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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



cixsnrıcixsiyprri rıerLARIN
FELSEF,I TENIELLERI

ZryNrp Dinır*

Giriş,

"Cinsel haklar" (serııal rights) ve "cinsiyetli haklar" (serecl rightsl deyimleri ilk
bakışta ııynı şeyden söz eder gibi görünürler ve bu izleninr pek de yanltş sayılınaz, Çün-
kü hedellenen amaç ayrııdır: Cinsiyetii bedeniı,ı birliğini, d<ıkunuln,ıazlığını bir hak ola-

rek kabul ettirmek ve cinsiyet temelinde ayrımcılığı ortadan kaldırıııak. Herkesİn kendi

bedenine saiıip olınasına/ herkesin kendi bedeni <ılmasına olanak tanıyan bir dünya ya-

ratnrak. Burada hem "kendi bedenine sahip olınak" heın de "kcndi bedeni o]mak" ifa-

delerini kullanmamın sebebi, bedeni sahip olma iie oiııanın kesişiııinde bir varlık ola-

rak ele alma gerekliliğidir. Hedef aynı olsa da bu iki ifadonin içat edilme]erinin ardın-

daki felsefi yaklaşım farklıdır. Bugün politilr olarak geçerii olan "cinsel }ıakiar" söyle-

mi, evrensel insan haklarından türetilmiştir ve dolayısıyla insan üstüııe evrensel bir t'el-

sefi söylemc dayanır. Bu söylcm, insanı soyut bir biçinıde ve cinsel olarak nötralize
ederek cle alır. Feıninist düşünce bu rıötral söylemden şüphe etmiş ve onun gizlice so-

ınut bir insan teınsiline ya da ınodeline dayandığını iddia etmiştir. İnsan ırötr değil, as-

lında hep "beytız,, Avrupalı, erkek, heteroseksüel, burjuva"dır. Açıktır ki herkes insan

haklarıııcian gerektiği gibi fayclaianamamaktac]ır. Her ne kadar İnsan l{akları Beyanna-

ınesi'nde ilan edilen haklardan cinsiyetli bedenin birliğine hak ve cinsel if-ade özgiirlü-

ğü türetilebiiecek olsa bile, kadının insan lıaklıırlnın ve eşcinsellerin insan hak]arının

açıkça telatTuz edilmesi ve yasaların ayrımcılığı önleyecek şekilde dönüştürülmesi bu

insanlara karşı yapıiaıı ayrımcılığı önlemcde gerekli bir adıındır. Demek ki cinsel hak-

lar söylemi evrensel insan hakları siiylemiııi somutlaştırlr - kadıırları ve toplumsal cin-

siyet aşıml (geııder traıısgressioıı) haiinde bulunan varoluşl;ırı (eşcİııselleri, travestile-

* Doç. Dr. Zeynep Direk. Gılııasıra1 Üniverriıeri.
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ri, transseksüelleri vs.) yasanın lafzında tanıyarak ve koruyarak uygulamada meydana
gelen ayınmcıhkla ilgili sorunlann üstesinden gelmeyi hedefler. Buna karşın Luce lri-
garay'ın dile getirdiği "cinsiyetli haklar" talebi, nötral, soyut ve cinsiyetsiz bir varlık
olarak insandan yola çıkmanın kendisinin ana problem cılarak görüldüğü bir feminist
kavramsal çerçeveye dayanır. Evrensele farklılıktan yola çıkarak gidilmesi gerektiğini
öne sürer. Luce lrigaray'a göre iki cinsiyet vardlr: kadın ve erkek. Öyleyse evrensel de
bir değil iki olmalıdr. Cinsiyet farklılığına saygı duyan bir kültür ancak yasaya ve hak-
lar söylemine cinsiyetli varlıklar olarak kaydolduğumluz zaman varolabilecektir. Iriga-
ray bu çerçevede kadınların ve erkeklerin "cinsiyetli varlıklar olarak" haklara sahip ol-
maları gerektiğini öne sürer. Cinsiyetli hakları nihai olarak cinsiyetli varlıklar olarak
hayat hakkına sahip olmamıza bağlar. Ona göre nötr insan hakları söylemi kadını cin-
siyetli bir varhk olarak yok eden pederşahi ve fallokratik kültürün bir ürünür. Demek ki
cinsel özgürlüğü hedefleyen iki söylem, yani cinsel haklar ve cinsiyetli haklar söylem-
leri, ontolojik temelleri ve etik anlayışı açısından taban tabana zıttır. Bu bildiride her iki
konumu tarihsel gelişimi içinde ortaya koyup felsefi açıdan tartışmayı hedefliyorum.
Bana göre her iki yaklaşımının da ontolojik problemleri vardır ve cinsel özgürlük ve
farklılık yeni bir beden kavrayışı gerektirir. Cinsiyeti (se"r) ve toplumsal cinsiyeti (geız-

der) kavrayış biçimimiz yeni bir ontoloji zemininde yeniden ele alınmalı ve hak söyle-
mi de buna dayandınlmalıdır.

I

i. Cinsel Hakların Tarihi 1

Birleşmiş Milletler konferansları ve belgelerinin l945'den beri insan haklarını des-
teklemesinin sebebi, bu hak]arın kabul edilmesinin hem devletlerde bireysel özgürlük-
lerin ortaya çıkması için hem de uluslararası bir barışın meydana gelmesi için gerekli
görülmesidir. Buna karşın "cinsel haklar" deyiminin ilk kez bir Birleşmiş Milletler bel-
gesinde kullanılması 1994 glbi oldukça geç bir tarihe rastlar. Cinsel haklar söyleminin
gittikçe önem kazanması 1970'lerin kadın hareketi ve eşcinsel hareketiyle ve 1980'le-
rin AIDS salgınıyla ilişkilendirilebilir. l994 Kahire'de yapılan Uluslararası Nüfus ve
Gelişme Konferansı'nda "cinsel haklar"ın tanımlanmasından sonra cinsel haklar söyle-
miııin kabul görmesinin önemli işareti 1999 yılında Dünya Seksoloji Birliği'nin (World
Association of Sexology) bir "Cinsel Haklar Bildirgesi" sunması ve Dünya Sağlık Ör-
gütü'nün (World Hecülth Orgaııization) 2000 yılında kaleme alınan "Cinsel Sağlığın
Desteklenmesl" (Promotion of Sexual Health) belgesinde cinsel haklara merkezi bir rol
verilmesidir.

|994'te yapılan Uluslararası Nüfus ve Gelişme Konferansı'nda benimsenen Kahi-

Bu bölümde verilen olgusal bilgileri edindiğim kaynaklar: Soıria Coıı€a "From Reproductive }]ealth to Sexual
Rights, Achievements and Future Challenges," Clobal Rcpı-oducıi|,e llealth Forum,, Ana E]ena Obando"'Sexu-
al and Reproducıive Rights", Wonıcıı lluman Rights Neı, Mart 2003.

l|4



re Eylem Programı "üreme hakları"nın ve adı gerektiği kadar vurgulu ve açık bir biçim-
de konmasa da "cinsel hakların" (sexual rights) tanımlandığı ilk uluslararası konferans-

tır. Bu konferansta üreme sağhğı (reproductive health) üreme organlarının süreç ve iş-

levlerinde bozukluk ve hastalık olmaması şeklinde, fizyolojiye dayah ve dar bir biçim-
de tanımlanmamıştır. Üreme sağlığı. "fiziksel, toplumsal ve zihinsel olarak iyi olmak"
ifadesi kullanılmak suretiyle geniş bir biçimde ele alnmıştır. Kadınların ve erkeklerin
üreme veya ürememe amacıyla bilgilenme ve sağhk hizmetlerinden yararlanma hakla-
rı vardır.2 Üreme sağlığının bir hak olarak ortaya koyulmasından örtük bir biçimde de

olsa çıkan sonuç, kadınların risksiz ve tatmin edici bir cinsel hayat sürme, haz alma,

üremeye veya ürememeye karar verTne hakkı olduğudur. Kadınların cinsellik ve üre-

meyle ilgili hakları, sağlık ve aile planlama hakkı, yaşama, özgür olma, ahlaki ve be-

densel olarak haysiyetli (integrity) ve güvenli bir hayat sürme, cinsel bir varlık olarak
hakarete maruz kalmama ve cinsel saldınya uğramama, cinsel bir biçimde sömürülme-
me, işkence görmeme, za|imce, insanlıkdışı, alçaltıcı bir cezalandırTnaya ya da davranı-

şa maruz kalmama, cinsiyet temelinde ayırımcilığa uğramama, özel hayat, mahremiyet,

bilimsel gelişmeden yararlanma ve bir deney nesnesi olma/olmama kararını kendisinin
vermesi gibi hakları içerir.

1995'ıe Beijing Konferansı'nda ve sonrasında verilen beş yıllık raporlarda üreme

hakları ve cinsel haklar Katolik ve Müslüman kökten dincilerin saldrrısına uğramıştır.
Bunlar, kadınların cinsel haklarrnın ve üreme haklarının açık bir biçimde olumlanması-
na, yasaya dahil edilmesine, cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırmak için
önlem alınmasına itiraz etmişlerdir. Uluslararası Nüfus ve Gelişme Konferansı'nınÜre-
me Hakları ve Üre*e Sağlığı Eylem Programı bölümünde kullanılan terminolojiye şid-
detle karşı çıkmalannın sebebi Üreme hakkının kürtajı serbest bıraloyor otması değil-
dir. Zaten progrzım kürtajı bir hak olarak koymaz ortaya, ulusal yasamaya bıralor. Ka-
tolik ve Müslümanların, Kahire Eylem Programı'na karşı çıkarken kullandıkları bazı
cümleler cinsel özgürlüğün aile kavramında bir dönüşüme yol açıyor olmasından rahat-

sızlık duyduklarını gösterir. Onları kaygılandıran tek başına çocuk doğruran kadınlar
veya eşcinsel ailelerdir ki, her iki durumda da babanın kadın ve çocuklar üzerinde ege-

men olduğu aile mefhumu sarsrlmaktadır. Batı'da zaten de faclo meydana gelmiş olan
bu toplumsal değişimin insan haklarına dayah bir cinsel haklar söylemiyle meşruluk ka-
zanmasr ve başka coğrafyalardaki pederşahi toplumlara ve kültürlere taşınmasıdır kay-
gı verici olan şey. Aynı zamanda cinsellik ve üreme konusunda bilgilendirme de rahat-

2 "Üreme sağlığı, üreme sistemine, onun işleyişine ve süreçlerine bağlı unsur bakımından fiziksel, zihinsel ve top-

lumsal olarak bütünsel bir biçimde iyi olmakır ve yalnızca üreme sisteminde bir hastalığın ya da bir bozuklu-

ğun yokluğu değildir. Üreme sağlığı, öyleyse, insanlann tatminkar ve güvenli bir cinsel yaşama sahip olabile-
ceklerini ima eder. İnsanlann üreme yetenekleri ve bunu ne zaman ve nasıl yapacaklanna ilişkin karaı verme öz-
gürlükleri vardır. Bu sonuncu koşulda gizil bir biçimde şunlar bulunur: Erkeklerin ve kadınların güvenli, etkili
ve ekonomik olarak ulaşılabilir ve kabul edilebilir aile planlama yöntemlerinden ve yasaya aykın olmamak su-

retiyle doğurganlığı düzenlemeye yönelik diğer yöntemlerden haberdar olma ve onlara erişebilme haklan ve ay-

rıca kadınlann hamileliklerini güvenli bir biçimde geçirmelerine ve güvenli bir biçimde doğum yapmalarına ola-

nak tanıyan ve çiftlerin sağlıklı bir çocuk sahibi olma şansını en yüksek ölçüde aıttıran sağlık hizmetlerini alma

haklan da vardır." (Çeviri: Zeynep Direk)
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sız edicidir, çünkü bu evlilikdışı cinseiiiği meşrulaştıracaktır, Batı'da olduğu gibi aile-
lerin çocuklarının cinselliği üstünde bir denetimi kalmayacak, bu durum ahlaki olnıa-
yan davranışlara yol açacak, cinsel bir anarşi meydana gelecek, cinsel hasta]ıklar ve
suçiar artacaktır. Üreme hakları ve sağlığı söylemi din duygularını ve Müslüman, Ka-
tolik vs., kültürleri tehdit etmektedir. Ayrıca laik olmayan üikeler nezdinde zaten bütü-
nüyle anayasaya aykırıdır. Bıı sö1 lem, üreme haklarının toplumun ahlaki bakımdan çö-
zülmesine yol açağı korkusunu uyandırmayı ya da arttrmayı hedefleyen siyasi bir söy-
lemdir. Bu söylenıin tanrıbilimsel bir meşruiuğu da yoktur.

Semavi dinlerin pederşahi yapılarından veya vahiyin kendisini tarihsel, toplumsal
ve kültürel oianın diliyle ilade etmek zorunda o]ınasından kaynaklanan erkek egemen
zihniyet, üç büyük seınavi dinde de dinci aşırılığı besleyen damarlardan birisidir. Ra-
dikal dincilik kadınların yaşanrlarını, bedenlerini. cinselliklerini ve öznelliklerini bas-
kıcı bir biçİmde denetlemeye ve bunlara tahakküm etmeye çalışınaktadır elbette. Fakat
fallokratik kültürün dayarıdığı sembolik yapının yasasının kendisinin yalnızca tek cin-
siyetli bir özneye izin verdiğini, öznenin hep erkek olduğunu aı-ıladığımız takdirde ka-
dın bedeninin ve cinselliğinin denetlenmesinin çok daha kapsaınlı bir sorun olduğunu
görebiliriz. Radikal dinci rejimler kadar laik rejimler de kadın bedenini toplunısal oia-
rak cinsiyetlilendirmekte ve böylece ona tahakküçı etmektedir. Bunu söyleyerek ara-
da bir fark olmadığını öııe sürmek istemiyorum. Baskının biçirni, dozu, rengi değişik-
tir, ama kadın bedeninin, yaşamının, cinselliğinin özgürlüğü sorununun Batı toplumla-
rında çözülmüş olduğunu düşünmek de safdillik olur. İnsar, cinselliğinin çeşitliliğini
üreten ve denetleyen yasanın uyguladığı ve bir grubu bir başka gruba, bir kişiyi öteki-
ne tabi hale getiren şiddet, fundamentaiizm biçimlerinde daha görünür olnıakta ve
açıkça meşrulaştırılmaktadır. Aradaki farkı, baskının görünüriüğüne ve nıeşruluğuna
bağlı bir biçimde ele aiınak gerekir. Aşııı dinci yaklaşım kadınların cinselliğini ve be-
denini açıkça denetlemeye çalışıyor ve bunu meşrulaştırıyor, ama bu yaklaşımın belir-
gin olmadığı yerde kadınların cinselliğinin ve bedenlerinin özgür olduğunu, üretilme-
diğini ve denetlenmediğini söyleınek de feminist kuraın açısından sorgulanabilir bir
konumdur.

Kahire Eylem Programı'nın Ürcnıe Hukları v" Ürcm,, Sa2tı§ı bölümünc şictdeıle
itiraz eden yanlızca bazı Müslüman ülkeler değilclir. Örneğin yakın bir tarihıe, 29 Maıı
2004'te 37. Nüfus ve Kalkınma Komisyonu için kırkbir ülke 1994 Kahire Eylem Prog-
ramı'nda ortaya konan hedeflere ne kadar ulaşıldığını değerlendirmek için biraraya gel-
n-ıiştir. "İsteğe dayalı aile planiamasına, üreme sağlığıyla ilgili hizmetlere tüm ciünyada
yaşayan yoksul kaclınlar ne kadar erişebilmektedirler?" sorusu asıl tartışma güncleminin
konusu iken ABD delegasyonu Kahire Antlaşması'nı olumlaınayı reddetııekle kalma-
mış, diğer ülke delegasyonlarına da kendisiyle birlikte hareket etmeleri için baskı uygu-
larnayı sürdürmüştür. Bu örneğin de gösterdiği gibi, aşırı dinci itiraz yalınızca Müsiü-
man ü]kelerle sıı,ıırlananrıy<ır.

Buna rağmen cinsel hakların feminist savusunu bakımından Müslüman ülkelerle
Batılı ülkeler arasında öıreınli bir fark vardır: Müslümaır toplumlarda kadınların üre-
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meyle ilgili özgürlüklerini savunan feministler, onların cinsel özgürlüğü konusunda ses-

siz kalmaktadırlar. Bu suskunluk, kadınların bu özgürlükleri, töre ve namus cinayetleri
fenomeninde görüldüğü gibi, vahşice ihlal ediliyor olmasına rağmen sürmektedir. Fe-

minist hareketin oldukça zayıfladığı ülkemizde de geçerlidir bu durum.3 Bu cinayetle-
rin nedeni kadınların toplumsal olarak geçerli olan cinsel pratiklerin dışına çıkmaları
veya toplumun bu kanıya kapılması olabilmektedir. Töre ve namus cinayetlerine ceza
indirimi uygulanmaması, bu fenomenin ülkemizdeki yaygınlığına karşı etkili bir biçim-
Ce mücadele etmenin ya|nızca bir parçasıdır. Daha önemli adım, cinsel hakların yasaya

girmesi ve kadınlann cinsel özerkliklerinin yasa tarafından olumlanmasıdır.

ii. C iıısel Haklarııı Felsefe Açısınclan De ğerleııdirilnıesi

Bedenin birliğini, bütünlüğünü koruma hakkı (rigiı to bodily integrity) insan hak-
larının en temel ilkelerinden kaynaklanan bir haktır. Kadınların üreme hakkı gibi cinsel
özerkliği içeren bu hakka sahip olması doğrudan yaşam hakkına bağlanmak suretiyle te-

mellendirilebileceği gibi, sivil, siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik hakların birara-
ya gelmesinden de türetilebilir. Kahire Eylem Programı'nın "Üreme Hakları ve Sağlı-

ğı" bölümü kadınlara hem cinsellik ve üremeyle ilgili sağlık hizmetlerini alma hakkı ve-
rir hem de kadınların cinsellik ve üreme alanlarında kendilerini belirleme hakkına sahip

varlıklar olduğunu ılımlı bir biçimde olumlar. Aslında bu haklar |994'e kadar açıkça
zikredilmiş olmadıklan halde, insan haklarını uluslararası hukuka geçirmeyi hedefleyen
belgelerde öıtük bir biçimde barındıkları varsayıldığı için uluslararası bir biçimde hu-

kuki olarak bağlayıcı olduklan kabul edilebilmiştir.
Hukukun insan haklarına göre yeniden biçimlendirilmesi şudur: hukuk toplumsal,

tarihsel ve kültürel olarak kabul görebilir, ama insan haklarına dayalı bir ahlak tarafin-
dan sorgulanabilir olan tarafları değiştirilebilmelidir. Bugün cinsel haklar da ulusal bir
konu değil. uluslararası bir konu haline gelmiştir. Uluslararast antlaşmalara atılan imza-
ların sonucunda yasalarımızı değiştirmek zorunda kalıyoruz.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi insanı evrensel olarak, ırk, din, dil, cinsiyet
ayrımı gözetmeden nötr bir biçimde kavrar. Bu anlamda soyuttur. Peki o zaman insan
hakları beyannamelerinden "Kadın Hakları" veya "Eşcinsel Hakları" gibi grup hakları-
nın çıkmasına ne gerek vardır? İnsan hakları nötr bir biçimde herkese uygulanabilse so-

run zaten çözülecektir diyen bir yaklaşım vardır. Bu yaklaşımı değerlendirmeye geçme-

den önce, "Kadının İnsan Haklarr" projesi kapsamında yapılan bir antlaşmadan söz et-

mek istiyorum çünkü |979'da yapılan bu antlaşmayla cinsiyet belirlenimi ilk kez nega-

tif bir söylemle, kadına karşı ayrımcılığı önlemek amacıyla yasaya girmeyi başarmıştır

3 Kadın bakış açısından Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Değişiklik Taleplerini inceleyen bir kadın çalışma grubu-

nun yaptığı bir çalışmada mesela şöyle öneriler var: Haksız Tahrik maddesinin namus cinayetlerine uygulanma-

ması, cinsel tacize veya tecavüze uğrayan kadının evli, bekar, seks işçisi, bakire vs., olup olmaınasının verilen

cezayı etkilememesi, ciıısel yönelimin ayırımcılık sebebi olmaması, vs. Yine de cinsel özgürlüğün açıkça olum-

lanmasını da savuııınak gerekir ki, bu noktada Türk feıninizmi yeterince gür bir sesle konuşamanıaktadır gibi
geliyor banı.
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ve buna gerek olmadığını söyleyen insan hakları savunucuları feminist lobi karşısında
yenilgiye uğruyor.

l9'79'da Birleşmiş Milletler Genel Meclisi'nin kabul ettiği CEDAW (The Conven-
tion on the Elimination of All Forms of Discrimination ag,ainst Women) "Kadına Karşı
Her Çeşit Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi" "uluslararası kadın hakları
beyannamesi" olarak betimlenir çoğunlukla. Bir önsöz ve otuz maddeden oluşan bu be-
yanname kadınlara karşı ayırımcılığın ne olduğunu tanımlar ve uluslarl bu ayrımcılığı
sona erdirmek için önlem almaya çağırır. Sözleşmenin yaptığı tanıma göre ayrımcılık
"kadınların, medeni halleri ne olursa olsun, insan haklarını ve temel özgürlükleri poli-
tik, ekonomik, toplumsal ve kültürel ve herhangi başka bir alanda erkeklerle eşitlik ze-
mininde tanıma, keyfini çıkarma ve kullanmasını engelleyen ya da ortadan kaldıran,
cinsiyet zemininde yapılan her ayrım, dışlama, kısıtlama"dır. Bu sözleşmeyi imzalayan
devletler kadmlara karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıracak önlemleri almayı taah-
hüt ederler. Örneğin hukuki sistemlerinde mevcut bulunan tüm ayrımcı yasaları, kadın-
lar ve erkekler arasında eşitlik ilkesini benimseyerek ortadan kaldıracak ve kadınlara
karşı aynmcıhğı yasaklayan yasaları kabul edeceklerdir. Kadınlarr ayınmcılığa karşı et-
kili bir biçimde koruyan mahkemeler ve kamusal kurumlar kuracaklardır. Kişiler, orga-
nizasyonlar veya girişimlerce kadınlara karşı yapılan tüm ayırımcılık edimlerinin orta-
dan kaldırılmasını güvence altına alacaklardır. Bu sözleşmenin amacı kadınlarla erkek-
ler arasında eşitliği sağlamaktr. Sözleşmenin ima ettiği şey, kadınların siyasi ve kamu-
sal hayata erkeklerle eşit bir biçimde erişebilmelerinin ve bu alanda aynı firsatlara (seç-
me, seçilme, eğitim, sağlık ve iş hakkı) sahip olmalarının hukuken güvence altına alın-
masının kadınlarla erkekler arasında eşitliği sağlamanın koşulu olduğudur. Kısacası bu
sözleşmeye imza atan devletler kadınların tüm insan haklarından ve temel özgürlükler-
den yararlanabilmeleri için hem yasal düzenlemeler yapacak hem de geçici özel bazı
önlemler benimsemeyi taahhüt ederler. CEDAW ile birlikte gelen ve yeni olan şey şu-
dur: Hukuk kadınları ve erkekleri yalnızcamedeni hukukun Aile hukukuyla ilgili kısım-
larında cinsiyetli varlıklar olarak tanır. CEDAW ile birlikte kadın siyasi ve kamusal
alanda kadın olarak, cinsiyetli bir varlık olarak tanınmlş olınaktadır. Cinsiyet açısından
nötr insan hakları söyleminin kadınların insan haklarından yararlanmasını sağlamakta
yetersiz kaldığı kabul edilmiş olmaktadır.

Bu sözleşıne kadınların üreme haklarını olumlarken, insan haklarını kullanmalan-
nı engelleyen toplumsal cinsiyet rollerini, aile ilişkilerini, kültürleri ve gelenekleri he-
def alır. Kadınlann, kendilerinin ve çocuklarının bir ülkenin vatandaşlığını edinme, de-

ğiştirme ve koruma haklarını olumlar. Devletleri kadın ticaretinin ve söınürüsünün tüm
biçimlerine karşı uygun öıılemleri almak zorunda bırakır. Bu sözleşmeyi kabul etniş
olan ülkeler hukuklarını değiştirmek ve onu uygulamak zorundadırlar. Ayrıca antlaşma-
nln uymaya yükümlü oldukları ölçülerine pratikte ne kadar uyduklannı gösteren rapor-
ları en az dört yılda bir sunma zorunlulukları da vardır.

CEDAW'ın felsefi temelleri nedir? İnsan hakları felsefesi uluslararası sözleşmele-
rin uymaları gerekeır bir çerçeve çizer. Uluslararası sözleşmelerin gerisinde sornut tec-
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rübeler olduğu kadar felsefi bir vizyon da vardır. Örneğin Amerikan İnsan Haklan Bil-
dirisi Locke'un felsefesini temel olarak alır. Fransız Evrensel İnsan Hakları BeYanna-

mesi ise Aydınlanmacıdır. Amerikan İnsan Hakları Bildirisi'nin söyleminde "insan"

kavramı tümel bir biçimde ele alınmıştır, soyuttur. Oysa Fransızların Beyannamesi'nde

bütün insanların eşit olduğunu söylenir, ama bu eşitlik hemen çalışma hakkında Somut-

laştırılır. "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi SözleŞmesinin" ardında

da feminist kuram vardır. Ancak hangi feminist kuramdır bu?

Feminizmin tarihi içinde, Simone de Beauvoir eşitlik talebinin en radikal savunucu-

lanndan birisidir. Kadının erkekle eşit olmasını savunan feminizm kadının insan olarak

hakkını arar. Kadının erkekten biyolojik farklılığına dayalı hiçbir olumlu ya da olumsuz

ayrımcılığı kabul etmez. Cinsiyet farkının biyolojik bir fark olarak ortaya konması zaten

yüzyllar boyunca kadınların aleyhine kullanılmış, onların ezilmesine sebep olmuŞtur.

Bu feminizm biyolojik farkın aslında kültürel olarak inşa edilmiş bir fark olduğunu öne

sürer. Örneğin "kadın doğulmaz kadın olunur" diyen Simone de Beauvoir'a göre, kadın

bedenine özgü tecrübeleri, hamileliği, anneliği vs., öne çıkararak cinsiyete dayalı kadın

kimliğini olumlayan ikinci dalga feminist hareket kadını yine "ikinci cinsiyet" olmaya

mahkum etmektedir. Geleneksel dişi değerleri yükseltmek kadını içkinlikteki, domestik

alandaki geleneksel rolüne indirger. Bunlar, Beauvoir'a göre, kadını susturmak iÇin kul-

lanılan formüllerdir ve kendilerini feminist olarak tanımlayan ikinci dalga feministler bu-

nu her zaman bu kadar açık bir biçimde göremeyebilmektedirler. Kadını "öteki" olarak

düşünmek onu "ikinci cinsiyet" olma konumunda kalmaya itmektir. Dolayısıyla bu fe-

minizme göre toplumsal cinsiyet farklıhklarını vurgulayarak kadınlar için özel bir statü

isteyen her konum problematiktir. Feministlerin kadınlar hakkındaki geleneksel fikirleri
yeniden devreye sokacak grişimlerde bulunmamalan gerekir, çünkü bu giriŞimler kadın-

lan özgürlük mücadelesinden alıkoyma sonucunu doğurur. a

Öte yandan Beauvoir kamusal alana çıkan kadının erkeğe göre biçilmiş bir dünya-

da kendi cinsel kimliğini reddederek yaşamak zorunda kaldığının da farkındadır ve in-

sanlığı adına kadınlığından vazgeçmeyi üzücü bulur. Simone de Beauvoir hem insan

hem de kadın olduğunu, kadınhğının da insanlığının bir parçası olduğunu vurgular. İŞ

dünyası cinsiyet bakımından nötr bir dünya değildir - norTnu erkek koyar. İş tanımı ona

göre yapılmıştır. Kadın iş dünyasındaki aşkınlık alanına girdiği anda erkekleŞmeYi ve

cinsel kimliğinden fedakdrlık etmeyi de kabul etmiş olur. Eşitlikçi feminizm cinsiyet

farklılığının ve cinsel kimliğin ancak eşitlik koşullarında yaşanabileceğine inanmakta-

dır. Fark_lıhğa ilişkin tecrübeler, ancak eşitlik varsa özgür bir biçimde yaşanabilecektir.

Bu koşulları sağlayana kadar erkekleşmeyi kabul etmek gerekecektir. Burada bir para-

doks var gibi görünmektedir. Cinsel özgürlük ve cinsiyet farklılığını ifade eden yaşan-

tılar nasıl bunların inkarından doğabilir?

.l Beauvoir tarzı bir leminizıni savurıanlııra ikinci dalga feminıst hareketin içinde bulunan bazı feministler gelenek

tarafından bir zayıl'lık olarak giırülen faı,klılığın kendileri tarıfından şimdi bİr güç kaynağl olarık ortaya koyul-

dtığunu vurguliryarak yanüt vermişlertiir. Dişi farklılıktan kasıt, hiyolojik bir faıklılık değil. kültürte biYolojinin

ke.sisiminde bulıınan bir larklılıkıır.
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CIıDAW'ın yeniliği insan haklarınıı,ı cinsiyet açısından nötr olan <Jilini değiştirıniş
o]ınısıdır demiŞtik. Bu açıdaıı Siırıone de Beauvcıir'ın eleştirebileceği bir yön alıyor gi_
bi göıünüyor. Beauvoir farklılığın yasaya sirnıesiniı-ı kadınlara karşı ayrımcılığı meşru-
laŞrlracağındıın korkarak buna karşı çıkacaktır. Bu elestiriye meydan verııemek için
C I]DAW kendisini tama[len negatif bir dille, "Kadınlara Karşı }Ier Türlü Ayırımcılığın
Önlenrnesi" talebiyle clile getirmiştir. Bu talep yoluyla yasanın cinsel olarak nötr söyie-
ıniı'ıi dclıı'lıŞtir. Öte yandan CEDAW. "kadının insan hak]arı" teriıniı,ıi kul]anarak kııclın
haklırrını iırsan haklırrıyla birleştiııneyi hedeflemiştir. Simone de Beauvoir'ın "ya insaır-
iiğıııı ya katlınlığıın" şcklincle tbrmüle ettiği ve kadının bun]ardan biriırden birıni t'cda
ederck Çiizınek ztırı,ıı,ıdıı kal«lığı bir ikilemi ortadan kaichrmayı arnaçlamıştır. Bu açıdan
CL,DAW'ııı arka planıncla Reııuvoircı bir felsef'e olduğu tespit edilebilir. CEDAW'ı sa-
vunurken ısrarlı vurQulanan bir rıokta da şuclur: Kac]ınların talep ettiği pek çok hak, ka_
dınlııra özgü ayrıcalıklı haklar değil, iıısan olarırk kadınııı sahip olması _eereken hak]ar-
dır. Örııeğin Türkiye'ye bakalıırr: Aile içi şiddet. nanıus cinayetleri, bekaret kontro]ü
uYguiaınalarından kaynaklanan intihar vakaları, iş yerincle ve sokakta ve elbette gözal-
tında cinsel taciz, Türk ceza kanunun tecavüzü ele alış biçimi vs. kadınların yaşadıkla-
rı fiili bir eşitsizlik durumudur. Bu fiili eşitsizlik duruınunu ofiadan kaldırmak için "iı-ı-
san hakları" söyleminde bir fark yaratmak gerekir.

CEDAW hem eŞitliği ve insanlığı vurgulaması açısıırdan ilk dönem Beauvoircı f'e-
minizmle, hem de cinsiyetli bir hukuk ve etik yaratma vizyonunu paylaştığı için ve cin_
siYetli bir kültür yaratmada önemli bir adım olduğu için ikinci dönem feminizmlc iliş-
kilendirilebilir. Buna karşın ne ilk dönem feminizm gibi kamusal alanda kadın kişiliği-
ni zorunlu olarak f'eda edilmesi gereken bir şey olarak görür, ne de ikinci dönem fenıi-
nizm gibi kadınıı'ı özel alandaki varlığını ya da sembolik kültür için<teki yerini yeniden
değerlendirmeye çabalar. CEDAW sayesiııde kamusal ve siyasal alanda toplumsal cin_
siYet aÇısından nötr eşitlik söylemi aracılığıyla kadına karşı yapılan ayırımcılığın önü-
ne geÇilmesi umudu doğmuştur. Son çözüınlemede, CEDAW'ı felsetl olarak üçüncü
dölıeın t'eıninist düşüırceye bağlayabileceğiınizi düşünüyorun,ı. Eşitlik ve farklılık ikile_
n'ıiııi aŞma yolundaki bir f'eminizındir bu. Açıkça fhrklılıktan yola çıkmayan, ama cinsi-
Yct farklılığını, ayrımcıhğı yasaklııyan negııtif bir söylemle dahi olsa yasaya kaydetmek
suretiyle eŞitliği hedetleyen, kadın haklarını ınıır.jinalize etmeden insan hakları için«le,
eşiılik söylemiyle savunabilen bir f-cıninizmdir bu.

Felset'e bence varolarıın varlığını açıklamaktan ibaret değildir, aynı zaman da yeni
gelecek olanakiarının iıçılınası. aı-ılam yaratmak yoluyla gerçeklikle ve başkasıyla iliş_
kiYi dönüŞtürn'ıektir. Deleuze'in dediği gibi t'elsefipratik bir kavram yaratma pratiğiciir.
Feminist düŞünce de tam bu f-elsefe aırlayışı bakımıntiııı cok felseficlir. Feminizn,ı felse-
fenin evrensel ve nöfr bir söylem olclıığıı iddiıısını sorgulımava yarclııncı oldu, topluın-
sal sözleŞnrede kadınların yeri sorusunu qtindeıne getirdi. Kültürün dayandığı sembolik
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yapının oedipal temellerinin cinsiyetli bir varlık olarak kadını nasıl dışladığını gösterdi.

Yukarcla belirttiğimiz gibi, yeni bir cinsiyetli etik ve hukuk yııratmak gibi projeler ilk
adımda thrkhiıktan yola çıkan feminist düşüncenin vizyonudur. Bugün farkhlıktan yo-

ia çıkeın feminizmin eır önemli temsilcisi olan Luce Irigaray'a göre CEDAW pratikte

olumlu bir gelişme olduğu halde felseti açıdan yeterince radikal değildir. Cinsel haklar

siiylerni de yasanın nötral söyleminden yola çıkarak farklılığı temel haline getirmeden

kabul ettirn,ıe stratejisini paylaşır.
Cinsel haklar da, CEDAW da kadınları cinsiyetli varlıklar olarak yasaya kaydet-

miştir. Buna karşın kaciının çiıısel hakları dişi cinsiyet farklılığı zemininde talep edilmiŞ

haklar değiltiir. İnsan özgürlüğüne, haysiyetine ve eşitliğine dayalı haklardır. Cinsel öz-

gürlük ve özerkliklc ilgili cinsel haz alma hakkı, bedeırsel bütünlüğünü korııma hakkı,

cinsel eşitlik hakkı, cinsel hayatını gizleme, cinsel yönelimini ifhde etme hakkı, cinsel

eğitim ve sağlık hakkı gibi hak]ar açıktır ki, cinsiyetli varlıklar olarak sahip olduğumuz

hakiardır. Buna karşın yasa gerçekten f-elsefi olarak bizi cinsiyetli varlıklar olarak kabul

etıniş ırıiclir? Bir kere "cinsel" lafı cinsel eğitiııı ve sağlıkla bağlantısı dışında yasaya

girmemiştir. Cinsiyet farklılığıntlan yola çıkılnıaınıştır. Gerekçelendirmede insan teri-

nıincJen yolıı çıkılarak, soyuttan somuta doğru bir gidiş vardır. Llukuk sistemi cinsel

hakları toplumsal cinsiyet açısındaır genel ve nötr bir söyleın İçİnde yalnızca İrna eder.

Kaclıniıırın kadın olarak savunulması, yasada yalnızca ayırımcılığa karşı korunma gibi

negatif bir biçim alır. Cinsiyetler arasındaki farklılıklar olunılu bir biçimde anılırramıŞ,

hatta bastırılmış, bunları it-ade etme çabasına karşı ı,ıötrlüğü koruyan bir mesafe alınmıŞ-

tır. Bu yaklaşıma karşın, cinsel hakları bambaşka bir temelden cinsiyetli varlıklar olııa-
ınızclaı-ı yola çıkarak inşa etnek de mümkündür. Ömeğin lrigaray'ın "cinsiyetli haklar"

projesi taın olarak işte budur.
Irigaray J'aime d toi (|996) ve Dönıocratie comnıence entre deıu (2O00) adlı eser-

lerinde Avrupa'da kadınların katıldığı gerçek bir deınokrasİnİn ortaya çıkmasının koŞu-

lunun Avrupa Birliği için yeni bir yuııtaşhk hukukı.ı yaratınak olduğunu belirtir. Dişi ve

eril kimliklere medeni bir boyut kazandırmak demokrasinin gereğidir. Bunun iÇin cin-

siyetler arasıııda yeni bir sözleşııre yapmak, yeni bir arkadaşlık kurmak gerekir. Bu as-

lıncla doğa ile kültür arasıncla yeni bir ilişki kurulması anlamına da gelecektir. Yasalar

ve diğer adetler bu yeni sözleşmeden, dostluktan, ilişkiden türeyeceği içindir ki, "öteki-

ne öteki olarak" Saygl göSterınenin öğrenilınesi de mümkün olacaktır.S lrigaray şahsen,

Avrupa Birliği için kadınlarla erkeklerin cinsiyetli varlıklar olarak tanındığı böyle bir

hukukun meyclana getirlmesi işine Renato Imbeni ile birlikte fiilen katılmıştır. Bu pro-

jeye göre kadınlar ve erkekler cinsel özneliklerine özgü haklara ve yurttaşlığa sahiP ola-

cakiardır. Irigaray toplun-ısal cinsiyet açıslndan nötr olduğu için kadınlar için sorun teŞ-

kil eden evrensel insan haklarının yerine iki ayrı cinsiyetten söz ettiğimizi aÇık hale ge-

tiren özgü1 hakları geçirmektedir. Bu strateji, devletlerin kadınları ayırımcılık karŞıtı ya-

salar çıkararak olumsuz bir hukuk diliyle korumasına karşı kadın olmayı olumlayan bir

5 Luce lrigaray . Deııııı<,racy Begins Bcıwcen Tıı,rı, s. l [ [J-9
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hukuk ortaya koymayı hedefler. Irigaray'ın kadın hakları bildirgesi, bir dizi ilk ilkeden
kadınların kullanacağı tikel yasaları türetir. Yurttaşlık Yasası Taslağı özellikle kadınla-
rın maruz kaldıkları şiddet (tecavüz ve kadınların jenital cinsel organlarının iğdiş edil-
mesi), annelik, doğum kontrolü ve kürtaj, uluslararası evliliklerde çocukların velayeti
vs. gibi konulara odaklanır.

Irigaray'a göre kadın yurttaşın pozitif haklarına ilişkin yasa taslağı, demokrasinin
genel bir ilkesini belirgin kılar: "Deınokratik bir rejimin ilk koşulu olarak yerleştirilme-
si gereken hak, varolma ve egemen bir biçimde kendisi olma hakkıdır." Medeni bir ha-
yat herkesin evrensel hakkıdır, ama burada evrenselin bir değil iki olduğunu da unut-
mamalıyız.6 Bu kurucu ve yeniden kurulması gereken bir ilkedir. Demokrasi eğer gele-
cekse, demokrasi aslında bir sözse bu sözün gerçekleşmesi için bu ilkenin öneminin
fark edilmesi ve onun hayata geçirilmesi gerekir.

Demokrasi İki Arasında Başlar adlı eserin "İki Özneli Kültür" başlıklı bölümünde
Irigaray cinisyet farklılığını kadının ve erkeğin fenomenolojik olarak farklı durumların_
dan yola çıkarak ele ahr. Bir kadının yaşamına özgü olan ve bir erkeğin yaşamında ye-
ri olmayan olaylar vardır. Aynı biçimde bir erkeğin yaşamına özgü olaylar vardır. Bu
olaylar kadının ve erkeğin öznelliğinin farklı bir biçimde yapılanmasına yol açarlar. Ör-
neğin bir annenin kızı olarak doğmak ve bir annenin oğlu olarak doğmak birbirinden
farklı durumlardır. Bedeninde canlı bir varhğı taşımak veya taşıyamamak özneliğimi-
zin yapısını etkiler. Kadınlar için üreme kendi bedenlerinde gerçekleşen bir olaydır.
Halbuki erkekler için üreme kendi bedenlerinin dışında, başkasının bedeninde olan bi-
ten bir olaydır. Yine başka bir canlıyı kadınlar kendi bedenleriyle besleyebilirler, oysa
erkekler onu emek vererek beslerler. İşte bu ve benzeri farklılıklar ve farklı yaşantılar
dünyaya iki farklı biçimde bakmamıza yol açarlar. Bu iki farkiı bakış bire indirgene-
mez.1

Irigaray'a göre iki ayrı yurttaşlık biçimi yaratan bu yasa taslağı yaln:u,ca cinsiyet
farklılığını takdir eden bir kültüre yol açmakla kalmayacak, başka farklılık biçimlerinin
de saygı görmesini kolaylaştıracaktır. "Cinsiyet farklılığını saygı duyarak kabul etmek
diğer farklılıkları kabul etmekten daha zordur, ama diğer farkhlık biçimlerinin birlikte
varoluşunun da anahtarıdır.8

Bu yasa taslağı Avrupa Birliği Meclisi'nden geçemedi. Avrupa Kadın Haklan Ko-
misyonu başkanı taslağa karşı yaptığı konuşmada, toplumsal cinsiyet açısından nötr, ev-
rensel hakları savundu ve taslaktan kadın ve erkek cinslerine özgü hakların çftartılma-
sını istedi. Kadın olarak kadınların annelik hakları, cinsel şiddete karşı korunma gibi
haklarını desteklemeyi reddetti. Taslağın Avrupa Birliği uluslarüstü yurttaşlıkla ilgili
kısımlarına da AB meclisindeki milliyetçi unsurlar itiraz ettiler. Taslak l3 kabul 9 ret
oyu aldı, ama nihai olarak AB meclisi tarafından onaylanmadı. 9

6 Ag_r., s. 38.

7 ,4g_ı,., s. 15 l .

8 z{.g.c., s. l2
9 A.,g.c., s. 93.

l22



Cinsiyet açısından nötr insan hakları karşısında şimdilik yenilgiye uğramış olsa da

Irigaray,ın cinsiyeti yasaya kaydetme girişimi felsefi olarak değerlendirildiğinde ger-

ç"kt"n yeterli midir? Öncelikle cinsiyet farklılığının sayısı iki ile sınırlandırılmıŞtlr.

Halbuki aslında çok daha fazla sayıda cinsiyet vardır. Kadınların ve erkeklerİn eŞcİnsel-

liğinin türlü biçimleri vardır mesela. Irigaray'ın yurttaşlık yasa taslağı bunların tanın-

masr ve saygı görmesi için bir girişimde bulunmuş değildir. Cinsiyet farklılığı ikiYle sl-

nırlandınldığı sürece heteroseksüel olmayan kadınlann ve erkeklerin hayat hakları ihlal

edilmekte, ayırımcılık devam etmektedir. Eşcinsellere karşı kamusal alanda ayrımcılığı

önleyen yasalar çıkarmak da yetmez, aile kavramının da yeniden düşünülmesi gerekir,

okulda çocuklara aile kavramı heteroseksüel bir oluşum olarak öğretildiği sürece eŞcin-

seller anormal veya hasta olarak görülmeye maruz kalacak, ayırımcılık devam edecek-

tir.

iv. Beden ontolojisiııe doğru

Bu yazının sunumunda kullandığım "Herkesin kendi bedenine sahip olmasına/her-

kesin kendi bedeni olmasına olanak tanlyan bir dünya yaratmak" ifadesinde bedenden

hem sahip olduğumuz hem de kendisi olduğumuz bir varlık olarak söz ediyor olmamın

gerekçesi bütünüyle bedenin kendisine özgü bir ontolojik statüye sahip olmasıdır, Be-

den, sahip olma ile olmanın kesişiminde düşünülebilecek bir varlıktır. Bu noktada "var-

lık" sözcüğünü bir töze gönderme yaplyonnuş gibi duyabiliriz. Ancak bedenin bir töz

olarak ele alınması bedenin ontolojik statüsünü ilksel bir biçimde karakterize etmez.

Beden öncelikle bir olaydır, bir konum almaclır ve bu konum almada olaydan tekil tO-

ze, fiilclen bir ada, bir faile bir geçiş vardır.l0

Beden, Batı felsefesi tarihinde ben'in sahip olduğu bir nesne gibi görülmüŞ olsa da

yaşanan beden ancak sınırda bir nesne olarak ele alınabilir ve beden ben özdeşliğine

ilişkin ilksel bir hissimiz vardır. Hasta doğru konumu bulabilmek için yatağında acıyla

döndüğünde kendisini bedeninden ayırması oldukça zordur. Fiziksel acı çekme deneyi_

mi beden ben özdeşliğini doğrular. ll Kencli kendiıne çakılı olmanı aynı Zamanda bede-

nime çakılı olmamdır. I]ecleııimin ciıısiyetli bir varlık olarak tecrübesi, bedeı-ısel hazla-

rın yaşantısl ancak yaşaıırıır ilk aylarında toplumsal cinsiyet normlarından ve başkasıy_

la ilişkiden ayrı bir biçimde düşünülebilir. Çocuk kencli cinselliğini tecrübe etıneye baş-

ladığı andan itibaren etrafın ona bakışlarla, tepkilerle, sözlerle, yasaklarla, suskunlukla

gelen bir müdahalesi vardır. Bu müdahele çocuğun cinselliğini yaşamaslnl etkiler, bi-

çimlen<tirir, anlaıılandırır. Yasak, şüpheli hazlar, kendi bedeninin yabancılığıyla ilgili

korkular vardır artık. Buniar elbette ki toplumsalclır. Yasa olumiayarak ya da olumsuz-

layarak cinsei hazları iiretir. Örneğin oedipus durumunu yaratan, çocuğun annesine

karşı duycluğu bedensel eğilimlerden çok babanın beklentileri ya da korkularıdır, Çocuk

l() Eını,nanuel Levinas, l)ı, l'e-tistt,ııı,,c (:ü l'cİi\,ıdnl , Vrin, Pıris, l9,16,

I l Emııanuel Levinas, "Hillerizınin FelseIsesı Üsıüııe Birkaç Düşünce," çeviren Zeynep Direk, Srın,çıı:cı 7'rıııl-

it, Metis, 2003.
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bu korkuları hissederkcn aslında kendisine biçilen bir rolü öğrenir ve üstlenir. Oynanan
oYun Çocuğun doğasından değil, üçüncüden gelir. Üçüncüye de e]bette kültürden gelir.
Oedipus kültüreldir 

- pederşahi kültürün kaynaksal mitidir. Oedipus'un ihtiva ettiği
SenarYonun Çocuğa babanın veya bir üçüncünün bedensel yönelimleriyle aktarılıyor ol-
ınası bile bedenin öncelikle bir töz değil, bir olay, bir edinimler birikimi, bir yapabilir-
likler toplamı olduğunu gösteriyor.

Çevre sürekli bir toplumsal cinsiyet dayatır ya da çocuğun gelişimi içinde toplum-
sal cinsiyet normundan sapabileceğine ilişkin korkularını dayatır. Yalnızca çocuğa de-
ğil, onu yetiştirene de aşılanır bu korku. Toplumsal cinsiyeti dayatan sembolik düzenin
Yasası böylece bir sapkınlık alanı da üretir - korktuğu, kaçınmaya çalıştığı ve dışladı-
ğı baŞka türlü ciıısellikler alanı da onuır dışın«ia değil, içindedir. Anomali olarak gördü-
ğü Şeyi üreten yasanın ta kendisidir. Dolayısıyla, beden kaynaksal bir biçimcle hep ya_
sanın karŞısındadır ve bedensel yaşantılar, cinsel öznelik onun tarafindan üretilir. Be-
deıısel hazların yaşanttsı anlamlılıkları itibanyla ele alıı-ıdığında zaten çoktan her zaman
baŞkasıyla ve yasayla, norınlarla ilişkidir. Benim kendi bedenime çakılı olduğuın ger-
Çeğini iliŞkisellikten, bu ilişkisellik içinde bedensel yaşantılan belirleyen normlartlan
bağıınsız olarak ele alamayız. Buna karşın beden bir olay olduğu için, hiçbir zaman tü-
ketici bir biÇimde sınırları belirleıııniş bir nesne değil, aynı zamanda bu sınırları başka
olana doğru bir aşma kabiliyetidir. Beden bir ayağını varolanın varoluşunu üstlenmiş
olıırasına dayanan, özü itibariyle durağan olmayan tözselliği içinde tutarak erotik sınır-
larını aşmaya ve bı.ı sınırları yeniden tesis etmeye muktedirdir. Benin bedenine çakılı ol-
ması imkanı onun aşkınlrğı imkanını dışlamaz.

Bedeırin bütünlüğü üstünde hak sahibi olduğumuzu öne sürdüğümüz zaman bede-
nin sahip olduğuınuz bir nesne olduğunu inra etmiş olmayız. Bedenin birliği nesnenin
birliğinden Çok farklıdır ve ayrlca düşünülmelidir. Bedenin sınırları ile nesnenin sınır-
ları arasındaki tarkı şöyle açıklayabiliriz: Nesnenin sınrlarının katı olmasına rağmen
bedenin slnırları akışkan ve değişkendir. Bedensel sınırları, dar anlamıyl a, yalııızcabe-
denin gözle görünür, fotografik sınırları olarak ele almamalıyız. Bedeniıı maddeselliği-
nin erotik sınırları da vardır. İtl l<işi arasındaki erotik bir karşılaşma ya da erotik bir iliş-
ki her zaman bu sınırların değişmesine ve özgül bir biçimde yeniden tesis edilmesine
Yol aÇar. Bedenin erotik sınırları etkileşinrseldir, bedensel yönelimler arasında bir ileti-
Şime ve pazar|ığa dayanır. Bedenin birliğini bu sınırları da hesaba katarak düşünmek
iÇin bedeni dünya ve başkası ile çoktan iletişim halinde, kendisini bir tasarı haline geti_
rebilen, ifade edebilen, alışkanlıkları kendisinin kılan ve kendisiııin olmaktan çıkaran
bir beden kavrayıŞından yola çıkmak lazımdır. Beden şeyleri, sözcükleri, davranışları,
it'adeleri, yapabilirlikleri kendisine ekleyebilen bir "olay"dır. Bu ciüzlemde bedenin bir
özneye tabi kılınamayacak olan bir anonimliği, kişisizliği de vardır. Kişi ya da özne be_
deırde bir konum alma esnasında belirir. Bedenin birliğini kişiye ya da özneye tabi kıl-
madan ve katılaştırmadan önce dinamik bir birlik gibi görmek gerekir. Bu birlik, kıv-
rrmlarrn, katların, açılmaların, kapanmaların birliğidir. Her zaman belli bir yere ve pers-
Pektife mahkum olan beden bu yerden kendisini dünyaya doğru açar ve keııdisine geri

L24



çekilir. Kısacası bedenin bütünlüğü hakkı yalnızca bedenin görünür sınırlarına saygı de-

ğil, bedenin erotik sınırlannın değişkenliğine de saygı olarak anlaşılmalıdır. Bedenin

bütünlüğüne saygı, bedenin öznenin izni dışında dokunulanıayacak olması değildir yal-

nızca. Öznenin kaybı ya da henüz ortaya çıkmamış olması durumunda da anonim bede-

nin güveniiği hayat hakkının bir parçası olmalıdır. Bu kabul edilınediği takdirde, bu

hakka dayanarak örneğin çocuk cinseiliğinin sömürülmesiyle ınücadele edilemez. Cin-
sel yönelime saygı bedenin bütünlüğüne saygı aracılığıyla }ıayat hakkında teınellenir,

çünkü cinsel yöneliınini özgürce yaşamak hakkı da becleniıı erctik sınırlarına saygı du-

yulınası talebidir. Cinsel yöneiim öncelikle katı bir cinsel kiınliği belirtmez burada, cin-

sel yönelim cinsiyetli bedenin ötekinin tekilliğine doğru bir hareket, bir açılma olarak

düşünülebilir.
Irigarayvari bir yaklaşıından, insanın cinsiyetinden bağımsız olarak düşüniiidüğü

soyut insana dair bir söyleıne _ueri clönınüş olmadık mı böylece? Cinsiyeti ikiyle sınır-

landırmanın dışlayıcı olduğunu siiyleyerek çoğulluğa açılciığıınızcla cinsiyetli bir varlık
olaıı bedeni de nötr bir söyleın içirıde kavramış olmuyor n,ıuyuz'? ]'ekil firklılıklarclan
yola çıkmak ile evrensel soyut insan siiyleminden yola çıkmak arasırıda bir fark kalıyor
mu gerçekten'] Bedenin f-enomenolojik olarak bakıldığında kendısini ilkin kişisiz bir
olay sonra bir töz, bir ben gibi gösterdiğini siiyledik. Fiilden ada bu geçiş bir hipostaz-

dır. Bu hipostaz yalnızca bir kez cılmaz, her an olur. Kendimizi biraz gevşettiğimiz za-

man bedenimiz öznesi ben olmadığım bir dili konuşmaya başlar. Bir olay olarak beden

zaten çoktan toplumsal cinsiyet normlarıyla bir iiişki, yani başka bedenlerle, fikirlerle
ve normlarla bir ilişkidir. Beden her zaman dünya ve ötekiler hakkında benim bildiğim-
den daha fazlasını "bilir" ve zaten çoktan normlarla kolay veya zor bir ilİşkİ kurmuş,

yasanın içinde ya merkezde ya da perif'eride bir yerlerde konunrlandırılmıştır. Hipostaz

aslında benin bu anonim varlığı sahipienip ben ile beden arasındaki iizdeşliği kurması

değil, konumlandınlmış olma içinde ya da konumlandırılmaya karşı alınan bir konum-

dur. Dolayısıyla biyolojik olarak iki ciıısiyete ait olarak doğd-uğumuz varsayımi toplum-

sal cinsiyet dayatmasının üstünde meydana geldİğİ temel varsayımdır. Irigaray'ın iki
cinsiyet olduğu varsayımında topluınsal cinsiyet dayatması sürmekteclir. Ben de lriga-
ray gibi farklılık kültüründen yanayım ve ayırımcılığa karşı yasalar çıkarmanın cinsiyet

ayırımcılığını ortadan kııldımaya yetmeyeceğini düşüntiyorum. Gerçekten cle sembolik

kültür düzleıninde bir devrime ihtiyaç vardır. Ayrııı-ıcılığı ortadan kaldıracak kü]türel

devrim aileyi yeniden taııımlamalı, eğitimi bu yönde dönüştürmelidir. Ne kadınların ne

cle farkiı cinsel yöneiiınlere sahip olarak yaşayan insanların qüvenli yaşam ihtiyaçları

başka türlü karşılanamaz. Evrensel ve soytıt iıısana dayaiı insan hakları söylerni ayırını-
cılık sorununu sembolik düzlemde bir kültür devrimi yapıinıadan aşamayacaktır. Bunun

için cinsiyet farklılıkiarınln yasaya kayciolması gerekir. Öyleyse evrensel olan, yeni ka-

tılımlarla hep yeıriden inşa edilıneye açık. ihtilaflı bir kategori olarak açık bırakılmalı-
ciır. Hayat hakkı talebi meşru bir taleptir. Fakat eğer bu hayat hakkı ciıısiyetli bedenin

hakkı olarak ele alınırsa hemen şu soru sorulnıalıdır: ırasıl bir kültürde? Heteroseksist

ve fallokratik kültür erkek cinsiyeti dışındaki cinsiyetlere hayat hakkı tanımadığı için-
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dir ki, insan haklan söyleminin yerine cinsiyet farklılığını üstlenen, taşlyan ve yaratan
bedenlerin haklarına dayalı yeni bir söylem almahdır. Farklılık söyleminin daha fazla
ayırımcılığa yol açabileceği iddiasına karşı şu yanıtı veriyoruz: Cinsiyet farklılığını gör-
mezden gelerek ayrımcıhğı aşamayız, yüzyıllarca ayırımcıhğın temeli olmuş olan şey
belki de şimdi gerçek anlamda bir kurtuluşun temeli olabilir.
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