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H ukukq Felsefe D üşünmek

Hayrettin Ökçesiz

selnincr başlığtnda vcr ılan "Hukıık lcIscl'csini Yçnidcn DtişLinmck" iba-
rcsiııi okrıcJtığtııırda. onrın bizc bugiin. "hrıkrıkı 1,cniden bir telscli cltişünınek":
bclki "vcni tıir t'clsct'c dtişı:iı]ınck" gercksininıiylc kaı,şı kaı,şıya bLılLıı]dtıguüıütızıı
ınlatırıa,v' a çaltştığlnı dLişilndtinr. "Hrıktık T(Jl,rlleı,ı. ill.Jı1 H.]klılı ıe Aıray,asalar"
diycrck ıı,dından gclcıı kısıır,ısı ciddi bir sıkıntıyı işarcı edcı,gibi giirlina]yordu.
()tc yandaıı bu senıincr bış]ığını. dilşütüiilnıüş hııkuk l'clsct'c]crinin. philıı.ıophiı
7.ır,ırııııiı anlıırııncla. gclcccğc vaıısıırıasıııı sığlaır,ıık bıkınıındaı,ı. t'clscii yapıııayı
s|i,diirınc çıbısı o]arirk da anlaınak tniinıkLindil. ''lIukuk Felsel'csini ycnidcn clii-

şilnıııck" bclki bunlaı,rlan daha başka biı kaygı,v-ı dul,unısanıınıızı bckliyorclu.. .

Bu sanı]ırın hcr biriı,ıin isabctli vc gcrçck olduğtınu söylc]ncktc bir sakınca
brıluırııuyor: llukuka .ıtıılrlr,ıı bir iilscti düşiiniildiiğti bir döncıııdcyiz. lIukuka
ı,oıi bir t'clscİ'c arayışı içcrisindcyiz, Bu gayı,ctin aslınıla. siiregiden _/elıelenin do-

ğtıl okı_şırulo keııdi ııijtcı,tı:ı .ı,trini ulııtıi durumrında olduğunu bilivoruz, Nihayct.
kcndisiı,ıden buııca uzak diiştüğilnüzü gördüğüıniiz bu ycrdc l/ııiiıık Felsc/i.ıiıi
ı,orılı nıa çağı rııaııı: gerckı iğin i bilgclcr biZc ıSraİIa Söyli'ıyor.

Gcçcıı yüzyılın "biçiııscl l,ıukuk dcvlcti" çcrçcıcsindc gcrçeklcşcn poziüi\ ı\t
ı,c kaı,ı,aınçı hukuk uvgulaııasına karşı ycni ı,e t'arklı bir doğal hukukçu yclpazcdc
nıücadclc verilnıişkcn; bugiln yclıidcn biçiııscllcşnıiş bir hukuk dcvlcti olgtısu
çcrçcı,csindc ayı,ıı tulrı]nlarla. kürcscllcştirıncı,ıin taşcronluğu roltinilı biçildiği bir
hııkuka yiııc t'clscicylc kaı,şı durnıak gcrcksininıi duyulur olmuşluL ÇLiıkii bu ycni
aşaıı,ıada karşı tarafdı ke],ıdi sjlahlarıırın ıncşruIuk kılıflarını t'clsef'cyc sipaıiş ıcr-
ııcklc ıncşguldiir.



Cijrii]üyor ki. hı.ıkuka ycniclcn iclscla diişi]niildüğti. hcr kcsiınin ycıi bir t'c1-

scl'c araylşı içcrisiı,ıc girdiği bir yüzyıldaylz, Hukukıın ycnidcn fclscfiylc diişiiniil
dtiğü bu aşaıİa. ycı,ıi doğuırı sıııcılıırının 1,aşandığı bir siyasal-topltımsal gcrçck-

Jiğin zonınluluklarıı,ıa bakıı,ıanızı cıırrcıliyor, Yargıcın işi zorlaşıytır. O ycnidcn

ö7giirli]ğc ıııahkı.ııı cdiliyor. Mcınuı oln,ıanln ccnnctindcl] ycnidcn koı,uluvor.

Aslınıla kalıpJar dcğişnriyor. Tahakkünrih ,nanlığı, tutkusu vc düzcncğiylc.

karşı kiıymanın nılru ı,e yazgısı bildik bir çarkın gcrçckliğini aslı unutturnıuyoı-

]ar,,,

Hukuka t'clscfc düŞünmck^ başka toplulukların giriştiği ıc llltızol]arın lırı-

kukun niıcliginc i]işkin düşLindüklcİindcn vc dtişünııclcrindcn frarklı bir .ır.ılışı
dilc gctiriyor, Bu ttıpltıluklaı siyasctçiJcr. yargıçlar. diğcr u),gu]amactlar. dogmalik

hukı,ık bi]iııcilcri. buıılaı-a bçnzcr başkaca "cylcııı-krırgf' ırktörlcriclir. Bunların

yıplrkları. ıraclıklaıı t'clscl'c. giidtilcnıııc bakıııınclan 1]lozoflardan yoğun biçiııdc
vararlanıııasına rığmc],ü. daima filozol]arınkindcn başka bir şey olııruştur. Brı. krı-

raınsaI ilgiy]c diişilnülcnlcriıı. eylcmscl bir kaygıyla gözdcn gcçirilüncsi(]ir

Brı aır]amda hukuka f-clsçi'c hcp dtişünülıniişttlı. "IIukuk" asJında çıplak bir

olgudur. Topluınsal yaşaını biçinılcndiı,iı. yönlcndiı,ir. iktidar kalıplarını kıırar.

kurgulır, Sayısız önıcklcriylc. kimilcrinin kaışısında vc göziiırde asar. kcscr. kı

ı,ar. clijkcr.,, Niha.vctindc "lrcrkcse I,ıakkını \,crir" (ıı/ım t,uitluc1. () bir olguclur.
''Htikuk" olııp tıIıııadığıırı bız taılışır tlururuz. Brı olgunun cgcıncnJcri. giiçlcrini
pckiştinıck içiıı bu tartışınal,a nıı.iclahalc etınc_vi konunlartntn öncın]i biI yönti

olarak göriirlcr. liukuka fi]sctc dtişiiniirlcr. Oysa biz brı lıukı.ıkun ırc dcnli adil

ya da hukuk oldı,ığuntı tartışlrkcn. onlar ıda]ctin vc hrıkukun kcıırli koydtıklırı

şcy oldtığunu diktc çtmcnin tiinı stısyal-siyasa1. sosyo-psikolcıjik araç-gcrcçlcrini

başarıyla kııllınmaya bakarlar. Bijyle bık!ldığlnda. llabcnnas'ın tahakkümdcn ari
jdcal diskuıu bir saldi]lik olarak göriinüL Yanlış dcğil. aıııa gcrçckıen lrlcrıl lıir
tartlşlıa ortan]l.,, Tiırtışt],üanın kcndisiı]den vc kcııdisinin süı,ckliliğini sağla_vın

hakikat değcrindcn gayri bir idcali o]abilir ııi gcrçcktcıı'l Tarttşmayacağız; ya da

taılışmak istiyorsak. bunıın bışka bir aıılanltnın vc amacının olnıası olanaksız. ılc-

nıck gcliyor akla, Dcmck ki. tartışmayacaksak. tı zanıan diişünülcnin bir ıahlrkkünı

aract olmastna tı),guır]rığuyla ilgilcncccğiz.

Hı.ıkı.ıka ltlsct'c düştinnıck ona ycıridcn bir lclscti düşiinıncksç. bıı. iinccki
fclsclcııin lşlcvsiz kıIdığı: ()ntı göZdc!r gcçirıı,ıck gcrcktigi. cski anla]n iirgu\i])

lc tahakküıııc yctcrincc hiznct cdcnıcdiği gibi kaygılırJa ycnidcn bir zihinscl-

ktiltüIcl ctkinliğc girişmçk niyctini içç.cbilir. Bu bir onarııa, gc]iştirnrc olıbilcccği
gibi. lıukrıka ycni bir ]'clscf'c düşiinmck dc olabilir. Bu siıır duruııda. tahakktimiin
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ycni aktöf]eriı,ıin tarih sahncsinde bclirdiklcrini vc ka]ıçılık]arınıı,ı ycni anlamla-
ra gcrcksiıriın duyduğunu. aırcak ycni an]anılarla tal,ıakkümlcrinin siircbilıncsinin
olanaklı bulundıığunu söylcııcliviz.

Bu bclki kaderci ıc kinik biı yaklaşınrdır. Aını. d., f.]. l-,'tıLıı,] bir r/ı, iıır'yc
dönaişliiri]lıncsi. bı.ıııtıııla kalıcı vc cgçıncı kı]ıı,ııııası. bu anlımsal güçüıı aktarıI-
ıllısı vc ijğİcti]ülıcsi. k(jkLindcn çüriiliilnıcsiırc izin ı,crilnıcı,ııcsi gibi cğilinılcrin si-
yasaI 1,apıvı biç inılcııdirnıcs i. krıırıınlaştırıııası. kcıı,ıikleşıirıııcsi dc o dcııli, nahrış,
lcrliı,gin cdici duygıı \.c dtiştincclcrlc algılanirn bir gcı,çcktir.

Fclsefe. baş kaldırmanıı,ı da içindcdir: Ycni bir hayat düŞünüldüğü için baş-
kaldınrkcn. başkaldırının biı,hayati gücc dayanmak ihtivact vardır, Bııı,ıları bazcn
birbirindcn ayıı,ınak zorlaşır. tsiri diğcrinin ycrine gcçcr durur. İnsaır Marks'ın
dediği gibi, yaşadığıııca dtişiinmçz sadcce. O düşündiiğüncç dc yaşar. Yaşan,ıın.
eylcınin. tıiııl oIup bilcnin diişünn,ıeylc. ltlsef'cylc gidiş gclişi böylc bir şcy. Mırk-
sistlcr bunıı ıckyönlii bir yol olaı,ak göriirken. Vaı,oluşçujar tçrSinç yürtinlr,yı ontıı-
lrı biı, duruş olarak alkışlıyorlar,

Hukuka t'clscf'c düşünüek'tc lüm kaygtnın. önemli bir yöntiyIc. ıncşruluk ara-
yışı olduğunu; bu arayışın tüm iIıtirısıııın tahakktiındc diiğiimIcndiğini gtiriiyoıuZ,
Aııra ycı,ıi bir paylaşını tasarıınıylı başını kaldıranların hukuka düşündükleri yeı,ıi
filseli dc, dii7cnc dönüştiiktcır sonra, biı,başka tahakkı:imün t'elsefisi olacağının
tohuıırlarıııı taşıyacaktır. Ancak bunun kısır bir döngüseLliğc saplanırıı olacağını
sijy]çycn]eyiz. İlcrlcycıı biı burgusal dcvinitnin tarihin yasaIarıırdan sayılııası ge-
rcktiğini düşünüyorum.

I{ukrıku düşiinnıck jIc lıııkukı f'clsçtt dtişiinmck arasıırdı: giinüırıii7Lin yerel-
kıirescl sivasıl olı1,1arı kırşısında. I,ıı.ıkı.ık irdııra olan bitcır]crc bakarak bizinı ilkiy-
le biı,likt.-. ikincisini dc dtiştilr!]ıck duıunlundı brılı.ındı.ığrınıuztı söylcnıck gcıcki-
yoı,: Bir yındın. çıplak gcrçckligc hukuk biçcrkcn. bir bışka vandan gcrçekliğin
bir biçinıdc ııorırılara sıkıştırıldığı ıneı,zrı hrıkrıkı ırıcşrrılı.ık argiiıııaırlaı,ı kotırırıak
tçlışıyla biz hukukçular "Hukuk Fclscf'csi"ıliüı tczgahlarındı ırıckik doklıyoırız.
Aııırç-arıç şcınısında koşullu diişiiımelcı,iıııizin gercksindirdiği anIanı öı,ıülcrini.
htıkuktı dılşiincnlcrdcn ijdtiıç alıııa1,,ı çaiışıyoı,rız. IIı.ıkuku tliişünııck pilr mahi-
yçt ilgisinrlen ciıha başkir biı,şcy dcğildir, Bu ilgi1,1c sövlcncır]cr. sosyal siyasal
lıcdcllcrc en uygLın taşıytcıIar olabilı]]cklcdir. Tcorinin pııtiklc ilişkisi vc pı,atiğin
teorivç oları ilgisi bu yönLi!,lc dc hukuku uiydirn,ıcyc. gerçckliğe nornıatif kaplar
kıııgulanıaya yöııclik çalışınaıııı,ı zcmiıtindc vçı aInıaktadtr
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Bu tiiıııcc çcı,rcsindc 1aıtışılanJarl izlcdiğimizdc, bu tüınccylc !ılaşılmak iStÇ-

nenlcrin 1üİltllüğünc r,,c aralarıırdaki çclişkilcrc baktığııı,ıızda. buraya kadar söyIc-

diklcriınin irtıııik vc kinik hatları daiüa da bclirgin lcşiyiır.

Brı ıümccı,ıin istisnasının bulunmadığını biliyonız. insan onuruna hiçbir su-

.cttc dokrınLılan,üaz. Bu nor]]]Lın düşiinscl vc o1gusal köklcrini gözönünc gctirdiği-

miz,jc. bu istisnaslzlığı kolaylıkla onıylayacağınıızı görebiliriz. Ancak. bu onayı-

nıızla birliktc^ pck çok ı,c fhrklı dcrccclçrdc istisnantn. yuıttaş olarak. htıkukçrı ya

da fclscf'cci olarak biziıı açlk va da iistü örtülii Iızan]ızla gündclik yaşaml tclörizc

cttiğini kinıc nasıl açık layabilcccğiz?

Kimiır olıırsa rılsrın. Söz giicünii inant]masüı]dan irlıyor. Söz. güciin sijzij dc

olabilir. Gtiç. bizi kcndi siizünc i]lanLllriırak lrLlkmül]ii Silrü) ()r. (iücün siyasl prati-

ğiysc. insan onuruna bıı dokunrıJnıazlığın ı]lutlak o]mad]ğıDı. scrgilcdiği pck çok
fiiliylc göstcriyor. Güç bu fiilIcrinin rctoriğini başaııyla kurguluyor. Drıkrınmanııı

haklı lığı alkışlaııır o1tıyor,

HcI güç insan oı,ıunına rlokıinnıaya n,ıcylcdiyor, İnsan ııırurunun koşulsuz do-

kulıı,ı]amaz oldtığuırrı saı,unanlar SöZiin giiciinü kurıl]ilkta ikircik]i kalıyorlar vc

asla 
,v. 
cterJi niccliğc rılaşan,ıı1,orlar. Bu yiizdçn anayasalırda böylcsinc bir kannaşa.

boz bulanık bir ha] söz konrısu oltıyor. Fiilcn sayısızca vc pcrvasızca dtıkıınu]an

İnsan onrırrına hukrıkla ı,c t'clsctt1,1c dc dokunıı lab ilcccğin in "hukuka yenidcn lcl
Scfc d(lŞiinnlck" anlamıncla birkaç iiı,ncğini burada Zikrçtmck iStiyo.un,ü:
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I]ugiin]crde ycniclcıı gündcırıc gcliriIcn an.ıyasayı dcğiştinİc çabııları vc ça-
lışn,ıaları arasıııda. kimi laslaklırda. öncckilcrdc olduğu gibi ycnilcrindc dc. AJnıan

Anayasasının birinci maıldcsınde ycr alan bir hükmiin ilk tümccsiı]in anayasamıza

itlıa] cdilııek isıcndiği göniliiyor. Brı hüküm Avrupa tsirliği anayasa taslağında da

ycr almıştt. Doğu Blokııı,ıdan Birliğc gcçcn dcvlcllcrin ycni anayasalarını da süs]c-

1,cır bu yalın vc çarp]ct tiin]cc şöylçdir: "Die Wiirclc dcs Mcnschcn iSt unanüastbar"
"ınsaııın onııruna dokunrılaııaz",

ilk örncktc Hobbcs. Iioussçarı. I-ichtc vc Kant'a dayanarak. "diişn]an-dost'^

katcgorilcrini kuJlann,ıış olan (NasyonaI Sosyalist siyasetin iinlü düşüntirii) Carl

ScIıııitt'c tı_"-grın biçinıdc bir "ytııltaş ccza Iırıkukuı-diişııaıı ccza hrıkuku" u1ı,ıını

tası.lını!,or, Dçr,]ct ilc sözJcşııc yapıııış biı-cylcrin. dcvlctc karşı ilcri çiirdiiklc-

ri vc dçvlctin lck ıncşruluk ncdcni olan "giivcıılik hakkı"nln ko.unınasl gijıü}iln

tcn,ıclinc ycrlcşlirilivor: "Ilcr kinı kişiscl daı,ranışında yctcrIi dcrçccdc bi]işscl



güvcı,ülik sunamıyorsa, kişi olaIık ııluaınclc görncyi bcklcycmcycccği gibi. der -

lct dc ona asla bir kişi nıu;ıııc]csi yapan,üaz. Aksi haldc. diğer kişilcı,in güıcnlik
hakları jl,ıla] cdilmiş olur." Hrıkuk Filtızofu vc Ceza Hukukçusıı Giinthcr Jakobs.
güvcnlik hakkına dayalı bıı "F-eindstratiecht"_"Dtişn,üan (]cza ] Iuktıku" tcziı)i u)a-

ğıdaki altı noktada öZctliyor;

- Vaıandaş ceza hukukunda cczirırın bcliıgiıı işlcvi karşılık vcr-
ııcdir. Diişıılan ccza hLıkukunda isc bir tehlikcnin bertalaf cdi]-
ıncsidir, Bu idcal ıiplcr uygulan,ıada katışıksız bir biçinıdc gö-
rünınczlcl Hcr iki tip anlayışı da ıncşrudur.
- Sözleşıırc kuraıı,ıına sıkı sıkıya bağlı bir doğal hukuk anlayışın-
da hcr suçlıı bir düşmandıı,(Rousscau. l-ichtc). Norıllatif bck
lcııtilcr kaı,şısıırda muhatab] Sürckli var kılabilmck için. tcııcldc
sapmamtş olaı]a yurltaş statiisünü taşIınaSına izin vcrınçlidir
(tJobbes. Kant).
- Tcııcldc sapan kiıısc. kişiscl davranış için bir güvcncc vcrn]c-
nrcktedir. Bu ncdcnlc yurttaş olarak ııuaınclç görııck ycıiııc^
bir diiştnan olarak tınunla ıııiçadcle cdilmclidiı Bıı mücadclc
yuıltaşların ıncşIu bir hakkına. yani giivcnlik hakkına dayanarak
yapılnıaktadtr. Cczadan t-arklı olaı,ak. burada diişınan dJŞanya
atılııaktadır.
- Maddi hukuktaki karşıt cğilimlcr tchlikcyi bertaraf ctlıc -

kaı,şılık vern,ıe usul hukukunda da kcııdi koşutluğuııu buJınak-
tad!r.
- C'cza hukukunun biılakıı,] dtişnıan ccza hrıkuku norn]la],]yla
bezcncrck bir karışıma gidilmcsi kaı,şısında. lıatları açıkça bcJir-
lcnıniş bir dıişıııan ccza hukLıkLı hukrık devlcıi bakııııından daha
aZ tchlikc]idi.
- İnsan hakları ihlallcı,inin uluslaıırası ya da u]usal düzlcındç
siyasi bir darbcdcn sonra cczaIandırılıı,ıası düşııan ccza hı.ıkuku
hatları taşıınaktadır, Brı cczalandınıa isc ıncşnıluk sınırlarıntn
dışını düşnıcn,ıcktcdiı r

Jakobs tcrairiSt]crc ve dcvlctin ınutlak diişı]lan]arlna karşı böylc bir dtişınaır
ccziı Irukukrıı,ırı öncriyoı. Bu diiş]r]aı,ü ceza lrukukunda diişmanıı,ı nonıa] duıumda
bir kişi olarak taşıyabilcccği tüm lraklar askıya aIıı]acağı için "suçsuzluk karincsi"
dc kcndisinc tanınmayacaktlü,. llukuk dc\,lctinin böylcsinc iincınli bir tcn]cl taşı-
nın bu olayda güya haklı olarak çckilip alını-]ası sonuı,üda. dcvlctin tüın hukuka
vc yurttaşlilra kaı,şı tcrörünc yol açacaktıL Bu Dcvlcl tçrörü tüın lıukıık devleıini
sonunda bir kaosa siirtiklcycccktir.
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Diğcr ilrncği. yinc biı,başka Alnıan lıukı.ık fi]ozolu Winliicc] Brrıggcr'in
işkclıccnin yasal olabiIcccği koşullar üzcrinc yaptığı çaltşınaiardan vcrmck isti

yoruın:. Bu kişi 1,azılarlnda işkcnccnin kc.di iilkcsinin vc Al,nıpıı'nın lrukukrı-

na göre bclirli koşullarda nasıl hukuka uygı.ııı olacağını gösıcrmcyc çalışıyor. Bu

cğilimdc olanlar "llctnıngsfo]tcr" "Kurtarma işkcnccsi" dcdiklcri bir ti]klm suç

6illcı,iı,ıin lıukı.ıkı uyglinIuğuıru ilcri stirüyorlar. Bıı hukukçu lilozolların niycti. bu

niyçti kijtüyc kul]anacak olanlırınkindcı] daha ktjt|i dcğil çlbcttc: onlar kıırlarnla

aııacıyla işkcırcc 1,apan dcvlcl ]1lclIurLlnu]l birkaç yılllğına hapis yalınaın.ısı içiır

bu fbrııiillcri gcliştiriyorlar. Hayatlaıı. şchiı-lcri. ınaddi. manç\,i dcğcIlcri kLırtar-

mak için işkcncc yapıııl,ı ahlaki bir görç\ sayanlarııı. bunıın kaışılığıntla birkaç

v]I hapis yatn,üaktatı birtakın,ı hukuk kurnazlığıyla kurtu]masıııı isti),orlar. Citiya

insanlık uğnına haklı görülcn dı.ıı-lınlırcla işkcı]ccyc ccvaz !erınçklc yaİattıklırt
tchlikcnin. işkcncc yapıııakla savuştunülacık tcIılikc karşısında taşldlğl ılıüncti
bclki gi)rcıni,v. orlar. ()ysa asrl tch]ikc. bu kapı arılandıktan Sonra ya da bu kaplvı
aı,aIayaıak rılaşılııak isıcncır sonuçIarın hizıı,ıctc Iıazırlanilığı ycni bir insanlık clu-

ı,uııunda çocuklırın,ıızııı başına gclccck iılanlardıı.

IicI iki önlck çcrçcı,csindc diiŞiincn bu Alman li]ozof diıstlarlııızın kcırdi

ülkclerinin Anayasasınclaki bu birinci maddcnjn ilk ti]mccsiylç hiçbir soıun]arıntn

bulrııımadığııı: tınuı,ıla gurur clrıytluklarını c]ahi söylc1,,cbiliıiıı,ı. Tcrör suçlııları r,c

işkcncc yaSağt bağlanıında vcrcliğiıı bu iki ijrncktc algılaıılış o1abilcccğin-ıiz tch-

likcnin bclki çok iistiırdc göİiilcbilccck başkaca insan onuru ihlaIlcrinin pck yay-

gın biçimdc ortaya çıkabilcccği bir başka alanı da, yinc "hukuka ycı,ıidcn fclscl}
diiŞiinnck" aı,ılıırııılda. iZlcyçn iirncklcr araSında likİetmç]iyiz: ıp tckniğiııin. gcn

ıcknoloj isiniıı. nano-biyotckno loj in in bı.ıgiır ula§tığl noktadı talcp cttiklçri şcyin.
Jaktı[ıs'un vc Brrıggcr'in iingiildiiklcİi ortak yarardan vc yaratacaklırı siyasal ya-

pıdan pck l'arkınııı brılrınıııadığlnı cvlcviyctlc sijylc),cbjliriz-

Ana_vasanrızı al]Isak. biz brı "İnsan onrınına dokluLılaünaz^'ttiıııccsini nasıl an-

layacağız'l L}u ikıibıs bir ycnilik o]abilccck nıi'] Yiıksa o yaInızca cski bir yoıilik ııi
tılacak'] I lcr bir dııırıı,ıda ıla. hııkuka "an]ın] ! cnıc"ırin blıtünüylc iradi ı c siyısi oJ-

duğunu. hakikıtlc ilişkisiniı koşulltı vc görcli bulundrığtınu sij),lcınck kalıyıır bizc,

I]uıadı söziinii cttiğiın şc1, sıvasilcrin ıırcydanlaı-ı iırlctiı,kcn anlatütklirrıdır daha çok.
Olılar hukuktı düştinnlcılcr. l,ıukukı anlaıı dtişünijllcı [Ju onları filozo1 1ııpınıız.
aına bu an]atıı oıılırla biıJikıc diişünçn fi]ozcı[ları işbirlikçi yapabilir.

Öylc göıüııiiytır ki. Iıiç kiıı,ısc Marks'ın Si,ı,a.ıııl İkıisadın Elc.l1i,iıi'ı,ıin hcmen

girişindc söylcdiği ştı söziln üzçrindcn sorunsuzca atlayamıyor: "Hcr iirı:ıin] tarzt

kcndi hukuksal ilişkilcrini. yölıctim biçinıini vs. yaratIr"r. Elbctlc buna hukuk

lclscfisi dç dahilclir,
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İnsaıı Hakları Fc]sciisindç dc ıradığıııız lıcr yaıııı buradaki bağlaında, vc-
rcniylc vc ıaşıdığı anlanııyla. tahakkiim ilişkisinin bir yınını hizıııct cdcccktir.r
Bı.ırada uzunca sıralayacağııı ştı soruları r,ç sorun alanlarına ı,crcbilcceğimiz hcr
bir yanıtın nasıl bir yaşanı pratiği yaratabileccğini giirnıcktc zorlanmayız.

- İnsan haklırının salt anlııır bakıınındaır nc o]duğtı. bunIarın dçvlctüstü ah-

laksal haklar olaı,ak hukuksa] tcıııel haklardaıı ayrı tutulmasının gcrckip gerekııe-
diği ı,,eya yalnızca bir hukuk kavranıı rılup olıııadığıdıı,.

Bu bağlaııda'l,ıaklar'dan ncyiı,ı anlaşılınası gcrckıiği. hakların. ödevlerin.
dava chliyctinin. yaptırımların birbirlcriylc olan ilişkisinin ı,ıasıl anIaşılacağı...;
kaı,ı,aıısal olarak bakıldığıırda hakların nçyi. nasıl korı.ıduğrı. bu haklaun öznesi
nin kiın olduğu. klasik bircyscl instrır lraklarınıı,ı yanılıda kiıIcktif insın Iraklarıırın
da bulunup bulunıııadığı. hakların taşıyıcılığının nasıl tanüıüdığ]^ buı,ıa uygun ola-
rak ödevlcı,iı,ı ııuhataplarının kim oLacağıdlr.

- İı,ısan haklarının f'ırklı türlcıinin bulunduğu dikkate alındığında. bunları iıı-
sıır lıakliırı rılarak anlayabilınck için ortak noktılarınıır nclcr olduğu,... niha},ct
'İnsan'vcya'iıısan oı,ıuru'kavrayışına ııe ırnJan,ı vcrilcccği.... bunlaı,ın arkasıı,ıda
antıopolo.jik Vcya kültürcl bir kavrayışın ml bu]undiığu.... cinsiyet faı,kıııın bu

kuvraıu bakıınındaıı bir öncıninin bulunup bulunnıadığı. . ., hayvanlardan ayrılma-
ıııır zoruı,ılı.ı ol up oIı]]adüğıdır.

]nsaı,ı haklarıı,ıln itlscli karı,anışlnın türlü]üğü, tçnıcllcndirınc !cya temeI

lçndirilcbilnıc sorununda dı kcndisini göslcrüılcktcdir. Bunuıı iınklinsızlığını ilcri
Siircn. dolayıSlyIa insaı,ı haklarının varlığını rcddccJcnlcrden (Bentl]aı1l. MacInt},rç)
başlayarak, tcııclleı,ıdiriln,ıişliğiı,ı-dcn ı,],]utlak slırcttç ctniır oIanlara kadaı,gcniş bir
bakış 1,eIpazesi bulrıırınaktadır.

- Tcn,ıçllcndirııc sqrınsılı bıkınıından gcırel olaı,ak şu soru öııclıliclir; Iırsan

haklarııııı,ı gan,ıaııuıı bircyscl özgiirlük lıakları o]arak ını alııralıdır'.) Vc lraııgi özgüı-
liik kavraını çsıs alınacıktır? \'çyı ıcnrcldc korunnıası gcrekcn ih|iyaç]afa \ç yçtc-
nck]erc dajr antıopolo.jik düştincclcr ıni ),ol göstcrcccktiı,'l Bu açıdan antropoloji, ah-

lak. hukuk vc politika aıasındaki ilişkilcı,c daiı sonılar sonılnraktıdır. Buırlarlır sıkı
bağlanıı içcrisindc insan haklarının çcvıcsi. ctki ı,ıcsat'csi. hiyerarşik düzcni üzcrinc
görüşlcr dc iler-i siirülünektedir, İıısaıı haklarının içcrikscl düzcniylc ilgiIi soıulardır
brınjıı,. İnsan haklarınıır klısık ayrınıı tılan libcral özgtlr]iik hakları, siyasal kıtılını
l,ıakları vc sosyal paylaşını lıaklarıyla (.Icllinck. Marshall) bir hiycrarşik ilişkinin bu-
lunduğu vcya yalnızcı özgürliik haklarının evrcnsel gcçcrlilik taşıdığı. diğcrlcrinin
yalnlZca yurttaş hakları olarak anJaşılnıası gcrcktiği kınısl uyanür,]ıştır.
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- Bunuııla bağlı ödcılcrin dc aynı kapsaıı ı,c düzcydc karşılık gclip gclıııcyc-
ccği. ncgatif ijdcv lcrin hctkcsc. pozitif iidcvlcrin yalnızca bclirli kişilcrc yüklcnip
yüklcı,ııllcycccği dc soru]ınakladır. Son olarak. insa],] hakla],ı kataloğı.ıntııı lrangi
argüınanlarla gcnişlcıilcbilcceii \,çya Sınırlı tutulnıası gcıcktiği. bunun ycriııdc
tılrıp iıJınadığı da sorrılnıalıdıı. Avnıpa İnsaıı Hakları Koııı anril tıırtı ilc ardından
gelcn Atiika. Asya vc İslan,ı Koırvansiycınları da aynı insan haklırı anlar,ışını nıı
laşıyoIlar'] Eı,rcnsc] insan Iraklarını tamamlayıp soı,]ııJtlaştırıyorlar ınü vcya kiiltüI
r.c din tcn,ıclli kısnıi tasarıı,ıılarIa ikaııc mj cdjvorlar']

- lnsan hak]arı 1,alnızca bircyscl özgtirliiklcrin korunınasına mı vcya aynt
zamanda değerlcrin ı,e olanaklaı,ııı top]ulukça güvcııccyc alınnıasına da ını hiz-
ünct ctrnclidir'] Bu sonuncusu talcp hak]art vçya sosyal haklar olarak adlandırı]
ınaktadtr_ İnsan haklarıntn cn tirrtışmalı olan sıntfı bı.ıdı.ır. Sosyal hakların kapsanıı
vc ctki mcsafisiylc. ifhsındaki öncclik. gcçcrliJik stratc.jisjnin türiinc gajrc nasıl
bclirleneccktiı'] tsir görüşc görc sosya] haklar hcr şcydcn öncc insının ana gc-
rcksinimlcrinin karşılınınasını insan haklarının dünya çaprnda asgaıi vc yctcrlj
dlizc!,dc güvenccye allnmas]nda yaŞanüsal Vc 1cnıc] kaıaktçr olarak görnlcktcdiı
(Okin. Nussbaum).

- Başka adalct kuraıı]arı sosyal hakları. hçrkcsiıı sosyal adaletli. oIduğu]ıca
cşitlikçi bir dcgcrlcr dağılımına olan cşit talcp hakkı olarak anlaınaktadır. Sos!,al
insan haklarının sosyal adalctlc örtüştürülmcsi bizin,ı insan hakları anlayışımızla
bağdaşır nıı? insan haklanndan adalctjn biitünü dcğil. yalnızca vc özcl]iklc tcnıcl
haklaı, n,ıı anlaşılıytır'l

- llkilncc hangi clcı,lct biçinıinin iı,ısaı,ı l,ıaklaı-ıııı pozitiflcştiırı,ıcnin gcrcklc-
rinc rıygrın düŞtüğtinii sorıııalıdıı [3içiınscl hukuk dcvlcli yctcrli midir (Biickcn-
f'ördc)! \'cl-a yiiksck diizcydc bir talcp için anayasal hukukça dcnctlcncn sosyıl
huktık dcr,]cti mi gcrckliılir (Alcxy. }Iabcrıı,ıas)'l Sınırlı bir biçiıııdc hukuk dcvlcti
olarık nitc]cncbjlçı] dcvlctlerdc insaıı lraklaı,ıııın nc gibi bir anlaını vardır'] Batı
t]cnıtıkı,asilcri insan hiiklırını kOruını},ı tcmcI hak]ar olarak gii\,cnce altıııa al]yor-
lar. f'ııkat ı:içnıiıkı-ısi ilkcsi1,1c dcnıokratik 1ayin hakkından tislün ıutrılırn insan lrak-
larl aras]ndaki gcrililıin nast] açıkl.ınıeııiı hcliısizJiı,. İnıın hıklırıhın alılıkcı,ı
iistiinlüği]nti sırrının libcral gönişlcl]c halk cı:cn,ıcnliğinin üStiı] liiğiiı,]ti 53\ Lıü]ın

cııır,ıhrııiyctçi ttıtunıiar birbirlcrivlc çatışn,üirkladır. Bıı gcrilim hcr iki ilkenin .ılnı
kıynaktaı,ı gcldiğinin kabuliiylc çöziilcbilir ıııi (IIabcrmıs)'l vcya siyasıl kıtılııı
Iraklarının iırsan ]ıaklarının mçrkçzi kçsiınini oluştuıduğu düşünüldüğLindc, a]rla-
kçn tçnıçllcııdiri]ırıiş bir öncclik tcmsil cclilcıncz ılıi (Laı,ıılcı,c. IIijilc. D»,orkin}']

- İnsaır hakları,jcnıııkıatik hukuk dcı,lctlcrinin dış ilişkilcrini dc baskı altında
tutııraktııdır. Dcvlctlcı hukııkuyla rıluslan aşkın hııkıık. iıısan lraklarınııı nt,ırınatif
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öı,ılcnılcrinc ıııi tabi tutulıııalıdır'/ Bu. kanııaşık r.ç küreseI hukuksal gelişııclcr
kaı,şısında müınkiin ünüdiir'] Kant'ın L)ünya yuıttaş]lğı \c cgcınen cuınhuriyctle-
lin nüillct]cr top]uluğu dlişLırccsi bunuı] için yctcrli midir'] Yoksa. bir çcşit Dünya
Dev]cti mi lasarlann]altdır'.]Dcırıokraıik ulusal cgcn]cnliğin slnırlandlrllnrası ı.ıe-
rcyc kadar uzaı]abilir']

- Dçvlctlerdç insatı haklarının ağır ihlallcri karşısıırda dışarıdan nüdahale
için harıgi argünanlarımız olabilir'l Gcrçckten banşa dair bir iırsan hakkı vaı mı-
dır'] Dcvlctlcr hrıkukunun barış ilkcsiylc iı,ısan haklarının norı]latif gcreklerindcn
kendi kadcriı,ıi tayin hakkı arasındaki ilişki ncdir'l

- Ulusal vc uluslararası sivil topluın iı]san hakları örgütlcIi bu çcrçevcdc nasıl
bir ı,ol ovnaıı,ıaktadır']

- Gelenckscl a],ülayışa göre insan hakları koşuisuz vc cvrcnscl bir geçerljli-
ğc sahiptiı Buna ktrrşın ktiltürc bağırnlllık iıiı.azıyla Avıupa-nıcrkezcilik ı,c çın-
peryalizın suçltrınalıırı da yapıln,ıaktadır Bu durun,ıda araştırnıaIar ktiltür]erarası
diyalogla kapsan,ılı bir konscnsusa ulaşabilir nri'l Antropolojik bir asgarl tasarım
yardın,ıcı olabiIir mi'l Vcya cvrenscllik talcbiı,ıin niçin gcrckIi olduğuna dair ahlak
tilsef-csinc dayall biI ycnidcır diişünüş n]ü gcIckıncktedir']

İnsan hakları f'clscfcsindç srırabildiğiııiz bu gibi sorulara vcrilccck yanıtla-
rın. aynı zamanda bir hukı.ık tilsclcsi tı]arak da. yalnızca pür bir nıalıiyct ilgisin-
dcn kaynaklanabilcccğini Söylcmck ıntırlkü!] müdür']

İnsan haklarını te mcIlcndirıncyi. gücü insan hakIarıyla tcıııcllendiıııc} i (sı-
nırlamayı) vc gilcün kçndisini insan haklarıyIa tcıı.ıellcndirıııcsini ( gcnişlctnıcs iııi)
burıdaki ayrıınla: ilkini hukuku düşünınçk. ikincisini vc |içüncüsiinü hukuka l'cl-
se t'c düşünııçk olarak niıcliyoruııı.

oyIc garrtinüyor ki, insan hak]arl baklııından ilkini. diğcrlerini dikkatc al-
nıaksızın başarınak ıntimkiin değildır. i'lll.,ysc. i]k ikısiııiçuk ılil.ıpınalıyız ıc
üçünciisünc izin vcrıncnıcliyiz| Şu haldc 'insan hakları' bir ınuhalcfcı fclsçfi-
si oiırıak vc övlc kalınakla safiyctini koı.uyabilccektir. Pozitif hukuk da, .insan

hakları'na rıyguır bir hrıkuk daizcı,ıini kurmak çabasıvla sürckli onarıIıp gcliştirilc-
rck bu muhalcfettçn mcşruluk onayını alabilcccktir.

Iıısan hakIarı^ düzcıı kı.ıımak içiı,ı dcğil. düzcnlcri yargılaınak için bizim üze-
rindc yoğun vc yaygın biçimdt düşünüp eylcdiğimiz anlam btitihlüklçri olarak
gajrülnlelidiL

İırsan lraklarımızı tahakküınc karşı bclki ancak bu bakışla ve duıışla korıı-
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yabiliriz. tsildiriınin başlığı sonunda "Hukuka İnsan }lakları Düşünmek" olmak-

tadıı.
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