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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



iXSeX HAKLARININ KORUNMASININ
öxüxnBxi ENGEL: AyIRIMCILIK

BErür Çorursö«rN*

Başlıkta yer alan "insan hakları", "koruma/korunma", "ayırımcılık" sözcükleri-

ni/te-rimlerini tek tek ve aralarındaki ilişkiler bakımından açftlamak, anlamlandırmak

bu çalışmanın ilk ödevi olacaktır. Dışdünyada somut-tekil bir karşılığı olmayan insan

hakları teriminin birbirinden farklı zihinsel içeriklerle belirlendiği; başka bir deyiŞle, sl-

nırlarının çizilmeye çalışıldığı görülmektedir.l
Genel olarak düşünce tarihinin, özel olarak da felsefe, hukuk ve siyasal düŞünceler

tarihinin saptaınalarlna göre, insan haklarının insan dünyasında (: insanlar arasındaki

ilişkiler ve bu bağlamda kullanılan dil çerçevesinde) bir terim olarak belirginleşmesinin

-üzerinde tümüyle anlaşma sağlanmasa bile- bİrtakım ortak çağrışımlar yaratmaslnln,

yaklaşık son iki yüz yıh kapsaüğını ileri sürmek olanaklıdır.2 İnsan haklarl terimi-

nin/kavramının sağladığı yeni bilinç durumuyla geçmişe yönelen kişi, tarihte yer alan

kimi kırılma noktalarının, insan hak]arı kavrayışıyla ancak açıklanabileceğini kestire-

bilmektedir. Daha somut ya da bilinen bir örnek vermek gerekirse, 12l5 tarihli Magna

Carta Libertatum\n böyle bir kavrayışı, yaklaşımı haklı çıkaracak bir örnek olduğu ile-

ri sürülebilir.3

* Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi.

l Bu durum, şöyle bir saptaünay1 aynı zamanda içermektedir: Dışdünyada duyrılur-algılanır somut-lekil varlığı/va-

ro1uşu olmayan tüm dilsel anlatımlar (: sözciikleriterimler) birbirinden farklı zihinsel/anlamsal içeriklerle belir-

lenebilirler. Bu türden sözcüklere/terimlere ilişkin tartışmanın çokboyutluluğunun dayandığı temel budur.

2 Burada herhangi bir kavraınsal ayırııılama yapmanın, bu ayırımlamaya ilişkin bilinç-bilgi durumuyla birlikte,

olup biteni duyumlamada, algılamada -ayırımlamanın- ne denli eıkili,/tıelirleyici olduğu saptamıısı yer alnrak-

tadır. İnsan haklan terımiı4iavramı örneğiyle düşünecek olursak, insan hakları sözcüğüne/terimine, kavramına,

dilinde ve düşünınesinde yer veren biri, o andan itibaren arlık, olup bitenleri anlamasında, bu terıınini/kavraının

belirleyiciliğini, ister istemez dikkırte alacakıır.

3 insanhaklannınkısabirtarihi içinbirçokkaynağabırkılabileceği gıhi.dzellikle İnsanl!aklarınınGclişimi,(Tir-
kiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, 200l) baş]ıklı kitabii bakılabilir.
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Yenideıı tıaşa dörıecek olursak, insan hakları terimini f'arklı anlamsal içerikleriyle
kiıvraınak, insan ekseııli ilişkiler yumağını açıklama ve ırydınlatmada işlevsel kılınak
üzere kimi saptaınalarda bulunmak olanaklıdır. Dııha açık bir belirleyişle, bu bağlaında
yapılırcak saptaınaları şöyle sıralamak oianaklıdır: İnsaır hakları kavraını/'terimi "insan
hakları, özgürlükleri" hatta "ödevleri" oIarak genişletilebilir.4 İnsan hakları terimi/kav-
ramı5 dışdüııyaclııki insan-insan, insan-çevre, insan-toplum, insan-kurum, insan-doğa.
insan-eşya ilişkilerini imlemektedir. Bu noktadarı yola çıkarak daha baştan, insan hak-
ları kavraı-ıııı,ııı-ı bir bakıııra lıer şeyin, her oluşumun taşıyıcısı olan bireyin6 hakları r.ıl-

duğu konusuııda bir uzlaşııadan söz edilebilir. Ancak, kiıni zaman ve özel]ikle de hak-
iarın kanrusal/siyasal olana yansımasıyla, topluııun be]li bir yazılı hukuk kültürünü iç-
selleşıirmesiyle, hakların grubun/toplııluğuıı haklarına işaret ettiği ileri sürülebilir.
Ozellikle günümüzde bu bağlamda büyük tartışmalar yapılııııktariır.7

Bu yazırla beniınsenen temel doğrultu, ncıminalist varlık kavrayışı çerçevesinde,
hakların tenrelcle bireyin hakları olduğuna ilişkiı-ı bir yaklaşınıla bağlaııtılıdır. Böyle bir
doğrultu. hakları koruıııanın da her şeyden önce bireyle bağlantılı olduğunu içermekte-
clir. Aııcak bu saptaınanın ayrıntılı bir teınellendirmesine _eeçmeden önce, "koruma" te-
rimi|,iavramı tizerinde kısaca dıı olsa durmcık, bir gereklilik o]arak kendini göstermekte-
dir. Verrolanlar yukarıda da beliıtildiği gibi, daha çok ya da belki tümüyle, düşünsel ve
sözel nitelikliyse, onların ktırunması, insan dünyası ve özellikle "insanlık" açısından da-
ha büyük öneın taşımaktadır.8 Bu bağlaında, bütünü)rle kültür dünyasını, insanın tüm
cıluşumuyia ve bütünüyle işe koşulınasıyla ortaya çıkan yapılan düşünebiliriz. Koruına
isten-ıinin insan dünyasında birbirinden çok farkh görünümler altında en ciüz -biyolojik-
çizgilerden. en ıncelikli -psikolojik, sosyolojik, kültürel- en incelikli yönlere kadar bir-
birinden farklı biçimlerde kendini gösterdiğini biliriz. Çıkarların korunmasından, hakla-
rın kcırunmasından, gücün (: iktidarın) korunmasından, her türlü siyasal, tarihsel, toplum-
sal, kısacası kültürel tıluşumların k<ırunmasından söz edebi]iriz. Dışdünyanın. olgu du-
rumlarının, kavran-ılarımızın, rJeğerlerimiziır. dilimizin vb. nin korunnıasın<lan yola çıka-
,l Bu. bir tıkın'ıa kıııırı ıizerinde ayrıntılı bir biçinıde diişünmesi. tartısması bekleneıı kişiIere yönelik kışkırtıcı bir

belirleııedir. Haklar-iizgürlükler, hakiar-ödevler, ödevler-özgiirlükIer ilişkisinin birbirini ne denli gereksindirtli
ği daha şinıdideıı iIeri siirüiebilir ve bu noktıda son derece veriırıli tarlışmalıuııı söz konusu olabileceği açıktır.

_5 İıuan lııklırı bu biçinıdeki yazılışıyIa olgu duruıı,ıunu. dışdünyada ver alan insın eksenli kiııi ilişki rlıırunılırrı_
nı,'iıısaıı h;ıkları' biçiıı'ıinticki yızılı5ıyla zihinselfiıırvriiııısal olını. "insın haktarı" biçinıintleki yazılışı ile de tlil
sel (: srjzcük/ltriın) tılirnı inıle:in.

6 Bireyin varlığı. ntııninalist ontı-ıltıjiye tlayalı olarak, daha l 2. 1,iizyılda belirgin bir biçinıde keşfedilııişti. Bu kcı-
rıuda leIsi:l'e larihindc birçok tulaınırk noktası bıılnıık olanıklı,|ır. Özcllikle ıldıııIınmadöneırıincen beıi, John
l-ocke'un yaptığı saptaınılardan lıeri ve yine dikkaıii bir okuılıavla çok açık bir biçimde iirkına vırılabileceği
gibi, Kınt'ın yaptığı ayınmlaııaIırrdıııı beri. Iiberal ıltilıinme biçiııinin teııe]lerinin, oltlukça eskiye, Ortaçağ no-
nıinalist (: adcı) felsell duruşa dayandığı ileri süriıletıilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Betül Çtıtuksöken-Saff-et Ba-
l\lt.l|,I(,Iüü]lcIlC ()rı,ıı,ut.l,ı L'clsıl-ı,ı l. h\. l9\9l. lııkıl:ip KıııIıcrl. l\lanbul. JO{xı1 gçli11 Çoıuks,iken. orıtıg,ıg
Yo:ıl,ırı. Kıhılcı Kitıhevi. İsl;ı|ıhu|. l()(1.1.

7 Bu yazıııın ödev]erinden biri de, insan haklarını ıopluluğun hak]arı ıılarak anlamanın kimi zan,ıiın bireyin haila.
rını koıumada nasıl biı engel oluşturduğunu göstennek olacaktır.

8 Ancık bıı beliı]cme, bir ct:vre olırak doğanın koruııması için de geçerlidir. Bu konuda çok ayrıntılı taflIşmalar
yıpılıbi l ir.
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rak yaşama dünyamızı var kıldığımız da bir gerçektir. İşte bu ncıktıdıı. iırsııııın insan ola-

rak haklarının korunması l,ıer şeyden önce bireylerce gerçekleştirilen bir ciurumdur. Ama
helıimiziıı çok iyi bildiği gibi, birey topluın içindc, toplumsal iiişkilı:r içincle velveya ku-

rumsallaşmış, hukuksal stalü kizanınış topluıIı içincle yer ıılan bireyilir.
Eylemin, da.vranışın taştyıcısı bireydir, kişidir; eyiemi ve clavranışı belirleyen tutu-

ınu, tavrı takınan da yine bireydir, kişidir. Bu nedenle, haklıırıır korunmasında genel

çerçeveyi, her tek bireyi, kişiyi yeıiştiren, biçimlendiren geııel toplumsai/kaınusal yapl

olmakla birlıkte, son noktada eyleyen, tüm ilişkileri, kavramları, değerleri. dil duru-

muyla bireyclir/kişidiı. Bireyiıı, kişinin ve daha da iizelleşmiş duruııuyla yurttaşın9 tüın

tutunı ve davraırışları toplumla, dar ve geniş anlamında kaınuyla bağlantılı olduğuna

göre, toplum ve ayrtca r,lar ve _qeniş anlamında kamu bireyi/kişiyi/yurttaşı kuşııtan çev-
reler/çerçeveler olduğuna göre, önünde sonuırda, özellikle hukuk yoğuııluklu düzenin

hakların korunmasında ne deırli ağırlıklı bir soruııluluğun/yüküııılülüğün olduğu açık-

tır. Eğer bir toplumun içerdiği ve sergilediği iiişkiler bütününcle etik tenrelli hukuksall0

bir çerçeve söz konusu değilse, o toplumda hakların korunmırsı neredeyse olarıaksızdır
ya da haklar sadece farkiı eksenli belirlemeler çerçevesinde korunıııaktadır. Ayırııncılı-
ğıntl görünürlüğü taıı da buradadır.

Ancak ayirımcılığın bu görünürlüğü üzerinde yoğunlaşmadan dnce, ayırııncılığın
dayandığı varlıksai (: ontolojik), bilgisel (: epistemolojik) (!) teınelleriııi çözümlt,mek
gerekmektedir. Ayırımcılık; ayrımlar (: farklar) temeli üzeriııde yük-selen ayırımiara,

btilınelere dayanmaktadır. Yukarıda sık sık "birey"den söz ettik. Bircy, sahip olduğu

birtakım değiştirilebilir/değişebilir özcilikleriyle, nitelikleriylc öteki bircylcrtlen ayrı-
dır. farklıdır; başka bir deyişie, tekildir, biriciktir. Bu tekillik, biriciklik içiııtle dc bclki
Eskiçağ filozoflarının üzerinde durduğu .eibi açıklanaınazdır, biliııeııezdir.t] Bilnre edi-

mi biiyük ölçüdc ayrımlara. farkiara yönelik olarak işleycn düşünmc biçiııiıniz, vart,ı-

laı-ı]arı sahip olunduğu clüşünülen avrıınlara görc bölıne, ayırınıiaırra eğilimiııd-,«lir. lşte

bu ırvırımlama, böime. sııııtlama ediıninde tiLçü kaçırıldığında. Başka bir deyişltı koia-
yıı kaçıldığırıda, ayırınılan,ıa eciiıni kolaylıkla ı,e hızia ayırııncıiığa dönüşebilınckteclir.
'l'aı,ıı da bu ıroktacla kültürelliği büyi.ik iilçüdc içiııde taşıyan ya da kültürel oluşı-ıi-ı rlene-

timinde olaı içselleştirilmiş değerler dizgtı:;i. ayırıınlamalarl zaman zanan sıkı bir bi-

çinıde belirlemektedir. Daha soınul iıir tjrne k .,,erınek gerekirse biriniır, bir kişiniıı salıilı
c,]ıluğu bir özellik o kişide sabitleşı irilını:kte: benzerliklere ayırı zaırranda öı-ıeıı-ı ve:ren

ve berızerlikler dcığrultusunda varolıııları lıir araya getinneye yatkın olan düşünı,i-ıe/bıl-

9 Burada dikkat edilirse; birey, kişi, yurttx! iı},ürlıılaIıııı]:rrlnın yapıldığı görüliir. Bireyl değer yaraıın;sı1'la l;işi.

kamusal,ikurumsal/ıukuksal ilişkiler ortırıııı,ııı ıiırııc,ıil ie yuıltaş olıır. T'oplunıla ilgisinde bire1' vt kisi ıiinıai dır
(: devlet) ve geniş (: sivil topluın ktırulıı_s!) ıı;],ııııtlı kaııırısal ilişkilerle ilgisinde yurttaş olüı'ıı r(iz kııııı.ısuclur.

r() Jurgen Habermas, Kanıusııllığııı Yu],ısıi I)ijııiışiiııııı ıtllı kitabında bu kıınuya işaret etııektedir. (t|r'v. l'aı-ııl Bcı-

ra-Mithat Sancar, İleti şim Yayınlirıı, l sı ıın tııı !, ](X ı0. l

ll Ayrıca bkz. Betül Çotuksöken, "Dıscriırıınation froın Philosophical View-Point", Maltcpc Uniı'crs;ıesi F'cıı,

Edebiyat I:akiiltesi Dergisi :00_]ı l , İ.ııııbıı|. ]0{ı], is. ]5-32.

12 Aytıntılı bilgi için bkz., Porphyrios ,lsugoqe . ı\risııııales'iıı Kutegorilarine Giriş, Çev. t]eüiil Çotuksiıken. Rem-

zi Kiıabevi, İsıanbul. l986.
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me süreçleri kolaylıkla bölmeler yapmaktadır. Tek kişide bile ne ölçüde, ne kadar oldu-

ğu tam olarak biiinmeyen herhangi bir nitelik, değişmez bir öz olarak algılanınakta heın

o kişiyle hem de benzeriikler kurma yoluyla bireyler/kişiler topluluğuna özselleştirilmiş
belli bir nitelik açısından bakma bir ahşkanlık haline getirilmektedir. Sözlü ve yazılı
kültürün büyük ölçüde denetiminde olan bu tür yaklaşımların değiştirilebilir/değişebilir
nitelik_leri/özellikleri sabit bir öz olarak algılaması, bununla da kalmayıp temel bir dav-
ranış doğrultusu olarak içselleştirmesi sonuçunda ortaya çıkan özcülükl3 ayırımcılığın
varlıksai (: ontolojik), bilgisel (: episteınolojik) temelini oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi, düşünıne ve dil iigeleri varolanlar alanının karmaşasından bizi ko-
rur; biz dünyayı, düşünmenin ve diiıiı ayırımlama gücüyle düzene sokarız. Düşün-
ır-ıe/bilme yetileriıniz benzerlik-farklılık, aynılık-ayrılık ölçütlerini dikkate alarak işlev-
lerini yerine getirir. Ancak tam da burada sorulınası gereken soru şudur: benzerliğe-
farkiıhğa, aynılığa-ayrılığa konu olan durum ya da nitelik hep öyle mi kalınaktadır: de-

ğişme söz konusu değil nidir? Olup bitene dahadoğrudan, önyargısız, kimi kültürella
ölçülerdeır uzak bakıldığında, elde edilecek sonuç da (: bilgi) kendisine yönelineni
upuygun bir biçimde yansıtmasa bile, büyük ölçüde doğru bir biçimde yansıtacaktır.
Özne (: bilen varlık) nasıl bir tutum belirlemeli ki bu sonucu edebilsin: Bu noktada öz-
nenin, nesneye yöneliıninde, kendisi ile kendi kavraınları, değerleri kısacası kültürel ya-
plsl arasına bir mesafe, uzaklık koyması gerekmektedir. İşte araya bu uzaklık konulma-
dığı takdirde, çeşitli biçimierde ve farklı ölçütlerle kimi zaman ister istemez yapılan
öbeklendirmeler, ayırımcılıkiar için fırsat oluşturabilir.

Ayırımcıiık, değişmez olduğu sanılan ya da birkaç niteliğe/özelliğe dayalı olıuak
kuruimakta ve tüm dünyaya baştan saptanan belli açılardan bakıldığında, değişmekte
olanlar, değişenler ayrıntılı olarak görülememektedir. İnsanın hakları söz konusu oldu-

ğunda da; birey, kişi ve yurttaş olarak algılanamamakta; ayırımcılığı bir düşünme ve
davranma ilkesi olarak somut bir içerikten yola çıkarak içselleştirmiş olan kişi, hakları
koruyamamakta, böyle kişilerin oluşturduğu topluluk, salt grup/topluluk kültürü aracı-
lığıyla dünyaya yönelmekte; bu türden bir anlayışla devleti, dar aniamda kamu düzeni-
ni kuraırlar da kısa erimde başkaiarının haklarını, uzun erimde de -=elbette- kendi hak-
larını koruyamamaktadırlar. Çünkü daha şimdiden şunu diyebiliriz: Keskinleştirilmiş
grup haklarıyla dünyaya (: insnlara, çevreye, kuruınlara, eşyaya) yönelen kimseler,
uzun erimde tercihlerini barış ve adalet kültüründen değil, şiddet ve adaletsizlik kültü-
ründen yaıra kullandıkiarı için, sözdc hırkları aracılığıyla kendilerini cle yok etneyi gö-
ze alıyorlar rlemektir.

l 3 "Özctilük: vıroluşuı,ı karşısında her zırmaıı ijze iincelik veren, gerçekliğe ulaşına yolunda özün vırroluşu kat kirt

aşan bir değeri ıılduğunu sırvlayıin. bu nedenle de vıiıIıkIarın vııroluşlırrını değil de özlerini soruşturmayl öne-

ren (iğreti." Sarp Erk Ulaş. ,FclsıJc Sr):iıijıl. Bilinı ve Sırnat Yayıı-ıları, Ankara, 2()02, s. l l04. Bu konuda ay-
rıntılı bilgi icin bkz. Betü1 Çotuksijken, "Giıiş". "Ders Kitıplarında Eğitiın Felsefesi ve Eleştirel Düşiinırıe".
Dcrs Kiııılılurınrlrı İnsun I!ukları;'furoııtı Srınııç,lıirı, Edit(jrler: Beıül Çtıtııksiiken, Ayşe Erzııı. Orhan Silier,
'I'aıih Vak1l Yıiyınları, İstanbul,2()03. ss. l-]2 vc ss. lZ2-131.

1.1 İnsaır dünyasıııııı, t)teki adıylı kliitiir (liinyı\ınııı iigeleı,i, ıılııp bitenleıle (: nesne durumIarı), olup biltıülere yö-
nelenIer (: özneler) arasında zalnAn 7eı]ıııı] giirnıc;.i. .l.ığı u ;ıııiıııııyı engellel,en ögeler oluşturabilirler.
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Ayırımcılıklara ne türclen örnekler verilebilir: En belirgin örnekler olarak cinsiYet-

çilik, ırkçılık, aşırı milliyetçilik ve dincilik örnekleri, akla gelen ilk örneklerdir. Ancak

bu listeyi daha da uzatmak olanaklıdır. Mesleklere, alışkanlıklara, böl_eelere, yerel nite-

likli kültürel yapılara, bedensel niteliklere ilişkin ölçütler baştan belirlenerek ve katı bir

biçimde benimsenerek, vurgulanarak birçok ayırımcılık türü saptanabilir. 15 Farklı bi-

çimlerde ve büyük ölçüde yerel kültürel normlara, ölçütlere dayalı olarak yine İnsanlar

eliyle yaratılan ayırımcılıkların arırlarında birleşerek yeni yapılanmalar, komPozisYon-

lar oluşturduğuna dikka çekmek gerekmektedir. Örneğin, belli bir cinse mensup olanla-

rın meslek örgütü olarak kendilerini genelden ayırmaları durumunda olduğu gibi. Bura-

da tartışmaya açık birçok noktanın belireceğini daha baştan kestirmek olanaklıdır. AYı-

rımları oluşturmada ölçüt nedir? Örneğin, belli bir mesleğe mensup kişilerin, baŞka bir

cieyişle, belli bir uzmanlık alanına ilişkin bilgilerle farkhlaşmış kişilerin bir araya gele-

rek oluşturdukları bir sivil toplum kuruluşunun, örgütünün de ayırımcı olduğu ileri sü-

rülebilir nıi: Bilgiye dayalı olarak, yine bilgiye ve insan haklarını korumaya dayalı ola-

rak clayanışmayı esas alan bu toplulukların, kuruluşların ayırtmcı oidukları ileri sürüie-

mez. Bu nedenle bu türden bir araya geimelerin, engelieyici ve özel]ikle insan hakian-

nı korumayı engelleyici tutumları/tavırları içinde barındıran "ayırımcılıklar"dan titizlik-

le ayrı tutulması gerekınektedir. Çünkü ikincisinde benimsenen varlık, bilgi ve ŞimdiYe

cieğin henüz söylenmemekle birlikte insan kavrayışı, özcü temellere dayalı insan kavra-

yışıdır. Ayırımcı biri, her bir insanın belli bir özü olduğu yaklaşımıyla16 diğer insanla-

ra yönelır-ıekte, tüm tutum ve davranışlarında bu yönelimini ölçü almakta, bunlara ek

olarak, o insandan da sadece o doğrultuda, varolduğu sanılan özü doğrultusunda tutu-

munu belirlemesini ve davranmasını istemektedir.

Bu clurumda somut bir örnekten hareketle gözden kaçırılanların neler olduğu üze-

rincle durabiliriz. Örneğin, eğer bir kadının dünyaya bakışında, tutum ve davranlŞların-

da as]ında yüzyılların kültürel birikiminin içerdiği kimİ ölçütleri zadece ölçü alması

beklenir ve istenirse, o ölçütlerin, belirlemelerin içine girmeyenlere karşı genellikle aYı-

rımcı bir tutum sergilendiği, en sık rast]anan olgu durumlarından birİdir. "Kadın, 'ka-

clınca' davranmalıciır; çünkü onun özü kadın olmaktır ve o da bu öze uygun biçimde

clavranınalıdır" ilkesi gereğince hareket edenler, kadını cinsİyetÇi bir ayırıııa göre de-

ğerlendirmektedirler. Kimi yerel kültürcl yapılanışlarda kadına biÇilen rol, ondan bek-

lenenler yüzyılleır boyu yaşama kalıpları oiarak içselleştirilip soınutlaŞtırılmakta, değiŞ-

ınez ölcütler olarak al_eılırnmaktır ve bu cluruında, kadının i+ısan olarak korunması gere-

ken hııkları yeterince ve gerektiği gibi korunaınamaklaclır. Siiz koııusu ölÇiitleri benim-

seı-ı-ıiş olan bireylerin ve oı-ıların tıışıyacıığı, soınutlaşttracağı bir kaınusal düzenleme bİ-

çinıiniıı, insaııın birey olarak baştan bcri sahip olcluğu hakları "taıııınası" ve "koruma-

sı" o]anaksızdır. Çüııkü bu durumda, insana biçilen rollerlc, cleğerlerlel7 kısa ve uzun

1_5 Bu noktada, nasıl ki hoşgajrii ile kayınrıırcılık ve/veya aldırmızlık arasındaki ince çizgi_ve dikkaı etmek gereki-

yorsı. ayırınıcılık iIe <layiıı,ıışnıır ktiltıirii arasıntlaki ince çizgiye tle dikkıt etmck gereknıektedir.

l6 Bu. o iıısanın cinsi. milliyeti, ırkı, dini. mcsleği, topluıı-ıda meıısııp cılduğu sııııl', hedenstl birtlı.ırumıı. vb. tılabi]ir.

17 AyrıIülılı bilgi için bkz.. İoııını Kııçıırıılı. l,,.,.,ıı ,,,, Dtt,erlı,rı.Tiirkiye Felsefe Kııruıııtı Yaı'ınları, Ankara, l99lJ.

111



erimde kadınlırrın insan olarak hak]arı korunmayacak; yine uzun erimcie görünüşte ba-

Şat olan diğerlerinin (: öteki cinsin, erkeklerin) hakları da korunaınayacaktır. Böyle bir
oılanrda Kant'ın deyimiyle "özgürlüğün özerkliği"ı8 hiçbir zaman gerçekleşemeyecek-
tir. Söz konusu özerkleş(e)memeniı-ı yerini yaderk (: heteronom) oluş alacaktır.

Oyleyse, ııe türden olursa oisun ayırımcıiık, özcü temeliyle, insan haklarının ko-
runmasınln önünrleki eı-ı büyük engeldir. Çoğun, kimi yerel kültürel normlara dayırlı
aytrımcl örüntülere göre örgütlenen bir kamu düzeni (: dar anlamda devlet, geniş anlam-
da sivil topluın ktıruluşları) ayrrımct tutuınları içselleştinniş insanların saylca çoğalma-
sına yol açacağı gibi, böyle bir düzenin içinde yer aldığı toplum da yapısı gereği özcü-
lüğü iÇinde baıınclırdiğı için, hakları koruyan ve geliştiren bir toplum olamaz. Bu son
nokta bizi, topluııısal oianla kamusal olanı üzeriııde yeniclen düşünmeye götürmektedir,
götürmelidir de.l9 Hakların özel ve toplumsal ilişkiler çerçevesinde korunması, toplu_
mun hukuksallaşması ve taııınırlığı bakıınıntlaıl. ııyrıca bu çerçevede de hakların koru-
nabilmesi bakıınından büyük önem taşımaktadır. İnsanlarırası ilişkilerin tümünde, top-
lumun yapılanışı taın bir belirleniıncilik çerçevesinde olmasa da etkileyici/belirteyici
konumdadır; ayrıca toplum kamusal örgütlenişi derinden etkilemektedir. Çoğun de-
mokrasi bu etkiye ivıı-ıe kazandıran bir siyasal örgi_itleırme olarak ortaya çıkınaktadır.
Daha aÇık vc somut bir anlatımla; kamu, toplumun içinden çıkmaktadır; topluında ayı-
rımcı yaklaşımiar varsıı, bu kamuya da az ya da çok yansımaktadır. Kimi zaman bu yaır-
Slmaya siyasal yapıoaki denrokratik işleyiş de trajik bir biçimde katkıda buiunmaktadır.

18 Karş. lmnıanuel Kant. Prıııik AkIın tıleştirisi, Çev. İoanna Kııçtırıcii. Ülker Gökberk, Füsun Akatlı, Türkıyc
Fe]sefe Kuruınu Yayınları. Ankara, l994, s. 38.

l9 AYrıntılı bilgi için bkz, Betül Çoıuksöken, "Dışdünya-Dü;ünıııe-Dil İIişki.inde Adalet", Hukuk Felsefesi ve
So.1ı,loİisi Arkivi. Haz. Hayreltin Ökçesiz. İrıınhul Baıoıu Yıyıniın. İrıanbul. 20O4. Beıül Çoıuksöken. "Ye-
rel-Er ı enrel Geriliminde Top|um ve Top|umb ilim" . Anluma ı,t, Yıırunı - Dt,ian )zlcın Armug,ın Kiıahı. inkilAp
Kitabevi, İstanbul, 200.1.
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