönünde bulundurarak okuduğumuzdır,

görüyoruz ki, orada yer alan normlar, aynı türden olan nomiar değildir, bazan cla birbi-

rini çeleır nonılardır. Bu da insan hırklarıırın yaşanrda korunmasını engelleYebiliYor.

Bu saptama, genel olırrak normlar üzeriıre ve hukukun oluşturulması ve uYgulan-

ması için teınel-evrensel normlar olırrak insaı-ı hakları iizerİne, bugün ı-nevcut olan du-

runlun ışığında -yani yaygın ifhdesiyle insaıı haklarının "kötüye kullanılması" örnekle-

riniıı ışığı altıırda- yeniden düşünmemizi zorunlu kılıyor.

J.

iırsaıı lıakları ne türden normiardır? Bu soruya cevap verebilmek iÇin, izninizle, ön-

ce gcnel olarak normlara ilişkin birkaç söz söyleyeyim.
Norırıların varlığı _<ieğişik ve değişkeı,ı normların varlığı- bir olgudur. Bu olgu da

insaırın bir yapısal özelliğiyle ilgilidir: topluınsal ilişkiler kurnıa, yani belirli kiŞiler ta-

rafindaır üstlenilen roller yaratma özelliğiyle ilgili.
Norınlar, belir]i bir grupta bir düzen getirmek için, dolaysıyla kişileriıı davranıŞia-

rını belirlemek y a rl a belirli bir grubuır üyeleri arasındaki topluınsal iliŞkilerin (etik

ilişkilerindeğil,toplumsaliiişkilerinl)nısılkurulacağınıbelirlemekiçintüretilir]
e r. Belirli bir topluınsal rolü üstleneırin ya da kendini o rol içinde bulanın, bu rolü oluŞ-

turan ırormlara göre davranması bekleı-ıir. Ayrıca da kişileriıı, baŞka kiŞilerin YaPtlkla-
rını bu norıılara göre değerleııdirmeleri isteı-ıir.

Norııılar, .genellikle, gereklilik önerırreleri ya dıı -bilirlik örıermeleri olarak dile ge-

tirilirler. Bu da, normların bilgi önerıneleri olınadığı, bu önermeleriı-ı onları ortaya ko-

yandan bağımsız bir rıesnesi olmadığı anlaınına geliyo1. Dolaysıyla normlar, bilgiler gi-

bi nesnelerine gidilerek, doğrulukları-yanlışhklan sınanabilecek türclen öırermeler de-

ğilclir. Bu, norınlarııı en teınel epistemolojik özelliğidir. Belirli bir rıorınu değerlendir-

ıı-ıecle karşılaşıian gtiçlüklerin kaynağı da budur: norınlar cloğrulaırıp-yanlıŞlanamazlar.

Norınlıırl değerlendirınek içiır, farklı bir bilgisel yoi izlemek gerekir.

1 Bu tark için bkz.: İııanna Kuçuradi,6ıli, Türkiye Felsefe Kuriımu Yayınları, Ankara l999. ss. 3-12.
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Nonn önennelerini bilgi önermeleriyle karşılaştırdığımızda, normların düşünceler
olcluğuııu: farkiı bilgisel niıelikte öncüllerden ve f-arklı akılyürütmelerle türetilen diişün-
celer olduğunu görüyoruz.

Bir norırıun değersel niteliği, öncül]erinin biigisel özelliğine bağlı<iır. Bir normun
bilgiseltemellendirilmesi de, kaynağına, yani türetildiği öncüllere g eri g i de b i
l m e y e ve bu öncüllerin bilgisel niteliğini görebilmeye -yani türetildiği öncüllerin bil-
_eiler nri, yoksa başka norınlıır mı ve başka normlar ise, bunların ne özeliikte normlar ol-
cluğunu görebilmemize- bağlı.

FIernormuntAbi tutulması gerekenbu değerlendirme, birnormu geçerii kı l
m a Y ol ları n dan (vebu aradayasalaştırınadan) çoklhrklıbiriştir. Birnormuge-
Çerli kılma prosedürleri -toplumsal ya <la siyasal prosedürleri- belirli bir norm hakkıı-ı_
da bir konseı-ısus sağlamayı amaçlar. Bir ahlliksai nornıun nasıl eeçerli kılındığını göre-
bilınek, sosyolo.jık irraştınna eerektiriyor; bir hukuk normunun nasıl yasalaştırıldığını
giirınek için ise. en azınciaıı. onu yasalaştıran merciin -örneğiır parlameı,ıtonun- tuta_
naklarını okuınak geı,ekir.

Bugünkü dünyada. belirli bir norn-ı hakkında yalnızca konsensus aramakla yetini-
liyor; hakkıı-ıdakonsensusavırrılınayııçalışılan norınun e pi s te mo l o j i k ve d
eğe rs e l ö ze l l ik l eri n e pek b akı lm ı y or. Günüınüzdünyasında"cle-
ınokratik" karar almanın aı,ıa tehlikelerinderı biri de budur; çünkü bu, koırsensusla veya
oY Çokluğuylır insan haklarına ters düşen nonnların yasalaştırılmasını ve insaıı hakları_
na ters düŞen karırrların alınn,ıasını n,ıümkün kılıyor. Örnek]erini sizler düşünebilirsiniz.

Normların bilgisel-değersel özellikleriyle ilgili bıı söylediklerim, hem ahlAk norm-
ları, heın de hukuk normları için söz konusudur.

Burada, insan haklıırının normlar olarak özelliklerini -yani ahlak ve hukuk norm-
lırrından fıırklarını- belirtebilmek için, konuyla doğrudan ilgili olan yalnızca iki tür
normclan söz etmekle yetineceğiın: farklı bilgisel ııitelikte olan öncüllerdeıı ve farklı
akılyürütmelerle türeti]en iki tür norııdan: Bir tür norm]ar vardır ki, buniar farklı tarih-
sel gerÇeklikkoşullarında de n e yd e n, birçeşittümevarımlatüretir. Başkabirtür
normlar da vardır ki bunlar, insanların içiııde bıılunduğu eı-ı az iki farklı tarihsel cluru-
muı'ı. insanın bazı yapısal olanaklarının değerinin bilgisi ışığında (ya da iıısan oııuru de-
diğimizin ışığında) karşılastırılınasınCaı,ı türetiliyor. İlk türdeıı norııılar, istatik:;ei <ılarak
teıılelicııdiri]ebilir, ikinci türden norıılar ise absürde inclirgeıı,ıe ı-ııetotluyla] tenıe lleı,ıcli-
rilebiliyor.

İlk tlrden olan, kültürel normlar atiıııı verciiğim normların kaynağı, belirli doğal_
topluınsal koşullar ve thrkiı kültürierin insan anlayışlarıdır. Bunlar, belirli bir tarihsel
anda ıncvcut koşullarla ilgili ciavranış normlarıdır. Türetildikleri anda, türetildikleri du-
rumuıl koŞullarında, bir grupta dtizen kurmayı (ama değersel niteligine bakı]ırıaksızın,
sadece düzeı-ı kurnıayı) veya mevcırt düzeni korumayı amaçlarlar; yani böyle bir işlev_
leri vardır. Basiretle türetildiklerinde, türetildikleri koşullar devaın ettikçe, işlevseldır-

2 Retlııt'lio rul ab,ııırılııın, Türkcedeki yaygııı ama yanlış olan çevirısiyle "olıııayana ergi" ınetoıluyla.
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ler. Aır-ıa bu koşullar değiştiğinde, işlevlerini ve aniamlarını yitiririer; yani dile getirdik-

leri gereklilıkler temellerini yitirirler. Kuşaktan kuşağa aktarılan birçok geleneksei-gö-

reneksel (külttirel) normlar, bu türden normlırrdır. Bu kaynakiarı görülnıediği için, bu

tür normlar temellerini yitirdikleri zaman da korunmaya çalışılır. Hatta geçersiz hale

gelmiş böyle normları -"bizim kültürümüzdür" diyerek- canlandırma girişinıleri bile
olabiliyor.

Ne var ki zaman içinde, değişmiş olan koşullardan a y n ı konularda yeni norm-

lar türetiliyor, çok defa da bu yeııi normlar eskileriyle bağdaşmaz normlar olabiliyor.
"Değerler krizi" adıyla anılan olgı:nun kaynağı da bu olsa gerek.

Daha önce sözünü eftiğim ikinci türden normlar ise, insarıın değerinin bilgisınden
türetiliyor: bu değere zarar veren iıısansal ya da tarihsel koşuliar karşısında, doğrudan

ya da clcılaylı <ılarak bu biigiden türetiliyorlar - "öidüımemek gerekir", "ırk ayrımı yap-

maınak gerekir" nonnları gibi.
Bu ikinci türden normların tipik bir örneği insan haklarıdır. İıısan haklarının, ya-

şaında insan onuru korunacaksa. insan türüne ait her kişinirı ve bütün kişilerin (kim

olursa t,ılsun ve özel durunıu ne olursaolsun) g e n e l o l arak nasıl muamele gör-

mesi gerektiğini v e her insanın başka insanlara nasıl muamele etmesi gerektiğini dile
getiren normlar oinıaları da, türetildikleri kayırağın bu bilgisel özelliğinden ileri gelir.

Pozitif hukukta. her iki türdeır normlar da bulunuyor. İnsan haklarının a d 1 a r ı
anayasalarda yer alıyor, ırma aynı zamanda birçok hukuk norTnunuıı, ilgili kültürei
normların usulüne uygun yasaiaştırılınıısı olduğu görülüyor.

;k

Şimdi. insan hakları normlarının özellıklerini. yani onların ahlAksal-kültürel ırorm-

lardan ve hukuk normlarından bazı fıırklarını şöyle özetleyebilirim;
a) İıısan hakları. belırli tarihsel koşuliarda, insanın bazı doğal olanaklarının değe-

rinin bilgisiııden türetilen normlardır: insan türünün bu doğal olanaklarının gerçekleşe-

biinıesi için gerekli olcluğu ciüşünüleıı koşulları dile getirirler. İnsan,n değerini -varlık-
taki özei yerini- korumayı aınaçlarlar. İnsan hak]arının "evrensel" olmaları, yani insan

olan herkes için belirli muamele talepierini getirmeleri, insan haklarının bu kaynakia-
rırıdaı,ı ileri geliyor.

Kültürel norınlar ise, değişik ve değişken olan deneysel (yerel) koşullardaıı türeti-

liyor. Bıı noııılar belirli bir grubun çıkarlarını (genellikle başka gruplara karşı çıkarlıı-
rını) kcırun-ıııyı anraçlarlar. Birçok hukuk normu böyle kültürel nornrlardaıı türetiliyor
ya da böyle normların yasalaştırılması oluyor.

İnsan haklarının sözünü ettiğim bu bilgisel ve değersel özelliği. onların pozitif hu-

kuk normlarının doğrudan yadadolaylı oiarak türetileceği te m e l n o rm l ar ola-

rak kullanılmalarını gerektiriyor. Pozitif hukukun, birbiriyle kaçınılmazcasına çatışan
kişisel ve grupsai çıkarları korumak için bir cambazlık zernini olmadığının, adaleti _eer-

çekleştirmeyi ve insan onurunu korumayı amaçlayan ı,ıormlardan olı,ışması gerektiğiııiır
feırkında isek, insan hakları pozitiv hukukun öncüllerini oluşturmalı.
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Oysa şu arıda pozitiv hukuk, kimisi insan haklarından kimisi de kültürel anlayışlar-
dan türetilmiş normlardan oluşuyor. Bu da, birbirini çelen normların yasalaştırılınasını
olanaklı kılıyor.

b) Muamele g ö r m e ilkeleri olarak insan hakları, doğal ya da raslaırtısal özellik-
leri ne olursa olsun her insanın ve bütün insaırların etik olarıık nasıl bir mııan,ıele gör-
mesi ya da görmenıesi gerektiğini dile getirmeye çalışırlar. Bundan dolayı insan hakla-
rı yasama için temel ırormlardır.

c) Muamele e t m e ilkeleri olarak insan hakları ise, aynı zamanda kamu yaşaının-
da insanlararası ilişkiier için davranış norınlarıdır. Kaııu yaşamında bütün insanların
etik olarak başka insanlara nasıl muanele etmeleri gerektiğini, yani kamu yaşaınında
doğru eylemleriır3 asgari koşullarıırı dile getirirler.

Bu nedenledir ki, davranış ilkeleri olarak insan haklarının etki]i olabilmesi i) kişile-
rinkamu yaşamındaonlaragöredavraı,ıınayı içtenlikJe i ste me l e ri n i ve ii) herbir
hakkrnneyitalepettiğinin (kavraınının) aç ı k bilgi sine sahipolnralarını; iii) ayııı
zaınanda da, belirli bir durumda bir insan hakkının nelerin yapılması gerektirdiğini bula-
bilme y e t e n e k 1e ri n i-bu bilgisel yeteneği-geliştimelerini gerektiriyor.

Bütün ahlak ve hukuk normları -türetildikleri öncüller ne olursa o1sun- bir grupta
bir dü zenyaratnıayı amaçlar. Aı,ıcakşu soruyu dasormakgerekir: birdüzeninv ar-
l ı ğ ı insan haklarıı-ıın korunınası içiı-ı yeterli midir? Çok yaygın olan "düzen iyidir" de-

ğeryargısını aşmayl başarabilınişsek, h e r d ü z e n i n insanların insanlaşmasına-ya-
ni insana özgibazı olanakları geliştirebilmelerine- yardımcı olmadığını görebiliycıruz.
İnsan haklarının amaçladığı, insanların insaırlaşınasına yardımcı olan bir düzenin yara-
tılması, sürekli yaratılmasıdır.

Böyle bir düzenin yaratılması için hukuk ya da yasalar tek başlarına yetmiyor. An-
cak belirli gerçeklik koşuliarında insan haklarının açık bilgisiııden türetiien yasalar bu
nitelikte bir düzenin yaratılmasına yardımcı olabiliyor.

d) Bunun için, devlet açısından bakıldığında insan haklaır, belirii bir devlette
dev l eti n te m e l ö de v leri n i dile getirentalepleroluyor-herdevletin yurt-
taşlarına karşı ödevieriııi, başka bir deyişle de belirii bir devletin çeşitii organlarında gö-
revli olanların en temel ödevlerini. Bu ödevlerin başında, insan haklarına uygun yasa-
lar çıkarmak geliyoy' ve devletin bu ödevleri arasında, insıııı haklarına uygun olarak çı-
karılan yasaların uygulanınasını sağlamak ve bundan da öte. bu yasaları tek tek duruın-
lara uygulayacak olanların (devlet ve kaınu görevlilerinin, yargıçların, savcıların v.b.),
bunu yapabilecek hale gelebilmeleri için eğitilınesini sağlamak da bulunuyor.

İnsan haklarının korunabilınesi, herbiriınizin onları koruınayı içtenlikle isteınenıi-
ze ve işbaşında bunu yapabilmek için gerekli olan insaıı haklarına ilişkin bilgi ve ilgili
diğer bilgilerle donatılmış oln,ıaı-ıııza bağlı görüniiyor.

3 "Doğru eylem"in anlamı içiı-ı bkz.: İoanna Kuçuradi, Eıik,a.g.y., ss.78-8l.
4 Ulusal hukuku ve mevzuatı uluslararası insan hakları belgelerine uygrııı hale getirmenin anlamı dı bu olsa gerek.
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